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 ٍمـــِحالرَّ ِهَمــحاهلل الَر ِمــِسِب                                 

 َوَأِن ِمَت َعَلًَّ َوَعَلى َواِلِدّيُكَر ِوِعَمَتك الِتً َأْوَعـِىً َأنْ َأْشــَربِّ َأِوِزِع﴿

إوًِّ ِمَه رٌَِّتً ِإوًِّ ُتِبُت ِإَلٍِك وَأِعَمَل َصاِلحًا َتِرَضاي َوَأْصِلِح ِلً ِفً ُذ

 ﴾الُمسِلِمٍِه

 صدق اهلل العظٍم                                                         

  15،اٌَت سورة األحقاف                                                                                            
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 داءػػػػػػػػػػػػإى
 

 

،إىل اللَّذٍين جعلهما ا بابان من تضيئ دريبأضاءت كال زالت معة اليت ػػػػػػالشأىدم ىذا العمل إىل 
 ػػػانى ن عتما أنا بػ:أى ػػػأدي،أمػػػي كأيبأبواب اصتنة إىل 

 ،يتػػػاضتياة زكجىذه اليت رافقتين يف إىل  ،كوتػػػيػػإىل إخ 
 

 .من قريب أك بعيد ىذه األطركحةى كل من ساىم يف إثراء ػكإل
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 شكر
    ،على توفيقو كعونو يلزتدان كما ينبغي صتالؿ كجهو كعظيم سلطانو  ا أزتد

لو ف،بتوجيهاتو كنصائحو يَّ الدكتور معركؼ بلحاج الذم مل يبخل علألستاذ أتوجو بالشكر اصتزيل لك 
 .كرػػػػجزيل الشميني 

 على مساعدتو يل. جامعة تلمساف األستاذ الدكتور جعفور مصطفى السيد مػػػػػػديركما أشكر 
  تلمساف،ككموظفي ؼترب مصنع  لواليةأشكر موظفي مصلحة األرشيف مبديرية األشغاؿ العمومية ك 

Alzinc،كاخراجها للنور األطركحةيف سبيل إدتاـ ىذه طػػػػػػيبة كل من ساعدٍل كلو بكلمة ك. 
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 :الملخص  
تػػػػعَّد اظتعػػػامل التارمتيػػػة كاظتواقػػػع األثريػػػة أىػػػم البصػػػمات اظتاديػػػة الػػػيت تػػػنم عػػػن الرقػػػي كالتطػػػور اللػػػذين كانػػػا   

شهدت ميالدىا إالَّ أهنا بقيت ػتتفظة جبزء مػن قيمتهػا حاصلني قدنتان،كبالرغم من بيعد الفرتة الزمنية اليت 
 الفنية كالتارمتية اليت جعلتها تراثان لتظى بقدر كفري من األقتية يف ؼتتلف بقاع ىذا العامل.

منطقػػػػة تلمسػػػػػاف الواقعػػػػػة بالشػػػػػماؿ الغػػػػػريب للازائػػػػػر مػػػػن اظتنػػػػػاط  الغنيػػػػػة بػػػػػالرتاث اظتػػػػػادم كالالٌمػػػػػادم        
   نػػة األخػػرية اعتػػداءات أضػػرَّت بػػو كأفقدتػػو قيمػػو الػػيت اكتسػػبها مػػن كونػػو بصػػمة الػػذم بػػات يشػػهد يف ا ك 

مػػن بصػػمات األسػػالؼ،كذلة نتياػػة لعػػدة عوامػػل أبرزىػػػا عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية الػػيت جسَّػػد ا الدكلػػػة 
             اصتزائريػػة للحصػػوؿ علػػى قػػدر كافػػر مػػن الرفاىيػػة يف اضتيػػاة اظتعاصرة،خاصػػة أف الفػػرتة اضتاليػػة تشػػهد مزيػػدان 
من التعقد االجتماعي كظهور أفتاط جديدة يف البناء،ضف إىل ازدياد عدد سكاف اظتػدف،كااىل تطبيػ  
القوانني الردعية اليت تنص على زتاية الرتاث اظتادم الثابت من رتيع االعتداءات سػواءنا النااػة عػن أفػراد 

مر مػن دكرو يف ضػياع اضتلقػة الواصػلة بػني اجملتمع  أك بعض اإلدارات،مػن دكف أف ننسػى مػا كػاف للمسػتع
اظتاضػػي كاضتاضػػر عػػرب مػػا حطَّمػػو مػػن مبػػاف عتيقػػة يف شػػقيو للشػػوارع كغريىا،كمػػا أؾتػػزه مػػن مبػػاف ب سػػلوب 

يف اظتػػدف الػػيت دتركػػز فيهػػا،كيف ظػػلي ىػػذه التحػػديات أصػػبحت اظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة تعػػاٍل غػػريب 
ا مػػػا جعلنػػػا ـتػػػوض غمػػػار ىػػػذه الدراسػػػة للوقػػػوؼ علػػػى أىػػػم التػػػ ثريات التهمػػػيا كالتخريػػػب كاعتدـ،كىػػػذ

 النارتة عنها،كالبحث عن اضتلوؿ الناجعة لإلنقاص من حد ا،كذلة يف إطار اافظة عليها.
كقد دتثلت أىم الت ثريات يف التلوث البصرم كالتحطيم كالتخريػب كالضػرر اظتيكػانيكي كالفيزيوكيميػائي 

ات حركػػػة اظتػػػركر ا يل،كعػػػدد مػػػن النشػػػاطات الصػػػناعية،كىو األمػػػر الػػػذم أدَّل      اللػػػذين نتاػػػا عػػػن انبعاثػػػ
 إىل اإلخالؿ بقيم الرتاث اظتادم الثابت كجعلو غترَّد قشرة جوفاء ال حتتوم على أم انتماء حضارم.    
ظتواجهػػػة ىػػػذه التػػػ ثريات البػػػد مػػػن التػػػدخل العاجػػػل عػػػرب إتبػػػاع منػػػاى  كأسػػػاليب جديػػػدة ت خػػػذ بعػػػني 

عتبػػػػار قيمػػػػة كمكانػػػػة اظتػػػػوركث الثقايف،كمػػػػا يتطلبػػػػو أفػػػػراد اجملتمػػػػع اظتعاصػػػػر مػػػػن مرافػػػػ  كىياكػػػػل ؼتػػػػػػتلفة اال
                            ابػػػػع.                                                                                                                     ػػػػالط
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 :Résumé        

  Les monuments historiques et les sites archéologiques sont considérés 

comme le lien entre le passé et le présent d'une nation, c’est un registre 

visuel très précis sur ce que les ancêtres ont créés  dans les différents 

domaines de la vie, bien qu’après une période de temps qui a connu sa 

naissance, mais il est resté conservé historiquement et artistiquement 

parlant.  

La région de Tlemcen est située au nord-ouest de l'Algérie l’une des 

zones riches en patrimoine matériel et immatériel,mais les récents 

facteurs et circonstances  actuels  l'ont démolies tout en  perdant leur 

valeur acquise d’une façon ancêstral.En raison de plusieurs facteurs 

notamment l'émergence du processus de développement urbain incarné 

par l'État pour obtenir une meilleure vie quotidienne, notamment que la 

période actuelle est connue par complexité sociale et l'émergence de 

nouveaux modèles dans la construction, de même que l'augmentation 

de la population urbaine, sans oublier que l’application des lois de 

dissuasion qui assurent  la protection du patrimoine  matériel de  toutes 

les attaques est complétement ignorées, que ce soit celles causées par 

des individus ou des services responsables de la construction, Le rôle 

colonial est le facteur le plus primordial. 

   Sous l’influence de ces facteurs,le développement urbain   rendre les 

monuments historiques juste une croûte creuse ne contient aucune 

affiliation civilisée,ces facteurs sont comme suit :La pollution visuelle, 

l’effet mécanique qui due à des vibrations qui viennent de la circulation 

routière, et l’effet  physicochimique ,due à leur tour à la circulation 

routière et aussi usines,ainsi que parfois la destruction. 

   En fin,On peut dire que tout cela exige une intervention urgente afin 

d'éviter la perte de n’importe quel  patrimoine architectural notamment 

le nôtre.  
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   Summary: 

  Historical monuments and archeological sites are considered as a link 

between the past and the present of the nation and a very precise visual 

record of what the ancestors created in the early life. Although its birth 

can be traced back to an early period of time, some of its artistic and 

historical values remained steady. 

   Tlemcen region is located in the North-West of Algeria, it is one of 

the richest areas with tangible as well as intangible heritage. However, 

recent attacks had demolished it and lead to the loss of its value 

acquired from the ancestors due to several factors, notably the 

emergence of the urban development process incorporated by the 

Algerian government to obtain a good deal of luxury in modern life, 

especially the current period that witnesses more social complexity and 

the emergence of new types of construction. In addition to the 

increment of the citizens and the disregard to enforce deterrent laws 

that ensure the protection of the material heritage from all attacks 

whether caused by the individuals or administrations. Not to mention 

the colonial role in the loss of the link between the past and the present 

by the destruction of vintage buildings and the construction of new ones 

in a Western style. In the light of these challenges, the historical 

monuments suffer from marginalization, subversion and destruction. 

These are the reasons which lead to the current study to come across the 

resulting effects to find the effective solutions and protect them 

accordingly. 

    The impacts are embodied in the visual pollution, the mechanical and 

physiochemical damage resulting from the emissions of automated 

traffic and a set of industrial activities, the thing which lead to the 

violation of heritage values turning it into a hollow shell with no 

belonging to civilization. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 دمةػػػػػمق



 مقدمة

 أ

التنميػػة تعكػ  اظتسػػرية الطويلػة الػػيت قطعتهػا البشػػرية منػذ عصػػور مػا قبػػل التػاريف إىل يومنػػا ىػذا مفهػػـو 
صػيل حت يفالبشػرم الالٌمتنػاىي لطمػوح ل مرادفػان  لكونػو،مػن سػنن اضتياةة سنَّ أصبح الذم ضارم،اضت التغريك 

حتقيقػان  دؤكب لتحسػينوكىػو يف سػعي ىػذه اظتعمورة،اإلنسػاف  أقػداـأف كطػ ت  أفضل،فمنذ إطار معيشي
أبػرز مػن  تعتػرب حيػث،أبرزىػا العمارةمػن  ،كذلػة يف رتيػع اجملػاالت الػيت كػافع للحصػوؿ عليهاتطلَّ ضتاجة 

 نذيٍ لَّػعلػى فهػم التقػدـ كالرقػي ال تعػني الباحػثالػيت اظتلموسػة كالشػواىد ،إىل يومنػا ىذا ضاريةاضتنازات اظت
ري إالَّ أف التغَّػ،ىػو ديػين كمػدٍل كعسػكرم بػني مػا تعػتنوَّ  ،كقػدعػٌدة قيمظتا تتضػمنو مػن ،قػدنتان  توصلوا إليو

 كجوىره.ذا النوع من الرتاث بريقو ى دػػػػػػبعمليات تنموية أفق ماظترتجى اضتضارة،ىذه اظترتعرع بني ثنايا 
 ة تلمسػػػاف الواقعػػػة بالشػػػماؿ الغػػػريب               منطقػػػ يف اصتزائػػػر ذائػػػع الصػػػيت مػػػادم بػػػ رثمػػػن اظتنػػػاط  الزاخػػػرة 

الزخرفػػة تػػنعك  علػػى جػػدراهنا مهػػارة اظتعمػػارم اظتسػػلم يف  تارمتيػػةمعػػامل  إذ حتتضػػن عػػددان ال بػػ س بػػو مػػن
تكتنػػز بػػني طبقا ػػا  أيضػػان مواقػػع أثريػػةك ،هاكنيس نكاضترمػػة ظتػػظتػػن يدخلها،الراحػػة النفسػػية تػػوفري كالتصػػميم ل

       يف كقت مضى أدكات استخدمها األسػالؼ يف قضػاء حػوائاهم اليومية،كقػد امَّػع عتػا ذلػة كانت  ليقىن 
اظتعػػامل تلػػة  تاالسػػرتاتياي الػػوفري اظتيػػاه كا من،كمثلمػػا نتاػػيل السػػالطني العػػيا فيهػػا ظتوقعهػػا تفضػػمػػن 

 كمشػػربو  يف تػػوفري إطػػار معيشػػي يفػػي ااجيػػا م الضػػركرية مػػن م كػػلو  رغبػػة األسػػالؼقػػدنتان عػػن  التارمتيػػة
 جديػد تكػوين عمػراٍلأسػلوب معيشػي ك يف كقتنػا اضتاضػر إىل الوجػود  تواصلت تلة الرغبة كظهػر،كم كل

مػػػن  كحتقي  أكػػػرب قػػػدر،يف اضتضػػػارة يف بلػػػوغ أعلػػػى اظتراتػػػباظتعاصػػػر  كطمػػػوح أفػػػراد اجملتمػػػع يعكػػػ  إرادة
حتقَّػػػ  ذلػػػة  بالعمليػػػات التنمويػػػة قػػػد ك ،كإقتػػػاؿ مػػا دكف ذلة ة التغػػػري اضتضػػػارمػػػػػػٌ معلنني عػػػن سنى ،ةالرفاىيػػ

 .أفراد اجملتمع لتتاجو دتاشيان مع ماختلفة اجملاؿ اظت
العمليػػات األساسػػػية الػػيت بػػػرزت تلبيػػةن ظتػػػا يريػػده اإلنسػػػاف علػػى أرض الواقػػػع مػػن مرافػػػ  بػػني تلػػػة مػػن 
الػيت ظهػرت صػناعية لثػورة ال،لقد كػاف لعملية التنميػة اضتضػريةللمضي قيدمان يف اضتضارة  خدماتيةكىياكل 

 ان حتقيقػػ تنميػػة الوعػػاء العقػػارم للػػػمدفدتَّػػت  ػػا بػػالا األثػػر يف ظهورىا،ظتػػا كفَّرتػػو مػػن أمػػواؿ  يف أكركبػػا دكره 
 .عاصتػوانب اليت  م أفراد اجملتم تكامل بني جػميعلل

 



 مقدمة

 ب

كمرتبة مػػػػػن مراتبهػػػػػاصػػػػػورة مػػػػػن صػػػػػور اضتضػػػػػارة، اللتنميػػػػػة اضتضػػػػػرية أمكػػػػػن القػػػػػوؿ أهنػػػػػ عػػػػػاـكتعريػػػػػف ك    
أم مػػن مرحلػػة البػػداكة إىل التمػػدف ا إىل اضتداثػػة  ائم مػػن أفتػػاط اضتيػػاة إىل فتػػ   خػػر،كانتقػػاؿ مػػن فتػػ  قػػ

         طػػػػػات العمرانيػػػػػة اظتناػػػػػزة علػػػػػى اظتػػػػػدل الطويػػػػػل كالقصػػػػػري،أكبعبارة أخػػػػػرل معتمػػػػػدة يف ذلػػػػػة علػػػػػى اظتخطَّ 
ػػ قػػو علػػى أرض الواقػػع بيديػػو،كل ذلػػة ي كػػد أهنػػا بتفكػػريه كحقَّ اإلنسػػاف الػػذم رشتػػو كل اظتػػادم ىػػي الشَّ

 كلتق  طموحو. ككيجودهالة يتبث من خالعتا اإلنساف ذاتو كأداة فعَّ بالدرجة األكىل،عملية إنسانية 
األكؿ ذايت ،مػن جوانبػو اظتختلفػة سػببني ثياتػولقد دفعين للبحث يف ىذا اظتوضوع كاالىتماـ بتفسػري حي

كنػت قػد تعرضػت   يف ميويل إىل اظتواضيع اليت  تم باي  كت ثريه على اظتوركث اظتادم الثابت،فقديتمثل 
اظتاجسػػتري،كأردت توسػػيع نطػػاؽ الدراسػػة ليشػػمل كافػػة اظتػػدف العتيقػػة يف منطقػػة  مػػذكرة عتػػذا اظتوضػػوع يف

أما السبب الثاٍل موضوعي،كيتمثل يف اتساع اعتوة بني اظتاضي كاضتاضر يف الفرتة اظتعاصػرة ككل،  تلمساف
ريػػة بشػػكل ملفػػت لالنتبػػاه بفعػػل مػػا أفرزتػػو التنميػػة اضتضػػرية،حيث أصػػبحت اظتعػػامل التارييخػػة كاظتواقػػع األث

تعػػاٍل مػػن تبعيا ػػا بشػػكل كبػػري إٌمػػا بالتشػػويو أكالتخريػػب أك اإلزالة،إضػػافة إىل قلَّػػة الدراسػػات اظتناػػزة يف 
أك علػػػى األقػػػل كجػػػود ،غتػػػاؿ التوفيػػػ  بػػػني متطلبػػػات التنميػػػة اضتضػػػرية كالػػػرتاث اظتػػػادم يف اظتدينػػػة الواحػػػدة

ميػػة اضتضػػرية علػػى اظتعػػامل التارمتيػػة يف مقػػاالت أك ملتقيػػات تتضػػمن موضػػوع التػػ ثري اظتباشػػر للتن إشػػارات
 . كاظتواقع األثرية
ػػلب ا تقدمػػو التنميػػة اضتضػػرية،إالَّ أهنػػاؽتَّػػبػػالرغم  منطقػػة علػػى اظتػػوركث اظتعمػػارم اظتوجػػود يف  أثَّػػرت بالسي
الَّيت ػػػػػػمػػػدهنا الزاخػػػرة بػػػرتاث أصػػػيل كاظتتمثلػػػة يف مدينػػػة تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنني،البالتحديػػػد يف تلمسػػػاف 

مػػن أجػػل  ىا كعينػػات للدراسػػة،لػػذلة قمنػػا ب خػػذيف اظتنطقةحتػػواءن  علػػى الػػرتاث اظتػػادم ااألكثػػر   فتعتػػرب 
مػدل ما ك ة،ػػػػػاضتضريجوانػب التنميػة أىم  حوؿ اظتتمحورة الدراسة  إلشكاليةعلى تفسري منطقي  الوقوؼ

األسػػػاليب الػػػيت حتػػػد  ماىيت ثريىػػػا علػػػى اظتعػػػامل التارمتيػػػة كاظتواقػػػع األثريػػػة اظتوجػػػودة يف عينػػػات الدراسػػػة ك 
  من تلة الت ثريات  أكتنقص

حقيقػػػة ىػػػذا اظتوضػػػوع تكمػػػن يف كيفيػػػة التوفيػػػ  بػػػني األصػػػالة الػػػيت انبثقػػػت عػػػن الػػػرتاث اظتػػػادم بنوعيػػػو    
التنمويػػػة الػػػيت مػػػن بينهػػػا التنميػػػة سػػػدىا عػػػدد مػػػن العمليػػػاتكالالنمػػػادم مػػػن جهػػػة،كبني اظتعاصػػػرة الػػػيت ا
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اضتضرية،فًكالقتا لو دكره يف اضتضارة اإلنسانية،فاألكؿ نتدنا بدكر ثقافية كاجتماعي كاقتصادم،أما الثػاٍل 
فهػػو أحػػد األدكات اظتهمػػة الػػيت يتحىقَّػػ  مػػن خالعتػػا ألفػػراد اجملتمػػع مػػا تتطلبػػو اضتيػػاة اظتعاصػػرة مػػن مراكػػز 

در اإلشارة يف ىذا اجملاؿ إىل ما توصَّػلت لػو إحػدل ػكطرؽ للمواصالت كمستشفيات...إخل،كا خدماتية
مػن نسػياها  %70 معظػم اظتػدف العتيقػة بالعػامل العػريب قػد فقػدت مػا مقػداره الدراسات الػيت أشػارت أفَّ 

 التنمية اضتضرية.ت ثريات العمراٍل التارمتي حتت كط ة 
اإلحاطػػػػة مبضػػػػموف إشػػػػكالية الدراسػػػػة،اعتمدنا علػػػػى اظتػػػػنه  التػػػػارمتي كالوصػػػػفي حػػػػم نػػػػتمكن مػػػػن ك    

كالتحليلػػػي لتكػػػوين اظتػػػادة العلميػػػة الػػػيت نفسػػػر مػػػن خالعتػػػا موضػػػوع البحػػػث كنوضػػػح أىػػػم اصتوانػػػب الػػػيت 
 سنتعرض عتا.

كقػػػػد رافػػػػ  ذلػػػػة ىيكػػػػل تنظيمػػػػي جػػػػاء مكوَّنػػػػان مػػػػن فصػػػػل دتهيػػػػدم بعنواف:النسػػػػي  العمػػػػراٍل للمدينػػػػة    
الػيت حتلَّػت  ػا اظتػدف اإلسػالمية حػم األصيػػلة المية،من أجل الوقوؼ على أىم اطتصائص اظتعمارية اإلس

،كأعقبنػاه بثالثػة أبواب،جػاء من كضع مقاربة بني ما كانت عليو،نتمكن  الباب   كما أصبحت عليو اليـو
،كقػد تضػمَّن ثػالث ة كىننياإلطار اصتغرايف كالتػارمتي كاألثػرم ظتدينػة تلمسػاف كندركمػب منها معنونان  األول
للوقػػػػوؼ علػػػػى موقػػػػع اظتػػػػدف ن اللَّمحػػػػة التارمتيػػػػة كاصتغرافيػػػػة خصَّصػػػػنا الفصػػػػل األكؿ للحػػػػديث عػػػػفصوؿ،

ت اظتختارة كعينة للدراسة كخصائص تضاريسها كمناخها،كأصل تسميتها كأىم اطَّػات التارمتيػة الػيت مػرَّ 
بػػو،كتناكلنا يف الفصػػل الثػػاٍل نبػػػػػذة عػػن الػػرتاث  ػػا،من أجػػل الت كيػػد علػػى البعػػد التػػارمتي الػػذم تتحلػػى 

اظتعمارم كاظتواقػع األثريػة مبدينػة تلمسػاف،ألهنا أكثػر غػمن مػن مدينػة ندركمػة كىنني،كذكرنػا فيػو أىػم اظتعػامل 
التارمتية كاظتواقع األثريػة اظتوجػودة  ػا لتكػوف كاػزء مػن كػل،نف  الشػيء قػدَّمناه يف الفصػل الثالػث حػوؿ 

 جاء عنوانو نبذة عن الرتاث اظتعمارم كاظتواقع األثرية مبدينة ندركمة كىنني.قد تبقيتني،ك اظتدينتني اظت
مسػػار التنميػػة اضتضػػرية يف الفػػرتة االسػػتعمارية،كأىم عوامػػل ،فاػػاء موسػػومان بعنػػواف البااب  النااب  أمَّػػا    

تطرَّقنػػػا يف الفصػػػل األكؿ منػػػو للحػػػديث عػػػن التنميػػػة اضتضػػػرية ماىيتهػػػاانبعاثهػػػا يف منطقػػػة تلمسػػػاف،لقد 
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،ا عػػػرجنا يف الفصل الثػاٍل لعػرض مسػار التنميػة اضتضػرية للتعريف  ا كب طارىا الذم يكويهنا كإشكاال ا
الوضػػػػع الػػػػذم عاشػػػػتو للوقػػػػوؼ علػػػػى (،1962-1842يف منطقػػػػة تلمسػػػػاف إبَّػػػػاف الفػػػػرتة االسػػػػتعمارية  

دكر العامػل ة من حتػوؿو يف مسػارىا التنمػوم يف فػرتة االحتالؿ،ككضَّػحنا يف الفصػل الثالػث عينات الدراس
 .التنمية اضتضرية مبنطقة تلمسافبعث يف كاإلدارم كالعوظتة الثقافية االجتماعي 
مػػن ىػػذه الدراسػػة،فقد خصَّصػػنا مادتػػو العلميػػة للوقػػوؼ علػػى أىػػم تػػ ثريات  بلثاااابب  الناللااكبالنسػػبة 

التنميػػة اضتضػػرية علػػى اظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة الػػيت اسػػتوقفتنا بعػػد اظتعاينػػة اظتيدانيػػة بكػػلو مػػن مدينػػة 
التػػػ ثريات             تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنني،كأيضػػػان طػػػرؽ اظتعاصتػػػة الػػػيت مػػػن شػػػ هنا اضتػػػد مػػػن األضػػػرار،كقدَّمنا أكىل

عرجػػػػػػػنا يف مدينة تلمسػاف كندركمػة كىنني،ك يف الفصل األكؿ الذم كىشٍتناه بعنواف مظاىر التلوث البصرم 
يف الفصل الثػاٍل لتقػدَل بػاقي التػ ثريات الػيت تعػرَّض عتػا اظتػوركث اظتػادم الثابػت كاظتواقػع األثريػة يف عينػات 

كالتخريب،كفيمػػػا  دـكالضػػرر اظتيكػػانيكي كاعتػػداءات اعتػػ فيزيوكيميػػائيرر الػػػػالضالدراسػػة،كقد جػػاء عنوانػػو 
 .اليت حتمي اظتوركث اظتادم الثابت كاظتواقع األثرية طػػػػػػػرؽ اظتعاصتة أىم متص الفصل الثالث فقدَّمػػػػػنا فيو

األطركحػة،كأىم كذيَّلنا موضوع الدراسػة اادتػة جػاءت مبثابػة اسػتنتاج عػاـ ظتػا يف ذكػره يف رتيػع فصػوؿ 
النتػػائ  اظتتوصػػل إليها،كأرفقناىػػا مبلحػػ  احتػػول علػػى جػػزء خػػاص بالصػػور ك خػػر باظتخططػػات مػػن أجػػل 

 توضيح اظتعم كتقريب الفهم للقارئ.
صػػػادفنا بعػػػض البحػػػوث الػػػيت تعرَّضػػػت عتػػػذا  نػػػاكعلػػػى الػػػرغم مػػػن قلَّػػػة الدراسػػػات يف ىػػػذا اجملػػػاؿ،إالَّ أنَّ     
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اظتلتقػػى الػػػدكيل اطتػػػػام  حػػوؿ الػػرتاث العلمػػػي ىنين:تاريخهاكآثارىػػا،،مدينػػػة عبػػد العزيػػز ػتمػػود لعػػرج
 .2006كنواحيها،دار السبيل للنشر كالتوزيع،اصتزائر، كالثقايف ظتدينة ندركمة

ة اظتػػادة العلميػػة تنا أثنػػاء إعػػداد ىػػذه األطركحػػة صػػعوبات اؿتصػػرت بالدرجػػة األكىل يف قلَّػػػػػػػػد صادفػػػػػػكق    
األثػػريني فيمػػا متػػص التوفيػػ  بػػني األصػػالة كاظتعاصػػرة يف ظػػل العصػػرنة اظتفرطػػة الػػيت باتػػت اظتناػػزة مػػن قبػػل 

تصػػني يف اعتندسػػة مػػا جعلنػػا نعتمػػد علػػى مػػا كتػػب مػػن طػػرؼ ؼت  ػػيمن علػػى اظتػػدف التارمتيػػة العتيقػػة،كىو
قػػد ـ كتػػارة أخػػرل علػػى مػػا كتػػب مػػن قبػػل اظتختصػػني يف علػػم االجتماع،كمػػا زاد يف صػػعوبة تاظتعماريػػة تارة،

البحػػػػث عػػػػدـ تػػػػوفر الوسػػػػائل الالَّزمػػػػة للقيػػػػاـ بالعمػػػػل اظتيػػػػداٍل،كالقياـ بالتحاليػػػػل الكيميائية،كالقياسػػػػات 
 اطتاصة باالىتزازات.

 إف كفقت فمن ا كحده،كإف أخط ت فمن نفسي كمن الشيطاف.   
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 تمهيد:
العربيػػة  كاحػػدة مػػن إبػػداعات اضتضػػارة،ف العتيقةاظتػػدب اكػػم كتنظيمهػػا اظتعمػػارم العمرانيػػة ةطػػاطتتعتػػرب 

،إذ تضػػػمنت بػػػني أحيائهػػػا كدرك ػػػا تعبػػػريان صػػػرلتان عػػػن اضتيػػػاة اضتضػػػرية كثقافػػػة عمػػػرافالغتػػػاؿ اإلسػػػالمية يف 
اجملتمػػػػع الػػػػذم صنعها،مشػػػػكلة بػػػػذلة مػػػػر ة عاكسػػػػةن ظتػػػػدل التقػػػػدـ كالرقػػػػي الػػػػذم خلَّفػػػػو اإلنسػػػػاف منػػػػذ 

 ف ل بعد بنائو اظتتوكلية:"الة،لذلة قاؿ عنها اطتليفة العباسي اظتتوكي تعد الركن اطتام  يف اظت قدـ،كىيال
 (1 ."أٍل ملة إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها علمت
 مفهـو المدينة:-1

ينطبػػ  علػػى  مػػاأهنػػم مل يعطػػوا تعريفػػان كاضػػحان عتػػا،ألف  رغػػم كثػػرة العلمػػاء اظتهتمػػني بتعريػػف اظتدينػػة إالَّ 
نسػاف اإلبػن خلػدكف بقولو:"... مة عبد الرزتنمها العالَّ اظتثاؿ قدَّ مدينة ال ينطب  على أخرل،فعلى سبيل 

 (2 ...."ىو العمرافيف اصطالحهم ،أك ةػم ىو اظتديناع الذػد لو من االجتمب  مدٍل بالطبع ال
      نبثػػ  أصػػػلها "دين"اليت يكلمػػةؾتػػد أف كلمػػة مدينػػة مشػػتقة مػػن  اعتمػػدنا علػػى الناحيػػة اللغويػػة  كإذا مػػا

  أم القػانوف كاألشػوريني بالػدين مي،كعيرفت اظتدينػة عنػد األكػادينيأم أف أصػلها سػا،من ا رامية كالعربيػة
             جػػػاء  مػػػا ىػػػذه التفسػػػريات مػػػع تتواف ك عربيػػػة القاضػػػي،ا راميػػػة كال يف قصػػػد  ػػػاكىنػػاؾ كلمػػػة الػػػدَّيىاف الػػػيت يي 

طلػ  عليهػا مدينػة كػاف عليهػا ملػوؾ مػن التفسػري القػر ٍل أف كػل اظتواضػع الػيت أي  ذ اتضػحإ،بو القر ف الكرَل
  الكػرَلالقػر ف  يفعن القريػة  يتداكلوف فيها اصتانب القضائي كالديين كالسياسي،من ىنػا يتضح دتػيز اظتدينة

بػن عمػر عن  الشريفكيف اضتديث النبوم ،يو ا رامية مسبقان لارت إشاس التقاضي الػذم أأسكذلة على 
  شتىىوىاتًػػًو كىأىٍرًضػػًو بًيىػػًدهً  يىٍ خيػػذ الػػدَّيىافي »يقػػوؿ: اظتنػػربلػػى  صػػلَّى ا عليػػو كسػػلَّم كىػػو عقػػاؿ شتعػػت رسػػوؿ ا

يتىكىربيكف  أىيٍػػنى اصتىبَّػػاريكف اصتىبَّػػار ،ايى يػىقيػػوؿ أىنىػػااهى طي ًسػػبٍ يػى ا كى هى ضيػػبً قٍ يػى  لى عىػػجى كى  هي دى يىػػ ضى بى قػىػػكى 
                  كدتىىيَّػػلى رىسيػػوؿي اأيٍػػن اظت

                                  
 26:،ص1978،تالوطين للثقافة كالفنوف كا داب،الكوي  ،اجمللةاإلتسالمي ةالمدينالستار ػتمد عثماف،عبد -1
 54:،ص2001للطباعة كالنشر كالتوزيع،لبناف، حتقي  سهيل زكار،دار الفكرالمقدمة،عبد الرزتن بن خلدكف،-2
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ًينًػػػو ػػػارًًه، عىػػػن نتى ػػػرؾ نىظىػػػٍرتي  حىمٌ كىعىػػػٍن يىسى ػػػيءو  ًإىلى اظتًٍنػػػربى يػىتىحى ػػػمَّ إً ًمٍنػػػو مػػػن أٍسػػػفىل ًلشى ػػػاًق ه  نَّػػػيًن حى قيػػػوؿي أىسى            ألى
ػػلَّمى ا عىلىيػػًو كى لَّ وؿ ا صىػػسيػػرى ىػػو بً  بػػو ىػػذا  مػػا جػػاء معػػم اتفػػاؽيػػربز مػػن ىػػذا اضتػػديث الشػػريف ،(1 «سى

لػة كالقضػاءاضتديث مع اشػتقاؽ 
ي
من جهػة أخػرل أشػارت بعػض اظتعػاجم العربيػة ك ،الكلمػة مػن الػدين كاظت

أم مىلىٍكتيػػػوي فهػػػو مػػػػدين  ي كلمػػػة مشػػػتقة مػػػن كلمػػػػة كىدىنٍػتيػػػوي إىل أف كلمػػػة مدينػػػة ترجػػػع إىل كلمػػػة دين،كىػػػػ
اظتدينة،كاضتىضىرًم بدالن من اظتدٍل،كالتىحىضير  بدالن من ظتدينة،ىناؾ اضتىاًضرىةلفظ ادفات كبدائل لاكمر ،ؽتلوؾ

 ،أممثالن نقػوؿ مػدف الشػخص،للغويػة لكلمػة مدينػة الفعػل مىػدىفى من االشػتقاقات ا أيضاكمقابل للتمدف،
        اربة ػأم ضػػػ قلػػو إىل حالػػػة الرقػػػي كمدينػػػة عتيقػػػةنىو أم ناظتػػػدائن أم بناىػػػا كمصػػػرىا،كمىدَّ  أتػػى اظتدينة،كمىػػػدَّفى 

 (2 .يف القدـ
 كىالى رتييعىػػػةى  الى »صػػػداقا للحػػػديث النبػػػوم الشػػػريف:فهناؾ مػػػن ربطهػػػا باصتانػػػب الػػػديين ماصػػػطالحان، أمػػػا

ػػػػاًمع كال أىٍضػػػػحىى تىٍشػػػػرًي  كىالى ًفطٍػػػػر ػػػػاًمع أىكٍ  إالَّ »،كيف حػػػػديث  خػػػػر:«ًإالَّ يف ًمٍصػػػػرو جى مىًدينىػػػػةو  يف ًمٍصػػػػرو جى
      يسػتند،ك ذلة  بصػورة كاضحة كطن غتتمع اظتنازؿ،كاظتدينة اسد،كاتف  الفقهاء أف اظتصر ىو (3 «عىًظيمىة
           ريىاػ ػػػػا األمصػػػػار دكف غػػػػ عػػػػة إفتػػػػا ختػػػػتصم كػػػػدان أف صػػػػالة اصتاضتػػػػديث أيب حنيفػػػػة النعمػػػػاف م إىل ىػػػػذا

فيػػو سػػلطاف يقػػيم اضتػػدكد  دػصر ذلػػة اظتكػػاف الػػذم يوجػػػأف اظتػػ ران إىلػال كتػػوز إقامتهػػا يف القرل،مشيػػ كأنػػو
          كقػػػػػد اختلػػػػػف بقولو:"... مثػػػػػل اظتقدسػػػػػي بعػػػػػض اصتغػػػػػرافيني يعرفهاك قػػػػػاض ينفػػػػػذ األحكػػػػػاـ أم اظتدينػػػػػة،ك 

كأمػا ...فيػو اضتػدكد كلتلػو أمػري بنفقتػو ككتمػع رسػتاقو الفقهاء اظتصر كل بلػد جػامع تقػاـ ار فقالتيف اظتض
                                  

،مكتبػػػػة                     12،حقَّقػػػػو كأخػػػػرج أحاديثػػػػو زتػػػػدم عبػػػػد اجمليػػػػد السػػػػلفي،جالمعجػػػػم الكبيػػػػرأبػػػػو القاسػػػػم سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد الطػػػػرباٍل،-1
                                                                                389:،ص1983،القاىرة،13437ابن تيمية،رقم اضتديث 

حتقيػػػػػػ  أنػػػػػػ  ػتمػػػػػػد الشػػػػػػامي كزكريػػػػػػا جػػػػػػابر ػتمػػػػػػد،دار ،القػػػػػػاموس المحػػػػػػيط،الػػػػػػدين ػتمػػػػػػد بػػػػػػن يعقػػػػػػوب الفػػػػػػريكز  بػػػػػػادمغتػػػػػػد -2
 1518 ،ص:2008اضتديث،القاىرة،

حتقي  الشيف علي ،الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو،أبو اضتسن علي بن ػتمد بن حبيب اظتاكىردم البصرم-3
 407:،ص1994،دار الكتب العلمية،بريكت،2،ج1أزتد عبد اجمليد،طػتمد معوض كالشيف عادؿ 
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 تكقلػدت منػو األعمػاؿ كأضػيفعػت إليػو الػدكاكين كرتي و السػلطاف األعظم،ؿتن فاعلنا اظتصر كل بلػد حلَّػ
 (1 ."...األقاليم مثل دمش  كالقريكافإليو مدف 

                   (2 ةطمٌ ػٍصػػػػػأ يفم بػػػػػي نٍصػػػػػاضت"دينػػػػػة ىػػػػػي:اظتأف  قػػػػػائالن  ا اظتػػػػػادممػػػػػن جانبهػػػػػفها عر يي ػمنظػػػػػور فػػػػػ بػػػػػن اأمَّػػػػػ

االجتمػاعي يعرفهػا  انػبمػن اصتك ،)3("فهػي مدينػة هاتً مَّ صػطي يف أي  كل أرض يبم عليها  حصنك األرض،من 
ذلة قػرب بغػداد شتيػت كػ مدينػة كسػرلىػي ستة عشرة بلدان،كاظتػدائن اظتدينة تعادؿ "...بادم بقولوريكز ف
فػػي حػػديثو عػػن نشػ ة  إلػػيو القػزكيينما أشػػار  عتعريف مىذا اليتوافػ  ،(4 ..."عمراهنا ككثرةرب حامها لك

           لتػػػ ذكا بػػػاضتر كالػػػربد كاظتطػػػر كالػػػريح كلػػػو تسػػػرتكا يف اطتيػػػاـأنػػػو لػػػو اجتمعػػػوا يف صػػػحراء إذ قاؿ:"...،اظتدينػػػة
فػ عتمهم ا تعػاىل ب س، كلو اقتصركا على اضتيطاف كاألبواب مل ي منوا صػولة ذم،مل ي منوا مكر اللصوص

ا يار،كاختذك فحدثت اظتدف كاألمصار كالقرل كالدي اضتائ  القصري، كىو يلصً حفر اطتنذؽ كالفى اختاذ السور ك 
كػػػل   اختصػػػتا ...حػػػم ال يتػػػزاحم النػػػاس بالػػػدخوؿ كاطتػػػركج ،كللسػػػور أبوابػػػان مانعان  ا حصػػػينان للمػػػدف سػػػورن 

كمػػػر ة  اظتدينػػػة أسػػػاس التحضػػػرعتػػػربت أ لػػػذلة،(5 "...ااصػػػية عايبػػػة مدينػػػة الخػػػتالؼ تربتهػػػا كىواءىػػػا
 .االجتماعيالثقايف ك يف اصتانب اظتعمارم ك  رقي اضتاصلعاكسة ظتدل ال

كالبنايات العمرانية  كثري الشوارع،راٍل كبري اضتامللمدينة أهنا امع سكاٍل كعماضتديثة  ممن اظتفاىيك 
 كتارمتػوثقافتػو  يف تشػكيل ت دكران ىامػان أدَّ كاليت ،منػذ القػدـ ب اإلنساف على تشييدىا كم كلن لواليت انك

                                  
 47:،ص1991،مكتػبة مدبويل،القاىػرة،3ط،أحسن التقاتسيم في معرفة األقاليم،اظتقدسي-1

،مصػػدر  بادم غتػػد الػػدين ػتمػػد بػػن يعقػػوب الفػػريكزنظر:يي ،األيٍصػػطيمَّة:تكتب بالسػػني كػػذلة كىػػي معظػػم الشػػيء كغتتمعىػػو كدتامػػو-2

 927:،صساب 

  دت(،القػاىرة  اظتعػارؼ حتقيػ  عبػد ا علػي الكبري،ػتمػد أزتػد حسػب ا،ىاشػم ػتمػد الشػاذيل،دار،لسػاف العػرب،ابن منظػور-3
 4161:ص
 1518ص:،مصدر ساب ،غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفريكز  بادم-4
 8-7:صادر،بريكت، دت(،صدار ،،آثار البالد كأخبار الػعبػادزكرياء بن ػتمد بػن ػتمود الػقزكيػين-5
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مػػػا قالػػػو علػػػى يف تعريفػػػو للمدينػػػة  فقػػػد اسػػػتند"Camillo Sitte "وسػػػي ياظتعمػػػارم النمسػػػاكم كامي اأمػػػ
 يوسػػػػػي "كيضػػػػػيف كامظتػػػػػن يسكنهايػػػػػوفر األمػػػػػن كالسػػػػػعادة ذم الػػػػػاف كػػػػػاظت ذلػػػػػةىػػػػػي  أرسػػػػػطو:"اظتدينة

ظتسػػة  ودكجػػ نمػػد لكػػن ال بػػ، فقة ػاعتندسيػػ ال تكفػػي اضتسػػابات الرياضػػية دؼػلبلوغ ذلػػة اعتػػقػػائالن:"...
 (1 ...."افمعمارم فن

 : عوامل تأتسيس المدينة-2   
       ؾتػػد،ك  تطورىاوهنػػا كمػػن يفىٌ اظتػػدف قػػدنتان مػػن العدـ،بػػػل سػػاعدت غتموعػػة مػػن العوامػػل علػػى تك تنػػػش مل 
ىػاًء كيػلَّ شىػٍيءو حىػ و ﴿:كفرة اظتاء الػذم قػاؿ عنػو تعػاىل مقدمتهايف 

حيػث تػزداد الكثافػة ،(2 ﴾كىجىعىٍلنىػا ًمػنى اظت
        يسػػػػػاعد اظتدينػػػػػةإذ ،ا عامػػػػػل اظتوقػػػػػع باألمػػػػػاكن اصتافػػػػػةالسػػػػػكانية يف اظتنػػػػػاط  الغنيػػػػػة باألمطػػػػػار كتتنػػػػػاقص 

من الشػركط الػيت أكجبهػا ،بنات األساسية يف نش ة اظتدفمن اللَّ  اع عن نفسها،باعتبار األمن كاحديف الدف
كمدينػة تلمسػاف  على ىضبة كعػرة مػن جبػلو  ان ستندمط  اظتسلم يف اظتوقع أف يكوف حصينان بطبيعتو،خاظت

جبػل فالكسػن،كمدينة ىنػني  سػفحدة علػى و سػيت كمدينػة ندركمػة اظتوجػ ةعلى منحدر ىضػبة اللَّػ اظتوجودة
حيػاة  األمػن يف ةألقتيػ ،إدراكان مػنهمزىؿ اظتقابل للبحر مباشرةػعلى سفح جبل اظتنىي األخرل تند ػتساليت 
ػػاٍجػ رىبي ﴿علػى لسػاف سػيدنا إبػراىيميف القػر ف الكػرَل ل الذم قاؿ عنو عىزَّ كجَّػكىو ،األفراد ا عىٍل ىى بػىلىدى ػالػذى
ـى   ىًمنػػان  نشػػ ة مػػدل أقتيػػة األمػػن يف ىػػذه ا يػػة الكرنتػػة جبػػالء  ،تعكػػ (3 ﴾كىاٍجنيٍبػػيًن كىبىػػيًنَّ أىٍف نػٍَّعبيػػدى األىصػػنىا

ىنػػاؾ مػػن البنػػاء الواجب، كالقػػالع كاضتصػػوفالفقهػػاء األسػػوار  اعتػػرب امنػػذ القدـ،عتػػذ اجملتمعػػات كتطورىػػا
 تكتسػبو مػامػع مقػدار مقػدار رفاىيػة اظتػدف  واربطػ مػن خلػدكفبػن  نعبػد الػرزتمثػل  من الدارسػنيالبعض 

                                  
1-Camillo Sitte,L’Art de Batir les Villes,notes et réflexions D’un Architecte, 

Traduites et complétées par Camille Martin,édition Atar Corraterie12,Genève, 

1889,p:10, gallica.bnf.fr 

 22،ا ية سورة األنبياء-2
  35سورة إبراىيم،ا ية -3
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أف القبيػل إذا حصػل عتػم يف ذلة  السببك معربان عن ذلة بقولو:"... توفره من أمن لسكاهنا كما،من قوة
 (1 ...."اظتلة كالرتؼ كثر التناسل كالولد...فازدادكا بو عددان إىل عددىم كقوة إىل قو م

تنم عن االىتمػاـ  يف ختطي  اظتدف اإلسالميةكجود نظرة عقالنية  عن الذكرالشركط السابقة تكشف 
الػػذم ي كػػد أصػػالة اظتدينػػة اإلسػػالمية اظتسػػتمدة مػػن تعػػاليم الػػدين  الكبػػري باصتانػػب الػػوظيفي االجتمػػاعي

اظتمالػػػػػة علػػػػػى التمػػػػػاـ يف تػػػػػدبري فو"سػػػػػلوؾ اظتالػػػػػة  لَّ يف مي  بػػػػػن الربيػػػػػعحػػػػػدَّد يف نفػػػػػ  السػػػػػياؽ اضتنيػػػػػف،
سػػعة اظتيػػاه اظتسػػتعذبة ...كاعتػػداؿ ...:"ط لالختيػػار اظتوقػػع اظتالئػػم لتشػػييد اظتدينػػة قػػائالن رك سػػتة شػػالكماؿ"ك 

           الػػػذعار،كأف لتػػػي ا مػػػن األعػػػداء ن اظترعػػػى كاالحتطاب،كحتصػػػني منازعتػػػاظتكػػػاف كجػػػودة اعتػػػواء،كالقرب مػػػ
كيفيػػة يف  ىػػذه اظتػػرة  ل،ييراعيهػػا اظتلػػة كلكػػنكمػػا أكجػػب ذتانيػػة شػػركط أخر ،(2 "... ػػا سػػور يعػػني أىلهػػا

    كيسػػهل تناكعتػػا ،أف يسػػوؽ إليهػػا اظتػػاء العػػذب ليشػػرب أىلها...:"يلػػي تتمثػػل فيمػػا داخليػػان  للمدينػػةتنظيمػو 
 للصػالة يف كسػطهاكأف يقدر طرقها كشوارعها حم تتناسػب كال تضػي ،كأف يبػين جامعػان ،من غري عسف

  كفايتهػػا لينػػاؿ سػػكاهنا حػػوائاهم   بأسػػواقها اسػػك ر طرقهػػا كشػػوارعها حػػم تتناسػػب كال تضي ،كأف يقػػدي 
بسػػور  كأف لتيطهػػامػػن سػػائر جهاتػػو  كأف نتيػػز بػػني قبائػػل سػػاكينها...ككتعل خواصػػو ػتيطػػني بػػو،عػػن قػػرب

حػم يكتفػوا كيسػتغنوا  ػم  مػن أىػل العلػمإليهػا  ،كأف ينقػلةؼتافة اغتياؿ األعداء،ألهنا جبملتهػا دار كاحػد
اختيػػار مواضػػع  يف مػػا الػػذم كتػػب مراعاتػػو ابػػن األزرؽ ـربيػػع قػػدَّ ابػػن ال دعػػب،(3 "عػػن اطتػػركج إىل غريىػػا...

األصػػػػل األكؿ دفػػػػع اظتضػػػػار كىػػػػو فرعػػػػاف  اظتنػػػػافعاظتػػػػدف قائالن:"...أصػػػػالف مهمػػػػاف:دفع اظتضػػػػار كجلػػػػب 
     علػػػى اظتدينة،ككضػػػعها يف مكػػػاف ؽتتنػػػع إمػػػا علػػػى ىضػػػبة كعػػػرة ر أحدقتا:أرضػػػي كدفعػػػو بػػػ دارة سػػػياج السػػػو 

و باختيػػػار كالثػػػاٍل شتػػػاكم كدفعػػػ...كيتضػػػاعف حتصػػػينهاهنػػػر  ا...فيصػػػعب مناعتػػػا  رة اػػػر أكإمػػػا باسػػػتدا
                                  

 219-218:ساب ،ص عبد الرزتن بػن خلدكف،مصدر-1
            عبػد العزيػز بػن فهػد بػن عبػد العزيػز ،حتقيػ 1،طالمالػ  فػي تدبػػير الممالػ  ؾتسػلو شهاب الدين أزتػد بػن ػتمػد بػن أيب الربيػع،-2

 152:،ص2010العاذرية للنشر كالتوزيع،الرياض،  ؿ سعود،دار
 154:اظتصدر نفسو،ص-3
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ع اظتػػػرض للحيػػػواف ميػػػاه فاسدة...يسػػػري خبػػػث منػػػو بركػػػود أك تعفػػػن جملاكرتػػػو ألف مػػػا اظتواضػػػع الطيبػػػة اعتػػػواء،
أمػػػور  األصػػػل الثػػػاٍل جلػػػب اظتنافع...كذلػػػة مبراعػػػاة،ك كمػػػا ىػػػو مشػػػاىد بكثرة...،الكػػػائن فيػػػو ال ػتالػػػة 

الثػػػػػاٍل طيػػػػػب مرعػػػػػى السػػػػػائمة ك ...أحػػػػػدقتا اظتػػػػػاء كػػػػػ ف يكػػػػػوف البلػػػػػد علػػػػػى هنػػػػػر أك بػػػػػ زاء عيػػػػػوف عذبػػػػػة
للحطػػػػػب  (1 الرابع الشػػػػػعراءك ألف الػػػػػزرع ىػػػػػو القػػػػػوت الضػػػػػركرم... الثالث قػػػػػرب اظتػػػػػزارع الطيبػػػػػةك كقربػػػػػو...

 ( 2 ."كاطتشب...
 :                                                                  رانيػػػػػوينها العمػػػػػكتك قةػػػالعتي اإلتسالمية ل المدينةػػػػػكش-3

األكؿ يتمثػل  اضتديث عن اظتدينة اإلسالمية العتيقة يدفعنا للحديث عن شػكلها اطتػارجي فهػو نوعػاف
 القبائػل العربيػة الػيت أفبقوعتمػا  Deffantكى Jean Pelletierي ثنػائلربنػا عنػو اذم متالػ عرباظت يف الشكل

ميالدم،شػػيدت بظهػػور القػػرف الرابػػع كحضػػرموت خػػالؿ  تػػدمير شػػيدت عواصػػم الصػػحراء قبػػل اإلسػػالـ مثػػل
ـ اإلسػػػ  بارػاالعتػػػ بعػػػني ذينأخػػػ،(3 ـ636/ػىػػػ14نةسػػػ راؽعبػػػال رةبىصـ،كالػػػػ650ىػػػػ/50ػنةسػػػكاف القػػػري  ػثلمػػػدنان كانتشػػػاره مػػػال

يف الشػػكل  النػػوع الثػػاٍل فيتمثػػلبلبناف،أمػػا  الركماٍل،كمثػػاؿ علػػى ذلػػة مدينػػة عػػني البحػػر اظتربػػع اظتخطػػ 
الػػػذم يتوسػػػ  فيػػػو اظتسػػػاد اصتػػػامع كمقػػػر دار اإلمػػػارة قلػػػب اظتدينػػػة،لتاطاف اػػػزاـ أخضػػػر كسػػػور  الػػػدائرم

مػػن اظتدينػػة كبػػاقي اظتبػػاٍل كاظتسػػاحات التااريػػة،كالكل ػتػػاط بسػػور  االسػػرتاتيايةصػػل بػػني ىػػذه الناحيػػة فا
 ـ762ىػػػ/146ة ػػػػػػسن الػػيت أنشػػ ت بغػػدادمدينػػة عنهػػا  كمثػػاؿك ،مػػن العػػدكاف اطتارجي لتمػػي اظتدينػػة ثػػافو 
كإنػػو ابتػػدأ مػػن طػػرؼ أيب جعفػػر اظتنصػػور قائالن"... سسػػتاطتطيػػب البغػػدادم أهنػػا أ هذكػػر مػػا  إىل نادان ػػػػػاست

                                  
كػػاف مػػن شػػار ملتػػف يف لػػنيو مػػن األرض لتلػػو النػػاس يسػػتدف وف بػػو شػػتاءن كسػػتظلوف بػػو صػػيفان،ينظر:غتد الػػدين ػتمػػد               ما  الشَّػػٍعرىاءي:-1

 867:ز بادم،مصدر ساب ،ص بن يعقوب الفريك

ػػػْل  فػػػي طبػػػائع الملػػػ أيب عبػػػد ا ابػػػن األزرؽ-2 كالنشػػػر  ،حتقيػػػ  علػػػي سػػػامي النشَّػػػار،دار السػػػالـ للطباعػػػة2،ج1،ط،بػػػدائع السك
 701-699:،ص2008كالتوزيع كالرترتة،القاىرة،

3-Pelletier Jean,Deffant  Charles, Villes et Urbanisme dans le Monde,Collection initiation 

aux études de géographie, éditions Masson ,Paris,1989, p:12,books.google.dz 



 الفصل التمهيدم                                                 النسيج العمراني للمدينة اإلتسالمية

   8 

 

اىا مدينػػػػػػػة يف البنػػػػػػػاء سػػػػػػػنة سػػػػػػػت كأربعػػػػػػػني كمائػػػػػػػة،كشتَّ سػػػػػػػنة ستػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػني كمائػػػػػػػة،كأأسػػػػػػػاس اظتدينػػػػػػػة 
 .الفرتة الزيانية خالؿ ةاظتشيد تلمسافمدينة  إىل ضافةإك ،(1 ..."السالـ
 أف التصور اإلسالمي طتطة اظتدينة جاء ػتايدان عػن بقيػة التصػورات،النبعاثو ؽتا سب  ذكرهجليان يتضح    

مػػػن ؼتتلػػػف اصتوانػػػب  لطموحػػػات السػػػكافإىل إنتػػػاج نسػػػي  عمػػػراٍل يسػػػتايب  خاصػػػة أدَّت مػػػن قاعػػػدة
         مػن خػالؿ  كركنػان ثقافيػان يكتنفػو البعػد الركحػي،نلتم  ذلػةالدنيوية،ف صبح بذلة سبيالن يسمو بػو الفػرد 

              مػػع أحكػػاـ البنػػاء  يف توافػػ  تػػاـ تكوينهػػا اظتعمػػارم لكمراحػػعليػػو مػػنه  ختطػػي  اظتػػدف اإلسػػالمية  سػػار مػػا
دتاشػػى  كمػػا بػػو القػػر ف الكػرَل كالسػػنة النبويػػة الشػريفة أقرىػػا الفقهاء،معتمػػدين يف ذلػة علػػى مػػا جػاء الػيت

يػػرل بعػػض  إليها،لػػذلةالػػيت هنػػدؼ  ةسػػري كفقػػو كاضتاجػػنذلػػة التكػػوين اظتعمػػارم أيضػػا مػػع اظتبػػدأ الػػذم 
 (2 .تالؼ طابعها صورة حضارية ؽتيزةالمية كعمائرىا على اخدارسي تصميم اظتدف اإلس

ركيػػػزة  يف اصتماعػػػة،كمبادئ معماريػػػة كانػػػت مبثابػػػةإلنسػػػاف منػػػذ القػػػدـ رغبػػػة العػػػيا لػػػدل ا فلقػػػد تكػػػوَّ    
    اصتزيػػرة العربيػػة ككػػلبػػالد الرافػػدين كسػػومر كشػػبو صػػر ك أساسػػية لفػػن العمػػارة جبػػل اضتضػػارات اظتعركفػػة يف م
اىر القػػػػوة ظػػػػتتحلػػػػى مبماريػػػػة وف معمػػػػن خػػػػربات كفنػػػػ إذ اسػػػػتخدـ فيهػػػػا اظتعمػػػػارم القػػػػدَل مػػػػا امػػػػع لديػػػػو
األمػم تلػة  أمػة مػن رة أكحضػايبقػى لكػل  ف نوبقة،كاصتماؿ،كرغم ما كرد مػن تقليػد عػن اضتضػارات السػا

 :العاملني ا تينيعليها  ا دتليػكذلة حسب م،يف البناء  ا ذكقها الفين اطتاص
يف طريقػة عيشػو  ن يفىَّ كمقبػو تغػري تػاـ يف نظرتػو للحيػاة،أف تغػري عقيػدة اإلنسػاف يع لػـواظتع:الديين العامل-

                    مدينتو ككل.داخل مسكنو ك 
 اصتغرايف:عتذا العامل ت ثري كاضح يف تطور اظتدف،ألف اضتضارة مبعناىا الشامل ذترة جهد اإلنػػسافالعامل -

                                  
تاريخ مدينة السالـ كأخبار محدثيها كذكر قطانها العلماء مػن غيػر أىلهػا البغدادم،أيب بكر أزتد بن علي بن ثابت اطتطيب -1

 37،ص:2001،حتقي  بشار عواد معركؼ،دار الغرب اإلسالمي،بريكت،1،م 1،طككارديها

2-Denis Grandet,Architecture et Urbanisme Islamique,OPU,Alger,1986,p:22 
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             عينػػػةشػػػرية ميا معػػػني جملموعػػػة ب  عػػػكػػػن اعتبػػػار اضتضػػػارة فتػػػة نتلػػػذلالبي ػػػة الػػػيت يقطنها، تفاعلػػػو مػػػعيف 
غتتمػع متػتص اضػارة ذاتيػة متميػزة ،ما جعػل كػل ةقيمهػا األخالقيػ مسػلدد ظاـ كاحد لتػا نعهيف بي ة كتم
 (1 .منفردة ةظمب فكار كأن

الػػػيت أدلػػػت  ةاضتضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػالمي الرائػػػدة يف رتيػػػع اجملػػػاالت كمثػػػاؿ عػػػن اضتضػػػارات اإلنسػػػانيةك    
،تاركػة بصػمة راسػخة إىل يومنػا ىػذا عػرب مػا شػٌيدتو الثقايف أك االجتماعي أك اظتعمارم اظتضماريف  دلوىاب

 خاٌصػيتني،األكىل تتمثػلاكتسػب  الػذمك  بػو اظتعمػارم اظتسػلم م دتيػزالػذ تػنم عػن الػذكؽ الرفيػعمن عمائر 
يف ذلػػػػة النقػػػػل كالتواصػػػػل الػػػػذم حتػػػػتفظ بػػػػو لألجيػػػػاؿ اظتعاصػػػػرة،إذ تعتػػػػرب قتػػػػزة كصػػػػل بػػػػني مػػػػاض األمػػػػة 

 التنظػػػيم مػػػع ةعماريػػػة سػػػواء كانػػػت دينيػػػة أكمدنيػػػتصػػػميم الوحػػػدات اظت ،كالثانية تتمثػػػل يف توافػػػ اكحاضػػػرى
،كقػػد بػػني الوظػػائف كالعناصػػر اظتاديةعالقػػة كطيػػدة يمهػػا كسػػلوكها،ما يػػربز كجػػود ة يف قاالجتمػػاعي لألمػػ

علػى اظتسػتول  سػالميإلاالعمػراٍل   طٌ ػيخى اظتػ توجيػويف  للػديين واضػحال عػن التػ ثري تلة التنظيمػاتانبثقت 
يف اضتػي  كحػ  اصتػوار األلفػة عػيكالدركب كإضفاء صبغة خاصػة ترا الداخلي كتصميم اظتساكن كاظتساجد

كػػل  كضػػعك ،اظتياهاألسػػوار كشػػ  قنػػوات السػػقي كصػػرؼ  يف بنػػاء على اظتسػػتول اطتػػارجي،أك السػػكين ككػػل
أك علػػى مقربػػة منهػػا،حم ال يتػػ ذل  ةػالدفاعيػػ خػػارج األسػػوار الضوضػػاءأك  لػػوثتالػػيت تسػػبب ال الصػػناعات

 الناس بضاياها كرائحة موادىا األكلية.
رئيسػية  أقسػاـإىل ثالثػة علػى اخػتالؼ مواقعهػا اصتغرافيػة اظتسػلم اظتػدف  اظتخطػ م قسَّػمن ىذا اظتنطل  

 مػن التوافػ  رقػد حتقي  أكػربك  األرض استعماالت ،لرتتيبيكمل الواحد منهم ا خر هاػفيما بين متااكرة
 يليب  وازفمت عمراٍل    ختطي  ضمافك  دمعمارم كاحادم ضمن نسي  ي كاظتالركحبني اصتانب  بالتقار ك 

 ي:ػػػػلي ت فيمالثدت،(2 ةالتااريأك  اعيةجتماالدينية أك الواءن احتياجات السكاف س
                                  

 06 :،ص1992،دار النهضة العربية،بريكت،اإلتسالمي في مرحلة التكوين عالمجتممصطفى علم الدين،-1

             ةجامععبية،الثقافػػة الشػػ دماجسػػتري،معه ة،رسػػالالعمرانػػي لمدينػػة تلمسػػاف كداللتػػو االجتماعيػػة مالتصػػمينقػػادم سػػيدم ػتمػػد،-2
 31:،ص1991أيب بكر بلقايد،
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 للمدينة:  النواة المركزية 3-1   
أىػػػم اظتبػػػاٍل ذات الطػػػابع تتضػػػمن مبثابػػػة اضتيػػػز الػػػديين كالتشػػػريعي كالتثقيفػػػي للمدينػػػة اإلسالمية، عتػػػربت   

إصػػػػػػدار األحكػػػػػػاـ نحصػػػػػػر كظيفتهػػػػػػا األساسػػػػػػية يف ت داران لإلمػػػػػػارة تتضػػػػػػمنفقػػػػػػد ،الػػػػػػديين كاالجتماعي
كقػد كػاف يسػمى اظتشػرؼ عليهػػا يف اضتػاكم نفسػو أكتنػاط اظتهمػػة لألئمػة كالفقهاء،كالتشػريعات مػن طػرؼ 
ػػمي كالػ فهػػو اصتماعػة بػػقاضي اإلسػػالميمػدف كعواصػم اظتغػرب  من رتلػة اظتهػػاـ ميوىًث ،ػيف الوقػت نفسػو اضتىكى

كتسػايل عقػود النكػاح كالبيػع ة فػض النزاعػات مػابني النػاس كالتاار،اليت ختػوض فيهػا دار اإلمػار  األخرل
اظتتميػػز بكػػرب حامػػو كاتسػػاع رقعتػػو  اظتسػػاد اصتػػامععليػػو أيضػػا  احتػػوت،كمن بػػني أىػػم مػػا ككتابػػة الوصػػايا

 ة،مكونان لبػػاسػتقباؿ الطك صػلوات اصتمعػة كاألعيػػاد الدينيةكػم اعتػػائل مػن اظتصػلني القػػادمني لت ديػة ليتسػع لل
 فيػػوم خطػػب الػػوعظ كاإلرشاد،ككػػػاف يػػتعقػػد فيػػو اصتلسػػات العلميػػة ك لقػػى فيهػػا الػػدركس كتي تي بػػذلة جامعػػة 

  (1 .التاارية العقود ضاءاظتلكية كإم تار اإلعالننش
كػاف ًقبلػة للػتعلم فقػد  ،يف التبػادؿ الثقػايف كالعلمي كظيفػة ثانيػة تتمثػله النػواة ىػذ تمقدَّ إضافة لذلة     

الػيت أقامهػا ألكقػاؼ مػن تلػة ا ا النفقػاتعتػ من مدارس كزكايا ريصدت اعرب ما أنشئ   كالتفقو يف الدين
الشػػػػػيف كمدرسػػػػة مسػػػػاد  قيػػػػدرت أكقػػػػاؼ مبدينػػػػة تلمسػػػػاف اضتكػػػػاـ كالسػػػػالطني كبعػػػػض األغنيػػػػاء،فمثالن 

 دأما مسػػا،مػػن األراضػػي الصػػاضتة للزراعػػة ىكتػػاركستسػػة كثالثػػني  سػػبع مائػػةبة السنوسػػي بػػدرب مسػػوف
 احتوتك ،مػػن الػػذىب الرطػػلاظتخصصػػة لػػو قرابػػة  و اليػػومي مػػن األكقػػاؼلػػمػػدين فقػػد بلػػا دخأيب سػػيدم 

يعتػػرب اظتقػػر األكؿ الػػذم  سػػكم للسػػلطاف كحاشػػيتو فباإلضػػافة إىل كونػػوقصر،العلػػى  أيضػػان  النػػواة اظتركزيػػة 
تنظػػيم أسػػواقها زاة أك يف كيفيػػة حتصػػينها ضػػد الغػػ منهػػا اظتتعلقػػةسػػواءن  منػػو األمػػور اطتاصػػة باظتدينػػة تستصػػدر

 (2 .ةػالرعيور ػ مككل ما يتعل  ب
                                  

،الشػػػركة الوطنيػػػة للنشػػػر 01،جىجػػػرم القػػػرف العاشػػػر إلػػػى الرابػػػع عشػػػرتػػػاريخ الجزائػػػر المقػػػافي مػػػن أبػػػو القاسػػػم سػػػعد ا،-1
  341 ،ص:1981كالتوزيع،اصتزائر،

 51:صقادم سيدم ػتمد،مرجع ساب ،ن-2
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 : للمدينة التجارم الفضاء 3-2
تػػوفر  ومػػن خاللػػ تكػػػاد مدينػػة إسػػالمية ختلػػػو مػػن ىػػػذا اضتي،فػػػهو نتثػػل الشػػرياف االقتصػػادم الػػذمال 

تلػػػة رب األخرل،كتنشػػػي  خػػػدمات الفنػػػادؽ عػػػ يعػػػود عليهػػػا باظتنفعػػػة علػػػى بقيػػػة اجملػػػاالت لنفسػػػها دخػػػالن 
  مسػػػار يفالقوافػػػل التااريػػػة الػػػيت تػػػ يت للبيػػػع كالشػػػراء باظتدينػػػة مػػػن أقطػػػار أخرل،عتػػػذا يعتػػػرب جانبػػػان مهمػػػان 

كاضتصػوؿ علػى  لػواـز ما يريدكنو مػنلسكاهنا مبختلف مستويا م اقتناء نتكن  كذلة،(1 تكوينها كنش  ا
لػرب  الوظيفػة السياسػية  ةاظتركزيػ نػواةمباشػرة ال فضػاءغتاؿ خصب للعمل ككسب قوت العيا،يلػي ىػذا ال

كالشراء،فقد كاف ىذا األخري مبثابػة  كالدينية بالوظيفة االقتصادية،لتتوم على سوؽو لتفعيل عمليات البيع
 .القاسم اظتشرتؾ بني رتيع اظتدف اإلسالمية على اختالؼ مواقعها اصتغرافية كتارمتها

اضتػػايل لكلمػػة سػػوؽ،فهو ضػػمن  لػػف عػػن اظتعػػمنتكػػن اإلشػػارة إىل أف كلمػػة سػػوؽ باظتػػدف العتيقػػة ختت
حػػي عػػادم تنفػػتح بػػو يف النسػػي  العمػػراٍل للمػػدف العتيقػػة لػػي  باظتسػػاحة الشاسػػعة بػػل نتكػػن أف يتواجػػد 

باطتليفػػة  األمػػػر الػػذم دفػػػع حػػي ضيػػػ  اضتوانيػػت علػػى اصتػػانبني،فمثالن تواجػػد سػػوؽ قرطبػػة علػػى مسػػتول
كمػا ترتػب عنهػا مػن األعمػاؿ التااريػة  ازديػادنتيػػاة  ـ972ىػػ/361توسػيعو عػاـ األموم اظتستنصػر بػا

كػػاف ،فقػػد  باألسػػواؽ العمومية يف تػػداكعتافيمػػا متػػص البضػػائع الػػيت ،(2 عرقلػػة حركػػة السػػريإىل ل أدَّ  ازدحػػاـ
األكىل،ا ة اظتػواد الغذائيػة بالدرجػيف كقد دتثلت ،كذات إقباؿ كبري من طرؼ السكاف صتود ا أصلها ػتلي

        السػػػػاحاتعلػػػى مقربػػػػة مػػػن  فقػػػد أقيمػػػػت دىػػػػاو جمكػػػاف ك  أما،جلػػػػدك صػػػػوؼ كقطػػػن  مػػػن اظتػػػواد اظتصػػػػنعة
مبيػػػزات دتخضػػػت عػػػن التشػػػريع اإلسػػػالمي يف تنظػػػيم  اظتػػػدف،كدتيزت أسػػػواؽ اظتػػػدف العتيقػػػة عمومػػػان كأبػػػواب 

 عمليات البيع كالشراء إلضفاء أكرب قدر من الشفافية كحسن التنظيم،دتثلت يف مايلي:
 :كػػػػاف ىنػػػاؾ تواف  كانسااـ يف اظتكاف الواحد من السوؽ بني الصناعات اظتتشا ة فيما بينها منأكالن 

                                  
 12 عبد الستار ػتمد عثماف،مرجع ساب ،ص:-1
 44 :نقادم سيدم ػتمد،مرجع ساب ،ص-2
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 ية.ا يف اضتياة اليوماستعماعتمن  وخىتدؼ اظتمن حيث اعت كذاك ع،مادة الصنحيث 
 جاإلزعػػػا ك  ةالرائحػػػك  ثانيان:كػػػاف يػػػتم إبعػػػاد كػػػل األنشػػػطة الػػػيت عتػػػا تػػػ ثري سػػػليب علػػػى اإلنسػػػاف مثػػػل الػػػدخاف

 (1 .ةكالعرقل الصويت

 ينلتعػػػاليم الػػػدي  ةاتسػػػب للتاػػػار كسػػػلعهم منعػػػان للغػػػا كغػػػريه مػػػػػن التعػػػامالت الغػػػري موافقػػػ :مراقبػػػةثالثان 
 (2 .ظهر فعلوإذا أي اضتنيف،كاضتسبة ىي أمر باظتعركؼ إذا ظهر تركو كهني عن اظتنكر 

عػن الرسػوؿ صػلَّى ا عليػو كسػلم  ظتػا صػحَّ  فقػان كً  سػواؽ غػري ػتتكػرةكما كانت أمػاكن البيػع داخػل األ   
ػبى ى بن مضرس قاؿ:أتيت النيب صلَّى ا عليو كسػلم  فبايعتػ أشتر عن   يىٍسػًب  إًلىٍيػوً ًإىلى مىػا ملىٍ و فقػاؿ:"مىٍن سى

الػػيت خصصػػت للبيػػع  خػػر مػػن األمػػاكن ىنػػاؾ نػػوع ك ،(3 فخػػرج النػػاس يتعػػادكف يتخػػاطوف"ميٍسػػًلم فػىهيػػوى لىػػوي 
علػػى ،حتتوم صػػغر حامهػػا مقارنػػة باألسػػواؽاضتػػي التاػػارم تسػػمى بالسػػويقة،شتيت بػػذلة ليف الشػػراء ك 

صػغرىا فقػد  الي الذم تتواجد بداخلو،كرغم النسي  العمراٍلكف  حام  ساحة فسيحة نسبيان تتماشى
 ػػا اصتػػزار كاطتضػػار كالبقػػاؿ  مت لزبائنهػػا ؼتتلػػف اطتػػدمات كالسػػلع اظتختلفػػة اظتوجػػودة باظتدينػػة،إذ ؾتػػدقػػدَّ 

ػػ  كال أقػػػل ال أكثػػػر ائليالعػػ صػػة لالسػػتهالؾفقػػ  ألهنػػا ؼتصَّ اـ،كيتم التعامػػل فيهػػا بالتازئػػة كالكتػػاف كاضتاَّ
 عبػارة عػن سػوؽ لتػي ىػي ك  ريةاصػيسػمى بالقي ظهر مبػدف اظتغرب اإلسالمي قدنتان ماإىل السويقة  إضافة
مسػػػتول  علػػػىكجػػػدت الػػػيت  رية مدينػػػة تلمسػػػافاصػػػكقي كعتا بػػػاب كاحػػػد،بهػػػا األربعػػػةوانجور عػػػرب  ػػػا سػػػ

 (4 .غرب مساد سيدم البنا التاارم لفضاءا

 لػػأف ىذه الكلمة ذات أص Bargés بارج كحسب ما ذكره ،نادؽػػػدتَّيز ىذا األخري أيضان بوجود الف  
                                  

 45:،صنقادم سيدم ػتمد،مرجع ساب -1
،مكتبػة 01،حتقي  أزتػد مبػارؾ البغػدادم،طاألحكاـ السلطانية كالواليات الدينيةحبيب اظتاكردم،أيب اضتسن علي بن ػتمد بن -2

 315:،ص1989دار ابن قتيبة،الكويت،
 280:،ص01أيب القاسم سليماف بن أزتد الطرباٍل،مصدر ساب ،ج-3
 61:ػتمد،مرجع ساب ،ص منقادم سيد-4
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 كىو عبارة عن بناء كبري مربع الشكل يوجد بداخلو فناء حتي  بو الغرؼ من جهاتو األربعة ظتبيتيوناٍل،

 (1 .اظتسافرين
 للمدينة: السكني الفضاء 3-3
الػذم ظتسػكن اعناصره أىم العتيقة،من  ىذا الفضاء مر ة عاكسة أًلصوؿ التخطي  كالبناء باظتدف دعَّ يػي 

وجػػػود عناصػػػر فراغيػػػة ب إنشػػػائها قػػػدنتان،دتيزت يفاظتعمػػػارم اظتسػػػلم أحػػػد الفنػػػوف اظتعماريػػػة الػػػيت بػػػرع يعتػػػرب 
ن اظتسػػكن مػػ جػػد بداخلػػو،إذ يبػػدكف يو أ ٌد بسػػي  ال يػػوحي إطالقػػا مبػػا نتكػػنكظيفيػػة،كمبظهر خػػارجي جػػ
 تتكونػاالت نادرة،يف حػ إالَّ  أية زخرفةمن  ا جر ادةاظتبنية مب وجدرانلو اء ختاطتارج عبارة عن بناية صمٌ 

مفتوحػػة  تانػػد كفقػػ األرضػػي  نوافػػذ الطػػاب فتحػػات متػػص افيمػػ،ك طابقني ناإلسػػالمية مػػ ظتسػػاكنظػػم اعم
مببػػػػػدأ التوجػػػػػو ؿتػػػػػو عػػػػػرؼ يي  مػػػػا كىػػػػػواكنيو مػػػػػن اطتصوصػػػػػية لسػػػػػ قػػػػدر أكػػػػػرب ي ػلتحقػػػػػ   الػػػػػدارلػػػػى كسػػػػػع

 للحفاظ على حرمة أىل اظتسػكن تبعػان  ةقة كقليلحات ضيتف جد إالَّ تو الطاب  العلوم فلم بأما ،(2 الداخل
 اظتخػزفك  البيػوتك  الػدار كسػ ك  مػن اظتػدخل  لففقد ت داخليال تخطيطول كبالنسبة،اضتنيف لتعاليم الدين

  زفظتخػكا اضتمػاـك  شػمل اظتطػبفي ذمكجناح اطتدمات الػ كجناح الرجاؿ جناح اظتعيشةإضافة إىل ،كالسطح
 ـ عمومػػػان 8ـ ك4مػػػا بػػػنيهارتفاعرتاكح يػػػ مسػػػتطيلأك  ربػػػعمبالبسػػػاطة كبشػػػكل مظهػػػره اطتػػػارجي  دتيػػػزكقػػػد 

منبػػعو للضػػوء كمػػنظمو منػػاخي  كىػػو يعػػد مبثابػػة،يتوسػػطو فنػػاء ينفػػتح علػػى الػػداخل تلتػػف مػػن حولػػو الغرؼ
 .منظم للعالقات االجتماعية للعائلة الوقت نفسوكيف  كصويت

يصػػػل إىل فنػػػاء  فػػػػػػطف كمسقػػػػػػمنع دخلػػػػػػر مػػػػػػػيفة الػػػيت تعتبػػػػػػللمنػػػزؿ السق مػػػن بػػػني اظتيػػػزات األخػػػرل
 فػػػاألكىل ىندسػػػية كظػػػائفعتذا االنعطػػػاؼ ثالثػػػة ،ك يف إحػػػدل الزكايػػػا األساسػػػية تتميػػػز بوجودىػػػااظتسػػػكن 

                                  
1-L’Abbé jjBargés, Tlemcen Ancienne Capital  du Royaume de ce Nom, Imprimerie 

Oriental du Manus Nicolas,France,1859,p:88 

رسالة ماجستري،معهد العالقة بين النسيج العمػراني كالفضاء االجتماعي المقافي في المدينة العربية اإلتسالمية،رحوم حسني،-2
 181:ص،2001،الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف
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أمػػا الثالثػػة فهػػي تعمػػل علػػى كػػتم الصػػوت،كعدـ ،ك الثانيػػة تتمثػػل يف زتايػػة كسػػ  اظتنػػزؿ مػػن أنظػػار اظتارةك 
فقػػػد اختلفػػػت فتاذجهػػػا،إال أف األكثػػػر اسػػػتعماالن ىػػػو النصػػػف كفيما متػػػص العقػػػود ،خركجػػػو إىل الشػػػارع

سىليميوا ػرى بػيييػوًتكيٍم حىػمَّ تىٍستىٍ ًنسيػوا كىتيػػٍ ا الذيينى  مىنيوا الى تىػٍدخيليوا بػيييوتػان غىيػػهى يىا أىيػ  :﴿تعاىل وقولكامتثاال ل الدائرم
لتمػل  الػذم بػل دخػوؿ بيػوت الغػريق ،كجػب االسػت ذاف(1 ﴾ذَّكىريكفٍ ػلَّكيٍم تىػيػٍره لىكيٍم لىعى ػكيٍم خى ػعىلىى أىٍىًلهىا ذىلً 

عػن حلقػة كىػي عبػارة  مػا يسػمى بالطبطابػة العتيقػة سػاكناظتبػ بواب  كجػدت لةاالسػت ناس،لذىنا معم 
داخػػػػل إىل علػػػػى البػػػػاب قبػػػػل الولػػػػوج طتها الطػػػػرؽ النحػػػػاس يػػػػتم بواسػػػػأك  مػػػػن اضتديػػػػد أكالربكنػػػػز  معدنيػػػػة

 أمػػا،(2 سػػتقبالوالحػػم يتاهػػزكا لبيػػت كإعالمهػػم مباػػيء أحػػد األجانػػب علػػى حرمػػة أىػػل ا اظتنزؿ،حفاظػػان 
ؾتمػػة ذات سػػتة رؤكس  علػػى ىي ػػة جػػاءتمػػن  فهنػػاؾ زتلػػت داللػػة دينيػػة بػػارزة ألىػػل اظتنػزؿفقػػد  شػكاعتاأ

بالبسػػػػػاطة تصػػػػػفوف أبػػػػػواب اظتسػػػػػلمني الػػػػػذين ي يف دهؾتػػػػػذم ال ر الػػػػػيهػػػػػودم،األمعلػػػػػى االنتمػػػػػاء ال تػػػػػدؿ
دينػػػػة ة مبلسػػػػلد بػػػػدرب السو جػػػػمثلمػػػػا ىػػػػو مو مػػػػع بعضػػػػها الػػػػبعض  لهػػػػاقابدـ تعػػػػامتػػػػازت ب ماك،كالتواضػػػػػع
 (3 .تلمساف
 ر عالقػػة كطيػػدة بػػني الرتكيػػب الػػداخليضػػواب  أخالقيػػة ككقائيػػة ككفَّػػ عمػػراٍلشػػٌكل ىػػذا التنظػػيم اللقػػد 

 اكرة قلَّػػصنػػازؿ اجملػػثػػالث جهػػات مػػع اظت نػػزؿ عػػربالتصػػاؽ اظتتقابل جػػدراف الفنػػاء ك كبػػني اإلنسػػاف نفسػػو،ف
كسػػ  مػػن ،كبالتايل التخفيػػف مػػن تػػ ثري درجػػة اضتػػرارة صػػيفان،كما جعػػل الشػػم سػػاكنيو ألشػػعة  تعػػرض

العلػػػػػوم إىل طوبػػػػػة،كحاجزنا نتنػػػػػع انسػػػػػياب اعتػػػػػواء الػػػػػدار خزانػػػػػان جيػػػػػدان للهػػػػػواء النقػػػػػي اظتعتػػػػػدؿ اضتػػػػػرارة كالر 
فػ ف اصتػو اطتػارجي ا كىكػذ لية تسهل عمليػات جريػاف اعتػواءالغرؼ،ألنو شبيو بالوعاء فلي  لو منافذ سف

 كىناؾ ف نو يبقى لتـو فوؽ الفناء،كنتضي حامالن معو حرارتو كغباره كملوثاتو، مهما كاف شديدان عاصفان 
 ال يتسرب ية كس  الدار حمول أرضػػػػغرؼ عن مستػػػػة الػػػػع أرضيا فتػػػػر ميػػػزة ىنػػػػػدسية أخرل تػػػتمثل يف ا
                                  

 27 سورة النور،ا ية-1

 210 :رحوم حسني،مرجع ساب ،ص-2

 146:،مرجع ساب ،صنقادم سيدم ػتمد-3
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 .البيوت إىل داخل الغبارأك  واءاعت
تضػػػػح أنػػػو دتيػػػػز اظتػػػدف العتيقػػػة قدنتان،ي اسػػػتعماؿ األراضػػػي داخػػػػل يف ذكػػػره عػػػن ترتيػػػػب مػػػػامػػػن خػػػالؿ 

دعاه بعػض اظتستشػرقني إعلى عك  ما  اصتانب االجتماعي كاالقتصادم بتخطي  عقالٍل كمنظم يراعي
ػلي رقني اظتسػمى كٍ شػأحػد اظتست ذكرهمثل ما ،أية قاعدةال ينطل  من  عشوائيان ختطيطان اعتربكه الذين       ناىى ودكى

Claude Kahan  األحرل أف نسػػميها اظتدينػػة اإلسػػالمية اسػػمعليهػػا  نػػو مػػن اطتطػػاء أف نطلػػ إ:"قػػائالن،
 .،أم أنو جرَّدىا من صفة التمدف كالتحضر(1 "فق  مدف دار اإلسالـ

                ةقدمػػاظتيف دكف لػػبػػن خ نالػػرزتاؿ عبػػد أمثػػاإلسػػالمي كتصػػميمو  العمػػرافأصػػوؿ  عػػن اظتتحػػدثنيلكػػن 
   ادأخبػار العبػار الػبالد ك ثػ ين يف زكيقػالك  تماـ كالكمػاؿػسلوؾ اظتالة يف تدبري اظتالة علػى الػيف  كبن الربيع

 كاضتيػػػاء األلفػػػةمبػػػدأ تراعػػػي  الػػػيت دين اإلسػػػالميالػػػاليم مػػػن تعػػػ تانبثقػػػأف اظتػػػدف اإلسػػػالمية يشػػػريكف إىل 
 .ككذا من البي ة اليت كجدت فيها فاكتست بطابعها عن حرمة اظتسلم عدفا ار كالاصت ـكاحرتا
فهػػػم ك  دراسػػػةتعػػػني علػػػى أنواعهػػػا أصػػػوعتا اصتغرافيػػػة ك  مبختلػػػف أف دراسػػػة العمػػػارةبعػػػض البػػػاحثني  يػػػرل

اظتعمػػارم خػػالص يصػػب فيػػو  عاءن كً ك يػػان شػػاىدان علػػى صػػدؽ ركاياتػػو،سػػاالن مرئ عتػػربت إذ،العمػػراف اضتضػػرم
      هػػػافي نكيػػػدف نتػػػوت فيهػػػا،ا كيعمػػل كمتطػػػ  نيػػػ دتك  تعبػػػديك  كينشػػػ عمارة،اليف  اإلنسػػػاف يولػػػد ألف عبقريتػػو

عمػػػارة مػػػن دكف  العمػػػارة ك مػػػن دكف ال نتكػػػن تصػػػور حضػػػارة ،لذلة أم أهنػػػا طبيعػػػة فطريػػػة يف اإلنسػػػاف
مػػػػن خػػػػالؿ  للعمػػػػارة وعريفػتػػػػيف "Ernest Boudine"نبػػػػودي تسػأرنػػػػ اظتفكػػػػر ومػػػػقدَّ مػػػػا  كىو،حضػػػػارة

نػػػاء بغػػػػرض االلتاػػػاء كاضتمايػػػة مػػػن ًعػػػداء اإلنسػػػاف يف التشػػػييد كالب دفػػػع الػػػذم ريػػػزمتشخيصػػػو للػػػدافع الغ
دس ػككمكاف مقػػ،ب يعمػػل فيػػوتػػككمك يا فيػػو اإلنسػػافعػػاظتبػػم كمػػ كل ي يف كػػرياعتػػدنا التف قػػد،لالطبيعة

 منػػػذ القػػػدـ غريػػػزم كفطػػػرم عنػػػد اإلنسػػػافأمػػػر فاإلحسػػػاس بااللتاػػػاء ،(2 للرتفيػػػوأمػػػاكن أخػػػرل للعبػػػادة ك 
فػػوؽ ىػػذه اظتعمػػورة تػػوفر  توجػػد غالبيػػة اظتبػػاٍل الػػيتك ،بذلة أف نبػػين لنحقػػ  الشػػعور يبػػدك طبيعيػػان  ذلةكلػػ

                                  
 09:الستار ػتمد عثماف،مرجع ساب ،ص عبدنقالن عن:-1
 13،ص2007 ،اظتناى  للنشر كالتوزيع،بريكت ر،دا1،طالعمارة عبر العصور ختارينقالن عن:فارس قبيلة اظتالكي،-2
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كمتطلبػات  إنسػانية يػ دم أغراضػان  أيضػا أف العمػارة تشػكيل كظيفػيالقػوؿ  كنتكن،تسمى بالعمػارة اظت كل
 (1 .كطبيعية لعوامل مناخيةإضافة  اقتصاديةك  ةكاجتماعيحضارية ىي ختضع للم ثرات  لذلة كظيفية

اظتنفعػػػػة كاظتتانػػػػة كاصتمػػػػاؿ  يسػػػػتايب ظتتطلبػػػػاتأهنػػػػا تكػػػػوين فضػػػػائي  ؼ العمػػػػارة علػػػػىمػػػػن عػػػػرَّ كىنػػػػاؾ 
 حتقيػػػػػ  نػػػػػوع مػػػػػن االنسػػػػػااـ كالتػػػػػوازف بػػػػػني ىػػػػػذه العناصػػػػػركاالقتصػػػػػاد،كىنا تتالػػػػػى براعػػػػػة اظتعمػػػػػارم يف 

التحمػػل ضػػد اإليػػواء كالسػػكن كالعمل،أمػػا اظتتانػػة فيقصػػد  ػػا قػػوة  دكراألربعة،فاظتنفعػػة مطلػػب ينحصػػر يف 
        بػػػدءن  وقيػػ  أكػػرب قػػدر منػػحت العوامػػل الطبيعيػػة،كاصتماؿ مطلػػب قػػدَل قػػدـ اإلنسػػاف فهػػو يسػػعى دائمػػا إىل

الشػػم   مػػن أشػػعةدر قػػ مػػن أكؿ الكهػػوؼ الػػيت سػػكنها،أما اصتانػػب االقتصػػادم  فيتمثػػل يف ربػػح أكػػرب
الػػيت سػػالت بصػػمتها يف غتػػاؿ  عمػػارة اإلسػػالميةال  ػػات لَّػػحت ىػػذه األمػػور األربعػػة لالطبيعيػػة،كالتهويػػة ك 

       معماريػػة متباينػػة،دتثلت زبػػالد اعتنػػد شػػرقا إىل اػػي  األطلسػػي غربػػا بطػػر  مػػدنان ػتصػػنة مػػن تالبناء،كأنتاػػ
كىػي تتميػز ،كىنػاؾ (2 إليػراٍلاظتصػرم السػورم كاظتغػريب األندلسػي كاعتنػدم كاك  العباسيك األموم يف الطراز 
  (3 :مايلي يفتنحصر باصتوانب اليت  من العمائرعن غريىا 

تلػػة  أك نتكن تعريفهػػا علػػى أهنػػا غتموعػػة اظتبػػاٍل كاظتنشػػآت اظتتواجػػدة فيمػػدف اإلسػػالـاصتانػػب اصتغػػرايف:-
              غربػاظتػػ رؽ أكػبالشػػ واءن ػكاألنػػدل  سػػي  اإلسػػالم اضتكػػماظتنػػاط  الػػيت كانػػت تابعػػة يف يػػـو مػػن األيػػاـ إىل 

 .ان ػاي  األطلسي غربغاية زيرة العربية شرقان إىل ػمن شبو اصت أم
اصتانػػب التػػارمتي:إف تػػاريف العمػػارة اإلسػػالمية نتتػػد مػػن القػػرف السػػابع مػػيالدم إىل بدايػػة القػػرف التاسػػع -

 النموذج الغػػػػريب مػػػػااالت اضتياةعشر ميالدم،أم منذ ظهػػور اإلسالـ إىل بداية القرف الذم اجتاح فيو 
 فارضنا تصوراتو السياسية كاالقتصادية كالفنية.

                                  
 05:،اصتزائر،ص2007،منشورات قرطبة،01ط،العمارة اإلتسالمية ،بلحاج معركؼ-1
 182 :،ص1981اجملل  الوطين للثقافة كالفنوف كا داب،الكويت،سلسلة عامل الثقافة،،المساجد،حسني م ن -2
دكتوراه،قسػم أطركحػة العمارة اإلتسالمية أ ولها الفكرية كدالالتها المقافية كالبيئية من خالؿ بعض النماذج،،بلحاج طرشاكم-3

 01:،ص2007الثقافة الشعبية،
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من رتلة  اصتانب الشكلي:تكتسب العمارة اإلسالمية أشكاالن كطرزان تنفرد  ا عن باقي الفنوف األخرل-
    سػػػياؽ ىنػػػاؾيف نفػػػ  ال،ك األقػػػواسك  األكاكيػػػنك  اظتػػػآذفك  ى  ػػػا الفػػػن اظتعمػػػارم اإلسػػػالمي القبػػػابلػػػمػػػا يتح

 إذ يقػػػوؿ شػػػاخت لعامػػػل البي ػػػةمباشػػػر يػػػركف أف العمػػػارة اإلسػػػالمية ىػػػي انعكػػػاس مػػػن بعػػػض اظتفكػػػرين 
 فيهػػػا يرتعػػػرع الػػػيتبالبي ػػػة فػػػن العمػػػارة مػػػرتب  أكثػػػر مػػػن غػػػريه مػػػن الفنػػػوف  يف ىػػػذا اظتوضػػػوع:"إفَّ  كيبػػػزكرت

مػواد البنػاء  يف ى العمػارةجليػة علػا ة بػدت ت ثريا ػػصحراكيػالبي ػة فال،(1 "كب ىداؼ ككسائل عينية ملموسػة
       لػػػذلة يعػػػد العامػػػل ،لن الظي در مػػػتسػػػاعد علػػػى إكسػػػاب أكػػػرب قػػػ التصػػػميم الػػػيت ككذا طريقػػػة،اظتسػػػتعملة
اإلسػػالمية اضتضػػارة ميػػع اضتضػػارات كلػػي  بجبالبنػػاء  يفأىػػم العوامػػل الػػيت فرضػػت نوعػػا خاصػػا  نالبي ػػي مػػ
 مايلي: عناصره يفأىم  تنحصرك ،(2 كحدىا

لػة يف جعلهػا كمصػدر ذك :لقد استطاعت العمػارة اإلسػالمية اسػتغالعتا ب سػلوب علمػي أشعة الشم -
عػػرب الصػػحن الػػداخلي اظتكشػػوؼ  كالليػػايل الصػػيفية كتلطيػػف اصتػػو يف األمسػػياتاصتػػامع ك  إلنػػارة اظتسػػكن
عػن اػي  كزيػادة  نائية توفر مبدأ االنعػزاؿمبواد ب العوامل الطبيعية منيف نف  الوقت  ةػتتمي،ؿتو السماء

 (3 .شتة السطح كاصتدراف للتحكم يف كمية اضترارة اظتنتقلة من كإىل اظتبم
قلَّػػت نسػػبتها                      ،ف ذامػػواد البنػػاء اظتسػػتعملة تعػػد ىػػي األخػػرل مػػن العوامػػل الػػيت تػػتحكم يف نوعيػػةالرطوبة:-

ػتالػػة إىل تشػػق   يػػ دم ال هػػامػػواد البناء،فافاف  ثرتد اظتناسػػب كاظتػػدة الػػػزمنية اظتناسبػػػة تػػيف اصتػػو عػػن اضتػػ
 يسػػػبب أضػػػراران جسػػػيمة يف مػػػواد البنػػػاء كتآكػػػل الطبقػػػة يبتهػػػا الداخليػػػة،كما أف تفػػػاقم نسػػػبتهاكتفتػػػت ترك

ذكبػػاف األمػػالح الػػيت عػػادة مػػا تكػػوف متواجػػدة باألحاػػار الرسػػوبية السػػطحية للاػػدار كىشاشػػتها نتياػػة 
أين ترتسػػػب مكونػػػة طبقػػػة ،إىل السػػػطح بواسػػػطة اطتاصػػػية الشػػػعرية كزتلهػػػا اظتسػػػتعملة يف بنػػػاء األساسػػػات

                                  
سلسلة 01،حسني م ن ،إحساف صدقي العمد،ج،تررتة ػتمد زىري السمهورمتراث اإلتسالـكبزكرث، جوزيف شاخت ككليفورد-1

 287:،ص1998،اجملل  الوطين للثقافة كالفنوف كا داب،الكويتعامل الثقافة،
 18:،ص1994،دار الشركؽ،القاىرة،01،طاإلتسالميةالقيم الجمالية في العمارة ثركت عكاشة،-2
 35:،صنفسو رجعاظت-3
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مػن ىذا اظتنطل  حافظ اظتعمارم اظتسلم على ضماف مستول معقوؿ شوه الوجو اصتمايل للعمائر،تتلف كت
أثػػػر ىػػػو ا خػػػر علػػػى مورفولوجيػػػة العمػػػارة عامػػػل  للرطوبػػػة داخػػػل العمائرإضػػػافة إىل العامػػػل البي ي،ىنػػػاؾ

 دينرة اإلسػالمية كفية لتعػػاليم الػاقد جػاءت العمف،ارجيان،ييعرؼ باسم العامل الدييناإلسالمية داخليان كخ
ع دفػػػػا مػػػػ الثػػػػواب األكػػػػربلنيػػػػل اإلمكػػػػاف در قػػػػمػػػػن اإلمػػػػػاـ  ى االقػػػػرتابعلػػػػ لنيصػػػػلتػػػػث اظتاضتنيػػػػف الػػػػذم 

،ضػػف إىل (1 العمػػ مػػن أكػػرب أم أف العػػرض جػػاء  تطالة عرضػػيةػباسػػ سػػاجدعمػػارم اظتسػػلم إىل بنػػاء ماظتب
حسػب دارسػي ،ليو اسػم ارابػدار القبلػة أيطلػ  عػجبػ كضػع اويػػفى ػعلػمػو أرغ ؿتػو القبلػةذلة التوجػو 

  Theodor""كتيػػػػػػػػودكر نولدكػػػػػػػػوJakob Horowitz"يعقػػػػػػػػوب ىػػػػػػػػوركفيتز أمثػػػػػػػػاؿ اللغػػػػػػػػات السػػػػػػػػامية

Noedeke"إىل اضتبشػػة مػػع   إىل الػػيمن أم مػػن اللهاػػات العربيػػة اصتنوبية،كقػػد دخػػل أف اللفػػظ زتػػريم
 (2 دتثاؿ القدي .فيها  أم اضتنية اليت يوضع"Mekurab" كأصبح يسمى،"Mikrab"باسم النصرانيةغتيئ 
 علػى السػطحالثقافػات الػيت طفػت  ذكػاء مػعتعامػل اػذر ك  ف اظتعمارم اظتسػلمأ يتضح جبالء من ىناك 

          منهػػػا قاعػػػدة انطػػػالؽ كىوَّنػػػوا  إذ،الفتوحػػات اإلسػػػالمية لتاػػػارم أكيف تلػػة الفػػػرتة الزمنيػػػة عػػػرب االحتكػػػاؾ ا
إالٌ للحفػاظ  لشػيءال ،يػاإلسالمػالتشػريع جػذكرىا  ميػزة خاصػة كبصػمةأضػفوا عليهػا ك  يف البناء كالتشييد

 تكػػػوين عػػػاـبشػػػكل  ةاعتبػػػار العمػػػار  نتكػػػنمن ىػػػذا اظتنطلػػػ  ك ،لى شخصػػػية الدينيػػػة يف رتيػػػع اجملػػػاالتػعػػػ
 عتػػػذا،ليهاإ الػػػيت تنتسػػػب ختضػػػع ظتػػػ ثرات اضتضػػػارة كاقتصػػػاديةاض سياسػػػية كاجتماعيػػػة يػػػ دم أغػػػر  كظيفػػػي

يف عمارة إسالمية دينية  تثلدتثالثة أنواع أساسية  هاطرز ؼتتلفة،اندرجت حتتبانبثقت إىل الوجود عمارة 
 (3 .كأخرل عسكرية كمدنية

                                  
تػاريف ختصػص ،أطركحػة دكتػوراه دكلػة مػن خػالؿ بعػض النمػاذج بزاالدينيػة اإلباضػية بمنطقػة كادم مػ العمارة،معركؼبلحاج -1

 176:،ص2002 ثار،جامعة تلمساف،علم العمارة اإلسالمية،قسم 
 67:،ص1981الوطين للثقافة كالفنوف كا داب،الكويت،،جملل  المساجدحسني م ن ،-2
 16-15 :ساب ،ص فارس اظتالكي قبيلة،مرجع-3
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األخػري  يفعتػرب ت فهيمن حيث اظتظهر اطتارجي كالوظيفة اليت تقدمها، فيما بينهامهما اختلفت لكن 
 اٍلاإلنسػػور طػػز التمػػر  لدتثػػ لػػذلة،ػتيطومػػع  كتعاملػػو عةػمػػع الطبيػػ صػػراعو يف اإلنسػػاف اترب خػػتػػراكم نتػػاج 

ن الث مػواعها الثها ب ني أصيل،كىي ذات ثقافة موحدة النبعاثػ  فنػركنك إبداع من  ا حتملومب اريفترب الع
 .كاحدةكبي ية  دينية اعدةق
 بالمدينة اإلتسالمية:أنواع المنشآت المعمارية -4   

ظتػػػدل التقػػػدـ كالرقػػػي        انعكاسػػػان الشخصػػػية ألم حضػػػارة،إذ تعتػػػرب  قومػػػاتتيعتػػػرب العمػػػائر أحػػػد أبػػػرز اظت
 العربية اإلسالمية كاحػدة كاضتضارة،الثقافيةاالت السياسية كاالجتماعية ك الذم كاف سائدان عرب ؼتتلف اجمل
عمػػائر ال زاؿ خلَّفػػت  فقػػد،باظتشػػرؽ أكباظتغرب سػػواءن  يدالتشػػيك  بنػػاءيف ال مػػن تلػػة اضتضػػارات الػػيت برعػػت

 .بطابع ديين كمدٍل كعسكرم منها باقيان  البعض
 :اإلتسالمية العمارة الدينية 4-1   

 تػغرض التعبد كالتقرب  عزَّ كجل،حظيتلة اظتباٍل كاظتنشآت اليت شيدت لييقصد بالعمارة الدينية 
 سػكاٍل أكؿ ما يتم اؾتازه عند القياـ بوضع حاػر أسػاس أم امػعبتقدير اظتلوؾ كالسالطني،فقد كانت 

فقػػػػد كضػػػع فيهػػػػا ،مظػػػاىر األ ػػػة كقػػػػوة كنفػػػوذ اضتاكم بسػػػنة رسػػػػوؿ ا،كمػػػا اعتػػػػربت مظهػػػران مػػػػن اقتػػػداءن 
نهػا أف تكػوف الػذم مكَّ  الشػيءالسلطاف، عنػد أمػر اظتعمارم اظتسلم خالص عبقريتو الفنية كاظتعماريػة نػزكالن 

 اليت حتلت  ا اظتدف اإلسالمية العتيقة،من أىم أنواعها: من أىم اظتيزات
 :المسجد 4-1-1   

 أم عني ساجدة أم فاترةه،كـتلة ساجدة،مساد لغػػػػة من الفعل سػػػػػاد،أم خػػػضع كانتػػصب،يقاؿ الػ

ٍسػػًاد بكسػػر اصتػػيم اسػػم ،ك هاأماعتػػا زتلي 
ى
ىٍسػػاىد بفتحهػػا جبهػػة الرجػػل  مكػػاف السػػاوداظت

 يصػػيبو حيػػثكاظت
ةي بكسر اظتيم اطتيمرة اظتساود عليها الساود ندب كاظتًٍساىدى

 كىأىفَّ ا﴿كقولو تعاىل:،(1 
ى
سىاًجدى  فىالى تىػٍدعيوا ػظت

                                  
 747:غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفريكز بادم،مصدر ساب ،ص-1
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ػػدان مىػػعى ا  ا كػػاف مَّ ػكلػػ،(2 مػػن اإلنسػػاف:اصتبهة كاألنػػف كاليػػدين كالػػركبتني كالػػريجلني ىػػي مواضػػع السػػاود لػػػػقي،(1 ﴾أىحى
اف ت  اسػػػم اظتكػػػػمػػػن خالقػػػو أيشػػػظػػػات يف تلػػػة اللح العبػػػد لقػػػربالصػػػالة ل يف تػػػ دَّ الػػػيت  فعػػػاؿاألود أشػػػرؼ السػػػا

م تقػاـ فيػو صػالة اصتمعػة  الػذكىنػاؾ لفػظ اصتػامع كىػو اظتسػاد الكبػري،عكى ٍر مى ػلػي  الػك  ٍسًادمى ػمنو،فسيمي الػ
             ذكػػػر ىشػػػاـ ،حيػػػث (3 جػػػامعلػػػي  كػػػل مسػػػاد ك جػػػامع مسػػػادان وف كػػػل أف يكػػػ ،كعليػػػو نتكػػػنكاألعياد

ػػ بػػن أف  كالبصػػرة كالكوفػػةافتػػتح البلػػداف كاتػػب كالٌتػػو مبصػػر  ظتػػارضػػي ا عنػػو بػػن اطتطػػاب  عمػػرأف ار عمَّ
د يف اظتدينػػة اإلسػػالمية شػػيَّ ريػػة تي أكؿ مينشػػ ة معماك  كعمومػػان ييعػػد اظتسػػاد أىػػم للاماعػػة يتخػػذكا مسػػادان 

تكػػوين األفػػراد داخػػل اظتدينػػة يف دكرو ريػػادم  ظتػػا يقدمػػو مػػن  صػػلى ا عليػػو كسػػلمإقتػػداءن بسػػنة رسػػوؿ ا
لتحقيػ  فيػو الركحػي باظتػادم كيتكامػل فيػو اظتعنػوم باضتسػي  عتمد ك سلوب جديػد يتػوازلالعربية،حيث أي 

ػػا بًالٍغيػػديكي  عى كىييػػذٍكىرى ػيف بػيييػػوتو أىًذفى اللَّػػوي أىف تػيرٍفىػػ:﴿جػػاء يف قػػوؿ ا تعػػاىلمػػا  ػػبيحي لىػػوي فًيهى ػػا اشٍتيػػوي ييسى ػػاؿه الَّ  كىا صىػػاؿً فًيهى رًجى
ةً  كىإًقىاـً  تػيٍلًهيًهٍم ًاىارىةه كىالى بػىٍيعه عىن ذًٍكًر اللٌوً     (4 .﴾ٍومنا تػىتػىقىلَّبي فًيًو الٍقيليوبي كىاأٍلىٍبصىاريىػ وفى متىافي  الزَّكىاةً  كىإًيتىاءً  الصَّالى

لتػػػي   ػػػا بػػػاقي العناصػػػر اظتعماريػػػة  الػػػيت علمػػػي ككػػػذا النػػػواةثقػػػايف ك ركحػػػي ك  ركػػػزىػػػو ماظتسػػػاد اصتػػػامع 
مػػػع  نلك،األحيػػاءك  الػػػدركبك  الفنػػادؽك  اضتمامػػاتك  كاألسػػػواؽ العتيقػػةللنسػػي  اظتعمػػػارم باظتػػدف اظتكونػػة 

أقتيتػػػو  إذ تراجعػػػت،تػػػوايل فػػػرتات اطتالفػػػة أخػػػد يفقػػػد بعضػػػان مػػػن أدكاره كمكانتػػػو كمركػػػز للنسػػػي  العمػػػراٍل
 فغالبا،يف األقتيػة ان يلػي قصػر اطتالفػةويػصار أمػر ختطيطػو ثانمقارنة بعمارة قصر السلطاف كدكاكينو،حيث 

اكم الػػيت أصػػبحت اضتػػ ةلػػة لتغػػري شخصػػيذ عيرجػػ سػػاد،رمباالقصػػر أكػػرب مػػن أبعػػاد اظت أبعػػاد مػػا كانػػت 
عمليػػػػة إفػػػػراغ  مػػػا أحػػػػدث كابتعػػػػاده عػػػن اصتانػػػػب الػػػػديين،كىو طرسػػػػة كميوالتػػػو اظتتاػػػػددةمشبعػػػػة بػػػػركح الغ

 جػامع القػريكاف بتػون  عػن ىػذا النػوع اظتعمػارم كمثاؿ،يطبعػو يين الػذمالػدجػوىره ك  مػن ركحػو للمساد
                                  

 18سورة اصتن،ا ية -1
 1941:ابن منظور،مصدر ساب ،ص-2
 98:،ص1987للكتاب،القاىرة،،اعتي ة اظتصرية مساجد السيرة النبويةسعاد ماىر،-3

 37-36سورة النور،ا يتاف -4
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اصتػامع الكبػري ك  ـ707ىػػ/88سػنة عبػد اظتلػة ؿتػوالوليػد بػن رؼ مػػن طػ سػ  امع األمػوم بدمش  اظتاصت
 كأبػدع يف زخرفتػو ـ1102/ػىػ496سنة  بن تاشفني السلطاف يوسف أسسو الذم كضع مسافمبدينة تل

 اظتشػػيد بػػاظتغرب اضتمػػراء جػػامعك  مبػػراكا جػػامع الكتبيػػة،(1 ـ1136ىػػػ/530سػػنة ي بػػن يوسػػف لػػع ؾتلػػو
الػػيت أيضتقػػت  اظتسػػاجدمػػن ،ك ـ14ىػػػ/8يف القػػرف  األزتػػر إبَّػػاف فػػرتة حكػػم بػػين مػػرين مػػن طػػرؼ السػػلطاف

 ائوبن يف دعأباطة حيث رنة غلث مالالث دػتم صر اضتمراء الذم أنش ه السلطافق دمسا اضتاكمبقصر 
 ..المييف الفن اإلس ليصبح  يةن 

 :سالمدار  4-1-2   
 أم ذللتػو بكثػرة الػػقراءة حػمابػن منظػور مػن الفعػل درسػت الكتػاب، يرجع اشتقاقها اللغوم كما ذكر

ن الفػػراش مػػ يان يقوؿ:"يركبػػوف جنبػػان ألػػني مشػػيف حػػديث عكرمػػة عػػن صػػفة أىػػل اصتنػػة علػػي حفظػػو،ك خػػفَّ 
 (2 .مدرسةػالالػًمٍدرىس ك ك  اظتًدرىاسمهَّد،كمنو كذلة ظتاظتدركس"،أم اظتوط  كا

 كللمػػدارسكإيػػواء طلبػػة العلم، ينأمػػا اصػػطالحان فهػػي اظتكػػاف الػػذم يػػتم فيػػو تلقػػني العلم،كمبػػادئ الػػدي 

ة معماريػػاظتػدارس كوحػدة  بػرزتكقػػد ،الػذم بلغتػو الػدكؿ قدنتان  كالثقػايف ضػػارمرقػي اظتسػتول اضت عػن داللػة
يف ،(3 يالدممػ ادم عشػرةقػرف اضتػاظتوافػ  لل رماػاطتػام  اعتالقػرف الربع الثالث من  خالؿ مستقلة بذا ا

نفػػ  األمػػر ي كػػده  اظتػػيالدمػاسع التػػقرف ذ الػػػإىل كجودىػػا اراسػػاف منػػأخػػرل تارمتيػػة ص ري نصػػو ػني تػشػػػحػػ
L.Golvin قػػػولفني لوسػػػياف

 معػػػركؼ بلحػػػاج عن"أقطػػػام أصػػػالف أبػػػا"كجود  خػػػر يػػػذكرمػػػن جانػػػب ك،(4 
                                  

1-Rachid Bourouiba,L’art Religieux Musulman en Algérie,2
emme

édition,SNED 

Algérie,1983,p:    606  
 1360:ساب ،ص ابن منظور،مصدر-2
  اصتزائػػر،01العدد،الدراسػػات اإلنسػػانية،غتلػػة المػػدارس اإلتسػػالمية دكاعػػي نشػػأتها كرػػركؼ تطورىػػا كانتشػػارىاعبػػد العزيػػز لعػػرج،-3

 13:،ص2001
4-Jean-Paul Roux,Dictionnaire des Arts de L’islam,Fayard,Paris,2007,p:266 
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درسػػػػة كاظت ةالبيهقيػػػػ علػػػػى التوايل:اظتدرسػػػػة كىػػػػم تارمتهػػػػا إىل عهػػػػد الغزنػػػػاكم ػتمػػػػوديرجػػػػع  مػػػػدارس أربعػػػػة 
تبقػػػى خصائصػػػهم اظتعماريػػػة ك  األسػػػفريين إسػػػحاؽمدرسػػػة أيب ك  أيب سػػػعد اإلسػػػرتبادم مدرسػػػةك السػػػعدية 
عػػػن  بسػػمرقندضتفريػػة األثريػػة الػػػيت أؾتػػزت كمػػػا أسػػفرت ا ىل ذلػػةلعػػدـ إشػػارة اظتصػػػادر التارمتيػػة إغتهولػػة 
كباظتشػػػرؽ ،(1ـ 1066/ػىػػػ459الغزنػػػاكم تعػػػود لسػػػنة  بقايػػػا أساسػػػات مدرسػػػة اظتلػػػة إبػػػراىيم األكؿ كجػػػود

 كػػ كؿ مدرسػػة ؼتتصػػة يف التعلػػيم اظتستنصػػريةاظتدرسػػة  اىػػابنػػاء مدرسػػة خاصػػة شتَّ  اظتستنصػػر بػػا ببغػػداد قػػـااإلسػػالمي 
صػػر النشػػاط الرتبػػوم ؿتفقػػد اـ 13ىػػػ/7القػػرفمػػن  إىل النصػػف األكؿ ،لقػػد تػػ خر ظهورىػػا بػػبالد اظتغػػرب اإلسػػالميىناؾ
 (2 .التعليمي يف الكتاتيبك 
 ة: األضرح 4-1-3   

 فصػار ػقرب  من الفعل انضػرح عػن جػػانيب الػلغةن ييعرَّؼ الضريح أنو ش  يف كسػ  القرب،كىػو اسم مشت
كسطو،كالض رىاحي البيت اظتعمور. يف

 3) 
من الناحيػػة الشػػرعية بقػػي ك السػػالطني كالعلمػػاء،هػػا ان فهػػو كحػػدة معماريػػة دينيػػة يػػدفن فيأمػػا اصػػطالح

من ،اعتيبػػةو كمعلػػم تتػػوفر فيػػو شتػػات األ ػػة ك كقابػػلو لػػالضػػريح ػتػػل جػػدؿ قػػائم بػػني أىػػل العلػػم مػػن رافػػضو 
  ل العرب،كىيػمدلوؿ اطتيمة اليت تستعمل من طرؼ البدك كالرح اليت تعك  ميزاتو اظتعمارية كجود القٌبة

ماء سػػواء كانػػت ذات طػػراز وعتا إىل السػػفيمػػا ييرجػػع الػػبعض ا خػػر مػػدل،(4 كجػػػل عػػزٌ ال  للمالػػة اطتػػ رمزػتػػ
الػيت كػانوا  أضػرحة األكليػاء الصػاضتني جبػوار اظتسػاجد كجػدت مػن األحيػاف كيف الكثػري،ارسيف أك إسالمي
 اظترابطػػػي الكبػػػري نوبيػػػة الغربيػػػة مػػػن اصتػػػامعد يف الزاكيػػػة اصتو جػػػاظتو مػػػرزكؽ بػػػن مثػػػل ضػػػريح عليها،يػػػرتددكف 

                                  
 190:ص،معركؼ بلحاج،مرجع ساب -1
 141:،ص2002،موفم للنشر كالتوزيع،اصتزائر،1،جتلمساف في العهد الزيانيعبد العزيز الفياليل،-2

 970:بن يعقوب الفريكز  بادم،مصدر ساب ،صغتد الدين ػتمد -3
 ،مطبوعػػػػػػاتالنفسػػػػػػيةرػػػػػاىرة زيػػػػػػارة األكليػػػػػػاء كاألضػػػػػػرحة فػػػػػي منطقػػػػػػة تلمسػػػػػػاف كأبعادىػػػػػا االجتماعيػػػػػػة ك ػتمػػػػػد السػػػػػػعيدم،-4

 40 :،ص1995كىراف،،الكراسة
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كما كضػعت عنػد أبػواب اظتػدف دتاشػيان مػع االعتقػاد الػذم كػاف سػائدان أف الػويل الصػا  يقػـو ،(1 بتلمساف
 .اراسة اظتكاف

يف العصػػريني األمػػػوم كالعباسػػػي،لكن إبَّػػاف فػػػرتة حكػػػم جػػػد إىل أف بنػػاء األضػػػرحة مل يو ة اػػدر اإلشػػػار 
الػػػيت  غتػػيء الفػػػرتة كمع،شػػػهداظتباسػػػم  رؼعيػػانتشػػػارا كاسػػػعا كبػػركز نػػػوع جديػػػد الفػػاطميني مبصػػػر شػػهدت 

 مػن تناقضػوم فيها صػالح الػدين األيػويب اظتتشػبع بػركح السػنة النبويػة الشػريفة شتػح ببنائػو علػى الػرغم حكى 
 (2 .السمحةبو الشريعة  مع ما جاءت

 :اإلتسالمية العمارة المدنية 4-2   
 ادؽكالفنػػػكاضتمامػػػات  رقصػػػد بالعمػػػارة اظتدنيػػػة كػػػل بنػػػاء ؼتصػػػص للغػػػرض اظتػػػدٍل كاظتسػػػاكن كالقصػػػو ي
قػد انتشػر ىػذا النػوع ك  حياتػوالؿ ساف خػإنػشاءىا ىو تلبية اضتاجات اليومية اليت تراف  اإلن ىدؼ ..اخل.

،كعاـ كاظتسػػػاكن مالكػػػو  فقػػػ خاص،يسػػػتعملوبػػػني مػػػا ىػػػو  تنػػػوعك  ييف ربػػػوع العػػػامل اإلسػػػالم رماظتعمػػػا
 :فتاذجوتقدَل عن كيف مايلي ،كاضتمامات يستعملو رتيع الناس

 :القصور 4-2-1   
 ػنتعػػػد القػػػػػصور مػن ركائػػػػع اإلبداع الفػػين اظتعمػػػػارم يف اضتػػػػضارة الػػػػعربية اإلسػػػػالمية،فبػػػػغض الػػػنظر عػػػ

  زخرفتهػػاك صػػورىم اء قيف بنػػوا نػػنفقػػد كانػػت مكانػػان السػػتقباؿ الوفػػود الزائرة،لػػذلة تف،سػػكم اظتلوؾ كػػػػػػوهنا
  مظهر القوة على ملكهػم،مل يهػتم اطتلفػاء الراشػدكف بالقصػور عن تعبريان  رتايل كجوو  كإبرازغرض التباىي ب

بػػني  منك ،اظتلػػوؾبتقػػدير ي البػػالا بعمػػارة اظتسػػاد اصتػػامع،لكن مػػع بدايػػة العهػػد األمػػوم حضػػ الىتمػػامهم
طيل مسػػت كىو،لػػةبػػن عبػػد اظت رؼ الوليػػداظتشػػيد مػػن طػػمػػاف قصػػر اظتشػػم جبنػػوب ع فتػػاذج ىػػذه العمػػارة

اط ب براج نصف دائرية، اندثار حضارة اظتسلمني  من اضتمراء بغرناطة،فبالرغم أيضا قصر ىناؾك الشكل ػتي
                                  

كحػة دكتوراه،قسػم ،أطر معماريػة مػن خػالؿ بعػض النمػاذجك أضرحة األكلياء في الغرب الجزائرم،دراتسػة تاريخيػة فائزة مهتارم،-1
 34 :،ص2005،الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف

 146:ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص-2
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          العربيػػة اإلسػػالميةعلػػى رقػػي اضتضػػارة  ىػػذاإىل يومنػػا التحفػػة اظتعماريػػة ال تػػزاؿ شػػاىدة  ىػػذهأف  ىنػػاؾ،إالَّ 
 (1 .يف تشييد القصور

                                      :المساكن 4-2-2
أىػػل  دار،كالسٍَّكني ىػػمػػػػزؿ كالػاظتسػػكن لغػػة مػػن الفعػػل سػػكن سػػكونان،كمنو السػػكم كاظتسػػكن كىػػو اظتنػػ

ػػػػ﴿:،لقولػػػػو تعػػػػاىل(2 األمػػػػافنػػػػو كػػػػذلة السػػػػكوف كىػػػػو الطم نينػػػػة ك الدار،كم كيمي ػبػيييوتًػػػػ م ًمػػػػنٍ كىاي جىعىػػػػلى لىكي
نان   .              ن عوائد الزمن،كقتا أصل اظتسكنبو م ف دتنو إليو،كما تتا وف ا تلأم م،(3 ﴾سىكى

أمػػػػا اصػػػػطالحان فهػػػػو الوحػػػػدة اظتعماريػػػػة األساسػػػػية اظتكونػػػػة للحػػػػي السػػػػكين بالنسػػػػي  العمػػػػراٍل للمػػػػدف 
الواحػػػػد         بػػػػدأ اظتسػػػػاكاة بػػػػني أفػػػػراد اجملتمػػػػععمػػػػالن مب العتيقػػػػة،مظهره اطتػػػػارجي موحػػػػد بػػػػني الفقػػػػراء كاألغنيػػػػاء

         فختتلػػػػ أف تشػػػػكل كحػػػػدة معماريػػػػة،كىي ال تكػػػػاد جعلهػػػػا تشػػػػكل كحػػػػدة اجتماعيػػػػة قبػػػػل ذمالػػػػ األمػػػػر
فيمػػا ك كنػػوع مػػواد بناء، تالؼ إىل العامػػل اصتغػػرايفب االخػػسػػب عيرج،ك نػػادران  مػػن الػػداخل إالَّ  يف تصػػميمها
علػػى فنػػاء مكشػػوؼ تلتػػف  احتوائهػػايف ى مسػػاكن تتالَّػػتصػػميم الػػداخلي لل اليفاالتفػػاؽ متػػص مظػػاىر 
،باعتبارىا النػػواة اظتسػػلمة لألسػػرةالعػػاـ اضتضػػارم ب اصتانػػك  عاكسػػان بػػذلة اظتظهػػر الثقػػايف،(4 حولػػو الغػػرؼ

 (5 .كتنظيمهااظتكونة للمدينة كػتور ازدىارىا  األساسية
 الحمامات: 4-2-3

 أم اغتسػل فعل استػػػػحم،ػػػتقة من الػػػساؿ،كىي كلػػػػمة مشػػػػاضتمَّاـ بتشديد اظتيم الوسػػػطى مكػػػػاف االغت

                                  
 2011،،م سسػػة إقػػرأ للنشػػر كالتوزيػػع كالرترتػػة،القاىرة01،ج01،طقصػػة األنػػدلس مػػن الفػػتس إلػػى السػػقوطراغػػب السػػرجاٍل،-1
 666:ص
 787:غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفريكز بادم،مصدر ساب ،ص-2

 80    النحل،ا ية سورة-3

 207:،ص2003،رالعربية،مص ؽا فا ر،دا1،طكآثارىم المعمارية فاألمويو عبد ا كامل موسى،-4
 2000،منشػورات كزارة الثقافة،دمشػ ،2،جقمم عالمية في تراث الحضارة اإلتسالمية المعمػارم كالفنػيعبد القادر الرلتاكم،-5
 609:ص
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 مبػػػاء بػػػارد باضتميم،كاالسػػتحماـ باظتػػػاء السػػػاخن ىػػو األصػػػل ا صػػػار كػػل اغتسػػػاؿ اسػػػتحمامان سػػواء كػػػاف
       الػػػذم ده كزخرفتػػػو،األمريف تشػػيي نػػػتعمػػػارم ميػػػزة اضتضػػارة الركمانية،فقػػػد تفنَّ سػػاخن،يعد ىػػػذا النػػوع اظتأك 

للطهػارة مػن  مػا الػذم أدرؾ بعد غتيء اإلسالـ ىذا النوع اظتعمارم إالَّ  مل يعرفوا ال نلمسو عند العرب،إذ
ػػػػػػػػبي التػَّػػػػػػػػوىاًبنيى كىييػػػػػػػػًإفَّ ا ﴿اظتسػػػػػػػػلم مػػػػػػػػع ربػػػػػػػػو مصػػػػػػػػداقا لقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل دكر مباشػػػػػػػػر يف عالقػػػػػػػػة ًحبي ػلتًي

يتىطي 
،لقػػد كاعتربىػػا مػػن مرافػػ  اضتيػػاة اضتضػػرية اظتهمة ى تشػػييد اضتمامػػات،فعمػػد ىػػو ا خػػر علػػ(1 ﴾ًهػػرًينى اظت

كمػػػػن يفَّ انتشػػػػارىا باظتػػػػدف  أمػػػػوم األنػػػػدل  علػػػػى بػػػػركز اضتمامػػػػات سػػػػاعدت حالػػػػة الػػػػرتؼ الػػػػيت عاشػػػػها
معمارينػػا متميػػزان  ا  نػػذلػػة اضتػػني أصػػبحت ف كمنػػذ خاصػػان داخػػل قصػػورىمكالبوادم،فقػػد كضػػعوا عتػػا مكانػػان 

يشػػرؼ بنفسػػو علػػى إىل اتسػػب،إذ كػػاف مراقبػػة اضتمػػاـ سػػندت مهمػػة أي كقد ،ضػػارة اإلسػػالميةلصػػيقان باضت
شػػػػػرتط يف بنػػػػػاء أي ،كتػػػػػربىم علػػػػى مراقبػػػػػة درجػػػػة حرار ا ها بػػػػػذلة،كما كػػػػافػاـ،كيػػػػػ مر أصحابػػػػنظافػػػػة اضتمٌ 
ل سػػهي يى م حػػ متوسػػ  ذات حاػػمكأف تكػػوف  هاػإليػػكػػوف بوسػػ  اظتدينػػة ليسػػهل الوصػػوؿ تأف  اضتمامػػات
مسػػقف ينتهػػي إىل  مػػدخل يػػ دم إىل ؽتػػر:مػػناإلسػػالمي علػػى كجػػو العمػػـو يتكػػوف اضتمػػاـ ،ك (2 تسػػخينها

بػػني الغرفػة السػابقة كالغرفػة الػػيت  مكيػف ىػوائيمبثابػة الػيت تعتػػرب ااكرىػػا الغرفػة الداف ػة  غرفػة خلػع اظتالبػ 
على صحة لتافظ الداخلي االستحماـ،ىذا التنظيم اظتعمارم  مكافعدىا اظتسماة بالغرفة الساخنة ت يت ب

 (3 حرمة اظتكاف. لتافظ كذلة علىك خشية إصابتو بالربد اظتستحم 
 اإلتسالمية:العسكرية  العمارة 4-3   

الػػذم  كعنػػواف االسػػتقرار لةػالسياسػػي كالعسػػكرم باىتمػػاـ اضتكاـ،باعتبػػاره أسػػاس اظتػػ عحضػػي الوضػػ
بتشػػييد عمػػائر عسػػكرية صػػادم معػان،من ىػػذا اظتنطلػػ  اىتمػوا يعػود بػػالنفع علػػى اصتانػب االجتمػػاعي كاالقت

 ناءػػػػػػأنػػواع مػػواد الب مل كػػلػػػػػلم الػػذم استعػػػػػػارم اظتسػػػػػدسي اظتعمػالفكػػر اعتنػػ كبراعػػة عػػن القػػوة كاظتناعػػة تػػنم
                                  

 22سورة البقرة،ا ية -1
 44:،مرجع ساب ،صطرشاكمبلحاج -2
 45:،صاظترجع نفسو-3
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ات متػػػص عمػػػ  أساسػػػ فيمػػػا،النحاسك فة إىل اطتشػػػب كاضتديػػػد ،إضػػػاكا جر ؾالػػػرتاب اظتػػػدكو ك كاضتاػػػارة 
الػبعض زكيػد ت يفىٌ ك ،حصػنان أك  برجػان  أك إف كػاف سػوران عة اظتبػم حسب طبيكاف يتماشى قد   العسكرية فاظتباٍل
 فات،لقد ابشر  منها
عػػد القاسػػم ذم يي الػػ يناألمػػ للاانػػبشػػديد علػػى عقيػػدة دينيػػة تػػويل االىتمػػاـ ال قائمػػان  دػييػػكػػل مػػا شي كػػاف  

ايػػة عنعتػػذا اصتانػػب  ين اإلسػالميالػػدي  ،كقد أٍكىلاإلنسػػانية بػػني رتيػػع اضتضػارات مػػن حيػػث األقتيػةاظتشػرتؾ 
ألف خلػػػ  السػػػموات كذلػػػة ،عػػػن بقيػػػة اجملػػػاالت األخػػػرل الػػػيت ال تقػػػل عنايػػػة عنهػػػا بطبيعػػػة اضتاؿ أكػػػرب

 تلفػكاخػالمية ػاإلسػربية ػاضتالعمائر  دتتعدَّ  من ىذا اظتنطل ،قتل نف  م منأىوف من  عند ا كاألرض
تقػػدَّـ اظتػػدف،كمنها         ،كمواد البناء،كالتصػػميم ككػػذا اظتوقع،فمنهػػا مػػنعا كاالرتفػػ مػػن حيػػث اظتتانػػة فيمػػا بينهػػا

مػػن جػػاء قريبػػان منها،مشػػكالن بػػذلة جػػزءن ال يتاػػزأ منها،مثلػػو مثػػل العمػػارة الدينيػػة كاظتدنيػػة
أىػػم مػػن ك ،(1 

 :مايلي أنواعها
 :الحصوف 4-3-1   

 اضتػػػػصن رتعو حصوف،كىػػػو كل مكاف ػتمي ال يوصىػػػل إىل داخلو،قد تكوف أسػباب حصانتو طبيػػػعية

 أكػرب مػن فو عترب اضتصػػتػ،(2 رتابيةػية كاضتاريػة كالػػػػوار كاظتتػاري  اطتشبػصػناعية كاألسػ كاألهنار،أك جاـكا 
أم  مػن من األرض ليحميهػا احةسلتي  مبشاؼتة،أسوار  مذبناء  عبارة عن ياالستحكامات اضتربية،كى

فػػػػوؽ ىضػػػػبة  أك ؿااصتبػػػػ معلػػػػى قمػػػػ توجػػػػد مػػػػا غالبػػػػان ك مػػػػن داخػػػػل الػػػػبالد أكمػػػػن خارجها، ان سػػػػواء اعتػػػػداء
بػػارة عػػن بنػػاء منفصػػل قػػائم ع كىي علػػى نػػوعني كاحػػد،مػػن اظتدينػػة كال تتصػػل  ػػا قػػد تكػػوف قريبػػةك ،مرتفعة
رتاتياية اضتساسػػػة اظتشػػػرفة علػػػى سػػػاإل كاظتواقػػػع جػػػد يف الثغػػػور السػػػاحلية كطػػػرؽ القوافػػػل التااريػػػةبذاتػػػو يو 

                                  
 24:،ص2000،مكتبة مدبويل،مصر،1،طمعجم مصطلحات العمارة كالفنوف اإلتسالميةعاصم ػتمد رزؽ،-1

 91:،ص1883،مطبعة اظتعارؼ،بريكت،07،م دائرة المعارؼ،قاموس عاـ لكل فن كمطلببطرس البستاٍل،-2
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 دينػػةاظتن بنػػاء متصػػل علػػى ىي ػػة بػػرج يف سػػور عبػػارة عػػ دـ،كا خراعي متقػػدفػػ و خػػ أم أنػػ،ةدكد الدكلػػحػػ
 (1 .العدكى لواد اضتارقة عب اظتاـ كصهػو رمي السليتم من خالك  السور كأركاف بواباأل القلعةيراقبأك 
 :القالع 4-3-2   

قػػاؿ ًسػػيبػىوىٍيو  مػػن مكانػػو كتقلَّػػع،أم انتػػزع الشػػيءلقلعػػة مػػن الفعػػل قلػػع يقلػػع قلعػػان كاقتلػػع اشػػت  اسػػم اي 
        كىػي اضتصػن  اظترتقػىصػعبة  لػأم حولتو من موضعو،كالقلعة صخرة عظيمة تػنقلع عػن اصتبػ قلعت الشيء

 (2 .يف اصتبل
بالسػور  كحتػاط بسػور خػاص يتصػل جبػل عػاؿ أك ؽ تلٌػة مرتفعػةبم فو يي اصطالحان ىي بناء ػتصن ا أمَّ 

كلكػػي تػػ دم دكرىػػا  تػػرتب  فيمػػا بينهػػا بسػػور مػػن األبػػراجموعػػة األصػػلي للمدينة،تصػػميمها عبػػارة عػػن غت
 لوقػػت اضتصػػار ءمػػن اظتػػاء كالغػػذاقػػدر كػػاؼ كتتضػػمن ، مكػػاف اسرتاتياياظتنػػوط  ا،كتػػب أف تتواجػػد يف

 حتتوم على سورين،سور خارجي يت لف من أبراج كسور داخلي يتكوف ىو ا خر من أبراج لكن بػػػػػػعدد 
 (3 .داخلي كاطتارجيالسورين ال بني يفصلمائي  د خندؽأقل،ما نتيزىا أيضان كجو 

 األتسوار: 4-3-3   
كانوا يينازكهنا عالية فكرة إحاطة اظتنشآت كاظتدف باألسوار فكرة قدنتة كجدت من أياـ نينػػػول كبابػػػػػل  

،فػػ ىل جانػػب (4 بنػػاءه للمػػدفيف اظتسػػلم  اظتخطػػ طبيقهػػا فكػػرة دأب علػػى تف  الظتنػػع ارتقائهػػا بالسػػالمل،ن
 مػع العامػل البشػرم كاضتصػوؿ الطبيعػي العامػليتكامػل أحاطها بسور حم  موقعان حصينان بطبيعتو اختياره

                                  
  مػن خػالؿ مػدينتي فػاس الجديػد كالمنصػورة بتلمساف،دراتسػة تاريخيػة كأثريػةاالتستحكامات العسكرية المرينيػة ،ػتمد عياش-1

          27:،ص2005ا ثار،جامعة اصتزائر،علم مذكرة ماجستري يف ا ثار اإلسالمية،معهد 
  3723:ساب ،ص ابن منظور،مصدر-2
 145قبيلة فارس اظتالكي،مرجع ساب ،ص:-3
 91:بطرس البستاٍل،مصدر ساب ،ص-4
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عامػل ،إنتانػان مػن مشػيدم اظتػدف ب قتيػة (1 كالفسػطاط كالكوفة البصرة ل ما شييد مبدينػةمث على زتاية أكرب
تشػػييدىا إىل  لالػػيت توصَّػػ يػػزات اضتضػػاريةمػػن اظت األسػػوار تعػػد لػػذلة،ازدىػػار اظتدفيف االسػػتقرار اضتضػػارم 

 مػادةمػن مػادة اضتاػر أك إمػا  صػلبةادة يف بنائػو مبػ السور من اضتواجز اظتنيعػة كلكي يكوف،(2 اإلنساف قدنتان 
تتكوف  ألبيض اظتتوس  لوفرة مادتو األكىلذم شاع استخدامو يف منطقة حوض البحر االرتاب اظتدكوؾ ال
 فات لقذؼ السهاـ.ا،كالشر ةبكاظتراق من ؽتر علوم لسري جنداألسوار عمومان 

 راج:األب 4-3-4   
عػن طريػ  إشػارات سػاؿ كإر احة معينػة السػتطالع حتركػات العدك،يشػرؼ علػى مسػ األبراج بناء مرتفػع

مػن أجػل زيػادة فعاليتهػا  بػارزان  بػد أف يكػوفلػذلة ال،براجاألساسػية لأل دكاراأل إضراـ النار،كىو يعتػرب مػن
       ار اظتػػػدفسػػػو أعػػػن األبػػػراج الػػػيت تكػػػوف منفصػػػلة يراب  اصتنػػػود اظتكلفػػػوف بالػػػدفاع عػػػن اظتدينػػػة يف الدفاعيػػػة،

يف حالػػػة  مبثابػػػة قلعػػػة صػػػغرية كػػػوفتأف  كنتكنر،و القصػػػأك  ةطػػػرباألأك  فو اضتصػػػأك  عالقػػػالعلػػػى مقربػػػة مػػػن أك 
ا العسػكرم عنصػرن عمػارم النػوع اظت ذاىػ يشػكلعتػذا دفػاع متقدـ،كجوده باظتػدف السػاحلية،إذ يشػكل خػ  

 . اظتدينة اإلسالمية أمن كسالمةاضتفػاظ على  يف دفاعيا مهمان 
 ضػػيقةكفتحػػات  حتمػػي اصتنػػد مػػن ضػػربات العػػدكلكػػي  اظتوزعػػة يف أعػػالهفات اعلػػى الشػػر الػػربج  يشػػتمل   

 كعرضػػية لصػػب السػػػوائل تسػػمى باظتزاغػػل كىػػي علػػى نػػوعني مسػػتطيلة عموديػػان إلطػػالؽ الرمػػاح كالسػػهاـ
علػػى  علػػوم يشػػتمل ءكجػػز  ت صػػلبسػػفلي مصػػمَّ  ءمػػن جزأين،جػػز  كػػوفيتكىو ،اظتػػ ف كاألسػػلحةكؼتػػازف 
  كالػػػدائرم الثمػػػاٍلك  السداسػػػيك  يعاربػػػالفمنهػػػا  ،أمػػػا أشػػػكاعتافات كاظتزاغلاالػػػدفاع اظتختلفػػػة كالشػػػر  كسػػػائل

 (3 .يف اضتراسة غتاؿ رؤية أكربعلى توفريقتا ل األحسن يف مهمة الديفاع افيعدىذاف األخرياف 
                                  

1-Kheladi Mokhtar,Urbanisme et Systèmes Sociaux,La planification Urbaine en Algérie,office 

des publications universitaires, Alger,1983,p:51 
 121:الستار ػتمد عثماف،مرجع ساب ،صعبد -2
 32:،مرجع ساب ،صػتمد عياش-3
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 :خال ة الفصل
يرسػف فكػرة األصػالة العمرانيػة كمبادئهػا  ىػذا الفصػل التمهيػدم يف األخري نتكن القػوؿ أف مػا جػاء يف

دت اظتعامل العمائرية يف اظتدف اإلسالمية كىو يقػديـ مػا كػاف عليػو التصػميم العمػراٍل حػم نػتمكن اليت حدَّ 
ذلػػػة دراسػػػة ثػػػ  عػػػن التنميػػػة اضتضرية،فمػػػن الوقػػػوؼ علػػػى أىػػػم الشػػػركخ اضتاصػػػلة يف كيانػػػو بفعػػػل مػػػا انب

ػ و اظتعمػارمفنيػوانػب جلػى ع العكاإلطػاإلسػالمية  باظتػدفالتصميم  كاضػحة اظتعػامل  ةصػور ن مػن اسػيد نتكي
ل أىػػم مػػا كلعَّ كاالجتمػػاعي كاالقتصػػادم الػػذم توصػػل إىل حتقيقػػو األسػػالؼ قػػدنتان،ن اظتسػػتول الثقػػايف عػػ

            ػػػا كشخصػػيةن انفػػردت  شػػكلت بصػػمة فتػػت علػػى أسػػ  متينػػةالعربيػػة اإلسػػالمية أف اضتضػػارة  تػػربزه ىػػو
يف أكؿ األمػػػر بسػػػيطان ا بػػػدأ يف التطػػػور إىل أف نشػػػاء فنهػػػا اظتعمػػػارم  قػػػدل،عػػػن بػػػاقي اضتضػػػارات األخرل

صتميػػع عمػػائر ؼتتلفػػة األنػػواع حتقيقػػان  يف داسَّػػك فنػػان قائمػػان بذاتو،ىػػو ا خػػر  كأصػػبح ةقػػى صػػور كصػػل إىل أر 
مارة ػفالعػػاذج،ػفتعػػدة حتتػػو م انطػػوت ديين كمػػدٍل كعسػػكرم،كل نػػوع معمػػار مػػا ىػػو  فمنػػو اضتيػػاةمتطلبػػات 
 أكسػػواء باظتشػػرؽ بالنسػػي  العمػػراٍل النػػواة اظتركزيػػة قلػػب ل كَّ ػشػػامع الػػذم ػاصتػػ يف اظتسػػاد ثلتػدتػػالدينيػػة 

 فتمثلػػتكعاـ، و خػػاصىػػ فاػػاءت بػػني مػػاأما العمػػارة اظتدنيػػة ،األضػػرحة...اخلدارس،اظت اإلسػػالمي غػػرباظت
فػػػي  فتمثلػػتكرية عسػػلاارة عمػػ،كبالنسػػبة لل...اخلالبيمارستافك  الفنػػادؽك اضتمامػػات ك  سػػاكناظتك  يف القصػػور

 .،األبوابةوار،األربطاضتصوف،األبراج األس
            بػني  مػعيسػية ااء رئقيسػم اضتيػز اظتكػاٍل باظتػدف العتيقػة إىل ثالثػة أحيػ ع اظتعمػارمن ىذا التنػو ع اىيةن
                      التاػارم  الفضػاءيليػو  ةاظتركزيػ النواةيف مػايلي: متطلبػات الػدنيا تتمثػلأمػور ا خػرة ك مػن  لتتاجو اظتسػلم ما
قاعػػدة ك  كال ضػػرارضػػرر  ال من بػػني تلػػة القواعد،قاعػػدةك ،قواعػػد فقهيػػةالسكين،مسػػتندة علػػى لفضػػاء ا ا

كل ذلػػة ييظهػػر ،داران كاحػػدةينػػة ككػػل أقػرب أف تكػػوف مػا جعػػل اظتد قاعػػدة حيػػازة الضػػررك  إحيػاء األرض
بػد ال كأف العمارة كفن اإلنساف إىل إنتاجهاراٍل توصلت عبقرية أعقد فت  عماإلسالمية اظتدينة  جبالء أف

ف كالتعػػاك  كبنػػاء عالقػػات إنسػػانيةيف النسػػي  العمراٍل،مػػع الضػػواب  الشػػرعية إلحػػداث تكامػػل أف تتوافػػ  
 ث.ػػػػطي  العمراٍل اضتديػػػػيف التخ اناػػػكد عتا ماليت مل ا اصتوار،كاإلحساف،ىذه اظتعاٍلكحسن كالرتاحم 
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 تمهيد:   
   فهناؾ مػا يعػود لفػرتة،يعػود إىل فػرتات ؼتتلفػة حضػاريا متنوعػان  إرثان عميقان ك  تارمتا منطقة تلمسافدتتلة 

موقػػػع اظتػػػويلح ك  سػػػيدم اضتلػػػوم مبدينػػػة تلمسػػػافاظتغػػػارة اظتتواجػػػدة بػػػالقرب مػػػن مسػػػاد مػػػا قبػػػل التػػػاريف ك
موقػػع مغػػارة عػػني أزكا بنػػواحي مدينػػة ك  موقػػع تػػريٍل بػػالقرب مػػن مدينػػة تلمسػػافك  بػػالقرب مػػن مدينػػة مغنيػػة

معهػػا علػػى بقايػػا  دميػػة كقطػػع حاريػػة كحيوانيػػةال ،تػػدؿ داللػػة كاضػػحة عػػن اسػػتقرار (1  رمشػػي،حتتوم يف غتي
  تعاقبػػػت عليهػػا فػػرتات تارمتيػػة كػػالفرتة الفينيقيػػة كالركمانيػػػةا  اإلنسػػاف مبنطقػػة تلمسػػاف فيمػػا قبػػل التػػاريف

ضػػع الشػػمع كحلي،كمبدينػػة علػػى مقػػربة فينيقيػػة كغتموعػػة مػػن الفػػواني  لو  يف العثػػور ؿرشػػقو أفبػػالقرب مػػن 
جػػػدت ػتطػػػات ركمانيػػػة تلمسػػػاف كانػػػت تسػػػمى بوماريا،ىنػػػاؾ الػػػبعض األحاػػػار تعػػػود لػػػذلة تلمسػػػاف ك 

اظتكاف حتمل كتابات التينية متواجدة مبتحف اظتدينة،كبعضها ا خر استعمل يف بناء اصتزء السفلي ظت ذنة 
 لتافػا،عيثر فيهػا ىػي بانت تسمى يف تلة الفرتة أيضان الركماف مبدينة أكالد اظتيموف اليت ك ،استقر(2 أغادير

 (3 .ستعملت ضتفظ اضتبوب كنقوش حارية رشتية كتذكاريةأاألخرل على ًجرار ضخمة 
ظتػػرينيني لفػػرتة قصػػرية اك  اظتػػرابطنيك  مػػن دكلػػة األدارسػػة ا اظتوحػػدينءن دػدكؿ إسػػالمية بػػ دتركػػزا شػػهدت 

بػػرزت إىل الوجػػود يف ىػػذه اظترحلػػة لقػػد اظتنطقػػة تقػػدمان ملحوظان،الػػيت عرفػػت فيهػػا  ىػػذه األخػػرية،كالزيانيني
 كمدينػة ثالث مدف كىػي مدينػة تلمسػاف باعتبارىػا كانػت العاصػمة السياسػية كاالقتصػادية للدكلػة الزيانيػة

موقػع اسػرتاتياي،كمدينة ىنػني لتواجػدىا علػى السػاحل كامتالكهػا يف اليت تواجدت ىػي األخػرل  ندركمة
           ؽتػػػػا ال شػػػػة فيػػػػو أف ىػػػػذه اظتزايػػػػا أكسػػػػبتها ك (،01  أنظر اطتريطػػػػة رقػػػػماد عليهػػػػا بػػػػالنفع،مينػػػػاءن ااريػػػػػا عػػػػ

  حةػػػ ظتَلفصل لتقدلأردت ختصيص ىذا ا لوػػػػمبدف األخرل،عتذا ك معماريا كاجتماعيان كثقافيان مقارنةرقيان 
                                  

 18:،ص2007،منشورات ثالة،اصتزائر،2،طذاكرةلتلمساف ابراىامي نصر الدين،،سيدم ػتمد نقادم-1
25-22 :اظترجع نفسو،ص-2  
،ؼتػػرب الػػرتاث األثػػرم 01،غتلػػة منػػرب الػػرتاث األثرم،العػػددفي نهايػػة التػػاريخ القػػديمألتافػػا الركمانيػػة)أكالد ميمػػوف(طتضػػر فاضػػل،-3

 203:،ص2012كتثمينو،جامعة تلمساف،
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 .عن ىذه اظتدف الثالث مبنطقة تلمسافتارمتية كجغرافية 
 مدينة تلمساف:لتاريخية الجغرافية ك اللمحة ال-1

مل يكػن عتػا أف تصػل إىل ذلػة ػتػض تعترب مدينة تلمسػاف إحػدل أىػم حواضػر اظتغػرب األكسػ  تراثػان،
ػػ،صػػدفةو         ات الوافػػػدة نقطػػػة التقػػاء الثقافػػػ،لقد أصػػػبحت مػػن خاللػػػو اسػػػرتاتياي موقػػعع عتػػػا مػػػن إفتا ؽتػػػا امَّ

،ضػف إىل ذلػة قوافػل ااريةعلمػاء ك  مػن مػا ي تيهػا الغػرب عػربكمن الشػرؽ إىل ،من الشػماؿ إىل اصتنػوب
اضتػػػػوض الغػػػػريب للبحػػػػر األبػػػػيض اىتمػػػػاـ سػػػػالطينها بالعمػػػػارة جعػػػػل منهػػػػا حاضػػػػرة مرموقػػػػة بػػػػني حواضػػػػر 

 .اظتتوس 
 لمحة الجغرافية:ال 1-1   

         اكتسػػػػػػبت مدينػػػػػػة تلمسػػػػػػاف مكانػػػػػػة مرموقػػػػػػة بػػػػػػني مصػػػػػػف مػػػػػػدف اظتشػػػػػػرؽ كاظتغػػػػػػرب اإلسػػػػػػالمي،ذلة             
 حينمػا إدريػ اإلمػاـ بػو ا قػاـ مَّػعاس ذكره صػاحب القرطػ تب عنها مثل ماكما كي البقايا اظتادية، ت كدهما 

إىل  م لػػػػػػذلة غٌمػػػػػػا شػػػػػػديدان فبعػػػػػػث اغتَّ قػػػػػػائال"...كمػػػػػػا كػػػػػػاف رد فعػػػػػػل اطتليفػػػػػػة العباسػػػػػػي غادير،دخػػػػػػل أ
بػن فاطمػة بنػت النػيب صػٌلى ا عليػو كسػلَّم كقػد اؿ لو إنو كلد علي بػن أيب طالػب ك كزيره...فاستشاره كق

،ىذا ما ي كػد أقتيػة (1 كمن ملة الباب يوشة أف يدخل الدار..."كفتح مدينة تلمساف...قول سلطانو 
 .موقعها عػند السػالطني

 لمػوقع:ا 1-1-1
ػم حواضػػر أف تكػػوف منػػذ العصػػر الوسػػي  مػػن أىػػ سػػاعد اظتوقػػع اصتغػػرايف االسػػرتاتياي مدينػػة تلمسػػاف

الشػمالية اظتدينػة يف اصتهػة  تتمركػز ىػذه،قركف كعاصمة اظتغرب األكس  ألكثر من ثالثة اظتغرب اإلسالمي
عػػن  كترتفػػعمشػػاالن  دقيقػػة 53ك°33عػػرض كدائرة،غربػػان  دقيقػػة 33ك°1الغربيػػة مػػن اصتزائػػر عنػػد خػػ  طػػوؿ

                                  
نػيس المطػرب بػركض القرطػاس فػي أخبػار ملػوؾ المغػرب كتػاريخ مدينػة األي بػن عبػد ا ابػن أيب زرع الفاسػي،لػاضتسن ع وأب-1
 22-21:،ص1972،صور للطباعة كالوراقة،الرباط،فاس
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 ،أمػا عػدد سػكاهنا (2 2كػم9061حػوايل  االرتاليػة تبلا مساحتها،كحاليا(1 مرت850سطح البحر اوايل 
 (3 .140158بػ 2008يف  خر إحصاء أؾتز سنة دير د قي الكلي فق
إىل عبقريػة  ال يرجػع بػن زيػاف كاختػاذه تلمسػاف عاصػمة لػو أف قياـ دكلة بين عبد الػواد يغمراسػنكيبدك 

 بػػػػاظترابطني كاظتوحػػػػدين مػػػػنمنشػػػػ ها،بقدر مػػػػا يرجػػػػع إىل اضتػػػػظ الػػػػذم سػػػػاقهم إىل اظتوقػػػػع اظتتميػػػػز اقتػػػػداءن 
ال يرجع كذلة إىل صالبة بنياف األسرة الػيت  الذم قارب الثالثة قركف بعدىم،كطوؿ تاريف بين عبد الواد

إىل حصػػػانة اظتوقػػػع كقدرتػػػو علػػػى  ،إفتػػػا يرجػػػعفق  كمػػػن أيػػػدىا مػػػن القبائػػػل الزناتيػػػة كضػػػعت أسػػػ  الدكلػػػة
ث كقػػد حتػػدَّ ،(4 إىل البحػػر الطريػػ  القػػادـ مػػن الصػػحراءمقاكمػػة عوامػػل االهنيػػار،إذ تتبػػوأ موقعػػان كعػػران لتكػػم 

مدينة عريقة يف التمدف لدنة اعتواء عذبة بقولو:"... ىذا اظتوقع أثناء كصفو لتلمساف بن خلدكف عن  لت
 قتعدت سفح جبل عركسػان منصػة كالشػماريف مشػرفة عليهػا إشػراؼ التػاج علػى اصتبػنيا،كرنتة اظتنبت،اظتاء

ات اشتملت على اظتصانع الفائقػة كالصػركح الشػاىقة كالبسػاتني الرائقػة ؽتػا زخرفػت  ا للملة قصورا زاىر 
 (5 ...."عركشو
 ال تزاؿ مدينػة تلمسػاف ذات مكانػة مرموقػة مبوقعهػا بػني اظتػدف،إذ تطػل علػى سػهل اضتنايػا ليومنا ىذاك 

فضػا بػذلة درجػة اضتػرارة كجالبػ للسػحب اظتمطػرة  ان الذم يسمح عتواء البحر اظتنعا الولوج إىل داخلهػا ؼتي
 :ها قائالن ػكمناخ هاوقعػبن مرزكؽ كىو يتغم جبودة مذكره ما ،كىو شتاءن 

                                  
-1 www.Google Earthe.com 

 33:،دار اعتدل، دت(،صأطلس الجزائر كالعالمػتمد اعتادم لعركؽ كشتري بورنتة،-2
 نقالن عن بلدية تلمساف مكتب اإلحصاء -3
                2001،مكتبػػػػػػػة الثقافػػػػػػػة الدينية،مصػػػػػػػر،1ىػػػػػػػاٍل سػػػػػػػالمة،ط كحتقيػػػػػػػ  ،تقػػػػػػػدَلتػػػػػػػاريخ الدكلػػػػػػػة الزيانيػػػػػػػة تلمسػػػػػػػافألزتػػػػػػػر،اابػػػػػػػن -4
 15:ص
:     ،ص1903،الشػػرقية،اصتزائر ،مطبعػػة بيػػري بونطانػػا01،مػػ بغيػػة الػػركاد فػػي ذكػػر الملػػوؾ مػػن بنػػي عبػػد الػػوادلتػػي بػػن خلػػدكف،-5

09-10 
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*يػا عػاذيل كػن عػاذرم يف حبها
*
 (1 .ىا"أو ػىا كىؤ اػنها مػكفية مػي*

التقػػػاء  يف اجملػػػاؿ التاػػػارم،إذ أصػػػبحت مبوقعهػػػا االسػػػرتاتياي نقطػػػةعػػػاد موقعهػػػا عليهػػػا بػػػالنفع كمػػػا 
قػد ،ك كؽتر عبور للقوافل التاارية من الشػماؿ ؿتػو اصتنػوب كمػن الشػرؽ ؿتػو الغرب،التاار،لعرض سلعهم
 لعوامػلتلػة ا كلعػل أىػم،بلة اطتاصة كالعامة من الناسجعلت ىذه اظتدينة قً  العواملتضافرت غتموعة من 

موقعها  كوف بو ذم تتميزل،إضافة إىل اصتانب األمين اذات اظتنبت الكرَلتوفرىا على اظتاء كالرتبة اطتصبة 
د ػرم منػػذ أمػػػاالسػػتيطاف البشػػ ػتػػل جعلهػػا ذلػػة ،لتتمي بػػو أىلهػػا مػػن الغػػزاة كػػلان طبيعيػػنان يعتػػرب اػػ  حصػػ

 .إذ تعاقبت عليها عٌدة حضارات،بعيد
 التضاريس: 1-1-2

 اارػالتػػك  ىا ألف تكػػوف دار ملػػة كػتػػل نػػزكؿ العلمػػاءسػػاعدموقعػػا اسػػرتاتيايا مدينػػة تلمسػػاف  حتضػػن
ع عاصػمتني ام ػ عليها اظتلوؾ قدنتا،إذ شهدت يف فرتة من فرتات التػاريف اليت تناف اظتدينة لذلة كانت 

         كالثانيػػػػػة  مدينػػػػػة فػػػػػاس دينػػػػػة اظتنصػػػػػورة العاصػػػػػمة الثانيػػػػػة للمػػػػػرينيني بعػػػػػدم نف  الزمػػػػػاف كاظتكػػػػػاف،األكىلبػػػػػ
زان سياسػيان مركػمدينة تلمساف من اطتصائص الطبيعية ،لقد جعلت اظتغرب األكس مة مدينة تلمساف عاص
...كتقػػع تلمسػػاف ":قػػائالن  اصتغرافيػػةكتػػاب   صػػاحبابػػن سػػعيد اظتغػػريب  ذكػػرهظتػػا  اسػػتنادان  كااريػػان مشػػهوران 

اظتشػػهورة...كىي ا ف قاعػػدة بػػين عبػػد الػػواد مػػن زناتػػة كمنهػػا حتمػػل ثيػػاب الصػػوؼ اظتفضػػلة علػػى جنسػػها 
 (2 .اظتصنوع يف سائر اظتغرب..."

 داخليػػا نتتػػد بػػني البحػػر األبػػيض اظتتوسػػ  كالسػػهوؿ اظترتفعػػة اإلستبسػػيةتشػػغل مدينػػة تلمسػػاف حوضػػا    
اصتيولػػوجي اصتانػب  فيما متػصك ،إىل الشػرؽ عػن البحػر سالسػل جبليػة سػاحلية دتتػد مػن الغػرب  تفصػلها

                                  
،دار 05،حتقيػػػ  إحسػػػاف عبػػػاس،م نػػػػفس الػػػػطيب مػػػن غصػػػن األنػػػدلس الرطيػػػبالتلمسػػػاٍل،نقػػػالن عن:أزتػػػد بػػػن ػتمػػػد اظتقػػػرم -1

 433:،ص1998صادر،بريكت،

،اظتكتػػػػب التاػػػػارم للطباعػػػػة                   10،حتقيػػػػ  إشتاعيػػػػل العػػػػريب،طكتػػػػاب الجغرافيػػػػااضتسػػػػن علػػػػي بػػػػن موسػػػػى بػػػػن سػػػػعيد اظتغػػػػريب،أبػػػػو -2
 01:،ص0791كالنشر،بريكت،
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         اميػػع اظتيػػاهها مػػن خصائصػػ،(1 مػػن الػػزمن الثػػاٍل ريية تعػػود إىل العصػػر اصتوراسػػيػور جػػػكوف مػػن صخػػػتتػػ
ة سيت اليت يعتربىػا اصتيولوجيػوف أكػرب لٌ ال ىضبة على تلمساف جوفية يف باطن األرض،كتشرؼ يف جيوب

لتمػي ظهػر اظتدينػة مػن اطتلػف إذ يسػػتطيع  كىػي تػوفر سػتار دفػػاعي أمػين طبيعػيذه الناحيػة زاف مػاء  ػػخػ
 (2 .كخارجها الواقف  ا رصد رتيع التحركات داخل اظتدينة

 المناخ: 1-1-3
 علػػى صػػيفا،لكنو معتػػدؿ يف العمػػـو اكػػم تواجػػدىا حػػاره ك  شػػتاءنا متوسػػطي ؽتطػػر كدافػػئه مناخهػػا فهػػو 

             كتتميػز بغطػاء نبػايت متنػوع مقربة من سواحل البحر األبيض اظتتوس ،إذ تقابلو مباشػرة مػن جهػة الشػماؿ
       كمػػا كيصػػفت  دـكالتػػوت الػػربم كاطتركب،أمػػا تربتهػػا فهػػي منػػذ الًقػػ  أشػػاار الزيتػػوف كالصػػنوبر كالتػػنيبػػني

ن االحتياجات الغذائية لسكاف مدينة تلمساف سهلة الزراعة ت مي  رؼ اصتغرافيني كرنتة اظتنبت خصبةمن ط
 .من قمح كشعري

 :ةخييالتار  اللمحة 1-2
 عيا.دكؿ خلٌفت عٌدة مآثر معمارية تعك  مستواىا اضتضارم الذم عاشتو  نذاؾ يف عٌدة غتاالت سواء اقتصادية أكسياسية كتعك  مدل مالئمتها لل عٌدةت عليها تعاقبقدنتة،لمساف مدينة ت

 أ ل التسمية: 1-2-1
كىػػي كلمػػة التػػػنية  Pomarius ايىػػارٍ ومى ببي ت قبػػلي دينة تلمسػػاف ػػػػػمب افػػػػػػفيهػػا الركمر ػػػػػػاستقالػػيت  يف الفػػرتة

علػى مقومػات طبيعيػة جعلتهػا مطمػع منػذ القػدـ  تتػوفركانػت أف اظتدينػة   ما ي كد،(3 بستاف الفواكو ينػػػتع
 اليت احتلوىا بالقرب ناط ػػلمة لراقبمػػػػطة ػػػػكوف نقػػػاختارىا الركماف لتلذلة  العديد من السالطني كاظتلوؾ

 (1 منها.
                                  

 12:كشتري بورنتة،مرجع ساب ،صػتمد اعتادم لعركؽ -1
 32:،مرجع ساب ،صبراىامي نصر الدين،سيدم ػتمد نقادم-2

3-Pélix Gaffiot,Le Grand Gaffiot,Dictionnaire Latin Français,revue et augmantée 

par Pierre Flobert,Hachette livre,Paris,2000,p:1212 
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مػا ف حػم عنػد اظتػ رخني الركمػا كال كائػلاظتسػلمني األمل يػرد ذكػره يف م لفػات  ىػذا االسػم فيما متػصك    
،كتبقػػػى (2 أم نسػػػبة لبوماريػػػا باماريانسػػػي  عػػػدا جػػػدكؿ األسػػػاقفة بكنيسػػػة قرطاجػػػة الػػػذم ذكػػػر أسػػػقفية

كتتمثل يف بقايا من اصتزء السػفلي صتػدار د الركماف  ا،و جك إىل  الوحيد الذم يشري الشواىد اظتادية اظترجع
إضػػػافة إىل أحاػػػار جنائزيػػػة مصػػػقولة صتػػػزء السػػػفلي مػػػن بػػػدف م ذنػػػة أغادير، اأيضنػػػمػػػن اضتاػػػارة اظتشدبة،ك 
اسػػػػتتب األمػػػػر إفريقيػػػػة  كالبيػػػػزنطيني يفؿ كالونػػػػدا فركمػػػػاالتقلػػػػص نفػػػػوذ  بعػػػػدما،(3 كجػػػػدت بشػػػػرؽ أغػػػػادير

كىػػػػو أغادير،باللهاػػػػة اليػػػػة معنػػػػاه اضتصػػػػن  كمػػػػع غتػػػػيء الفػػػػتح اإلسػػػػالمي ظهػػػػر االسػػػػم اصتديػػػػد،للرببر
كىأٌمػا القر ف الكػرَل يف سػورة الكهف﴿باصتدار مبا كرد  ىذا من رب  اظتدينة،ىناؾ نيعة أكجداراظت أكالصخرة

ىًدينىػػػة
ػػػنٍيً يف اظت ػػػافى لًغيالمىػػػنٍيً يىًتيمى ار فىكى موسػػػى كاطتضػػػر سػػػيدنا ،أم أف اصتػػػدار الػػػذم كصػػػل إليػػػو (4 ﴾اصتًػػػدى

ا إياىػ عػن ىػذه اضتادثػة مسػتبعدان  عبد الػرزتن بػن خلػدكف ثدَّ حتكقد ،(5 مبدينة أغادير عليهما السالـ ىو
 عما  ػم يبلا ملكهمإسرائيل ل نوإىل اظتغرب،كب اظتشرؽ يفارؽ الـ ملى وسى عليو السَّ مي قائال"...أف  باستهااف
 األكس  كنشاط اارم متميز من اظتغرب تامع عمراٍل معتربدتيزت مدينة أغادير قدنتان ب ،(6 كراءىا..."

 (1 .العمراٍل غتاعتا رقيعلى كل ذلة   انعك  السودافبالد اظتغرب األقصى كاألندل  ك إىل 
                                                                                                          

1-Augustin Bernard,En Oranie,Société  de    Geographie et   d’archéologie  de   la  Province 

d’Oran,Tome21,imprimerie     typographique etlithographique L.fouque ,1901, Oran, 

p:277 

 11:صمرجع ساب ،ػتمد، سيدم نقادم-2
3-Deloum Said, Essai de Synthèse  des Etudes Historiques et Archéologiques 

dans la région de Tlemcen ,In)R( Minbar ET-tourath EL-etheri,n°1,réalisée par  
 

laboratoire:Patrimoine Archéologique et sa valorisation,Algérie,2012,p:20 

 81سورة الكهف،ا ية-4
 15 :،ص2003،اصتزائر،،دار الغرب للنشر كالتوزيعمدينة تلمساف عا مة المغرب األكتسطلتي بوعزيز،-5
حتقيػ  سػهيل ،ديواف المبتدأ كالخبر في تػاريخ العػرب كالبربػر كمػن عا ػرىم مػن ذكم الشػأف األكبػر،الرزتن بن خلدكف عبد-6

 102:،ص2000،دار الفكر،بريكت،07زكار،ج
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اظتدينػة،كاخت  بغر ػا معسػكران أصػبح نػواة  إىل أف دخل يوسف بن تاشفني بقي االسم سارم اظتفعوؿ
 حسػػػب مػػػا أكرده لتػػػي بػػػن خلػػػدكف قػػػائالن أكاظتعسػػػكر اصن، كالػػػيت تعػػػين: الػػػة تػػػاجرارتظتدينػػػة اشتهػػػا 

:...تعرؼ بتارارت بناىا ملة ظتتونة يوسف بن تاشفني يف حدكد اثنني كستني كأربػع مائػة مبكػاف ػتلتػو 
 (2 فلذلة شتيت بتاجرارت ف نو اسم الة بلساف زناتة...".

يػػت اظتدينػػة               أقاكيػػل معنػػاه كيفبتلمسػػاف كىػػو االسػػم الػػذم الزالػػت تتقلػػده ضتػػدي السػػاعة، بعػػد ذلػػة شتي
قائالن"...تسػػمى بلغػػة (3 عػػن أسػػتاذه أيب عبػػد ا ا بلػػيلتػػي بػػن خلػػدكف معنيػػني،األكؿ مػػا ركاه  إذ ذكػػر

"سىاٍف" معناه اثنػاف أم الصػحراء كالتػل..." بىة ًمٍن "تٍػلىٍم" كمعناه امع كى  أم امػعالرببر تٍػلىٍمسىاٍف كىًلمىة ميرىكى
بىػاٍؿ :كمعنػاه"لً "تًػ،أما الثاٍل ذكػره قائالن:"...كيقػاؿ أيضػا تلشػاف كىػو أيضػا مركػب مػن التل كالصحراء بني
ػػػػػكى              بػػػػػن خلػػػػػدكفإىل جانػػػػػب لتػػػػػي ك ،(4 ..."مػػػػػدفأم عتػػػػػا شػػػػػ ف عظيم،كىػػػػػي مدينػػػػػة عريقػػػػػة يف الت"افٍ "شى

 لمسػافبقولو:"...تذكر ياقوت اضتموم أف تلمساف اسم ظتدينتني كتمعهما مكػاف كاحػد معػربان عػن ذلػة 
حار مسورتاف بينهما رمية باظتغرب كقتا مدينتاف متااكرتا  بالنوف عوض الالـ يقوؿ تنمسافكبعضو  ...

ررت يسػػكنها اصتند...كاسػػم اظتلثمػػوف ملػػوؾ اظتغػػرب كاشتهػػا تػػاف اختطهػػا إحػػداقتا قدنتػػة كاألخػػرل حديثػػة
 مراصد االطػػػالع على أشتاء األمكػػػنة، نف  األمر حتدَّث عنو البغدادم يف كتػػػػابو (5 القدنتة أغادير..."

                                                                                                          
 1984سػػة الوطنيػػة للكتػػاب،اصتزائر ،اظت سدكرىا فػػي تسياتسػػة كحضػػارة الجزائػػرتلمسػػاف عبػػر العصػػور،ػتمػػد بػػن عمػػرك الطمػػار،-1
  07:ص
 21:،مصدر ساب ،صلتي بن خلدكف-2
عبد ا ا بلي:تتلمذ على يدم الشيخني أيب زيد كىأيب موسى ابين اإلماـ ا ارحتػل إىل العراؽ،بعػد رجوعػو إىل تلمسػاف اسػتخدمو -3

ين ال أعػرؼ كانصرؼ للعلم،كقد قػاؿ عنػو تلميػذه لتػي بػن خلػدكف إنػ راشد،لكنو ختٌلى عن ذلة األمر السلطاف أبو زتو يف قيادة بين
 57:ـ،ينظر:لتي بن خلدكف،مصدر ساب ،ص1357/ىػ757مثلو يف العلـو العقلية ب سرىا باظتغرب كإفريقية،تويف مبدينة فاس سنة 

 09،مصدر ساب ،صلتي بن خلدكف-4
 44:،ص1977دار صادر،بريكت،02،م معجم البلدافشهاب الدين أيب عبد ا ياقوت اضتموم،-5
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 (1 .أم أف اشتها تلمساف أكتنمساف كالبقاع
قبػل  كذلةطلقوا عليها اسػم تلمسػاف،ىناؾ عدد من اظت لفني العرب الذين تناكلوا ذكر اسم اظتدينة كأك    

عاش خالؿ القػرف الذم (2 كمن بينهم اليعقويبغتيئ اظترابطني كبنائهم  لتاجرارت،العهد اظترابطي،أم قبل 
الثالث ىارم اظتواف  للقػرف التاسػع مػيالدم يف م لفػو البلػداف قػائالن:"...ا إىل اظتدينػة العظمػى اظتشػهورة 

عظػيم كقصػور كمنػازؿ  ك ػا خلػ حاارة كخلفو سور حاارة، باظتغرب اليت يقاؿ عتا تلمساف كعليها سور
تلمسػاف  كىذه :"... الن قائ ىػ487 متويف سنةػال (4 عبيد ا البكرم نف  األمر ذكره أبو،(3 "..مشيدة.

 (5 ...كىي دار ؽتلكة زناتة..."كعتا مساجد. األىٍكسى قاعدة اظتغرب 

كل ىذه األكصاؼ ت كد ما كاف للمدينة من مستونل حضارم،يعك  مدل براعة معماريها يف الفن 
 اظتعمارم كأيضان مدل تشبتهم بالعقيدة اإلسالمية.

 :بها مدينة تلمساف مرَّتريخية التي التاأىم الفترات  1-2-2
 
 
 

                                  
حتقيػػػػػ  علػػػػي ػتمػػػػػد مرا ػػػػػد االطػػػػالع علػػػػػى أتسػػػػماء األمكنػػػػػة كالبقػػػػاع،بػػػػن عبػػػػػد اضتػػػػ  البغػػػػدادم،صػػػػفي الػػػػدين عبػػػػػد اظتػػػػ من -1

 272:،ص1992،دار اصتيل،بريكت،01،ط01البااكم،م 
اليعقويب ىػو أزتػد بػن أيب يعقػوب إسػحاؽ بػن جعفػر بػن كىػب كاضػح،على الػرغم مػن أنػو بغػدادم األصػل إالَّ أنػو أمضػى معظػم -2

اليعقػػوبي المػػ رخ ،أنظػػر ياسػػر إبػػراىيم اصتعفػػرم،ـ897/ق284سػػنة أما كفاتػػو فكانػػت،تػػاريف كالدتػػوحياتػػو مبصػػر كاظتغػػرب،ال ييعػػرؼ 
 46:،ص1980للنشر،بغداد،،دار الرشيد كالجغرافي

 2002،،دار الكتػػب العلميػػة،لبناف01،حتقيػػ  ػتمػػد أمػػني ضػػٌناكم،طالبلػػدافأزتػػػد بػػن أيب يعقػػوب إسػػحاؽ بػػن كاضػػح اليعقػػويب،-3
 196:ص
البكرم ىو عبػد ا بػن عبػد العزيػز األندلسػي كيلػد بػالقرب مػن إشػبيلية اختلفػت ا راء يف تػاريف كالدتػو،تويف بقرطبػة أبو عبيد ا -4

،مكتبػػػػػػة مػػػػػػدبويل 02،طتػػػػػػاريخ الجغرافيػػػػػػة كالجغػػػػػػرافيين فػػػػػػي األنػػػػػػدلسحسػػػػػػني مػػػػػػ ن ،بقرطبة،أنظر: ـ1094ىػػػػػػػ/487سػػػػػػنة 
 115:،ص1986القاىرة،

 

  76:،دار الكتاب اإلسالمي،القاىرة، دت(،صالمغرب في ذكر بالد إفريقية كالمغربم،أبو عبيد ا البكر -5
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ان مكانػتتوفر مدينة تلمساف علػى غتموعػة مػن اطتصػائص تتمثػل يف جػودة اظتوقػع كاظتػاء كاظتنػاخ جعلتهػا 

  لى ػها عػػػز عرضػػػػطات تارمتية نوجت  ا عدة  ػتػػػإذ مرَّ ،قبل السالطني كاظتلوؾ قدنتان  مغريان لالستيطاف من
 النحو ا يت:

 ةتلمساف في الفترة الركماني: 

خطػػػوة منهػػػا الكتسػػػاب أكػػػرب رقعػػػة  ،يفالتػػػاريففرضػػػت كياهنػػػا ركمػػػا اسػػػم ألعظػػػم اإلمرباطوريػػػات الػػػيت 
 ألكىل ختػػرتؽ التػػلا،إذ اختطػػت طػػريقني مػػن قرطاجػػة إىل طناػػةالعاظتيػػة، للتاػػارة كالمػػتالؾ الطػػرؽ الرئيسػػية

اظتمػػر الوحيػػد يف ذلػػة الوقػػت بػػني اظتغػػربني األكسػػ  يف  مػػع األكىل كتتالقػػى رجػػالفاكالثانيػػة تعػػرج علػػى ك 
 ىػػػذه األخػػػرية أحسػػػنيف اضػػػطر الركمػػػاف أف متتػػػار زناتو،توجػػػد فيهػػػا قبائػػػل  الػػػيت كاألقصػػػى كىػػػو بالناحيػػػة

 لػعلػػى قوافػػ القبائػػل ىاػػـومن كلتمػػي الطريػػ  التاػػارم مػػن  ى لانػػد يػيػػلكمعسػػكر  إلقامػػة حصػػن مكػػاف
  فحسػػب بتشػػييد بعػػض اظتنشػػآت بػػداخلها فلػػم تكػػن معسػػكران  تػػماعكمػػا  بوماريػػا كاختػػار عتػػا اسػػم اارتػػو

 إىل الكتابػة شػريتك ،لألسوار اليت كجدت منقوشػة يف األحاػار اظتشػيدة بعض الكتاباتإليو تشري فقان ظتا كً 
 صػػػػارت مدينػػػػة كبقيػػػػة اظتػػػػدفيف تلػػػػة الفػػػػرتة الزمنيػػػػة  أف بوماريػػػػا اليهػػػػود ربةػمبقػػػػ أسػػػػطوانة اظتوجػػػػودة علػػػػى

 (1 .الركمانية

 مدينة تلمساف في الفترة الوندالية: 
بػدأ يتػوارل يف مسػتعمراتو شػي ا ك  اضػمحل نفػوذ الركمػافما دعػب،(2 كىػي مػوطنهم األصػلي"Vendel"اسم الونداؿ مشت  من اسم قريػة سػويدية يف أكبالنػد تػدعى فانػداؿ 

ألػف جنػدم بااػػاه مدينػة طناػػة  50ألػف،من بيػػنهم 80بػػػكقػاـ جنسػري  باجتيػػاز مضػي  جبػػل طػارؽ رفقػة كامػػل شػعبو اظتقػدر  اسػتغل الونػداؿ ذلػػةفشيء،
 (1 .ركمانية مهمةبارىا كانت ػتطة تلمساف باعت"Pomariaأكالد اظتيموف حاليان،ا مرَّ ببوماريا""Altavaاظتغربية كألتافا"

 :مدينة تلمساف في الفترة البيزنطية 
                                  

1-Deloum Said,Op.cit,p:20 
،اظت سسػة اصتزائريػة التاريخ المغاربي القديم السياتسي كالحضػارم منػذ فجػر التػاريخ إلػى الفػتس اإلتسػالميػتمد اعتادم حارش،-2

 233 :،ص1992للطباعة،اصتزائر،
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صػراع  فنشػب هملتوسػع ،ككضع حػد  ةب فريقي ينيأراد البيزنطيوف اسرتداد مستعمرات الركماف من الوندال
نفػوذىم  بسػطواك  اسػتتب األمػر يف األخػري للبيػزنطيني ،كمػع مسػاعدة أىػايل اظتنطقػة للبيػزنطينيهمحريب بين
 مػن القػوانني استصدركا غتموعػة  أقدامهم الوقت كباسرتساخ مع مركر،ك مبا يف ذلة مدينة تلمساف عليها

  كسكاف مدينة تلمسػافزناتة  ظهور صراع مرير شاركت فيو قبائل إىلل ؽتا أدَّ  اليت أزعات أىايل اظتنطقة
 كبػػدأت ما عليػػو كسػػلَّ   صػلىػتمػػد العربيػػة مببعػػث يف شػػبو اصتزيػرة  اإلسػػالـىل أف ظهػر ديػػن حالػػو إ األمػػر علػػى بقػي

 (2 .مشاؿ إفريقية  ا اظتطاؼ إىل كصلأف  العامل إىل تنتشر يف أؿتاء اإلسالميةالفتوحات 
 مدينة تلمساف تحت الحكم األموم: 

              بنػػو أميػػة ضػػاؽ أىػػل مدينػػة أغػػادير ذرعػػان باألسػػلوب الػػذم اسػػتعملو كبقيػػة سػػكاف اظتغػػرب اإلسػػالمي
 ل إىل قيػػاـالػػذم أدَّ  األمػػر إذ طبقػػوا فتػػاذج مػػن اضتكػػم العشػػائرم اظتخػػتل  بالعنصػػرية يف تعػػاملهم معهػػم

            اظتغاربػػة مػػن الغنػػائم،اليت تيػػوزع عػػادة  بػػالريدة،كثريان مػػا حػػـر الػػوالة اجملاىػػدينثػػورات،ا مهم فيهػػا بنػػو أميػػة 
 كااللتفػػػاؼ دينيػػة-ظتناصػػػرة فػػرؽ سياسػػية علػػى الفاحتني،كػػل ذلػػة كػػاف ػتفػػػزان لسػػكاف اظتغػػرب اإلسػػالمي

 (3 .حوعتا قصد بناء كيانات مستقلة عن البالط الدمشقي

  الصفرم:مدينة تلمساف كالمذىب الخارجي 
  وىلػػػبن نافع الفهػرم مدينػة أغػادير لإلقامػة فيها،كذلػة مػع هنايػة عهػد الدكلػة األمويػة كت اختار حبيب   

 اضػتوس  لػػدل بػػن عيػػػػػػػػافع الػػػػػايل أغػػادير مػػن حبيػػب بػػن نػػػػػالب أىػػػػػكلثػػـو بػػن عيػػاض كاليػػة القريكاف،ط
 قػاـ األىػايل بالبحػثفىاجم فاػ ة أغادير، إذ شنيعان ظتكانتو كحسن شرفو،لكن رىد  ذلة الوايل كاف  نػػػػظران 

           يف ىػػذه الفػػرتةؾتمهػػا يعلػػوا الػػيت بػػدأ مػػن الشخصػػيات مػػن ظلػػم الػػوالة كعمالئهم، يناػػيهم عػػن شػػخص
 اليفػػػريين صػػػاحب اظتػػػذىب اطتػػػارجي الصػػػفرم،الذم التػػػف حولػػػو األنصػػػار كجعلػػػوه أمػػػريان علػػػيهم أبػػػو قػػػرة

                                                                                                          
 240-293:حارش،مرجع ساب ،ص ػتمد اعتادم-3
 13-12:،صساب  رجع،مػتمد بن عمرك الطمار-2

   48 :،صمرجع ساب سيدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين،-2
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شػػرقان إىل اػػي  األطلسػػي  اطتلػػي  مػػن الدكلػػة األمويػػة اظتمتػػدة كتنسػػلف عػػن لتنطػػوم حتػػت زعامتػػو أغػػادير
اضتكػػم لصػػا  مغػػراكة أصػػحاب اظتػػذىب  طويالن،فػػانزل  مل تيعًمػػر ىػػذه اإلمػػارة،ـ749ىػػػ/124 غربػػان عػػاـ
 الذم أتى إىل اظتغرب القصى فاران من قبضة موا فيما بعد مفاتيح اظتدينة إلدري  األكؿكىم من قدَّ  السيني 

 (1 .اطتليفة العباسي
 مدينة تلمساف في الفترة اإلدريسية: 

                 أشػػهر دتكػػن ة،ؿتو سػػتةبىػػرى كٍ بعػػد أف كصػػل إدريػػ  األكؿ مػػن اظتشػػرؽ فػػاران مػػن اظتكيػػدة،نزؿ علػػى أمػػري أى 
كػوَّف قػد كصػلها بعػد أف   يكػن مل يف اظتناط  الػيت اإلسالـنشر ك من رتع القبائل حولو،إذ بايعوه باإلمامة 
ـ 789/ػىػ174كيف عػاـ على دين النصرانية كاليهودية كاجملوسػية جيشان قويان غزا بو من القبائل اليت بقيت

ن مػن الػدخوؿ دتكَّ ،مػن كػاف  ػا مػن مغػراكة كبػين يفػرف اطتػوارج ضػاربا أعنػاؽ،غزا أغادير باظتغرب األكس 
ا جػاء مػن بعػد موتػو ابنػو إدريػ  الثػاٍل الػذم جػدَّد بنػاء اظتسػاد كمػا تػدؿ عليػو  ا ا مسادن  إليها كبم

                   ىػػذا مػػػا أمػػػر بػػو اإلمػػػاـ إدريػػ  بػػػن عبػػػد ا  "ًبٍسػػػًم اللَّػػػًو الػػرَّزٍتىًن الػػػرًَّحيمجػػاء فيهاالكتابػػة اظتوجػػػودة باظتنرب،
ذلػػة يف شػػهر ػتػػـر سػػنة تسػػع كتسػػعني عنػػو ك  بػػن حسػػن اضتسػػن اظتثػػم بػػن علػػي بػػن أيب طالػػب رضػػي ا

  (2).عليها كاليا من بين عميو إىل فاس تاركان  رجع كمائة"ا

ل قػػػوم علػػػى اضتكػػػم العباسػػػي،ألف ؾتاحػػػو بػػػاظتغرب سػػػيكوف لػػػو صػػػدن  ان خطػػػر  ل ىػػػذا األخػػػريلقػػػد شػػػكَّ 
كػػاف  اطتػػارجي الػػذم  يتخوفػػوا مػػن اظتػػذىبأهنػػم ملباظتشػػرؽ،كب مكانو التػػ ثري يف مقاليػػد اضتكػػم،يف حػػني 

 يتكػوف مػن عصػبيات باعتبػاره سائدان قبلو،ألنو مهما بلا من القوة،مل تكن لو نية يف االنتقػاؿ إىل اظتشػرؽ
 اإلسػػالمي عامػػةن  أقتيػػة اظتوقػػع اصتيد،الػػذم يتميػػز بػػو اظتغػػرب عتػػا بػػالبالط اضتاكم،إضػػافة إىل ال شػػ ف قبليػػة

            ذلةكالغرب،لػػ رب  بػػني الشػػرؽة تػػااريػػطػػة نقكمػػا أهنػػا ان  إذ حتتضػػن امعػػان سػػكانيان معتػػرب  خاصػػةن  كأغػػادير
                                  

 49:ساب ،ص،مرجع سيدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين-1
 اظتلكيػػػػػػػة،اظتطبعػػػػػػػة 02،حتقيػػػػػػػ  عبػػػػػػػد الوىػػػػػػػاب بػػػػػػػن منصػػػػػػػور،طجنػػػػػػػي زىػػػػػػػرة اآلس فػػػػػػػي بنػػػػػػػاء مدينػػػػػػػة فػػػػػػػاسعلػػػػػػػي اصتزنػػػػػػػائي،-2

 102:أنظر كذلة:عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ص 27:ص،1991الرباط،
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حتػت  ات انطوائهػسػهلت يف متاىػات اظتنطقػةدخل حم تإدري  األكؿ، الدكلة العباسية لالغتياؿ خططت
 .همحكم

  باألندلس األمومكالحكم مدينة تلمساف: 
           شػبو الشػورل كالنظػاـ مرَّ ب غادير أحداث سياسػية مضػطربة،دتثلت يف اضتكػم اظتطبػ  مػن طػرؼ الػوالة

                ا السػػػػػػليمانيني يف فػػػػػػرتة األدارسػػػػػػة يف اظتػػػػػػذىب اطتػػػػػػارجي الصػػػػػػفرم،ليعقبو بعػػػػػػد ذلػػػػػػة اضتكػػػػػػم الػػػػػػوراثي
 تيلػتقػػكال زكيف الغػػ دتثلػػث تااضػطرابعػػرؼ  اجملاؿ االجتمػاعي،حتػت حكػػم الشػيعة اإلشتاعيليػػةا انطػوت 

ييعػػد أكؿ  كدم الػػذماأبونصػػر الػػد العػػامل السػػين قػػدـك كمػػا ميػػز ىػػذه الفػػرتة الزمنيػػة،بشػػرمالنػػزكح كال
بػػني النزعػػة األمويػػة أغػػادير كمػػن أكػػرب العلمػػاء بػػاظتغرب اإلسػػالمي،بقيت  شػػارحو لصػػحيح البخػػارم

اظتنطقػػة تيػار جديػد،كىو التيػػار اظترابطػي السػػائر  ظهػر علػىإىل أف  األندلسػية،كبني النزعػة الفاطميػػة
 (1 .بن أيب تاشفني يوسفتزعمهم ا بن ياسني  الذم بدأت بوادره على يد عبد ا

 مدينة تلمساف في الفترة المرابطية: 
اظتػػالكي ا بػػدأت  اظترابطػػوف ىػػم رتاعػػة اعتزلػػت يف ربػػاط عبػػد ا بػػن ياسػػني،ليتفقهوا يف أمػػور الػػدين علػػى اظتػػذىب 

اسػم الػذم أمػر بضػرب السػكة باشتػو كحػذؼ  ركائز دكلتهم تظهػر للعيػاف بعػد غتػيء يوسػف بػن تاشػفني
،ىذا األخري الػذم عمػل علػى توسػعة (2 اطتليفة العباسي الذم كاف يضرب مع األمري أيب بكر بن عمراف

،بعػػػػد فػػػتح طناػػػػة اسػػػت نف األمػػػػري يوسػػػف بػػػن تاشػػػػفني توسػػػعو ؿتػػػػو الشػػػرؽ لفػػػػتح رقعػػػة الدكلػػػة اظترابطية
ىنػػػػػػاؾ اصػػػػػػطدـ مػػػػػػع اصتػػػػػػيا الػػػػػػذم قػػػػػػاده بػػػػػػن يعلػػػػػػى اظتغػػػػػػراكم،كدتكن مػػػػػػن أسػػػػػػر ىػػػػػػذا األخػػػػػػري ،أغادير
 انت موجودةػػػاليت ك صاديةػػػػماعية كاالقتػػػياسية كاالجتػػالس،شكَّل ىذا اضتدث نقطة تغري يف النواة (3 كقتلو

                                  
 51:،صػتمد بن عمرك الطمار،مرجع ساب -1
                      2009،دار اظتعرفػػػػػػة،بريكت،02طتػػػػػػاريخ دكلتػػػػػػي المػػػػػػرابطين كالموحػػػػػػدين فػػػػػػي الشػػػػػػماؿ اإلفريقػػػػػػي،علػػػػػػي ػتمػػػػػػد الصػػػػػػاليب،-2
 161-160:ص
 72:،صرجع ساب ،معلي ػتمد الصاليب-3
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 اليت مل تكن تبعد عنها كثريان. اظترابطية رارتجإىل تا أغاديرمدينة من  كذلة لتحوؿ مقر اضتكم
  الموحديةفترة المدينة تلمساف في: 

         بن تومرت،خلفػػػوحتػػػت زعامػػػة عركؼ كالنهػػػي عػػػن اظتنكػػػرقامػػػت دكلػػػة اظتوحػػػدين علػػػى مبػػػدأ األمػػػر بػػػاظت
تػػػػاجرة قػػػػرب مدينػػػػة  يعػػػػود مسػػػػق  رأسػػػػو إىل قبيلػػػة كوميػػػػو جببػػػػل بعػػػد موتػػػػو عبػػػػد اظتػػػػ من بػػػػن علػػػي الػػػػذم

مدينػػػػة  بعػػػػد أف تعرضػػػػتك  التغلػػػػب علػػػػى اظتػػػػرابطني كاالسػػػػتيالء علػػػػى عاصػػػػمتهم مػػػػراكااسػػػػتطاع ىنني،
للتهػػػدَل عقػػػب احػػػتالؿ عبػػػد اظتػػػ من بػػػن علػػػي عتػػػا إذ كانػػػت معاملتػػػو قاسػػػية جػػػدان علػػػى سػػػكاف  تلمسػػػاف
حسب ما أكرده عبد الرزتن بن خلدكف قائالن"...ا  أعاد بنائها،على استعصاءىا عليوهم عاقبتظت تلمساف
         من أسوارىا..."،كما ذكػر رتع األيدم على رـي ما تثَّلم اس رأيو فيها كندب الناس إىل عمراهنا ك راجع الن

إىل عمراهنػػػا كالتنػػػاغي يف دتصػػػريىا  قائالن"...كحشػػػد النػػػاسأهنػػػا عاشػػػت حيػػػاة مزدىػػػرة يف عهػػػد اظتوحػػػدين 
 اصتػامعبػالقرب مػن ده اظترابطػوف ف بالقصر الػذم شػيٌ ك أقاـ اظتوحد،لقد (1 كاختاذ الصركح كالقصور  ا..."

ة جملا ػػػػة األخطػػػػار الػػػػيت كانػػػػت حتػػػػدؽ صػػػػالبالك ة تانػػػػباظتمبػػػػانيهم  ،دتيػػػػزت(2 ىػػػػو ا خػػػػر كهدأف جػػػػدَّ  بعػػػػد
معػػػززان ،كاألدٌل كاسػػتيالئهم علػػى عػػدد مػػػن مػػدف اظتغػػربني األكسػػ  نيػػةاغ بػػػين خطػػر بػػركز ،خاصػػة مػػع م

 .     الضفة األخرل دكؿ مع بذلة عالقتها
  ةفترة الزيّانيالمدينة تلمساف في: 

عبػػد الػػواد للموحػػدين،أقطعوىا  وبعػػد اطتػػدمات اصتليلػػة الػػيت قػػدمتها قبيلػػة بػػين زيػػاف كخاصػػة مػػنهم بنػػ
مػػػػن  ةجاعلػػػػ ااسػػػػتقالعتت القبيلػػػػة أعلنػػػػبدايػػػػة ضػػػػعف اظتوحػػػػدين فسػػػػيحة يف اظتغػػػػرب األكسػػػػ ،كمع ا أرضػػػػ

إذ قػاؿ عبػد الػرزتن بػن خلػدكف يف ىػذا ىذه الدكلػة،م س  يعترب يغمراسن بن زياف ،(3  اعتمقران تلمساف 
كعبػػػو   الشػػػ ف"...ظتا اسػػػتقل يغمراسػػػن بػػػن زيَّػػػاف بػػػ مر تلمسػػػاف كاظتغػػػرب األكسػػػ ،كظفر بالسػػػلطاف كعػػػال

                                  
 104:،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1
 92 :ساب ،ص ػتمد بن عمرك الطمار،مرجع-2
 503:علي ػتمد  الصاليب،مرجع ساب ،ص-3
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يف أجوائهػا السياسػية  عاشت تلمساف خالؿ ىذه الفرتة حركػة مػد  كجػزرو ،(1  لى سائر أحياء زناتة..."ػػػع
أسػػوار فػػرتات حيا ػػا كالغرب،كبلػػا  ػػا اضتػػد أف ال تتاػػاكز يف بعػػض  الشػػرؽمػػن  فقػػد كاجهتهػػا األخطػػار
 بعدة مآثر.ت لقت تلمساف  فقد من اصتانب اظتعمارم،أما العاصمة أم تلمساف

  ّالزياني-اف الصراع المرينيػػػمدينة تلمساف إب: 
       الت ػهنائيػػػػا ،ظهػػػػرت ثػػػػالث دكيػػػػػ اإلسػػػػالميحكػػػػم دكلػػػػة اظتوحػػػػدين مبنطقػػػػػة اظتغػػػػرب  عقػػػػب تالشػػػػي

الزيانيػػػػة  كالدكلػػػػة،ـ1574-ـ1227مسػػػػتقلة اكمهػػػػا ك ىػػػػي الدكلػػػػة اضتفصػػػػية عاصػػػػمتها تػػػػون  الوجػػػػود إىل
هػذه األخػرية م1465-ـ1269اظترينيػة عاصػمتها فػاس ـ عاصمتها تلمساف،كالدكلة1554- ـ1235

            (2 .األحيافعتم يف أغلب  ا األخرية كاف االنتصارػاليت خاضت حركبا ن كثرية ضد اظتوحدين يف أيامه
 سػتلـزت كاظتعمارم للزيانيني السياسيكلو من اصتانب راع بني تلمساف كفاس كت ثريه على  حساسية الصي 

       من أسػػباب ذلػػػة الصيػػراع اظتوقػػع اصتغػػػرايف للدكلػػة اظترينيػػػة الوقػػوؼ عنػػػده كالتعػػرض إليػػو كفػػػرتة خاصػػة، منػػا
بػػان اػػي  األطلسػػي كجنوبػػان الصػػحراء مػػا فػػرض التفكػػري لًزامػػان البحػػر األبػػيض اظتتوسػػ  كغر  إذ لتػػده مشػػاالن 

          كالت الغػػػػػزك اظتػػػػػرييناأكىل ػتػػػػػ بػػػػػدأت،(3 علػػػػػيهم التفكػػػػػري يف اصتهػػػػػة الشػػػػػرقية لتطبيػػػػػ  سياسػػػػػتهم التوسػػػػػعية
يوسػػف بشػػن أربػػع غارات،قػػاـ خالعتػػا بػػ تالؼ اظتزركعػػات إلغػػراؽ  يػػد السػػلطاف اظتػػريين أبػػو يعقػػوب علػػى

يف مراكزىم،مػػػػا دفػػػػع  جػػػػاذتني ا،إال أف أىػػػػل اظتدينػػػػة بقػػػػواهنػػػػكمػػػػا أتلػػػػف عمرا بح اجملاعػػػػةيف شػػػػ تلمسػػػػاف
مػػػػن منػػػػازؿ كزتامػػػػات  مدينػػػػة جديػػػػدة بكػػػػل مرافقهػػػػاكبنػػػػاء  بالسػػػػلطاف اظتػػػػريين إىل خػػػػوض حصػػػػار طويػػػػل

 بد ا ابن أيب زرع الفاسي ػػي بن عػػػحسن علػػػي الػػػػة أبػػػدث عن ذلػػػػػحتك خل،إر...ػػػػػع كقصػػػػػاد جامػػػكمس
                                  

 107:،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1
 10:،ص2006الشرؽ،القاىرة،،دار زىراء 1،طبتلمساف مدينة المنصورة المرينيةعبد العزيز لعرج ػتمود،-2

3-Sid Ahmed Bouali,Les Deux Grands Sièges de Tlemcen dans L’histoire et 

La Légende,L’arbres a Livres édition,Algérie,2011,p:24 
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         تلمسػػػػػاف اصتديػػػػػدة كىػػػػػذ ا كبنػػػػػا  ػػػػػا اضتمامػػػػػات العظيمػػػػػة كالفنػػػػػادؽ كاظتارسػػػػػتاف كجامعػػػػػان  قػػػػػائالن"...كبم
            كجعػػػػػل علػػػػػى رأسػػػػػو تفافيحػػػػػان مػػػػػن الػػػػػذىب بسػػػػػبع مائػػػػػة دينػػػػػار ا  ػػػػػا منػػػػػاران عظيمان،كبػػػػػريان للخطبػػػػػة...كبن

علػػػى  بنصػػػره تيمنػػػان  مػػػن الناحيػػػة الغربيػػػة كأطلػػػ  عليهػػػا اسػػػم اظتنصػػػورة لتلمسػػػاف،بينيػػػت غتػػػاكرة (1 ذىبػػػان..."
داـ  الػػذم اإلغريقيػػةذكرنا اصػػار طػػركادة مػػا ييػػأشػػهر اسػػتمر اضتصػػار ظتػػدة ذتػػاف سػػنوات كثالثػػة  الزيػػانيني

مػػػا  مػػػن ذلػػػة اضتصػػػار الطويػػػل رغػػػم نتصػػػرةخرجػػػت م فقػػػد،لكػػػن تلمسػػػاف غػػػري طركادة،(2 عشػػػرة سػػػنوات
 .ئرمن خسا وتتكبد

   يف قصػػػره مبدينػػػة  خدمػػػوانتهػػػى اضتصػػػار مبػػػوت السػػػلطاف اظتػػػريين أبػػػو يعقػػػوب يوسػػػف علػػػى يػػػد أحػػػد 
حسب ما أكرده أيب اضتسن علي بن عبد ا ابػن أيب زرع الفاسػي قائالن"...كقيتػل أمػري اظتسػلمني  اظتنصورة
القعػػدة مػػن سػػنة سػػت يعقػػوب غيلػػة بقصػػره مػػن حضػػرة تلمسػػاف اصتديػػدة يػػـو األربعػػاء السػػابع لػػذم أبػػو 
 (3 .مائة...كىو نائم خصي من فتيانو..."كسبػػػع
          الػػػذم أخربنػػػا عنػػػو عبػػػد الػػػرزتن ابػػػن خلػػػدكف أنػػػو  علػػػى يػػػد السػػػلطاف أيب اضتسػػػن اظتػػػريين اضتصػػػارد اػػػدَّ 

             ضتسػن كػاف يبػاكرىما  كاف يقـو بنفسو ب صالح الثغرات كمراقبة اظتواقع قائالن"...كذلػة أف السػلطاف أبػا
 ... اطتلػلج كيصػلح يف األسحار فيطوؼ من كراء أسػواره...يرتب اظتقاتلػة كيثقػف األطػراؼ كيسػد الفػرك 

كاستمرت منازلة السلطاف أيب اضتسن إياىا إىل  خر رمضػاف مػن سػنة سػبع كثالثػني كسػبعمائة فاقتحمهػا 
ل اظترينيػػػوف يف ىػػػذه الفػػػرتة الزمنيػػػة ـ،سػػػاَّ 1337اظتوافػػػ  لسػػػنة،(4 يػػػـو السػػػابع كالعشػػػرين منػػػو غالبػػػان..."

ىندسػػػتها كرتػػػاؿ عناصػػػرىا  تناسػػػ بركعػػػة الصػػػنع  الرفيػػػع عمػػػائر تػػػنم عػػػن الػػػذكؽ كذلػػػة ببنػػػاءبصػػػمتهم 
                                  

 387:ص،أبو اضتسن علي بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي،مصدر ساب -1
 34:ساب ،ص لتي بوعزيز،مرجع-2
عبػػػػػد الػػػػػرزتن بػػػػػن خلدكف،مصػػػػػدر ،ينظػػػػػر كذلة:388،صسػػػػػاب  ي بػػػػػن عبػػػػػد ا ابػػػػػن أيب زرع الفاسي،مصػػػػػدرلػػػػػاضتسػػػػػن ع وأبػػػػػ-3

 129:ص 07ساب ،ج
 148-147:،ص07ساب ،جالصدر ،اظتعبد الرزتن بن خلدكف-4



 كندركمة كىنين تلمسافلمدينة تاريخية الجغرافية ك اللمحة ال                           الفصل األكؿ

47 

 

مسػػاد سػػػيدم ك  سػػيدم اضتلػػوم كصػػومعة اظتنصػػورة كمسػػادكأعمػػدة كزخرفػػة...اخل   اظتعماريػػة مػػن قبػػب
اسػػػرتجاعها اـ اثنػػػني كعشػػػرين سػػػنة يٌف علػػػى حالػػػو بالنسػػػبة للمدينػػػة كبعػػػد اسػػػتعمار دبقي األمػػػر ،بومػػػدين
الذم يعتربه اظت رخوف السػلطاف  ـ1359ىػ/760أيب زتو موسى الثاٍل عاـ يد ىمن جديد علكإحيائها 

 .الشاعر كالسياسي انة،الذم استطاع انكتو السياسية رتع قبائل بين عبد الواد
  لعممانيةفترة االمدينة تلمساف في: 

سػػػبانيا مهارتػػػة إقررت ،الدكلػػػة الزيانيػػػة علػػػى بػػػالد اظتغػػػرب األكسػػػ مػػػع قػػػرب تالشػػػي حكػػػم سػػػالطني 
         احتلػت اظترسػى الكبػري حيثـ،1492سواحلها،كالقياـ بعملية شتتها اضتركة االسرتدادية،فيما يقرب عاـ 

          Khamensis De Sisnirosen نعلػػى يػػد الكاردينػػاؿ ستنسػػي  دم سيسنريكسػػ ـ1505سػػنة 

مدينة  أىايل استغاث الدكلة الزيانية،حتت ىذه الظركؼ كيافطاػتني إىل حتطيم  ،(1 ننيا احتلت ميناء ى
 ـ1517 ىػػ/ 923سػنةمبحاربػة االسػباف كاالنتصػار علػيهم  ن خري الدين بربركس كعػركجيخو ألاب تلمساف

باصتزائر العاصمة لتنتهي بعد ذلة مسرية حياة الدكلة الزيانية بعد أف أضتقها البايلربام صا  راي  هنائيان 
 (2 ـ،ككاف ذلة هناية الدكلة الزيانية اليت عٌمرت ألزيد من ثالثة قركف1554مباشرة سنة 

لثكنػػة علػػى كجػػو اطتصػػوص بنػػائهم كاف أىػػم مػػا أؾتػػزه العثمػػانيوف يف اجملػػاؿ اظتعمػػارم مبدينػػة تلمسػػاف،
لية،كما قامت بعدة ترميمات تلمساف كاصتهة السف ظتدينةالصبائحية اليت كانت تفصل بني اصتهة العلوية 

إىل جانػػػػب تشػػػييد بعػػػػض ككػػػػذا مسػػػاد سػػػيدم إبػػػػراىيم اظتصػػػمودم،أيب مػػػدين  كرتمػػػيم ضػػػريح سػػػػيدم
اد السفلي،كسػػػيدم أبػػػو عبػػػد ا بعػػػني األضػػػرحة مثػػػل ضػػػريح سػػػيدم ػتمػػػد بػػػن يوسػػػف السنوسػػػي بالعبَّػػػ

الصػا  اظتػدفوف ب حػد اضتوت،كمساد بساحة الشهداء ييعرؼ باسػم مسػاد سػيدم اليػد كف نسػبة للػويل 
 (3 .زكايا اظتساد

                                  
 15:،ص1972،اظتطبعة الشعبية للايا،اصتزائر،رؿ األتراؾ العممانيين إلى الجزائدخو عبد اضتميد بن أشنهو،-1
 58:بوعزيز،مرجع ساب ،صلتي -2
 95:،مرجع ساب ،صسيدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين-3
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  الفرنسيحتالؿ االمدينة تلمساف في فترة: 
           بيػػػػنهمت ػصتػػػػ  أىػػػػايل مدينػػػػة تلمسػػػػاف بعػػػػد فتنػػػػة كقعػػػػ ـ1830ىػػػػػ/1248اصتزائػػػػر عػػػػاـ احػػػػتالؿ  بعػػػد
علػيهم ل ىػذا األخػري كعػنٌي بً حتػت حكمػو،قى  طػواءاالن منو بن ىاشم،يطلبوف عبد الرزتن اظتغريب لةإىل اظت

كأصبحت اطتطبة تعلن باسػم سػلطاف اظتغػرب يف كػل اظتسػاجد،لكن بعػد اطػالع  ػتمد بنونة حاكما اشتو
فرنسا على ىذه العالقة اصتديدة أرسلت إنػذاران للسػلطاف اظتغػريب تػ مره باالنسػحاب العاجػل مػن تلمسػاف 

ػػي الػػدينكنواحيهػػا فمػػا كػػاف منػػو إالَّ القبػػوؿ،يف أثنػػاء ذلػػة بويػػع األمػػري عبػػد القػػادر  اعتػػامشي مبدينػػة  بػػن ػتي
لمسػػاف إذ بػػايعوه مدينػػة ت أىػػايل كىػػو األمػػر نفسػػو الػػذم قػػاـ بػػو،(1 ـ1832نػػوفمرب سػػنة 21يف معسػػكر
أنقػاد  ،لكن قسم  خر متكوف مػن جػزء مػن الكراغلػة كقبائػلطرد حاكم اظتغرب األقصىتو ك مبناصر كقاموا 

بػن إشتاعيػل بػني الطرفني،فقػاـ اظتسػمَّى ػتمػد  الصػراع،ما أدل إىل احتػداـ عن مبايعتووا امتنع كبين صميل
مراسػػلة القائػػد العسػػكرم الفرنسػػي لإلنقػػاذ تلمسػػاف مػػن األمػػري كمػػن مناصػػريو كفعػػالن اسػػتقبل ىػػذا األخػػري 

،إالَّ أف اظتستعمر الفرنسي ضرب عػرض اضتػائ  رسػالة (2 ـ1836جانفي يفClauzalاظتاريشاؿ كلوزاؿ 
بػني اصتنػراؿ بياػو  ـ1837مػام20يف ري عبػد القػادر تسػمى مبعاىػدة تافنػةالقائػد كأبػـر معاىػدة مػع األمػ

Bugeaud  ت منهػا اظتػادة التاسػعة علػى نصَّػ مندكب األمري سيدم سقاؿ تضمنت ستسػة عشػرة مػادةك
كيتعهػػد مػػايلي:"تتخلى فرنسػػا لألمػػري عػػن أرشػػقوؿ كتلمسػػاف كقلعتهػػا ككيػػلي اظتػػدافع الػػيت كانػػت فيهػػا قػػدنتنا 

 (3 تلمساف". يف تاد اضتػريب الػتابع للحاميػة الفرنسيةػػػػػػراف باإلضافة إىل العػػػػػة إىل كىػػػػػػاألمتعاألمري بنقلكل 
 كالػيت تقضػي ـ1837ىػػ/1253مػع األمػري عبػد القػادر عػاـ أبرمتهػاقضت فرنسا معاىدة تافنػة الػيت ن

 اظتناط ،كذلػػة بعػػد أف تػػوىلَّ اظتنػػاط  التابعػػة ضتكػػم األمػػري عبػػد القادر،كتلمسػػاف كاحػػدة مػػن تلػػة  حتديػػد 
ـ،استبشر األمري عبد القادر 1841فيفرم  22ئر يف منصب حاكم عاـ اصتزا Bugeaudاظتاريشاؿ بوجو 

                                  
 56-54 :ص1971،تررتة أبو القاسم سعد ا،الدار التونسية للنشر،تون ،حياة األمير عبد القادرشارؿ ىنرم تشرشل،-1
 102 :سيدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين،مرجع ساب ،ص-2
 119-117 :اب ،صشارؿ ىنرم تشرشل،مرجع س-3
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 ذا التعيني،ألنو لن يواجو صعوبة كبرية يف التفاىم مع شخص اعرتؼ لو بنفسو ككافػ  علػى مطالبػو،لكن  خريان 
اسػػتولت فرنسػػا اػػدكد كنػػادل بتوسيعو،اظتارشػاؿ الفرنسػػي غػػريَّ مػػن  راءه فقػػد رفػػض فكػػرة االحػػتالؿ الفرنسػػي 

 فيها باطتراب عاثوا لقد،(1 ـ1842جانفي 31يف Bugeaudاظتاريشاؿ بوجو  بقيادة هنائيان  على تلمساف
كمػػػن يٌف تغيػػػري اإلسػػػالمي عػػػازمني علػػػى حتطػػػيم طابعهػػػا كأحػػػدثوا تعػػػديالت يف نسػػػياها اظتعمػػػارم العتيػػػ  

عيد بنػػػػاء أي ن قبضػػػػتهم،مػػػػ فباسػػػػتقالؿ الػػػػبالدكمل ييكتػػػػب لػػػػو النااح، لكن مل يكتمػػػػل مشػػػػركعهمتهػػػػا،ىوي
 .العري  اإلسالميل من ماضيها دن على ىي  كمستقبلها حاضرىا

قػدمت خالعتػا بػالءان حسػنا، خره  كيف األخري نتكن القوؿ أف تلمسػاف عاشػت ػتطػات تارمتيػة حاشتػة   
ع لألكؿ ـ،1937 دتثل يف مقاكمتها للمستدمر الغاشم،إذ  ا ريفع العلم الوطين لألكؿ مرة عاـ كجببلها شتي

 (2 .ـ1939جبالنا طلع صوت األحرارعاـ من مرة نشيد
 مدينة ندركمة:ة لتاريخيالك  ةجغرافياللمحة ال-2

           دراسػػػة جغرافيػػػة كتػػػاريف اظتػػػدف يسػػػاىم بشػػػكل مباشػػػر يف إبػػػراز الوجػػػو كالعالقػػػة اظتتبادلػػػة بػػػني مظػػػاىر 
حيػث ،عػرب ؼتتلػف اجملاالت إليػو اضتواضػر قػدنتان كصػلت كاظتسػتول اضتضػارم الػذم اظتكاف كالتاريف، سطح

            اظتػػورد األساسػػي الػػذم يعتمػػػد باعتبارىػػا الطبيعيػػة الػػيت تلفػػويػػرتب  النشػػاط البشػػرم ارتباطػػان كثيقػػان بالبي ػػة 
علػػى ،فعمػدكا ىذه العالقػة الوطيػػدة تفطَّػن عتػا ؼتططػوا اظتػدف قدنتان ،يف اضتصػوؿ علػى غذائػو كمسػكنوعليػو 

االىتماـ  ا أشد االىتماـ الختيار اظتكاف األنسب لوضع أس  مدهنم،مدينػة ندركمػة كاحػدة مػن اظتػدف 
 عتا موقعها الظركؼ اظتناسبة لتكوف حاضرة مرموقة. اىتم ؼتططوىا  ذا اصتانب فقد كفَّراليت 
 : ةالجغرافي اللمحة 2-1

 كمثيػػػلتها تلمسػػػػػػاف احتػػػػضػػػػنت مػػدينة نػػػدركمة إرثػػػان أصيػػػالن كتارمتان غتيدان،اكتػػسبتهما من اظتوقع الذم

                                  
 191:،صشارؿ ىنرم تشرشل،مرجع ساب -1
 104 :ساب ،ص يدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين،مرجعس-2
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الصيت بني حواضر اظتغرب اإلسالمي قدنتان،كمكانا مغريا لالستيطاف منها مدينة ذات شهرة ذائعة  جعل
           عليها،لػػػذلة ضتػػػ  كاإلقامػػػة،فكانت كمدينػػػة تلمسػػػاف ػتػػػ َّ اىتمػػػاـ كتنػػػاف  سػػػالطني اظتغػػػرب اإلسػػػالمي

 ا ما ضت  بتلمساف من أزمات سياسية،كعتذه األسػباب ذكػرت ىػي األخػرل يف كتػب الرحالػة كاظتػ رخني 
 مارموؿ كرااؿ كغريىم. ك  اضتسن الوزافك  و عبيد ا البكرمأمثاؿ أب

 المػوقع: 2-1-1
 مشػػػاالن  دقيقػػة74ك°1ند خػػػ  طػػوؿػػػػػػاؿ الغػػريب مػػػن منطقػػة تلمساف،عػػػػػػػدركمة يف الشمػػػػػػػدينة نػػػػػػمتقػػع 

مهمػػة  كسػػاعد يف عػػزَّز مػػن جانبهػػا األمػػين،حتتػػل موقعػػان اسػػرتاتيايان (1 دقيقػػة مشػػاالن 1ك°35عػػرض دائػػرةك 
متػػدادىا علػػى طػػوؿ جنػػوب سػػفح جبػػل فالكسػػن بارتفػػاع يػػرتاكح الكذلػػة ،عػػن نفسػػها ضػػد الغزاة الػػدفاع
يف  أف ىػػػذا اصتبػػػل ىػػػو األكثػػػر ارتفاعػػػان ،اػػػدر اإلشػػػارة إىل (2 ـ فػػػوؽ سػػػطح البحػػػر470ـ كى 360مػػػابني 

 بػػػػيضمػػػػن سػػػػواحل البحػػػػر األ تتموضػػػػع بػػػػالقربـ،1200إذ يبلػػػػا ارتفاعػػػػو حػػػػوايل سلسػػػػلة جبػػػػاؿ تػػػػرارة
،تتوس  مدينة تلمساف كمدينة كف  خ  مستقيميلومرتات كست   إالَّ مبسافة ال تبعد عنو حيث،اظتتوس 
مدينػة  منػذ القدـ،حتػدىا مشػاالن  يف اظتيػداف التاػارم ،األمر الذم مكنها أف تكوف قتزة كصل بينهماكجدة

قا دائػرة فالكسػػن،فيما الغػزكات السػاحلية،أما جنوبػا فيحػػدىا جبػل فالكسػن،غربا حتػدىا مدينػػة مغنيػة كشػر 
 2008يف  خػر إحصػاء سػنة  ،أمػا عػدد سػكاهنا فقػد بلػا2كلػم  140تبلا حػوايل تها فهي متص مساح

 كاطتربة. افػػػعفَّ  بينك  الرتبيعةك  :حي بين زيدشتاء أىم أحيائها ىناؾألكبالنسبة ،(3 نسمة 32498 حوايل

                                  
متضػمن  2009نػوفمبر29ىػػ الموافػل لػػ:1430ذم الحجػة  12،م رخ فػي 09/402مرتسـو تنفيذم رقم اصتريدة الرشتية،-1

 6-5،ص:2009،اصتزائر71العدد،حدكدهإنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة ندركمة كتعيين 

 ،معهد،ختصػص ا ثػار اإلسػالمية،رسػالة ماجستريالمرابطية فػي مدينػة ندركمة،دراتسػة تاريخيػة أثريػة المنشآتػتمد رابح فيسة،-2
 13:،ص2005ا ثار،جامعة اصتزائر،علم 
  2008نقالن عن بلدية ندركمة،إحصاء -3
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نػػت عنػػد تكوَّ ندركمػػة  جػػد عليهػػا مدينػػةتو  للموقػػع أف الكتلػػة اصتبليػػة الػػيت صتيولوجيػػةا ظػػاىراظتني ػمػػن بػػ
و ككثرة ثباتوسني ب كملو الذم كاف يتصف بعدـ كقد استمرت خالؿ عصر اظتي،األكلياوسنيعصر هناية 

              يف طبوغرافيتهػػػػا اضطراباتو،معرضػػػػان اظتنطقػػػػة لعملػػػػيت الرفػػػػع كاعتبػػػػوط يف القشػػػػرة األرضػػػػية،ما لتػػػػدث تنوعػػػػان 
  (1 .ىذا التنوع كاف كاحدان من أسباب تنوع النشاط البشرم يف اظتدينة

 التضاريس: 2-1-2   
كسػهوؿ كاسػعة  تقع مدينة ندركمة يف قلب سلسػلة جبػاؿ ترارة،تتميػز جبيػوب زراعيػة علػى ىي ػة كديػاف
 اظتتميز باعتدالوذات تربة خصبة توحي بوجود مياه كافرة،ينتمي مناخها إىل مناخ البحر األبيض اظتتوس  

إذ تػػػنخفض حتػػػت ،ككضػػػوح الفصػػػوؿ األربعػػػة فيو،تتسػػػم درجػػػات اضتػػػرارة باالعتػػػداؿ يف اظتنػػػاط  السػػػاحلية
ـٍ،مػرَّدي ذلػة 5ـٍ،كتزداد درجات اضترارة يف االـتفػاض باظتنػاط  اصتبليػة ايطػة باظتدينػة حيػث تصػل إىل12

درجػػػات اضتػػػرارة باالعتػػػداؿ يف  عػػػن مسػػػتول سػػػطح البحر،أمػػػا يف فصػػػل الصػػػيف فتتصػػػف إىل االرتفػػػاع
 (2 .ملم 600ملم ك 400 اظتناط  الساحلية كاصتبلية،ييقدر متوس  التساق  على اظتنطقة ما بني

شاطك  التوت الربمك  الزيتوفك  عبارة عن غابات كثيفة تتمثل يف أشاار التني نبايت غطاءو تتميز ندركمة ب لى الن هم ذلة إىل  اطتركب،انعكست الظركؼ اظتناخية بشكل كاضح ع شرم،إذ دفع الب

كالعسػػل الػػذم صػػدرت  الشػػعريني أىػػم منتاػػا م اضتبػػوب كػػالقمح ك اظتواشػػي،من بػػ كتربيػػة زراعػػة األرض ةؽتارس
 منو كميات معتربة للحواضر كاظتدف اجملاكرة،إىل جانػب ىػذا،ىناؾ منتاػات أخػرل مثػل اظتالبػ  الصػوفية

إىل رتيػػػع مػػػدف اظتغػػػرب األكسػػػ  مثػػػل تلمسػػػاف  تسػػػويقها قػػػدنتان  اظتنسػػػوجات خاصػػػة القطنيػػػة الػػػيت كصػػػلك 
 يف فصل الشتاء. اصتارفةكما تتميز اظتنطقة بسيوعتا ،كاصتزائر

                                  
،اظتلتقػى الػدكيل السػادس الجغرافية في البعد الحضارم كاالجتماعي لمدينة ندركمةالعوامل  دكركاظم موسى ػتمد الطػائي،-1

 10 :،ص2011 غتتمع أنرتكبولوجيا كذاكرة(،ندركمة،بن علي حوؿ مدينة عبد اظت من
      الجػػػامع الكبيػػػر كزاكيػػػة تسػػػيدم محمػػػد        العمػػػارة الدينيػػػة اإلتسػػػالمية فػػػي منطقػػػة ندركمػػػة مػػػن خػػػالؿ نموذجين:،الػػػزينػتمػػػد -2

 08:،ص2003،دراسة تارمتية كفنية،رسالة لنيل شهادة اظتاجستري يف الفنوف الشعبية،قسم الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف،بن عمر
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                 كادم الثالثػػػاء ا ك غر ػػػنتػػػر بمني كادم الػػػدَّ ك  اظتدينػػػة شػػػرؽنتػػػر بكادم اضتمػػػراء ىػػػي دينة ػػػػػاظتاف ػػػػػأىػػػم كدي
      أفضػػلها إنتاجػػان إهنا أعػػدؿ األرض مزاجان،ك بقولػػو"...خلػػدكف كصػػفان عنهػػا  ـ لتػػي بػػنقػػدَّ  لقدا،شػػماعتنتػػر ب

حسػػن الرحالػػة  ،ا أتػػى بعػػد لتػػي بػػن خلػػدكف(1 ..."مػػا بػػني إفريقيػػة كالسػػوس األدٌل إىل اظتغػػرب األقصػػى
:"...الباديػة منتاػة الذم قدَّـ ىو ا خر حديثان مشػريان إىل مػدل خصػوبة تربػة اظتدينػة كغناىػا بقولو الوزاف

شاىد حوؿ ندركمة بساتني عديػدة كأراض مغركسػة بً شػاار اطتػركب الػيت ي كػل النػاس إىل أقصى حد فت
ذتارىا بكثرة...كندركمة اليـو مزدىرة لكثرة الصناع فيها ينتاوف على اطتصوص أقمشة القطن ألنو ينبػت 

النبػايت عػن طابعهػا  ىػو ا خػر كصػفان (3  ـ مػارموؿ كاراػاؿحسػن الػوزاف قػدَّ ،بعػد (2 ."بكثػرة يف الناحيػة..
 قائالن"...كيف اصتباؿ اجملاكرة أشاار تػدعى اطتركب،ذتارىػا حلػوة لدرجػة أف السػكاف يصػنعوف منهػا عسػالن 
....لتصػػػػد السػػػػكاف كميػػػػة مػػػػن القمػػػػح كالشػػػػعري كنتلكػػػػوف عػػػػددان كبػػػػريان              ي كلونػػػػو طػػػػواؿ السػػػػنة مػػػػع اضتـو

  (4 ...."من القطعاف كيصنعوف ما أرتل يف بالد الرببر من أقمشة القطن
للمدينػػػة مػػػن معطيػػػات جغرافيػػػة كإمكانػػػات كػػػاف مػػػا   اطتاصػػػة مبوقعهػػػا اإلشػػػارات التارمتيػػػة يتضػػػح مػػػن 

  خػػػػر بالًسػػػػلب،إذ أصػػػػبحت نقطػػػػة مغريػػػػةاقتصػػػػادية،عادت عليهػػػػا باإلكتػػػػاب مػػػػن جانػػػػب،كمن جانػػػػب 
اؿ الفالحػػي         اجملػػالسػػاعة ال تػػزاؿ اظتدينػػة منتاػػة،ففي  ،كضتػػدي لالسػػتيطاف البشػػرم بػػاظتغرب اإلسػػالمي  نذاؾ

يشػػػػتغل الػػػػبعض مػػػػن سػػػػكاهنا يف حػػػػرث األراضػػػػي اظتوجػػػػودة يف السػػػػهل الػػػػذم نتتػػػػد مشػػػػاال مقابػػػػل البحػػػػر            
                                  

 84 :ص،لتي بن خلدكف،مصدرساب -1
  األخضػػػر،دار الغػػػرب اإلسػػػالمي،لبناف ،تررتػػػة ػتمػػػد حاي،كػتمػػػد2،ج 2،طفريقيػػػةإ ك ػػػ سػػػن بػػػن ػتمػػػد الػػػوزاف الفاسػػػي،اضت-2

 14:،ص1983

ـ،كاف جنديان يف جيا اظتلة االسباٍل شارلكاف،أيسر باظتغرب األقصى ظتدة سبعة 16مارموؿ كرااؿ:كيلد بغرناطة يف أكائل القرف -3
سنوات كذتانية أشهر،تعلم اللغة العربية كاللهاة الرببرية حم يػتمكن مػن التواصػل مػع العػرب لنقػل األخبػار إىل شػارلكاف،ألَّف كتػابني 

،تررتػػػػػػػة ػتمػػػػػػػد 02،جقيػػػػػػػايإفر مارموؿ كاراػػػػػػػاؿ،تػػػػػػػاريف كفاتػػػػػػػو،ينظر: عػػػػػػػنؿ إفريقيػػػػػػػا كالثػػػػػػػاٍل ثػػػػػػػورة اظتوريسػػػػػػػكيني،اليعرؼ شػػػػػػػيء األك 
 5-4:،ص1988النشر اظتعرفة،الرباط، بنالوف،دار توفي ،أزتد األخضر،أزتد حاي،ػتمدزنيرب،ػتمد

 295 :ػو،صسمارموؿ كرااؿ،اظتصدر نف-4
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مػػػػػن رتلػػػػػة مػػػػػا ينتاونػػػػػو القمػػػػػح كالشػػػػػعري كالطماطم،ضػػػػػف إىل ذلػػػػػة يهتمػػػػػوف بغػػػػػرس أشػػػػػاار الزيتػػػػػوف                 
     الػػػذم أقيمػػػت  ػػػا طحػػػونتني لطحػػػن حبػػػات إىل اضتػػػدي  إذ أهنػػػا مػػػن اظتػػػدف الرائػػػدة يف إنتػػػاج زيػػػت الزيتػػػوف 

      إذ يوجػػد  ػػا كرشػػات لصػػناعة األلبسػػة كاألحذيػػة ككػػذا اجملػػاؿ التاػػارم ىػػو ا خػػر منػػتعا،الزيتػػوف أمػػا يف
 األثاث.

 :ةالتاريخي لمحةال 2-2
 إسػالمي أصيل،ينمتعترب مدينة ندركمة كاحدة من اضتواضر اإلسالمية الزاخرة ب رث معػمارم كعمراٍل 

 كبػػري يف مركزىػػػا عػػن عبقريػػة األسػػػالؼ الػػذين سػػكنوىا قػػػدنتا،كباقي تصػػاميم اظتػػػدف حتتػػوم علػػى جػػػامع
 .كمنازؿ سوؽك  ضيقة كملتوية كعلى أزقة
 أ ل التسمية: 2-2-1
 كتصػػػميما ؽتػػػاثالن  ت سيسػػػها إىل الركمػػػاف،إذ اختػػػاركا عتػػػا موقعػػػا ػتمػػػد الػػػوزاف بػػػن حسػػػن رجػػػع الرحالػػػةأ

ال  لكػػػن،(1 "أم مثيػػػل كشػػػبيوsimilis"ند"،بالالتينيػػػة"مػػػن كلمة ينػػػة ركمػػػا كأف اشتهػػػا مشػػػت دلتصػػػميم م
 اأهنػػ ،األمر الػػذم ي كػػدباظتدينػػة حسػػب معاينتنػػا عتػػا فكػػرة تواجػػد الركمػػاف أم شػػاىد مػػادم يػػدعم يوجػػد

 .أحدث من العهد الركماٍل
             بػػين ػتمػػد بػػن سػػليماف عبػػد ا  قػػائالن"...ك خر ؽتلكػػة البلػػداف يف كتابػػومدينػػة ندركمػػة اليعقػػويب  ذكػػر

              كػػػذلة أشػػػار  ،ك (2 بػػػن اضتسػػػن بػػػن اضتسػػػن مدينػػػة فالوسػػػن كىػػػي مدينػػػة عظيمػػػة أىلهػػػا بطػػػوف الرببػػػر..."
كتعػين  الى ػٍفػقسمني: مػن كلمػة مركبػةىي  فلوسن إىل اصتبػل اػاذم عتػاك  ت ػتلها لينتقل اسمأف ندركمة حىلَّ 

ػػػكٍ فوؽ،كأى  ػػػكا اري ظٍػػػن ذكػػػر أف معػػػم اسػػػم ندركمػػػة "نى مػػػىنػػػاؾ ،(3 قريػػػةن تعػػػين ػسى
ى
          اء"كأف ىػػػذه العبػػػارة نطػػػ ظت

                                  
 13:،مصدر ساب ،صسن بن ػتمد الوزاف الفاسياضت-1
 196:بن كاضح اليعقويب،مصدر ساب ،ص إسحاؽأزتػد بن أيب يعقوب -2

3-René Basset,Nedromah et Les Traras,Ernest Leroux Editeur,Paris,1906,p: 7-5  
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اتني كظتا رأكا مػاء البحػر نطقػوا  ػ،ىػذه الناحيػةو ؿتػ وا مػن تلمسػافالذين أتيػ "نىٍظري ٍلمىا"  ا الفرساف العرب
  (1 .ندركمةتنط  فيما بعد باليت أصبحت الكلمتني 
يف طرؼ  كمدينة ندركمةـ،كاصفا اظتدينة بقولو"...11ىػ/5يف القرفاسم ندركمة  أكؿ مرة البكرمذكر 

جبػػل تػػاجرا بغر ػػا كمشاعتػػا بسػػائ  طيبػػة كمزارع،كبينهػػا كبػػني البحػػر عشػػرة أميػػاؿ سػػاحلها كمرسػػاىا كادم 
ماسػػني كثػػري الثمار،مػػ موف عليػػو حصػػناف كربػػاط حسػػن مقصػػود يػيتىػػربؾ بػػو إذا سػػرؽ أحػػدىم فيػػو أك أتػػى 

مدينػة  اإلدريسػي كصػفا ظتدينػة ندركمػة قائال"... ـبعػد قػرف مػن الزمن،قػدَّ ،(2 ..."مل تتػ خر عقوبتػو فاحشة
كعتػػا كاد كتػػرم يف شػػرقها كعليػػو وضػػعها يف سػػند كعتػػا مػػزارع كثػػرية كبػػرية عػػامرة  ىلػػة ذات سػػور كسػػوؽ م

   (3 ...."بساتني كجناف كعمارة كسقي كثري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 310:،ص1995،منشورات اظتتحف الوطين للمااىد،اصتزائر،محاضرات كدراتسات تاريخية كأدبية نسة بركات،-1
  80:البكرم،مصدر ساب ،صا  أبوعبيد-2
،مكتبػػػة الثقافػػػة  01،ج02مػػػ ،نزىػػػة المشػػػتاؽ فػػػي اختػػػراؽ اآلفػػػاؽ،أبػػو عبػػػد ا ػتمػػػد بػػػن إدريػػػ  اضتسػػػين الشػػريف اإلدريسػػػي-3

 534:،ص2002دينية،القاىرة،
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عػػػن مدينػػػة  اظتػػػدٍل إذ يقػػػدـ ػػػة اظتدينػػػة كانػػػت فعػػػالن تتميػػػز اصػػػائص العمػػػرافأف  ىػػػذا الوصػػػف ي كػػػد
 فقد،اظتغرب األكسػ اظترموقػة بػدف اظتػكانت كاحدة مػن    أهنا ما ي كد ندركمة يف شقها الفالحي كالعمراٍل

  كأصػػػبحت اظتكػػػاف اظتفضػػػل إلقامػػػة العامػػػة مػػػن النػػػاس كاطتاصػػػة اسػػػتقطبت السػػػكاف مػػػن رتيػػػع اضتواضػػػر
الذم عاش أياـ الدكلة اظتوحدية كصاحب م لػف  البيذؽعنها أيضان أيب بكر الصنهاجي اظتكم بث حتدَّ ك 

أخبػػػػار اظتهػػػػدم بػػػػن تػػػػومرت كبدايػػػػة دكلػػػػة اظتوحػػػػدين كم لػػػػف اظتقتػػػػب  مػػػػن كتػػػػاب األنسػػػػاب يف معرفػػػػة 
،عتػم األصحاب الذم أكرد فيو حديثان عن قبيلة كوميػة يػذكر فيػو اسػم ندركمػة قائالن"...كوميػة كفقهػم ا

كبنو ياؾتسن...كأىل نو عابد كبنو يزيد كزغادة الساحل من الفخاذ ستسة كعشركف من ذلة بنو غترب كب
كإىل  إىل تفضػػيل بعػػض العلمػػاء السػػكن يف ىػػذه اظتدينػػة اظتصػػادر كمػػا أشػػارت بعػػض،(1 قريػػة ندركمػػة..."

"... كبقػي ؿ عنػو ابػن مػرَلالذم قا الغمارم الفقيو الويل الصا  أزتد بن اضتسنبينهم من ،الطبيعي غناه
 (2 حرشاكم ندركمي.كػتمد بندركمة زمنان طويالن يغيب بالنهار كيبيت باصتامع الكبري..."

 أىم الفترات التاريخية التي مرت بها مدينة ندركمة: 2-2-2   
 دارسػةاألتكػوف دكلػة مػن فػرتة  ان بػدءكذلػة ،مبكرة إسػالميةإىل فػرتات  العتيقة نتتد تاريف مدينة ندركمة   

الػػيت مػػػرت  ػػا  اإلسػػالمية الفػػرتاتتلػػة ،كىػػذا عػػرضه مػػوجز ألىػػم رعبػػد القاد األمػػري حكػػم اية فػػرتةػإىل غػػ
 دينػة:اظت

 ندركمة في فترة األدارتسة: 

أم يف الفػػػػرتة الزمنيػػػػة الػػػػيت حكػػػػم فيهػػػػا  ـ897/ىػػػػػ284سػػػػنةحسػػػػب مػػػػا أكرده اليعقػػػػويب الػػػػذم تػػػػويف 
القػػرف التاسػػع اظتػػيالدم تػػدعى  إبػػافأف مدينػػة ندركمػػة كانػػت األدارسػػة ىػػذه اصتهػػة مػػن اظتغػػرب اإلسػػالمي 

                                  
اظتنصػػور  ،حتقيػ  عبػد الوىػػاب بػن منصػور،دارالمقتػبس مػػن كتػاب األنسػاب فػػي معرفػة األ ػػحابأبػو بكػر الصػنهاجي البيػػذؽ،-4

 51:،ص1971للطباعة كالوراقةػ،الرباط،
 ،حتقيػػ  ػتمػػد ابػػن أيب شػػنب،اظتطبعة الثعالبيػػػةالبسػػتاف فػػي ذكػػػر األكليػػاء كالعلمػػاء يتلمسػػاف،الشػػريف اظتليػػيت اظتػػديوٍل ابػػن مػػرَل-1

  31 :ص،1908
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ككانت  خر مدف ؽتلكة ػتمد             ككانت  نذاؾ عاصمة النواحي اجملاكرة ،سم ندركمةا كمل تكن حتمل سنو فل
 مرموقة.حضارية كانت تتميز مبكانة ،ك (1 بن سليماف ابن عم اإلماـ إدري 

 ندركمة في فترة الفاطميين: 

 إىل اتػػػخاذ تيهػػػػرت ادمة من مصرػػػػالقها ايوشالتوسع اليت انتهاتها الدكلة الفػاطمية دفعت بػػػسياسة 

جبمػػع قبائػػل  فقامواخوفػػان مػػن أف يطػػاعتم ذلػػة التوسػػع، ألنػػدل ا،األمػػر الػػذم اسػػتنكره أمػػوم معاصػمة عت
ح ػػػػػػػأصب مػػػا لبػػػث أف لكن،الفػػػاطمي مػػػدىم بالسػػػالح،جملا ة التوسػػػعك مبػػػا فػػػيهم ندركمػػػة اظتغػػػرب الشػػػرقي 

 بن ة كموسىػػػػػػػػحليف األدارس ياػػػػسن بن أيب العػػػػن اضتػػػة بيػػػػكذل،يػػػػػبائل النواحػػػػػلي بني قػػصراع داخػػػال
 

،كىو ما جعل من القبائل الصغرة (2 همػأيب العافية الزنايت حليف األمويني انتهت ب شعاؿ حرب دامية بين
  ل صراع.ندركمة ػتَّ اليت من بينها 

 ندركمة في فترة الحماديين : 

بػعد انتقاؿ الفاطميني إىل مصر،حػلَّ اضتمَّاديوف ػتلهم ككضعوا أيديهم على اظتغرب األكسػ  كندركمػة 
      كاحػػػدة مػػػن تلػػػة القبائػػػل الػػػيت عاشػػػت مػػػا عاشػػػتو قبائػػػل اظتغػػػرب األكسػػػ  مػػػن غػػػزك كسػػػيطرة كاسػػػتيالء 

راع اضتمػػػػػادم الزنػػػػػايت إبػػػػػاف حكػػػػػم الناصػػػػػر بػػػػػن علنػػػػػاس كابنػػػػػو عبػػػػػد اضتماديني،احتػػػػػدـ الصػػػػػ مػػػػػن طػػػػػرؼ
ك غػػادير كفػػاس كػػانوا لتتلػػوف القبائػػل اظتهمػػة  فػػيب اظتغػػرب اإلسػػالمي   ففػػي غػػزكىم للمػػدف اظتهمػػة ،(3 العزيػػز

 كندركمػة.
 ندركمة في فترة المرابطين: 

                                  
 196:بن كاضح اليعقويب،مصدر ساب ،ص إسحاؽأزتد بن أيب يعقوب -2
 126 :ص،06،م صدر ساب مابن خلدكف عبد الرزتن،-1
 16 -15:ص،1977،ديواف اظتطبوعات اصتامعية اصتزائرية،اصتزائر،الدكلة الحمادية تاريخها كحضارتها،رشيد بوركيبة-2
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تاشػػػفني          ـ كػػػاف أمػػػر يوسػػػف بػػػن 6066ىػػػػ/454يقػػػوؿ صػػػاحب االستقصػػػاء أنػػػو ظتػػػا دخلػػػت سػػػنة 
قػػػػد اسػػػػتفحل بػػػػاظتغرب اإلسػػػػالمي جػػػػدان كرسػػػػخت قدمػػػػو يف اظتلػػػػة فسػػػػمت قتتػػػػو إىل بنػػػػاء مدينػػػػة يػػػػ كم         

        (1 ...." ا ؽتن كاف نتلكو من اظتصامدةإليها تكوف حصنان لو كألرباب دكلتو فاشرتل موضع مراك
إليو  امتدكالشة أف مدينة ندركمة قد طاعتا مد ه العسكرم اكم كجودىا يف باظتغرب األكس  الذم 

يف القػػػرنني رايتػػػو أراد توحيػػػد اظتغػػػربني األكسػػػ  كاألقصػػػى حتػػػت  ألنو،يوسػػػف بػػػن تاشػػػفني سػػػلطافنفػػػوذ ال
األمر بػاظتعركؼ حتت شعار ،كالسادس اعتارم اظتواف  للقرنني اضتادم عشر كالثاٍل عشر ميالدم اطتام 
لقػػد كجػػدىا علػػى درجػػة كبػػرية مػػن األقتيػػة،إذ كػػاف لػػو  ػػا أنصػػار لػػذلة أسػػ َّ فيهػػا عػػن اظتنكر، كالنهػػي

إىل  مسػػػػادان جامعان،كقػػػػد أرجػػػػع أيضػػػػان األسػػػػتاذ رشػػػػيد بوركيبػػػػة بنػػػػاء سػػػػور اظتدينػػػػة الػػػػذم ذكػػػػره البكػػػػرم
الدكلػة  خد يتعاظم ش نو إىل غاية سقوطىذاف البناءاف يضيفاف أقتية للمدينة كرقيان حضاريان أ،(2 اظترابطني

 ،بػاعتبارقتا من بني التفاصيل العمرانية اليت تراف  اضتواضر اظترموقة اجتػماعيان.اظترابطية بيد اظتوحدين
 ندركمة في فترة الموحدين: 

 عبػد اظتػ من بػن علػي،إذ انطػوت حتػت ندركمػة مبكانػة مرموقػة،كاىتماـ خػاص مػن طػرؼ لقد حظيت 
        نفسػػػػها،جعل منهػػػػا مكػػػػاف  منػػػػان كًحصػػػػنان حىصػػػػينان ب سػػػػوار القصػػػػبة،ذلة مػػػػػا زادحكمػػػػو قبػػػػل تلمسػػػػاف 

ان            بػػػارز  ان مت ندركمػػػة دكر ديف ازدىارىػػػا ككثػػػرة سػػػكاهنا الػػػذم كجػػػده مػػػوردان بشػػػريان قويػػػان أضتقػػػو جبيشػػػو،لقد قػػػ
اظتػ من بػن علػي كالػيت انتهػت مبقتػل كعبد بن تاشفني بن علي بن يوسف  إسحاؽيف اظتعركة الفاصلة بني 

،كػػػػاف عتػػػػذه (3  ـ،كبػػػػذلة سػػػػقطت الدكلػػػػة اظترابطيػػػػة1144ىػػػػػ/539رمضػػػػاف 27يف السػػػػلطاف اظترابطػػػػي
                                  

  02ج،الػدكلتاف المرابطيػة كالموحديػة،االتستقصا ألخبار دكؿ المغػرب األقصػىأبو العباس أزتد بن خالد الناصرم السػالكم،-3
 22،ص:1954كػتمد الناصرم،دار الكتاب،الدار البيضاء،حتقي  جعفر الناصرم 

2-Rachid   Bourouiba,L’architecture  Militaire  de  L’Algérie  Médiévale,OPU,Alger 1983,  
   p:93 

 131:،ص1971دار اظتعارؼ،مصر،الموحدية بالمغرب في عهد عبد الم من بن علي، الدكلةـ،عبد ا علي عالَّ -3
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   ة عبػػد اظتػ من بػػن علػػي،إذ أقطػع السػػهوؿ اظتمتػدة بػػني تلمسػاف ككىػػراف لبػػين يعلػػى نفسػ كبػري  اظتسػاعدة أثػػره 
  (1 عليها،كىو منصب مل يكن يتواله سول البيت اضتاكم. عبد الواد،جاعالن من يغمراسن بن زياف كاليان 

 ندركمة في فترة الصراع الزياني المريني: 

        ةػندركمػػػ لقػػػد أصػػػاب مدينػػػة،إالَّ أهنػػػم كػػػانوا يف صػػػراع دائم رغػػػم كػػػوف الزيػػػانيني كاظتػػػرينيني أبنػػػاء عمومػػػة
إىل تلمساف  بنو مرينو لكيف ىذا الصراع ما أصاب تلمساف،اكم تواجدىا على طوؿ الطري  الذم يس

أرسػػػل اظترينيػػػوف  حيػػػث،العاصػػػمة،حيث خضػػػعت اظتدينػػػة للقػػػانوف التقليػػػدم مػػػن تقتيػػػل الغالػػػب للمغلوب
الػػػػبالط  بقيػػػػت تابعػػػػة ضتكػػػػم بػػػػل مل تستسػػػػلم اظتدينػػػػة ،لكنفػػػػرقهم العسػػػػكرية ظتدينػػػػة ندركمػػػػة إلخضػػػػاعها

أبػا يعقػوب يوسػف  أيب زرع أفَّ ،ذكر بػن راجعه لرضى السكاف عن حكم السلطاف يغمراسػن الزياٍل،ذلة
قرَّر احتالؿ تلمساف مرة ثانية قائالن"...كيف سنة ستني كتسعني كسػتمائة غػزا أمػري اظتسػلمني يوسػف بػالد 

 (2 .يف قتاعتا أيامان ا ارحتل عنها..." تلمساف خرج إليها...حم نزؿ مدينة ندركمة فحاصرىا كشدَّ 

يوسػػػف احػػػتالؿ تلمسػػػاف خػػػرج إليػػػو عثمػػػاف بػػػن يغمراسػػػن              يف اظتػػػرة ثانيػػػة الػػػيت قػػػٌرر فيهػػػا أبػػػو يعقػػػوب
لتػػي  لكنػػو اهنػػـز كدخػػل اظتدينػػة كحتصػػن فيها،فقىًفػػل أبػػو يعقػػوب يوسػػف راجعػػان إىل فػػاس تاركػػان أخػػاه أبػػو

   نو ابػػن أيب زرع قػػائالن "...كػػاف ال يرفػػع عنهػػا يػػدان بالغػػارات فضػػاؽ             ػػػػلتػػارب ندركمة،ىػػذا األخػػري حتػػدث ع
 (3 أىل ندركمة بذلة ذرعان...".

           امػالت ت ديبيػة النشػغالو منػو جوابػان  تتلػ  لكنها ملبػن يغمراسػن، غاثة بالسػلطاف عثمػافػدفعها لالستػ
،اسػػػػتاء عتػػػػذا األمػػػػر          يعقوببػػػػو أ يف بػػػػالد بػػػػين تػػػػوجني ظتسػػػػاعد م أعدائو،فانصػػػػاعت حتػػػػت إمػػػػرة يوسػػػػف

                                  
،الػػػػدار التونسػػػػية 2تررتػػػػة ػتمػػػػد مزايل،البشػػػػري بػػػػن سػػػػالمة،ج،تػػػػاريخ إفريقيػػػػا الشمالية،العصراإلتسػػػػالمي،أنػػػػدرم جوليػػػػافشػػػػارؿ -3

 201- 200:،ص1978للنشر،تون ،
 385:مصدر ساب ،صابن أيب زرع،بن عبد ا  يلعأبو اضتسن -1
  386:،صنفسوصدر اظت-2
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ث عػػػػػن ذلػػػػػة لتػػػػػي بػػػػػن خلػػػػػدكف كاصػػػػػفا حالتػػػػػو النفسػػػػػية جػػػػػرٌاء              دَّ فقد حتػػػػػ،بػػػػػن يغمراسػػػػػن عثمػػػػػافكثػػػػػريان 
 (1 . فقدانو ظتدينة ندركمة بعد سقوطها بيد اظترنيني قائال "...فاضطربت أرجاء حضرتو نارى فتنة..."

 ندركمة في فترة األتراؾ: 

       بعػػػػد أف دبَّ الضػػػػعف داخػػػػل الدكلػػػػة الزيانية،اؿتصػػػػرت سػػػػلطتها يف تلمسػػػػاف كبعػػػػض نواحيهػػػػا فقػػػػ  
ها التوسػع علػى حسػاب جار ا، نػذاؾ ندركمػة كانػت ػ  ت كػل عشػرية نفسػها دكيلػة قتػأما البقية فقد نصػبَّ 

"...كػػػاف  كانػػػت حتػػػت مراقبػػػة قبيلػػػة مطغرة،حتػػػدَّث عنهػػػا حسػػػن ػتمػػػد الػػػوزاف قػػػائالن   حيثشػػػبو مسػػػتقلة،
،فاظتلػػة ال يسػػتطيع أف لتصػػل علػػى أم خػػراج مػػن اظتدينػػة ألف العمػػاؿ الػػذين ...تقريبان أحراران...السػػكاف

يوفدىم إفتا يقبلهم السكاف إذا رضوا عنهم...لكنهم كانوا يرسلوف أحيانان ىديػة إىل اظتلػة حػم يتمكنػوا 
 فراغػػػاألكضػػػػاع ؾتػػػمت عن الضػػػعف الػػػػػػداخلي كال ،ىػػػػػذه(2 تلمساف..." دينةػػػػػػػعهم إىل مػػػػمن إدخاؿ سل

ا السياسػػػي الػػػذم ميػػػز الدكلػػػة الزيانيػػػة يف  خػػػر أيامها،كػػػل ذلػػػة أدَّل إىل تعرضػػػها إىل الغػػػزك اإلسػػػباٍل ؽتَّػػػ
را تلمسػػػاف مػػػن قبضػػػة إىل االسػػػتنااد بػػػاألخوين عػػػركج كخػػػري الػػػدين اللػػػذين حػػػرَّ يف هنايػػػة اظتطػػػاؼ دفعهػػػا 
 اإلسباف.

إذ أصػبحت ػتػل لعثمانيني كسالطني اظتغػرب األقصػى،عاشت ندركمة يف ىذه الفرتة جو الصراع بني ا
نػػزاع بينهم،فملػػػة اظتغػػػرب حػػاكؿ انيػػػد أبنػػػاء اظتنطقػػػة الواقعػػة غػػػرب تلمسػػػاف إىل جانبػػو مػػػا دفػػػع بالػػػدام 

بػاألمر حسني إىل التدخل شخصػيان،خرج علػى رأس زتلػة عسػكرية كعنػد كصػولو اسػتقبلو األىايل،فرضػي 
 (3 لكنو فرض عليهم إتاكة سنوية من القطن مقدارىا ثالثوف زتالن.

 ندركمة في فترة األمير عبد القادر: 
                                  

 120:لتي بن خلدكف،مصدر ساب ،ص-3
 14:الوزاف الفاسي،مصدر ساب ،صاضتسن بن ػتمد -4
 216:،ص1999ديواف اظتطبوعات اصتامعية،اصتزائر،،1،ط2ج،الموجز في تاريخ الجزائر،لتي بوعزيز-3
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 وػلكنػػػ ديدة علػػى أنقػػاض اضتكػػم العثمػػاٍلػحػػاكؿ األمػػري عبػػد القػػادر تكػػوين أسػػ  دكلػػػة إسػػالمية جػػ
لقػد اسػتطاع  اصتزائػراصطدـ بػدخوؿ االسػتعمار الفرنسػي فقػاـ بتنظػيم مقاكمػات شػعبية مبختلػف منػاط  

ضػع عػددنا كبػرينا مػن اظتػدف  Bédeau اصتنراؿ الفرنسي بيدك مبهارتػو العسػكرية كحنكتػو الدبلوماسػية أف متي
األمر الػػذم دفػػع بػػاألمري عبػػد القػػػادر ظتواجهتػػو،كمبارد كصػػولو          ،تلػػة اظتػػدفندركمػػة كاحػػدة مػػن اضتدكديػػة ك 

ها القػػػدَل كطلبػػػت منػػػو العفػػػو كاسػػػت ذنتو أف تغسػػػل عارىػػػا         إىل ندركمػػػة حػػػم عػػػاد أًلىػػػايل اظتدينػػػة إخالصػػػ
،عاشػت مدينػة ندركمػة كىنػني كضػفاؼ هنػر (1 1842يف ميداف الشرؼ يف شػهر مػارس كأفريػل مػن سػنة

تافنػػة اشػػتباكات عنيفػػة بػػني األمػػري عبػػد القػػادر كاصتنػػراؿ بيػػدك،لكن الناػػاح الكبػػري الػػذم حققػػو اصتنػػراؿ 
هػا حػاؿ دكف اسػتكماؿ االشػتباكات،إذ حييف مدينػة معسػكر كنوا Lamoricière الفرنسي المورسػيار

 ،ليبقى بعد ذلة مصري مدينة نػػػػدركمة مػػاهوالن إىل أف جػدَّدت فرنػػػػػسا عػػػػػزمها(2 عاد إىل مدينة معسكر
 كقامت باحتالعتا هنائيان. ـ1842 من سنة

 :ىنينمدينة لتاريخية الجغرافية ك ال محةللا-3   
مدينػػػػػة ىنػػػػػني ىػػػػػي األخػػػػػرل مثػػػػػل مدينػػػػػة تلمسػػػػػاف كندركمػػػػػة فػػػػػرتات كصػػػػػلت فيػػػػػػها إىل أكج عاشػػػػػت 
كفػػد إليهػػا العػػاـ كاطتػػاص كأصػػبحت قبلػػة العلمػػاء كالتاار،كباظتقابػػل عاشػػت فػػرتات حالكػػة  عػػػػػظمتها،إذ

 اء.كعمَّها اطتراب كالتدمري جرَّاء اضتركب اليت طالتها ظتوقعها الذم يتميز جبودة اعتواء كالرتبة كاظت

لكػػػػن مػػػػن ناحيػػػػة اظتػػػػادة العلميػػػػة التارمتيػػػػة،ىناؾ قلٌػػػػة يف اظت لفػػػػات الػػػػيت تناكلػػػػت ذكػػػػر أكصػػػػاؼو عنهػػػػا           
يف اجملػػاؿ اظتعمػػارم خاصػػة كاالجتمػػاعي مقارنػػة مبدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة،بالرغم ؽتَّػػا دتيػػزت بػػو مػػن نسػػي  

ظتقابلػػػػػة عتػػػػػا مػػػػػن جهػػػػػة البحػػػػػر              معمػػػػػارم ؼتتلػػػػػف الطابع،ككػػػػػذا الػػػػػدكر التاػػػػػارم الرائػػػػػد مػػػػػع دكؿ الضػػػػػفة ا
 الذم  جعل منها مدينة ساحلية اارية بارزة يف حوض البحػر األبيض اظتتوس .

 : ةالجغرافي اللمحة 3-1
                                  

 196:شارؿ ىنرم تشرشل،مرجع ساب ،ص-2
 197:،صنفسورجع اظت-3
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جػػػػد  ػػػػا جبػػػػل تػػػػاجرة مسػػػػق                 يػػػػان بػػػػني سلسػػػػلة جبػػػػاؿ تػػػػرارة الػػػػيت يو حتتػػػػل مدينػػػػة ىنػػػػني موقعػػػػان جغراف
،كقوعها يف ىذا اظتكاف اظتتميز بتمازج الطبيعة اصتبلية (1 الدكلة اظتوحديةرأس عبد اظت من بن علي م س  

 الوعرة كالغابات الكثيفة،كقر ا من الػبحر جعلػها من األماكن اظتغريػة لالستيطاف قدنتان.
 الموقع: 3-1-1   

ػػػنػىنٍي ىػػػػػػنني مػػػدينة سػػاحلية كبوابػػة تػػػػػػلمساف علػػى البحر،عيرفػػت بعػػدة تسػػميات:أىٍىنىاٍم  ػػينىٍ كىي ػػٍن كىى   كىي
دقيقػة  39ك°1 ،تتمركػز ىػذه اظتدينػة عنػد خػ  طػوؿ(2 السػاعة األخري ىو االسم الرشتي القائم ضتػدي  ىذا

 اػػػػػوايل،كىػػػػػي تقػػػػػع بالسػػػػػاحل الػػػػػوىراٍل تبعػػػػػد عػػػػػن مدينػػػػػة تلمسػػػػػاف (3 دقػػػػػائ  مشػػػػػاالن 10ك°35كغربػػػػػان 
مػن سلسػلة جبػاؿ  اظتغربية،ت خػذ غتػاالن كلم عن اضتػدكد 40كلم ك30كعن مدينة ندركمة اوايلكلم،60

سػػفح جبػػل اظتنػػزؿ الػػذم  تػػرارة اظتعركفػػة مبسػػالكها الػػوعرة كقمػػم جباعتػػا الشػػاىقة االرتفػػاع متموضػػعةن علػػى
كاد ىنػػني الػػذم يعربىػػا لتػػي   ػػا جنوبان،كؽتتػػدةن مبسػػاكنها كديكرًىػػا ؿتػػو الشػػماؿ الشػػرقي،كتتازىا كاديػػن قتػػا 

 (2 .يطل  عليو كاد ريغو الذم يعربىا جهة الغرب من جهة الشرؽ ككاد مسايب أككما

يف اجملاؿ التاارم،فمنهػا كإليهػا   جعلها من اظتدف الرائدة إذ بالنفع اقتصاديان  لقد عاد عليها ىذا اظتوقع
 Marçaisكانػػت تػػتم اظتبػػادالت التااريػػة،لكن مػػن جهػػة أخػػرل حسػػب مػػا أشػػار إليػػو جيػػورج مارسػػيو 

George نتكػػػن للقراصػػػػنة كاتلػػػػني األجانػػػػب إذ الغربيػػػػة أضػػػعفت حصػػػػانة اظتدينػػػػة،لية اصتهػػػة الشػػػػما أف
                                  

 16:،مصدر ساب ،ص06عبد الرزتن بن خلدكف،ج-1
ام  حػػػوؿ الػػػرتاث العلمػػػي كالثقػػػايف ظتدينػػػة ندركمػػػة         ػػػػػالػػػدكيل اطت اظتلتقػػػىكآثارىػػػا، ،مدينػػػة ىنين:تاريخهػػػاعبػػػد العزيػػػز ػتمػػػود لعػػػرج-2

 131:ص،2006كنواحيها،دار السبيل للنشر كالتوزيع،اصتزائر،

3-www.google earthe.com 

1-AbderrahmaneKhelifa,Honaïne à Travers ses monuments,Colloque National sur: 

Honaïne  passé et présent,Université d’Oran,Février 1985, p: 66 
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نػذاؾ تشػييد قلعػة فػوؽ ما فرض لزامػان علػى اظتخطػ  اظتسػلم  اظتدينة،استغالؿ ارتفاعو الشاى  للولوج إىل 
(1 .كإحاطتها اندؽ يبعد عنها بعشرين مرت ظتراقبة كصدي أم ىاـوىضبة مرتفعة،

 

 التضاريس: 3-1-2   
شدة االؿتػػػدار مناخهػػػا رطػػػب بػػػارد شػػػتاءن ػػػػػػػػػحر دتتػػػاز طبوغرافيتهػػػا بػػػػػػني بػػػني الػػػرب كالبػػػػػػػمدينػػػة ىنتقػػػع 
 كبػػػػني مػػػػن شػػػػهر جػػػػانفي إىل شػػػػهر مػػػػام°15ك °12بػػػػني صػػػػيفان،ترتاكح درجػػػػات اضتػػػػرارة  ػػػػا  كمنعػػػػػػػػػػا

 450مػػم ك350سػػبتمرب،أما معػػدؿ تسػػاق  األمطػػار فيػػرتاكح  مػػن شػػهر جويليػػة إىل شػػهر °32ك28°
عبػػد اظتوحػدم كغطاءىػا النبػػايت جيػد منػذ القدـ،فحسػػب مػا ذكػػر صػاحب القرطػاس أف السػػلطاف ،(2 مػم

أسطولو البحرم كصنع السهاـ مبدينة ىنني منو قائالن"...أمر عبد اظت من أمػري اظت من بن علي،قاـ بتاهيز 
قطعة...كاالسػتكثار مػن أنػواع السػالح اظت منني إنشاء األساطيل يف رتيع بالده...كمنو مرسى ىنني مائة 

دة حػػػوؿ اظتدينػػػة شػػػار و جػػػ،مػػػن أنػػػواع األشػػػاار اظتو (3 كأمػػػر بضػػػرب السػػػهاـ يف رتيػػػع عملػػػًو..." كالعػػػدد
اطتػػػركب البلوط،كقػػػد أبيػػػدت ب كملهػػػا بسػػػبب اضترائػػػ  الػػػيت أضػػػـر نارىػػػا االسػػػتعمار  التػػػني اللػػػوز الصػػػنوبر

دكلػػة اصتزائريػػة تشػػاري اصتبػػاؿ اجملػػاكرة ظتدينػػة ىنػػني بعػػد االسػػتقالؿ أعػػادت ال،ك (4 ـ6958الفرنسػػي سػػنة 
  .ب شاار الصنوبر

ػػػػمات الػػػػيت طبعػػػػت تضػػػػاري  مدينػػػػة ىنػػػػني جعلػػػػت منهػػػػا مكانػػػػا اسػػػػرتاتيايا متميػػػػزا مغريػػػػان  ىػػػػذه السي
شػػ هنا يف ذلػػة شػػ ف مدينػػة تلمسػػاف كمدينػػة ندركمػػة اللتػػاف دتيزتػػا مبوقػػع اسػػرتاتياي لالسػػتيطاف البشرم،

                                  
2-Georges       Marçais,Recherche d’Archéologie  Musulmane,Honaïne,In(R) africai 

-ne ,Volume 69,Arnolet Imprimeur-libraire,Constantine,Algérie,1928,p : 335-350 

2-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien, .... Op.cit,p:61-62  

 201:بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي،مصدر ساب ،ص يلعأبو اضتسن -4
1-Abdelaziz Gawar,Honaïne et son environnement Agro-maritime caractéristique et 

vocation économique,Colloque National sur:Honaïne Passé et Présent,Université d’Oran 

Février 1985,p :38  
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ىنػني عنهمػا كوهنػا مدينػة سػاحلية تقابػل البحػر مػن جهػة الشػماؿ كتلتػف حوعتػا شػرقان  ىاـ،ما نتيز مدينة
لهػػا ىػػذا كغربػان كجنوبػػان اصتبػػاؿ بغطائهػا النبػػايت الكثيف،جامعػػة بػذلة بػػني اللػػوف األخضػر كاألزرؽ،لقػػد أىَّ 

التااريػػة مػػع اظتػػدف اظتوقػػع ألف تكػػوف نافػػذة تطػػل مػػن خالعتػػا الدكلػػة الزيانيػػة علػػى العػػامل أرتػػػع، مبعامال ػػا 
 األكركبية اظتطلة على البحر األبيض اظتتوس .

 اللمحة التاريخية: 3-2
،عرب مػػا تركػػو سػػكاف سػػالميةكضػػع الشػػماؿ الغػػريب مػػن اظتغػػرب األكسػػ  بصػػمتو يف سػػال اضتضػػارة اإل

إذ أف جغرافيػػػػة م،مسػػػػتفيدين أكالن مػػػن عامػػػػل األمػػػن،نشاطا د علػػػػى إبػػػداعا م ك اظتنطقػػػة مػػػن مػػػػآثر تشػػػه
مػن كفػرة اظتػػاء كاظت كل،فخصػوبة الرتبػة ككجػود منػابع اظتػاء سػاعدا علػػى  نطقػة تشػبو حصػن طبيعي،كثانيػان اظت

 االستقرار.
 :أ ل التسمية 3-2-1

بشرية  ت امعا ذكر منطقة ترارة،فقد استوطنتهاػفني الػػػػتفادت من العاملني السالػػػاط  اليت اسػػػػػنػمن اظت
 فبالرغم من أف اشتها مل يكن مذكوران  أىم مدهنا:مدينة ىننيبني  التارمتي،منكبرية كمهمة على الصعيد 

 افػػػدا عليهما القرطاجيوف كالركمردَّ ػػػ تنيػػػتاللَّ  Arachegoul قوؿػػػػكأرش Sigaيقا ػػػػػشهرة سػػػػك  عركفان ػػػأكم
 الفػػػػرتة باسػػػػم جبسػػػػاريارفػػػػت يف تلػػػػة أهنػػػػا عي  ،إالَّ أف ىنػػػػاؾ مػػػػن ذكػػػػر(1 باسػػػػتمرار بفعػػػػل عامػػػػل التاػػػػارة

Gypsariaسػػػرتابوفك  القػػػدماء أمثػػػاؿ ىػػػريكدكت ،كذلػػػة حسػػػب مػػػا أكرده بعػػػض اظتػػػ رخني كاصتغػػػرافيني  
صتب  ا  عثركاالفرنسيني  اصتيولوجينيني دارسالف من معادفتضاري  اظتدينة عتذين االشتني ارتباط مبا تكتنزه  عدد كبري من مناجم ا لى   ع

شار اصتن(2 تالفوسفاك  افنياؾ ،لقد أ سي كػ سػاريا،كذلة أثنػاء حديثػو عػن ـ إىل اسػػم جيب1847اليت قػػادتو إىل الصػحراء اصتزائريػة يف سػنةالرحلة يف  Cavaignacراؿ الفرن
عنػػد  صتهػػة اصتنوبيػػة الغربيػػة إلقليػػػػػػػػم كىراف،تقػػع"...سػػبدك ىػػي اطتػػ  الػػدفاعي األكؿ باسػػبدك قائال مدينػػة
مشاالن،النقطػػة السػػاحلية األكثػػر قربػػان عتػػا  دقيقػػة 36ك°34 عػػرض  كدائػػرةغربػػان  دقيقػػة73ك°3وؿػػػػػػخػػ  ط

                                  
 132:صمرجع ساب ،عبد العزيز ػتمود لعرج،-1

2-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien...,Op.cit,p:44 
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،عػػػن طريػػػ  التخمػػػني يف كػػػوف (1 كلػػػم..."73إذ ال تبعػػػد عنهػػػا إالَّ اػػػوايل  Gypsariaىػػػي جيبسػػػاريا 
مدينة ىنني ىي أقرب نقطة ساحلية لتلمساف كىو ما جعل مينائهػا أقػرب مػن مينػاء كىراف،لػذلة فضػلو 

ىي أقرب نقطة ساحلية لسبدك  نهم املة بالبضائع بو نتكن أف نستنت  أهناالتاار قدنتان،إذ حطت سف
 كلم. 35ال تبعد عن مدينة تلمساف إالٌ اليت 

 Revue Africaine "دراسة يف اجمللة اإلفريقيةMac Carthy"نشر ماؾ كاريت ـ1856يف سنة 

قائالن"...ىنػػاؾ   Gypsariaجيبسػػارياعػػن منطقػػة تػػرارة بعنػػواف اصتزائػػر الركمػػاف حػػدَّد فيهػػا مكػػاف تواجػػد 
 الغػزكاتNemours( فتػورسوضع مب  Gypsaria البعض من اصتغرافيني من أراد رب  موضع جيبساريا 

 لكػن مل أجػػد يف تلػة اظتدينػػة أيػة دالالت طبونيميػػة أكأثريػة أكتارمتيػػة أكجيولوجيػة عتػػا عالقػة باسػػم،)حاليػان 
          أيفضػػػػل إرجػػػػاع موضػػػػعها  مبرسػػػػى ٍىنىػػػػامٍ  أٍل  نظػػػػرم،لػػػػذلة أصػػػػرٌح مػػػػن كجهػػػػة Gypsaria جيبسػػػػاريا
 اٍلػػػػػػػػبالقرب مػػػنو كمػػػيات ىائلة من اصتػػػػب ،يتواف  ما ذىبت إليو مع ما ذكره اصتغرايف اليوند ػػػيوجحيث 

 (2 بطليموس...".
      بربػػػػرمذات أصػػػػل  كىي كلمػػػػة،فهػػػػو ينطػػػػ  عنػػػػد سػػػػكاهنا "ٍىنىػػػػاٍم"،"ىنػػػػني"اظتدينػػػػة اسػػػػمب فيمػػػا يتعلػػػػ 

سػػػنة يف حادثػػة اظتػػػ ذف الػػيت كقعػػػت  صػػػاحب القرطػػػاس،لقػػد أتػػػى علػػػى ذكػػر اسػػػم ىنػػني (3 "اظتنظػػػر" تعػػين
 يدعي النبوة  ني قاـ رجل م ذف بناحية تلمسافقائالن"...كيف سنة سبع كثالثني كمائت ـ851/  ىػ237

أنػو ينهػى  ككػاف مػن بػػعض شػرائعوكت كؿ القػر ف علػى غػري كجػو كت كيلػو ف تبعػو خلػ  كثػري مػن الغوغاء،
ف مر عن قص الشعر كتقليم األظافر كنتف شعر اإلبطني كأخذ الزينة،كيقوؿ ال تبديل كال تغيري طتل  ا،

                                  
3-Félix Jacquot,Expédition du Général Cavaignac dans le Sahara Algérien en 

Avril et Mai1847,Gide et Baudry libraires éditeurs,Paris,1849,p:2 

2-Mac Carthy, Algeria Romana,Recherche  sur L’occupation  et La colonisation de 

L’Algérie  par Les  romains,2
emme

partie,In (R) Africaine,Volume 01,Arnolet Imprimeur-

Libraire, Constantine, Algérie,1856, p:169 

3-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien...,Op.cit,p  40:   
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فشػاع  ػا خػربه كأمػره ر مػن مرسػا ىنػني إىل بػالد األندل ،فهرب كركػب البحػأمري تلمساف بالقبض عليػو،
        إليػػو ملػػة األنػػدل  فاسػػتتابو فلػػم يتب،فقتلػػو كصػػلبو فتبعػػو ىنػػاؾ مػػن سػػفهاء النػػاس أمػػة عظيمػػة،فبعث 

يقػػوؿ عنػػد قتلػػو أتقتلػػوف رجػػالن أف يقػػوؿ ريبى ا..." كىػػو
،كمػػا أىشػػار إىل ىػػذه اضتادثػػة أيضػػان صػػاحب (1 

اطتػػام  اعتاػػرم اظتوافػػ  للقػػرف  القػػرف،كذكػػر أبػػو عبيػػد ا البكػػرم اظتدينػػة باسػػم ىنػػني يف (2 االستقصػػاء
،كاصػػفا إياىػػا علػػى أهنػػا عبػػارة عػػن حصػػن ذم أقتيػػة أمنيػػة كااريػػة قػػػائال"...كمن ميالدماضتػػادم عشػػر 

حصن الوردانية إىل حصن ىنني أربعة أمياؿ كىػو علػى مرسػى جيػد مقصػود كىػو أكثػر اضتصػوف اظتتقدمػة 
الذكر بساتني كضركب ذتر تسكنو قبيلة تسمى كيوًميىة..."
 ،بعػد قػرف مػن الزمػاف ذكرىػا اإلدريسػي أحػد(3 

جغػػرايف القػػرف السػػادس اعتاػػرم اظتوافػػ  للقػػرف الثػػاٍل عشػػر مػػيالدم أهنػػا تقابػػل أظتريػػة اظتوجػػودة يف الضػػفة 
  األخرل،كقػػد كصػػفها قػػائالن:"...كىنني مدينػػة حسػػنة صػػغرية يف ؿتػػو البحػػر كىػػي عامرة،عليهػػا سػػور مػػتقن

سػػاف يف الػػرب أربعػػوف كأسػػواؽ كبيػػع كشػػراء،كخارجها زراعػػات كثرية،كعمػػارات متصػػلة...من ىنػػني إىل تلم
  (4 ميالن...".

 كاصػػفا ـ حتػػدث يػػاقوت اضتمػػوم يف معاػػم البلػػداف عػػن مدينػػة ىنػػني1224ىػػػ/621مػػع بدايػػة عػػاـ
ػػػػونػىنٍي إهنػػػا يف "...كػػػا يتإيَّاىػػػا   ناحيػػػة مػػػن سػػػػواحل تلمسػػػاف مػػػن أرض اظتغرب..."،كذكػػػر أيضػػػان اسػػػم ىي

باؿ عاملػػة مطػػل علػػى نػػواحي ػػػػػػػد يف جػػػػػػػػأخرل:بل اء كنػػوفػػػػػا السػػكوف كنػػوف ا ي قػػائالن"...ىيونػىنٍي بالضػػم
 على كجود موضع  خر لتمل نف  االسم تقريبا مبصر. ،ما يدؿ(1 مصر..."

يبدك من التقدَل الساب  أف اظتدينة عرفت تراجعان يف نشاطها تزامن مع تراجػع نفػوذ اظتػرابطني يف مشػاؿ 
قػػػت حتػػػت زعامػػػة عبػػػد اظتػػػ من بػػػن علػػػي ت لَّ  يبػػػاظتغرب اإلسػػػالم إفريقيػػػة،لكن مػػػع سػػػطوع ؾتػػػم اظتوحػػػدين

                                  
 96:،مصدر ساب ،صبن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي يلاضتسن ع وأب-3
  161:،ص01أبو العباس أزتد بن خالد الناصرم السالكم،مصدر ساب ،ج-4
 80:مصدر ساب ،صأبوعبيد ا البكرم،-5
 534:،ص01،ج02،م  مصدر ساب أبو عبد ا ػتمد بن إدري  اضتسين الشريف اإلدريسي،-1
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ؽتػا  تػوفر لنػا مػن معطيػات تارمتيػة قػدَّمناىا سػابقان  مػا كعادت تيػذكر يف كتػب اصتغػرافيني،كإذا مػا قػورف بػني
،أم أهنػا كانػت تػ دم كربطها مبدينة ندركمػة ،ؾتد أفَّ البكرم قد كصفها باضتصنعنها كتب الرحالة  تركتو

 مثػل اإلدريسػيفيمػا بعػد بػاقي اصتغػرافيني ذكرىػا ،يف حػني غور السػاحلية فقػ دكر اضتماية كالدفاع عن الث
يء أهنا مدينػة سػاحلية تربطهػا عالقػة مباشػرة مبدينػة تلمسػاف العاصػمة،أم أف خػ  تطورىػا بػدأ شػي ا فشػ

،فمنها كإليها كانت تيستورد كتيصدر يف اصتانب العمراٍل كالتاارممشرؽ يبلا أكجو كأصبح للمدينة كجو 
كأظترييػػا " Malaga"مػػن كإىل مػػدف الضػػفة اظتقابلػػة عتػػا مػػن البحػػر األبػػيض اظتتوسػػ ،كمدينة ملقػػاائع ضػػالب
"Almeria" اء ىنػػني علػى مينػ التاػارم اتمػدت بشػكل كبػري يف نشػاطهفػرتة الزيانيػة الػيت اعال،كذلػة يف

عتػػػا  االقتصػػػاديةكلػػػم ميشػػػكالن بػػػذلة الرئػػػة 60 إذ اليبعػػػد عنهػػػا إالَّ اػػػوايللقربػػػو مػػػن العاصػػػمة تلمسػػػاف،
 )2( نذاؾ.

ييػػدعم ىػػذه الفكػػرة مػػا أكرىده حسػػن بػػن ػتمػػد الػػوزاف عقػػب زيارتػػو ظتدينػػة ىنني،كذلػػة قبػػل االكتسػػاح 
سػػنة مػػن احتالعتػػا علػػى يػػد قػػادة اظتلػػة شػػارلكاف،كذكر 12أم اػػوايل ـ،1517اإلسػػباٍل للمدينػػة سػػنة 

      "...ىنػػني مدينػػة صػػغرية قدنتػػة بناىػػا األفارقػػة....عتا مينػػاء صػػغري ػتػػركس بربجػػني كػػل كاحػػد منهمػػا  مػػايلي
      يف جهػػة حتػػي   ػػا أسػػوار عاليػػة متينػػة السػػيما مػػن جهػػة البحر،ككػػاف سػػكاف ىنػػني كلهػػم تقريبػػا يعملػػوف 

الذم االجتماعي الرقي ك  تصادماالق،ينم ما قدَّمو ىذا اصتغرايف عن الرخاء (3 يف القطن كاظتنسوجات..."
 .الدكلة الزيانية أياـ ىنني يف مدينةكاف حاصالن 

 :أىم المراحل التاريخية التي مرت بها مدينة ىنين 3-2-2   
رمبػػا ألهنػػا كانػػت غتػػرد ،يف كتػػب الرحالػػة اصتغرافيني ة اظتػػادة العلميػػة التارمتيػػة حػػوؿ مدينػػة ىنػػنينظػػران لقلَّػػ

ؿ            إالَّ أنػػػو ييسػػػتد،اضتػػديث عػػػن أىػػم اطػػػات التارمتيػػة الػػػيت مػػرت  ػػػا اظتدينػػةصػػػعيب حصػػن يف أكؿ األمر،
                                                                                                          

 419:ص05اضتموم،مصدر ساب ،م  شهاب الدين أيب عبد ا ياقوت-2
2-René Basset,Op.cit,p:96 

 15:،ص02اضتسن بن ػتمد الوزاف الفاسي،مصدر ساب ،ج-3
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بػني الشػماؿ  إذ أصبحت قتزة كصليف الفرتة الزيانية،ؽتا تقدـ ذكره أهنا عاشت أكج عظمتها كرقيها أياـ 
ن مينائها،حيػػػث تػػػتم مػػػ كالرئػػػة االقتصػػػادية للدكلػػػة الزيانيػػػة،عرب اظتبػػػادالت التااريػػػة الػػػيت كانػػػت كاصتنػػػوب

حتػػػدَّث ككاطلونيا، كفلورانسػػػا مػػػن برشػػػلونة كالبندقيػػػةكأخػػػرل  قػػػًدمت إليهػػػا سػػػفن األنػػػدل  كمالغػػػا كأظترييػػػة
حسن الوزاف أيضا عمَّا لو عالقة بذلة أثناء زيارتو للمدينة"...كنت مع أحد كتاب ملة تلمساف جاء 

تلمسػػاف طتمػػ  سػػنوات،بلغت قيمػػػة  السػػتالـ ضػػرائب مػػن سػػفينة ًجٍنوًيىػػػةو زتلػػت مػػن البضػػائع مػػا نتػػػوف
 (1 اليت قبضها اظتلة ستسة عشرة ألف مثقاؿ ذىبان مسكوكان أرانيها الكاتب...". الرسـو

    إذ قػًدـ إليهػا بعػض ،عرفػت كػذلة نشػاط ديػين مكثػف إىل ما عرفتو ىنػني مػن رخػاء اقتصػادم إضافة
 ػػا كييلي ،كمػػا (2 صتمعػػة  نػػنيلتضػػر صػػلوات ا كػػاف الػػذم أزتػػد بػػن اضتسػػن الغمػػارم علمػػاء الػػدين مثػػل
 كىأبو علػػػي(،رل األنػػػدل ػنسػػػبة لعقبػػػاف قريػػػة مػػػن قػػػ العقبػػػاٍل بػػػن ػتمػػػد سػػػعيد أيب عثمػػػافقضػػػاء اصتماعػػػة 

ذ فيػػو عػػن الػػذم أخػػذ عػػن بػػن عبيػػدة كبػػن الشػػاط ثػػػم رحػػل إىل اظتشػػرؽ كأخػػ شػػريفالسػػيد البػػن  حسػػن
اي ػاالقتصادية،كمكاهنا االسرتاتيػ ألقتيتها الزياٍل تسلم مدينة ىنني من الصراع اظتريين ،مل(3 كثريينعلماء  
يف االسػػػػتيالء عليها،فقػػػػاموا بعزعتػػػػا عػػػػن  خركا جهػػػػدان علػػػػى العػػػػامل مػػػػن جهػػػػة البحر،لػػػػذلة مل يػػػػدَّ  اظتفتػػػػوح

الزيػػػانيوف أيػػػػة إمػػػدادات مػػػػن بػػػػين  العاصػػػمة تلمسػػػػاف،كما قطعػػػوا صػػػػلتها بالضػػػفة األخػػػػرل لكػػػي اليتلػػػػ 
ببعػػث جػػيا  خػػر إىل ىنني،فمػػا   ريين بعػػد ػتاصػػرتو ظتدينػػة تلمسػػافأبػػو يعقػػوب يوسػػف اظتػػ إذ قػػاـ،األزتػػر
،لكػػػن بعػػػد مغػػػادرة اظتػػػرينيني كفشػػػل حصػػػارىم رجعػػػت ىنػػػني إىل (4 حتػػػت طاعتػػػو انطػػػوتإالَّ أف  عتػػػا كػػػاف

 يف اظترة الثانية اليت عاد فيها،إىل اضتد الذم يف فيو طرد مستخلفي اظترينيني على اظتدينة كليان  ساب  عهدىا
 ق/736 ن لغػػػػػزك تلمسػػػػػاف اسػػػػػتوىل علػػػػػى اظتػػػػػدف السػػػػػاحلية التابعػػػػػة عتػػػػػا كػػػػػوىراف كىنػػػػػني عػػػػػاـاضتسػػػػػ أيب

                                  
 15:،صاظتصدر نفسو-1
 31:،مصدر ساب ،صالشريف اظتلييت اظتديوٍل ابن مرَل-3
  72:مصدر ساب ،صلتي بن خلدكف،-1
 386:ساب ،ص،مصدر ي بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسيلاضتسن ع وأب-2
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قػػػػائالن  سػػػػ ،يورد بػػػػن مػػػػرزكؽ حػػػػديثان يػػػػتكلم فيػػػػو عػػػػن ذلػػػػةبػػػػذلة كافػػػػة اظتغػػػػرب األك  ،ػتػػػػتالن (1 ـ1355
كىػػو مسػاد خطبة،كصػػومعة  "...كمنهػا اصتػامع الػػذم أنشػ ه مبدينػة ىنني،ككػػاف شػراء موضػػعو علػى يػدمى 

،ىذا اضتديث ي كد ما كاف ظتدينة ىنني من أقتية،دفعت بالسلطاف اظتريين أيب اضتسن بناء (2 فيو كبرية..."
 مسادو جامعو  ا.
       بالتحديػػػد يف الفػػػرتةك راع الزيػػػاٍل كاظتػػػريين الػػػذم كػػػاف يف حركػػػة مػػػدو كجػػػزر بػػػني الطػػػرفني يف خضػػػم الصيػػػ
اجملاكرة ظتدينة ىنني اغتناـ  لمغرب األكس ،قامت بعض القبائلاحتاللو لف اظتريين عنا اليت أكمل فيها أيب

من بػػني تلػػة القبائػػل قبيلػػة ، ػػا فرصػػة ذلػػة النػػزاع لالسػػتقالؿ عػػن السػػلطة الزيانيػػة كتكػػوين كجػػودو خػػاص
 بالسػػيطرة علػػى الطريػػ  التاػػارم الػػراب  بػػني تلمسػػاف العاصػػمة كمدينػػة ىنػػني الػػيت قامػػت ذكم عبيػػد ا
الػيت ينتسػب إليهػا  قبيلة بػين عابػد،ك مػن يسػتعمل ذلػة اظتسػلة طػواؿ أيػاـ السػنة علػى كػل كفرضت إتػاكة

 مػا تبقى،كأخػذ كأسػر ن عتا السػلطاف الزيػاٍل أبوثابػت قتػل العديػد مػنهمتفطَّ اظت من بن علي،بعد ما  دػػػػػػعب
كفقػػان ًلمػػا  ب حػػد سػػاوهنا ىنػػاؾ أيػػن تػػويف باضتديػػد لتلمسػػاف مكػػبالن  إبػػراىيم عبػػد اظتلػػة تلػػة الثػػورة زعػػيم
"...فامع لػػو السػػلطاف أبػػو ثابػػث كهنػػض إىل كوميػػة فاسػػتباحهم يف مػػايليعبػػد الػػرزتن بػػن خلػػدكف  ذكػػره
ضى على إبراىيم بن عبد اظتلة...".الن كسبيان كاقتحم ىنني...كتػىقىبَّ قت

 3) 
     ،لكن سػػػرعاف مػػػا بػػػدأ يػػػةالدكلػػػة الزيان حتػػػػت حكػػػمانطػػػوت غتػػػددان بعػػػد انتهػػػاء الصػػػراع الزيػػػاٍل اظتػػػريين 

         الوضػػػػع يتغػػػػري حتػػػػت طائلػػػػة التهديػػػػد اصتديػػػػد القػػػػادـ مػػػػن اسػػػػبانيا،إذ كبعػػػػد سػػػػقوط األنػػػػدل  كٌليػػػػة مػػػػع
       la" ـ،بػػػدأت إسػػػبانيا شػػػن حركػػػة االسػػػرتداد1492ىػػػػ/898سػػػنةـ،كبالتحديػػػد 16ىػػػػ/10 القػػػرف مطلػػػع

Reconquesta  احتضار الدكلػة الزيانيػة اليت بدأ ا على األندل  ا اظتغرب األكس ،شاعها يف ذلة
                                  

 135 :ساب ،ص عبد العزيز ػتمود لعرج،مرجع-3
 دراسػػة كحتقيػ  ماريػػا خيسػػوسالمسػند الصػػحيس الحسػػن فػػي مػآثر كمحاتسػػن موالنػػا أبػػي الحسػن،ػتمػد ابػػن مػرزكؽ التلمسػػاٍل،-4

 403 :،ص1981بيغريا،تقدَل ػتمود بوعٌياد،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،اصتزائر
 15،ص07خلدكف،مصدر ساب ،م زتن بن عبد الر -1



 كندركمة كىنين تلمسافلمدينة تاريخية الجغرافية ك اللمحة ال                           الفصل األكؿ

69 

 

بػػػو ىػػػو  ،أكؿ مػػػا قامػػػتاإلسػػػالمي كافػػػةيف اظتغػػػرب  ضػػػعف كاضػػػطراب األكضػػػاع االجتماعيػػػة كالسياسػػػيةك 
دعوة التاػار الػذين كػانوا إىل تلمساف مدينة  ىايل ب ما دفعـ،1509ىػ/915 سنةاحتالؿ مدينة كىراف 

،ىػذه األخػرية الػيت أرسػل إليهػا السػلطاف الزيػاٍل مػددان على سواحلها إىل النزكؿ مبيناء مدينػة ىنني كفيرتاد
مل تكػػن علػػى مػػا يػػراـ مػػع اسػػبانيا  ةاسػػتعدادان للػػدفاع عنهػػا ألقتيتهػػا االقتصػػادية البالغػػة،لكن ىػػذه األخػػري 

ان لػوال أف طمػع السػكاف فحسب ما أكرده مارموؿ كارااؿ قائالن"...ككانت ستصبح يف حالػة حسػنة جػد
كخرجوا معهػػم لشػػن الغػػارات علػػى سػػواحل تفػػوا بتاػػار م بػػل  كىٍك القراصػػنة،تسػػبب يف تلفهػػا ألهنػػم مل يك

الثالػػث  زتوموسػػى مػػوت السػػلطاف الزيػػاٍل أيب دتثَّػػل يفبػػرز حػػدث  خػػر ،إضػػافة إىل ذلػػة (1 إسػػبانيا..."
 ن ػػػػػػعشرة حصاف،كستة م كاثناألف أكقية ذىب  عشرة اثنا إلسبانيا مقدارىا سنوية الذم كاف يدفع إتاكة

 حادة اداتػػػل يف مشػػػالذم دخ د اػػػػوػتمد عبػػػى أبػػػٌ و اظتسمػػػأحد إخوت اضتكمه بعد توىل،(2 أنثى النسر

كمػن جهػة أخػرل زاد يف  زاد يف بلبلة األكضاع السياسية مػن جهػة الذم األمر ة اضتكمدَّ سي حوؿ  مع ابنو
الػيت كانػت تتػابع تطػور األحػداث السياسػية بقصػر السػلطاف الزيػاٍل الختيػار الظػرؼ الػزمين  اسػبانياطمع 
إذ بعػث ،Librijبػو اظتنسػ  العػاـ ظتدينػة كىػراف ليػربي  ـ و قػكىو ما كاف ي ىنني مدينة للظفر مبيناء اظتالئم

 (3 .ـ يعرض فيها ذلة1531مارس10رسالة   إىل ملة اسبانيا بتاريف 
 قائػػػػده Charlequintكاف  شػػػػارلأمػػػػر اظتلػػػػة  ـ1531ر أكتػشهػػػػ يفثػػػػة أشػػػػهر كبالضػػػػب  بعػػػػد ثال   

أف يتوجػػو إىل مدينػػة ىنػػني بغيػػة احتالعتػػا،فخرج إليهػػا  Bazan De Alvaroف العسػػكرم ألفاركدكبػػازا
عشػرة سػفينة حربيػة كنػاقلتني كمػائتني  إحػدلأسػطوؿ قػوم م لػف مػن ىذا األخػري مػن مدينػة مالقػا رفقػة 

الػيت مل تكػن كم كنة تكفػي ظتػدة شػهرين،يف اعتاػـو علػى اظتدينػة  كستسني جندم،جيلبت من حامية كىراف
                                  

 296:،ص02مصدر ساب ،جمارموؿ كارااؿ،-2
3-Alfred  Berenguer,Intermède  Espagnol (1531-1534),colloque national sur Honaïne 

passé et présent,Université d’Oran,Février 1985,p:03 

3-F.Primaudaie,Document Inédits sur l’histoire de l’occupation Espagnole en 

Afrique(1506-1674),In(R) AfricaineVolume19,Arnolet Imprimeur-Libraire,Constantine, 

Algérie,1875, p :679 
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ح فيها ما ال يقل سق  يف ىذا اعتاـو ما يقارب األربعني جنديان اسبانيان كجير  بغتة ا قوة عسكرية كافية 
          عركػػػػػة كانػػػػػت حاميػػػػػة الػػػػػوطي  كأفَّ أىػػػػػايل اظتدينػػػػػة دافعػػػػػوا ببسػػػػػالةمػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف اظتعػػػػػن اظتائػػػػػة منهم،

       مػػػػن الظفػػػػر Charlequintكاف  شػػػػارلبػػػػذلة تمكن ليػػػػ لكنها انتهػػػػت بتفػػػػوؽ اإلسػػػػباف،عػػػػن أرضػػػػيهم
علػػػى شػػػواطئ  يف إيػػػواء القراصػػػنة كشػػػنوا معهػػػم غػػػارات كاالنتقػػػاـ مػػػن سػػػكاف اظتدينػػػة الػػػذين سػػػاعدكا  ػػػا

 (1 .اسبانيا

 إىل اظتلة 1531سبتمرب02بتاريف رسالة  Librijليربج  بعثحتالؿ االسباٍل ظتدينة ىنني االعقب 
نػػا أعتػػرب االسػػتيالء :"...أ،كقػػد جػػاء فيهػػا مايلنااحذلػػة اليػػثمن فيهػػا لكػػي  Charlequintكاف شػػارل

ا ف فصػػاعدان مػػن معاقبػػة السػػلطاف التلمسػػاٍل كإخضػػاعو مػػن علػػى ىنػػني أمػػران بػػالا األقتيػػة،إذ سػػنتمكن 
 كةػػالػػػػطري  اظتػػػػ دم لتػػػػػلمساف من مدينة  ىنني قػػػػػريب جػػػػدان سػػػػنستطيع الػػػػولوج إىل اظتمل،للوفاء بوعػػػػػوده

 (2 ...."الستيالء كأخذ أحسن ما اود بو تلمساف من السلطاف عبد ال دكف عػػػناء مػػػن
حاميػػة كبػػرية  فيها،عتػػذا يف تػػرؾ مػػا اضتصػػوؿ علػػى تلمسػػاف كافػػة كهنػػب كػػاف  ىػػدؼ االحػػتالؿ االسػػباٍل

دة ستسػة عشػرة يومػان ريثمػا يػتم بعػػث ػػػمب كنػة تكفػي ظت مػدفعاستسػة عشػرة مػن سػبع مائػة جنػدم ك  مكوَّنػة
باشػػػيكو  مػػػن االحػػػتالؿ بعػػػث إينيقػػػو دم فلياػػػو سػػػنواتدتػػػوين  خػػػر مػػػن مدينػػػة مالقا،بعػػػد مػػػركر ثالثػػػة 

Pacheco Vallejo De Inigo  مػػػػػارس  13الػػػػذم عيػػػػني قائػػػػدان علػػػػى مدينػػػػة ىنػػػػني رسػػػػالة بتػػػػاريف
كأنو راسػل القػائمني م طاؿ اضتامية العسكرية باظتدينة،ـ إىل اظتلة االسباٍل يصف لو اإلقتاؿ الذ1534
 26بتػػاريف عاكد القائػػد االسػػباٍل بعػػث رسػػالة أخػػرل تمػػوين عػػٌدة مػػرات لكػػن مػػن دكف جػػدكل،علػػى ال
فقد زادت ت زمػان باظتدينػة،ما مل تكن اري  ـ يبدك من مضموهنا أف أكضاع اصتنود االسبانيني1534أفريل 

جػاء فيهػا"...ال توجػػد لػدينا أيػة ماؤنػػة باظتدينػة كالتاػار لرفضػػوا التعامػل معنػا مػػن دكف مػاؿ،ألف اصتنػػد مل 
                                  

  للكتػػاب،اصتزائر ،اظت سسػػة الوطنيػػة1،طـ(1722-ـ1492تسػػبانيا)إحػػرب المالثمائػػة تسػػنة بػػين الجزائػػر ك أزتػػد توفيػػ  اظتػػدٍل،-2
 238:ص1983

2-F.Primaudaie,Op.cit,p:187 
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 Francisco Diرانسيسكو دم كورتينػاس يستلموا ركاتبهم منذ مدة،أرجوا منكم أف تكلفوا ااسب ف

Cortines  الػػػذم يتواجػػػد حاليػػػان بػػػبالط قصػػػركم تسػػػديد ركاتػػػب اصتنػػػد اظتت خرة،فقػػػد طلبػػػوا مػػػين اإلذف
بػػالرجوع إىل إسػػبانيا ألنػػو لػػي  بوسػػعهم شػػراء حػػم السػػمة،كما أحػػي  علمكػػم أف اػػار مالقػػا كبػػاقي 

ن أجل أف تدفع عتم ف اضتامية العسكرية ال دتلة ماالن مأ ضوا اجمليئ  عتنني ألهنم علموااظتدف االسبانية رف
قػػاـ اصتنػػد اػػرؽ حينها ،ك عػػن اظتدينػػػةاضتاميػػة العسػػكرية اإلسػػبانية  تختلَّػػيف األخػػري ،(1  ذتػػن سػػلعهم..."

نتياػػة لػػذلة ك ،(2 ـ1534عػػاـ  ديسػػمرب شػػهر يف عاليهػػا سػػافلها ليخرجػػوا منهػػا كختريػػب اظتدينػػة،كجعلوا
م نطػو لت تو من كوهنا مدينػة سػاحلية كاػارمكطابعها العمراٍل كالتاارم الذم اكتسبقدت ىنني ركنقها ػف

 سػنة بػو ظتواجهػة خطػر االسػباف،كيف الػذم اسػتعانت من جديد حتت لواء تلمساف التابعة للحكم الرتكػي
بػػػني السػػػفن الرتكيػػػة بقيػػػادة صػػػا  رايػػػ  كالسػػػفن  بػػػالقرب مػػػن ىنػػػني كقعػػػت معركػػػة كبػػػرية اريػػػة ـ1568
Done  Jone     Detricheنية بقيادة دكف جوف دكتريااالسبا

 الػذم الرتكيسطوؿ األ،انتهت بتفوؽ (3 
كافػػة   علػػى اظتغػػرب األكسػػ  كػػم الزيػػاٍل،ككػػذا اضت(4 اطتطػػر االسػػباٍل ىكأهنػػمدينػػة ىنػػني اسػػتنقذ لإلسػػالـ 

ـ كضػػػمَّها إىل اضتكػػػم العثمػػػاٍل 1554ىػػػػ/962بعػػػدما أف أعلػػػن صػػػا  رايػػػ  هنايػػػة الدكلػػػة الزيانيػػػة سػػػنة 
 هنائيان.

 

3) 

 
 
 
 
 

                                  
1-ibid,p:188-276 

2-Georges Marçais,recherche…..,Op.cit,p  :344 

 140: لعرج،مرجع ساب ،ص ػتمود عبد العزيز-1
 36:ابن األزتر،مصدر ساب ،ص-2
 238:ساب ،صػتمد بن عمرك الطمار،مرجع ،ينظر كذلة:329أزتد توفي  اظتدٍل،مرجع ساب ،ص-3
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 :لخال ة الفص

لقد يفَّ التعرض يف ىذا الفصل للاانػب اصتغػرايف كالتػارمتي ظتنطقػة تلمسػاف،كقد تبػني أف دراسػة مواقػع  
م الوجو كالعالقة اظتتبادلة بني مظاىر سطح اظتكاف كاظتستول اضتضار اظتدف يساىم بشكل مباشر يف إبراز 
الػيت تلفو،كقػد يفَّ  رتباطان كثيقػان بالبي ػة الطبيعيػةإذ يرتب  النشاط البشرم االذم كصلت إليو اضتواضر قدنتان،

ة تلمسػاف الرتكيز على ثالثة مدف باعتبارىا األكثر غمن يف غتاؿ الرتاث اظتادم مبنطقة تلمساف كىي:مدين
كمدينػػػػة ندركمػػػػة كمدينػػػػة ىنني،فمدينػػػػة تلمسػػػػاف اظتتواجػػػػدة باصتهػػػػة الغربيػػػػة مػػػػن اصتزائػػػػر كانػػػػت العاصػػػػمة 

فيما متص تسميتها فقد أطل  عليها بوماريا ك ر من ثالثة قركف،السياسية كاالقتصادية للدكلة الزيانية ألكث
و أغػػادير باللهاػػة اليػػة معنػػاه أم بسػػتاف الفواكػػو،كمع غتيػػئ الفػػتح اإلسػػالمي ظهػػر االسػػم اصتديػػد كىػػ

اضتصػػن أكالصػػخرة اظتنيعػػة أك جػػدار اظتدينػػة،بقي االسػػم سػػارم اظتفعػػوؿ إىل أف دخػػل يوسػػف بػػن تاشػػفني 
اظتدينػة كأطلػ  عليهػا اسػم الة،لتتقلػػد بعػد ذلػة اسػم تلمسػاف الػػذم ال زالػت حتملػو ضتػدي السػػاعة،كألهنا  

العديػد مػن اإلمرباطوريػة الركمػاف ا الػدكؿ اإلسػالمية يف  كانت نقطة مغرية يف االستيطاف تعاقبػت عليهػا
 مقدمتها الدكلة اظترابطية اظتوحدية كالزيانية كاألتراؾ. 

فيمػػا متػػص مدينػػة ندركمػػة فهػػي تعتػػرب أفضػػل مػػدف  السلسػػلة اصتبليػػة بػػرتارة،إذ حتتػػوم ثػػركة مائيػػة كبػػرية 
هل مػن مهمػة الػديفاع عنهػا ضػد الغػزاة بامتػدادىا تتدف  من اصتباؿ ااذية عتا كحتتل موقعان اسرتاتيايان يسػ
،لكن الدراسػة ضتسن الوزاف ت سيسػها إىل الركمػافعلى طوؿ سفح جبل فالكسن،ييرجع الرحالة ػتمد بن ا
ث عنو ىذا األخري،لقد مرَّت مدينة ندركمة ىػي اليت أيجريت مل تصل إىل أم نتياة عتا عالقة مع ما حتدَّ 

 ا األدارسة كالفاطميني كاظترابطني كاظتوحدين كالزيانيني كاألتراؾ. ا فرتة الوالةحطات تارمتية أكعتاألخرل مب
بالنسػػبة ظتدينػػة ىنػػني تعتػػرب بوابػػة تلمسػػاف علػػى البحر،اشتهػػا يينطػػ  بعػػدة تسػػميات:أىنام كىػػن كىػػين 
كىنػػني ىػػذا األخػػري ىػػو االسػػم القػػائم ضتػػد السػػاعة ىػػي األخػػرل كمدينػػة ندركمػػة ت خػػذ غتػػاالن مػػن سلسػػلة 

ة مػػػن اظترتفعػػػات جبػػػاؿ تػػػرارة اظتعركفػػػة مبسػػػالكها الػػػوعرة دتتػػػد علػػػى سػػػفح جبػػػل اظتنزؿ،تظهػػػر اظتدينػػػة العتيقػػػ
اصتبلية اليت حتي   ا على شكل شبو منحرؼ قاعدتو الكربل ؿتػو الشػرؽ،كبالرغم مػن أف اشتهػا مل يكػن 
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مػػذكوران إف صػػح القػػوؿ معركفػػا ك رشػػقوؿ كسػػيقا إالٌ أف ىنػػاؾ مػػن ذكػػر أهنػػا عيرفػػت باسػػم جيبسػػاريا،عتذا 
فػرتات التارمتيػة الػيت مػرَّت  ػا فتتمثػل االسم ارتباط مبا تكتنػزه تضػاري  اظتدينػة مػن جب ،أمػا عػن أىػم ال

 يف الفرتة اظتوحدية كالزيانية كفرتة الصراع الزياٍل اظتريين.
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 تمهيد:   
نظران ظتا دتيزت بو مدينة تلمساف من موقػع اسػرتاتياي أصػبحت مكانػان مغريػان لالسػتيطاف،فكانت قبلػة 

حيػػػث اجتمعػػػت فيهػػػا كاألدٌل،للعديػػػد مػػػن اظتلػػػوؾ الػػػذين اختاركىػػػا قاعػػػدة للولػػػوج ؿتػػػو اظتغػػػرب األكسػػػ  
كمػػػػا صػػػػارت مركػػػػز حكػػػػم ،01مػػػػدينتاف يف مكػػػػاف كاحػػػػد ىػػػػي أغػػػػادير اكتػػػػاقرارت،أنظر اظتخطػػػػ  رقػػػػم 

 عاصمة( للدكلة الزيانية ابتداء من القرف السابع اعتارم اظتواف  للقػرف الثالػث عشػرة ميالدم،كقػد تركػت 
ىػو ديػين مثػل  كالعمراف تنوعت بني ما ىذه الدكؿ اظتتعاقبة على حكم تلمساف بصما ا يف غتاؿ العمارة

كمدٍل مثػػل القصػػور كاضتمامػػات كاظتسػػاكن كالػػدركب ... كغريىػػا وامػػع كاظتسػػاجد كاظتػػدارس كاألضػػرحة،اصت
اظتعػػامل األثريػػة  بعػػضكعسػػكرم مثػػل األسػػوار كاألبػػراج كاألبواب،كسػػنحاكؿ اضتػػديث يف ىػػذا الفصػػل عػػن 

نظران لغنهػػػػا بػػػػالرتاث اظتػػػػادم علػػػػى العػػػػدد البػػػػارز مػػػػن عمائرىػػػػا،ين ركػػػػزي كاظتواقػػػػع التارمتيػػػػة اظتوجػػػػودة فيهػػػػا مي 
كمػػػػا يف ذًكػػػػره يف كتػػػػب الدارسػػػػني مػػػػن قبل،الثابث،كقػػػػد اعتمػػػػدنا يف تقػػػػدَل الوصػػػػف اظتعمػػػػارم علػػػػى مػػػػا 

 الحظناه يف معاينتنا عتا. 
 :اإلتسالمية المعالم األثرية الدينيةعن  نبذة-1

لتعػػػػاليم الػػػػديين اضتنيػػػػف مػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا اسػػػػد فيهػػػػا                 جػػػػاء التصػػػػميم العمػػػػراٍل ظتدينػػػػة تلمسػػػػاف موافًػػػػػقان 
 من بني معاظتها الدينية اليت عكست مدل اىتماـ قاطنيها بدينيهم كحرصهم على إقامة شعائره مايلي:

 المساجد: 1-1
 كىأىفَّ ﴿تكتسػػب اظتسػػاجد مكانػػة خاصػػة ألهنػػا اظتكػػاف الػػذم خصَّػػو ا عػػزَّ كجػػل صتاللػػو لقولػػو تعػػاىل:

اا ػػػػػدن ػػػػػاًجدى  فىػػػػػالى تىػػػػػٍدعيوا مىػػػػػعى ا أىحى ىسى
،بغػػػػػض النظػػػػػر علػػػػػى أفَّ مػػػػػا يف الكػػػػػوف رتيعػػػػػان ىػػػػػو ملكػػػػػو               (1 ﴾ظت

            نتكػػػػن الكقػػػػد أدرؾ اظتعمػػػػارم اظتسػػػػلم معػػػػم ىػػػػذه ا يػػػػة فػػػػ ىٍكؿى اظتسػػػػاجد اىتمامػػػػان بالغػػػػان إىل اضتػػػػدي الػػػػذم 
 اد حيا  من أحياء اظتدينة خاليان منو،كما كانت أكؿ ما ييشيد عند الشركع يف كضع أس  أم امع أف 

                                  
 18سورة اصتن،ا ية -1
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فقػػػد جػػػاءت يف بعػػػض اظتسػػػاجد متماشػػػية مػػػع أكضػػػاع  الصػػػالةسكاٍل،بالنسػػػبة لوضػػػعية اظتصػػػلي ببيػػػت 
بكػػػل  اإلنسػػػاف اظتختلفػػػة اػػػددة يف كتػػػب اعتندسػػػة اضتديثػػػة،كاليت يقضػػػي اإلنسػػػاف مػػػن خالعتػػػا حاجياتػػػو

سػػػػػػم كعرضػػػػػػو 137.5مبسػػػػػػتطيل طولػػػػػػو Ernest Neufertراحة،حػػػػػػدَّدىا اظتعمػػػػػػارم أرنسػػػػػػت نػػػػػػوفر 
 (1 .سم75

 ما يلي: ىي باألقدـ  اكمن بني مساجد مدينة تلمساف اليت سنقدـ ة عنها بدءن 
 أغادير:مسجد  1-1-1
مل يتبػػ  مػػن اظتسػػاد الػػذم اهنػػار كليػػا كتػػوارل حتػػت األقػػداـ إال اظت ذنػػة الػػيت أنشػػ ت يف كقػػت الحػػ             

علػػى يػػد م سػػ  الدكلػػة الزيانيػػة يغمراسػػن بػػن زياف،توجػػد ا ف يف مكػػاف منعزؿ،بينيػػت بػػاضتار اظتشػػذب        
إلشػػػػارة إىل كاحػػػػدة مػػػػن تلػػػػة ذم األصػػػػل الركماٍل،كذلػػػػة مػػػػا ت كػػػػده الكتابػػػػات اظتنحوتػػػػة عليها،اػػػػدر ا

الكتابػػػػات أشػػػػارت إىل كجػػػػود زتامػػػػات خاصػػػػة جبنػػػػد الركمػػػػاف يف بوماريػػػػا رؽٌتهػػػػا سيفسػػػػليو سػػػػاوفنيوس 
.Sivsilio Sijouvéniuse
 2) 

يػػرل األخػػواف كليػػاـ كجػػورج مارسػػيو أهنػػا كانػػت تنتصػػب بالزاكيػػة الشػػمالية مػػن اظتسػػاد،مثلها يف ذلػػة    
سػػتة أمتػػار يلتػػف حػػوؿ نوا ػػا يبلػػا قاعػػد ا يدم بومػػدين، ارتفػػاع اصتػػامع الكبػػري كمسػػاد سػػمثػػل م ذنػػة 

   ،ينتصػػب البػػدف فػػوؽ القاعػػدة (3 اظتركزيػػة سػػٌلم يتكػػوف مػػن مائػػة كثالثػػة كعشػػرين درجػػة توصػػل إىل اصتوسػػ 
بو إطار صغري يضم عقدان مفصصان كاحدان يعلوه إطار  خر مستطيل الشكل يتكوف من عقدين مفصػص 

                                  
-1 Ernest Neufert,les éléments des Projets de Construction, démentions et 

Places nécessaires,L’homme mesure de toute chose ,Traduit par Karine 

Ansquer Ulrick Yves bemdritter,Jean–charles Helioing et Urs Keller, 2006,p: 38-

39 

 11: ػتمد عمرك الطمار،مرجع ساب ،ص-2
3-Georges et William Marçais,Les Monuments Arabes de Tlemcen,éditeurs 

libraire des écoles françaises d’Athènes et de Rome,du collège de France et de 

l’école normal supérieure,Paris,1903,p:  638-637  
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اظتعينات اليت ي يت يستند عليها ىي األخرل إطار ذك استطالة عرضية بو ستسة  يستند عليهما شبكة من
صػػة يكلػػل البػػدف ستسػػة شػػرافات تتػػوزع علػػى الواجهػػات األربػػع للبػػدف،يعلوه جوسػػ  تتضػػمن عقػػود مفصَّ 

كاجهاتو األربعة إطارنا مستطيالن يتواجد بداخلو عقد ثالثي تعلوه شبكة صغرية من اظتعينات.
 1) 

 الجامع الكبير: 1-1-2
يرجع ت سي  ىذه التحفة اظتعمارية إىل فرتة اظتػرابطني حسػب مػا ت كػده الكتابػة التذكاريػة الػيت تتواجػػد    

بقبػػة اصتامع،جػػاء فيها:"بسػػم ا الػػرزتن الػػرحيم كصػػلى ا علػػى ػتمػػد كعلػػى  لػػو كسػػلم ىػػذا مػػا أمػػر بػػو 
ػػػاألمػػػري األجػػػل أيػػػده ا كأعػػػز نصػػػره كأداـ دكلتػػػو ككػػػاف إ        ل القاضػػػي األكصػػػل دتامػػػو علػػػى يػػػد الفقيػػػو األجَّ

أيب اضتسن علي بن عبد الرزتن بن علي أداـ ا عزَّىم فػتم يف شػهر رتػادل األخػري عػاـ  ثالثػني كستػ  
 ،كمػػػػا توجػػػد كتابػػػػة أخػػػرل نيقشػػػػت علػػػى البػػػػاب اطتشػػػيب للمقصػػػػورة القدنتػػػة ترجػػػػع إىل رمضػػػػاف(2 مائػػػة"
 .ػى533
،يعػوداف إىل عهػد حكػم السػلطاف علػي ـ6636ىذاف التارمتاف اظتوجوداف باصتامع موافقػاف لسػنة  إفَّ    

بػػن يوسػػف بػػن أيب تاشػػفني كىػػو السػػلطاف مػػا قبػػل األخػػري للمػػرابطني يف فػػرتة حكمػػو ظهػػر ابػػن تػػومرت 
      ذنػػػة،كمػػع مػػػركر السػػنوات كغتػػيء يغمراسػػن بػػن زيػػاف يف إضػػافة اظت (3 الػػذم لقَّػػب نفسػػو باظتهػػدم اظتنتظػػر

علػػػػى يػػػػده علػػػػى حػػػػٌد قػػػػوؿ لتػػػػي بػػػػن خلػػػػدكف كػتمػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا التنسػػػػي،إذ رفػػػػض أف يسػػػػال اشتػػػػو 
ػػوي عنػػػد  عليها،كبعػػد أف طلػػب منػػو مستشػػاريو ذلػػة جػػػاك م باللهاػػة الزناتيػػة قائال:"يىٍسػػنىت رىيب"أم"ًعٍلمي

طػرؼ أيب زتػو ضيفت ملحقات أخرل كمكتبػة كانػت توجػد علػى نتػني اػراب بنيػت مػن أ،كما (4 ا"
                                  

1-Georges et William Marçais,Op.cit,p:138 

2-Rachid Bourouiba,L’art Religieux Musulman EnAlgérie,2
emme

édition, SNED, 

Algérie,1983,p:105  

3-ibid,p:108  
بنػػي زيػػاف ملػػوؾ بنػػي تلمسػػاف،مقتط          تػػاريخ ،ينظػػر كذلة:ػتمػػد بػػن عبػػدا التنسػػي،116لتػػي بػػن خلدكف،مصػػدر سػػاب ،ص-4

 135: ،صANEP،2010،حتقي  ػتمود بوعياد،منشوراتكالعقياف في بياف شرؼ بني زيافمن نظم الدر 
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     كمكتبػػػة أخػػػرل يعػػػود تػػػاريف بناءىػػػا إىل حكػػػم السػػػلطاف أيب زيػػػاف  ـ6359/ػىػػػ760موسػػػى الثػػػاٍل عػػػاـ 
من اصتامع،إضافة إىل ذلة يفَّ بناء أضرحة،كاحد باصتهة اصتنوبية الغربية لتتوم على قبة  يف اصتهة األمامية

ريػػة،أما باصتهػة الشػرقية توجػد حياػرة قػرب مضلعة كبو قرب كػل مػن ػتمػد بػن مػرزكؽ كأبػػي اضتسػن بػن الناا
     سػػػػيدم أزتػػػػد اضتسػػػػن الغمارم،كفيمػػػػا متػػػػص ؼتطػػػػ  اصتػػػػامع ىنػػػػاؾ اؿتػػػػراؼ أيدرج يف اظتخطػػػػ  األصػػػػلي 
ر على مستول اصتهة الغربية،حسػب األخػواف جػورج ك كليػاـ مارسػيو ىػو نػات  عػن جػوار بنايػة ىامػة تعػذَّ 

تمل أ  (1 ف تكوف لقصر قدَل كاف اصتػامع ملحقا بو.إزالتها كسب  كجودىا تشييد اصتامع،لتي
،كعلػػػى شػػػاكلة ²ـ3056،مسػػػاحتو اإلرتاليػػػة تقػػػدر بػػػػـ49,3ـ،كعرضػػػو66يبلػػػا طػػػوؿ اصتػػػامع الكبػػػري

اصتوامػػع اظترابطيػػة اظتشػػيدة يف اظتغػػرب األكسػػ  كقتػػا اصتػػامع الكبػػري بندركمػػة كاصتػػامع الكبػػري بػػاصتزائر،يتميز 
الداخلي بنظاـ األركقة العمودية على جدار القبلة،يبلا عددىا ثالثػة اصتامع الكبري بتلمساف يف تصميمو 

عشػػػرة ركاقا،تتخللهػػػا سػػػتة صػػػفوؼ مػػػن الػػػدعامات،أما عػػػػدد البالطػػػات فيبلػػػا سػػػتة موازيػػػة صتػػػدار القبلػػػة 
يتػػ لف الػػركاؽ اظتركػػزم مػػن ثالثػػة عناصػػر معماريػػة رفيعػػة الصػػنع تتمثػػل يف اػػراب الػػذم يعػػد مػػن اصتانػػب 

رتػػػػل ػتػػػػراب بػػػػاظتغرب اإلسػػػػالمي بعػػػػد ػتػػػػراب جػػػػامع قرطبػػػػة إذ يعػػػػد نسػػػػخة طبػػػػ  األصػػػػل الفػػػػين ثػػػػاٍل أ
 كونان "باطت  الكويف مي ًبٍسًم ابو زخارؼ نباتية ككتابات باطت  الكويف جاء فيها "،قوسو مفصص (2 عنو

سػتة عشػرة شكل كرقة،كيتمثل العنصر اظتعمارم الثاٍل يف اظتساد اصتامع يف القبة الػيت تتقػدـ اػػراب  ػا 
مكلالَّ إياىػا بثريػػا ،أمػا العنصػر اظتعمػػارم الثالػث فيتمثػل يف القبػػة الػيت أضػافها يغمراسػن بػػن زيػاف،(3 ضػلعان 

مشعة،دتتػد األركقػة اصتانبيػة إىل الصػحن  360من اطتشب كالنحاس األصفر حتتوم على ضخمة مصنوعة
ت الصػػالة الػػذم يبلػػا طولػػو حتػػي  بػػو ثالثػػة مػػن جهػػة الشػػماؿ كأربعػػة مػػن جهػػة اصتنػػوب،ينفتح بيػػ حيػػث

                                  
  181 : كلياـ كجورج مارسيو ،مرجع ساب ،ص-1

2-Georges Marçais,l’Architecture Musulmane d’Occident, Tunisie,Algérie 

Maroc, Espagne , Sicile,Arts et Metiers Graphiques,France,1954,p :54 

3-Rachid Bourouiba,Op.cit,p: 664-113  
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كل،تتميز ىندسػػة اصتػػامع مػػن الػػداخل باسػػتعماؿ ػػػػػـ علػػى صػػحن مربػػع الشَّ 22.33ـ كعرضػػو 46.30
ص العقػود علػػى نػوعيني النػػوع األكؿ علػػى شػكل عقػػد حػدكة الفػػرس منكسػػر كمتااكز،الػػنوع الثػػاٍل مفصَّػػ

 (1 كىو مػتواجد بالػقرب من اراب.
ٌيدت مػػػن طػػػرؼ السػػػلطاف يغمراسػػػن بػػػن زيػػػاف كمػػػا ذكرنػػػا،كىي مربعػػػة بالنسػػػبة ظت ذنػػػة اصتػػػامع فقػػػد شػػػ
ـ،كارتفػػاع غرفػػة اظتػػ ذف 24.45ـ،يبلػػا  ارتفػػاع الػػربج الرئيسػػي 29.15الشػػكل ارتفاعهػػا الكلػػي يقػػدر بػػػ

درجة،كفيما متػص زخارفهػا 630عدد درجات اظت ذنة يبلا ،ك ـ6.30بػ ـ،طػوؿ ضلعها يقدر4.70 يبلا
فقد حاكؿ الفناف إكتاد تنوع زخريف،إذ صت  إىل تزيني اضتنية ب ربعة عقود ذاتشرفة مػن رأسػني تسػتند عليهػا 

الػػػربج الرئيسػػػي بشػػػرافات شػػػبكة مػػػن اظتعينات،يعلوىػػػا إطػػػار مسػػػتطيل بػػػو ستسػػػػة عقػػػود مفصصػػػة ينتهػػػي 
ستطيل لتتوم على عقدين،عقد حدكم مػدم  عشرة شرفة،أما اصتوس  فقواـ زخارفو إطار م ااثنعددىا 

ص مػػن تسػػعة فصػػوص  لتػػي   مػػا إطػػار مػػن الػػزلي  اظتلػػوف بػػاللوف األبػػيض كاألخضػػر داخػػل عقػػد مفصَّػػ
 (2 كالبين القايف.

 مسجد أكالد تسيدم اإلماـ: 1-1-3
بيػػػػين ىػػػػذا اظتسػػػػاد يف عهػػػػد الدكلػػػػة الزيانيػػػػة الػػػػيت سػػػػالت بصػػػػمتها برباعػػػػة يف غتػػػػاؿ الفػػػػن اظتعمػػػػارم 

               ـ بعػػػػد مػػػػركر ستسػػػػة عشػػػػرة سػػػػنة6366ىػػػػػ/760 اإلسػػػػالمي شػػػػيده أبوزتػػػػو موسػػػػى األكؿ حػػػػوايل سػػػػنة
من تشييد مساد سيدم بلحسن اجملاكر لو،كذلة تكرنتان للعاظتني اصتليلني األخويني أيب زيد عبػد الػرزتن 

مبدينػػة تلمسػػاف  رارقتاكأيب موسػػى عيسػػى اللػػذين ترجػػع أصػػوعتما ظتدينػػة برشػػة القريبػػة مػػن تن ،بعػػد اسػػتق
أصػػػػبحا مػػػػن أخلػػػػص اظتستشػػػػارين بػػػػبالط سػػػػالطني تلمسػػػػاف،ىناؾ مػػػػن يػػػػذكر أف تػػػػاريف كفا مػػػػا كػػػػاف 

ـ أليب موسػػػػى عيسػػػػى،لكن 6348/ىػػػػػ749 ـ بالنسػػػػبة أليب زيػػػػد عبػػػػد الػػػػرزتن ك6340ىػػػػػ/746عػػػػاـ
ـ أليب 6367ـ أليب زيػد ك6366األخواف كليػاـ كجيػورج مارسػيو يػذكراف أف تػاريف الوفػاة كػاف يف عػاـ 

                                  
1-Rachid Bourouiba,Op.cit,p:609 

2-ibid,p:187-189 
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علػػى صػػحن كال ال مػػع مسػػاد سػػيدم بلحسػػن مػػن حيػػث عػػدـ احتوائػػو  ،يتشػػابو ىػػذا اظتسػػاد(1 موسػػى
صالتو من ثالث بالطات بيت يقع يف الزاكية الشمالية،تت لف  مدخل ضخم،للمساد باب كاحدعلى 

ة يوجػد اػػراب كثالثػة أركقػة تعلوىػا بائكػة م لفػة مػن أربعػة عقػود،ال توجػد  ػا أيػة ميػزة فنية،كجبػدار القبلػ
بنوافػػػذه الػػػثالث الصػػػغرية ذات الػػػػشكل الػػػػمقوس مػػػػقابال للػػػركاؽ األكسػػػػ ،لتي  بػػػو إطػػػار يتضػػػمن بقايػػػا 

قػػة يف الصػػنع،قبتو مغطػػاة مػػن الػػداخل مبقرنصػػات تعلوىػػا قبػػة صػػغرية تراكيػػب جصػػية طفيفػػة تػػنم عػػن الدي 
لتمالهنػػا،إذ امعهمػػا قنطرتػػاف كضػػعت ،مػػا نتيػػز ىػػذه القبػة العمػػودين اللػػذين تتػ لف مػػن سػػتة عشػػرة خترنتان 

إحػػػداقتا فػػػوؽ األخرل،القنطػػػرة األكىل الػػػيت ال تظهػػػر للعيػػػاف ػتشػػػوة بتقػػػاطيع شػػػبيهة بػػػاليت ىػػػي موجػػػودة 
أم السػػػفلى فهػػػي مزخرفػػػة بنقػػػوش علػػػى ىي ػػػة ،مبحػػػراب مسػػػاد سػػػيدم أيب اضتسػػػن،أما القنطػػػرة األخػػػرل

 ،كفيما متػػص اظت ذنػػة يبلػػا ارتفاعهػػامػػدينأيب  مثػػل مػػا ىػػو مناػػز مبحػػراب مسػػاد سػػيدمسػػعف النخيل،

ـ،كىػػػي موجػػػودة بالزاكيػػػػة اصتنوبيػػػة الشػػػػرقية مػػػن اظتسػػػػاد جها ػػػا األربعػػػػة مزخرفػػػة علػػػػى شػػػكل رقعػػػػة 67
عة بفسيفسػاء ؼتتلفػة األلػواف،ترتاكح بػني اللػوف األخضػر كاألبػيض كالبػين القايف،مػا يعكػ  الشطرن  كمرصَّ 
فة،أما اصتوس  فتتوجو أربع شرافات موجودة يف الزكايا األربعة ارم اظتسلم يف غتاؿ الزخر مبراعة كإتقاف اظتع

 (2 للم ذنة.
 مسجد تسيدم أبي الحسن: 1-1-4   
ػػػػػػػػػػيد ىػػػذا اظتسػػػػػػػاد مػػػن طػػػرؼ السػػػلطاف أيب سػػػعيد عثػػػػػػػػػماف بػػػن أيب لتػػػػػػػػػي يػػغمراسن،أخػػػػػػػػػػػػػػد اسػػػم     شي

،يعود أصػػلو إىل مدينػػة فقهػػاءالعػػػػػػامل اصتليػػل سػػيدم أيب اضتسػػن علػػي بػػن متلػػف التنسػػي أحػػد القضػػاة كال
يف ،(3 بريػػػامع الكػػذا يف اصتػػػساد ككػػػىذا اظتيف  تن  ا رحل منها إىل مدينة تلمساف،كاف يلقي الدركس

                                  
  238 : ورج مارسيو،مرجع ساب ،صيجك كلياـ -1
 245 :،صنفسورجع اظت-2
 ،مراجعػػػة ػتمػػػد ابػػػن أيب شػػػنب،اظتطبعة الثعالبيػػػةالبسػػػتاف فػػػي ذكػػػر األكليػػػاء كالعلمػػػاء بتلمسػػػافابػػػن مػػػرَل الشػػػريف التلمسػػػاٍل،-3

 66: ،ص1908
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حني أف كتابة ت سيسية منقوشة يف لوحة من اظترمر األخضر اللوف ا  أندلسي تنص أنػو بيػين لألمػري أيب 
أيب عػامر إبػراىيم ابػن السػلطاف أيب لتػي يغمراسػن ا:"بين ىػذا اظتسػاد لألمػري عامر إبراىيم،كقػد جػاء فيهػ

،كذكػر جيػورج (1 كويف فوؽ اإلطػار الػذم يلػف اػرابر ىذا النص ا    ري كقد كي ،"ىػ696بن زياف عىاـ 
بػػػن أيب لتػػػػػػػػػي يػػػػػغمراسن أكقػػػف عليػػػو بعػػػض اظتنشػػػآت يد عثػػػػػػػػػماف مارسػػػيو أف م سسػػػو السػػػلطاف أيب سػػػع

 (2 اظتعمارية دتثلت يف  عشرين حانوتان من جهة القبلة كمسكنني كاحد لإلماـ كا خر للم ذف.

اظتعمػارم صغيرة لهذا المسجد فهو  عتبرور ةعوي فوف ال و  كرغػم اظتسػاحة اؿ   
،بػو ثالثػة أركقػة أعمػد ا 2ـ100اإلسالمي،لتتوم على بيػت صػالة مربػع الشػكل تبلػا مسػاحتو حػوايل 

 تعلوىػػا                                                                      مػػن الرخػػاـ متوجػػة بتياػػاف 
يسػػػتند عليهػػػا سػػػقف مػػػن اطتشػػػب،كيكتنف اصتػػػدار القبلػػػي للمسػػػاد س علػػػى شػػػكل حػػػدكة الفػػػر  أقػػػواس

اػػراب مقابػػل الػػركاؽ األكسػػ ،لقد دتٌػػت تكسػػيتو بزخرفػػة رائعػػة الصػػنع،تتدىل مػػن قبتػػو الػػيت تنتصػػب علػػى 
مػػػػن   أعمػػػػدة مػػػػن الرخػػػػاـ اظتقرنصات،قػػػػػوسو علػػػػى شػػػػكل حػػػػدكة فػػػػرس يسػػػػتند علػػػػى عمػػػػودين مصػػػػنوعني

 ـ14.25اظتربعة الشكل يف الزاكية اصتنوبية الشرقية من اظتسػاد بارتفػاع قػدره  توصب م ذنتنت،(3الرخاـ 
فيما متػػػص زخرفتهػػػا فقػػػد ك ركزيػػػة،مػػػن ا جػػػر،يتم الوصػػػوؿ إىل اصتوسػػػ  بسيػػػلَّم دائػػػرم لتػػػي  بنػػػواة م مبنيػػػة

ها كبعضػمػن اظتعينػات اظتتشػابكة فيمػا بينها،على شكل بوائػة مسػتطيلة بعضػها يتضػمن غتموعػة جاءت 
 .ا خر عقود

                                  
1-Rachid  Bourouiba,Les Inscriptions Commémoratives  des  Mosquées d’Algérie  

société nationale d’édition et de diffusion,Alger,1979,p:77 
2-Georges Marçais,Les villes d’Arts Célébres Tlemcen,Librairie Renouard,H 

laurans,Paris1950,p:41 

3-Georges et William Marçais,Op.cit,p:172 
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سقة مع الزخرفة كعمومان لتمل ىذا اظتساد بصمة معمارية فنية راقية عرب ما تضمنو من مواد بناء متنا   
علػػػى اخػػػتالؼ يف الدكلػػػة الزيانيػػػة كىو مػػػا جعلػػػو يعكػػػ  مػػػا كػػػاف للعمػػػارة اإلسػػػالمية الػػػيت أؾتػػػزت فوقهػػػا،

الػدكؿ الػيت تتقاسػم ذائع الصيت بني قرينا ا مػن فين راؽو ك من مستول الدينية ما كاف عتا  نواعها خاصةأ
 (1. نف  البقعة اصتغرافية كنف  الدينمعها 
 مسجد تسيدم الحلوم: 1-1-5

ىذا اظتعلم األثرم أحد أىم العمائر الدينية اليت برع يف تشييدىا اظتعمارم اظتسلم إبَّاف الفرتة       عتبرر 
اليت سػقطت فيهػا تلمسػاف بيػد اظترينيني،أنشػئ بعػد أربعػة عشػرة عامػا مػن بنػاء مسػاد سػيدم أيب مػدين  

زاكيػػة الػػيت انػػدثرت معاظتهػػا  علػػى يػػد السػػلطاف اظتػػريين أيب عنػػاف فػػارس بػػن أيب اضتسػػن اظتػػريين إىل جانػػب ال
كليا،أخذ ىذا اظتساد اسم الفقيو أبو عبد ا الشودم اظتلقب بسػيدم اضتلوم،ذلػة مػا ت كػده الكتابػة 

جػػػاء فيهػػػا مايلي:"اضتمػػػد   Brauslardالت سيسػػػية اظتنقوشػػػة بػػػاطت  األندلسػػػي الػػػيت نقلهػػػا بركسػػػالر 
أبوعنػػػػاف فػػػػارس بػػػػن موالنػػػػا أيب اضتسػػػػن علػػػػي                  كحػػػػده أمػػػػر بتشػػػػييد ىػػػػذا اصتػػػػامع اظتبارؾ،موالنػػػػا السػػػػلطاف

بػػن مػػػوالنا أيب يوسػػف يعقػػوب بػػن عبػػد اضتػػ  أيػػده ا كنصػػره عػػػاـ أربػػع  ابػػن مػػػوالنا السػػلطاف أيب عثػػػماف
ـ،بعد أف غادر سيدم اضتلػوم إشػبيلية الػيت كػاف  ػا قاضػيا     1353 ،اظتواف  لسنة(2 كستسني كسبعمائة "

ـ،تػػربع بكػػل ثركتػػو للفقػػراء ليصػػبح بائعػػان للحلول،كنتياػػة ألدبػػو كعلمػػو الػػذم 1266اـ إىل تلمسػػاف عػػ
ن ػػوا لػػو اضتػػب كالتقػػدير مػػا حػػرؾ نفسػػية حسػػاده الػػذين دبػػركا لػػو مكيػػدة  اتصػػف بػػو،التٌف النػػاس حولػػو كأكى

قطػع كدسيسة لدل السلطاف كذلة با امو بالزندقة األمر الذم أدَّل إىل تنفيػذ حكػم اإلعػداـ يف حقػو ب
رأسػػػو،ليتبني فيمػػػا بعػػػد أنػػػو قيتػػػل ظلما،حينهػػػا أعػػػاد السػػػلطاف اظتػػػريين االعتبػػػار عتػػػذا الفقيػػػو،كبم لػػػو ضػػػرلتا 

 كأيعدـ مدبر اظتكيدة.
                                  

1-Georges et William Marçais,Op.cit,p:183
 

2-Charle Brosselard,Les Inscriptions Arabes de Tlemcen,In(R)Africaine ,4
emme 

année,N°19,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine,Algérie, 6860 ,p:322 
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طبوغرافية موقع اظتساد مشا ة لطبوغرافية موقع مساد سيدم بومػدين،فكالقتا يوجػد علػى مرتفػع  
ـ،يػػتم الولػػوج إىل داخلػػو عػػرب مػػدخل 67.40ـ أمػػا عرضػػو67.50 شػػديد االؿتػػدار يبلػػا طػػوؿ اظتسػػاد

ضػػخم بػػو سػػتة درجػػات يفضػػي إىل بػػاب ضػػخم يعلػػوه قػػوس علػػى شػػكل حػػدكة الفرس،فيمػػا متػػص بيػػت 
ـ،ينقسػم إىل ستسػة أركقػة عموديػة 63.68ـ أما عرضو فيبلا 67.5الصالة بو بابني جانبني،يبلا طولو 

ـ،كأربعػة 3.35ركاؽ األكسػ  الػذم يبلػاعلى جدار القبلة عرض كل كاحد منهما ثالثة أمتار باستثناء ال
ػػ6بالطػػات موازيػػة صتػػدار القبلة،أعمػػدة اظتسػػاد مػػن الرخػػاـ يبلػػا ارتفاعهػػا كل،أما ـ،كأقواسػػو حدكيػػة الشَّ

ـ،تعلوه قبة مزينػة باظتقرنصػات،عقده علػى شػكل حػدكة 6.56 ـ كقطر فتحتو6.90ػترابو فيبلا ارتفاعو 
كتابتني على التػاج األنتػن جػاء فيها"جػامع ضػريح الشػيف الفرس،يستند على عمودين من الرخاـ لتمالف  

الػػويل الرضػػى اضتلػػوم رزتػػة ا عليػػو"أما التػػاج األيسػػر فاػػاء فيهػػا"أمر ببنػػاء ىػػذا اصتػػامع اظتبػػارؾ عبػػد ا 
  (1 اظتتوكل على ا فارس أمري اظت منني".

    غتنبػػػات امتػػػداد  ـ،يكتنفػػػو نتينػػػا كيسػػػارا60.50أمػػػا الصػػػحن فاػػػاء شػػػكلو مربػػػع يبلػػػا طػػػوؿ ضػػػلعو 
                 لقاعػػػة الصػػػالة،م ذنة اظتسػػػاد توجػػػد بالزاكيػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة بارتفػػػاع يقػػػدر للػػػركاؽ الشػػػمايل كاصتنػػػويب

                 درجػػػػػة،زخرفتها عبػػػػػارة عػػػػػن شػػػػػبكة مػػػػػن اظتعينػػػػػات اظتسػػػػػتندة علػػػػػى غتموعػػػػػة  88ـ،عػػػػػدد درجا ػػػػػا 65ػػػػػػػب
            ص،كتػػػنتهي اظت ذنػػة جبوسػػ  بػػو زلػػي  لتػػي  بػػارة عػػن إطػػػار  ػػا قػػوس مفصَّ ة عمػػن العقػػود يػػ يت أسػػفلها كػػوَّ 

 بو شرافات.
 مسجد المشور: 1-1-6

قىػػػػدَّـ مسػػػػاد اظتشػػػػور دكران رياديػػػػان يف اضتيػػػػاة الثقافيػػػػة كاضتضػػػػارية عامػػػػة بتلمسػػػػاف عػػػػرب فػػػػرتات عديػػػػدة              
مػػػن حيػػػاة الدكلػػػة الزيانيػػػة،إذ كػػػاف مقصػػػد العلمػػػاء كالفقهػػػاء كالرحالػػػة كطلبػػػة العلم،حظػػػي برعايػػػة خاصػػػة       

شػػور،إىل جانػػب ديكرو أنيقػػة كمػػدائن بديعػػة مػػن السػػالطني،بيين ىػػذا اظتعلػػم الػػديين داخػػل القصػػر اظتلكػػي اظت
                                  

-1 Charle Brosselard,Op.cit,p  :366 
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كنػػػافورات يف غايػػػػة اصتمػػػػاؿ علػػػى أرض منبسػػػػطة بالزاكيػػػػة اصتنوبيػػػػة الشػػػرقية مػػػػن القصر،حسػػػػب األخػػػػواف 
جيػػورج ككليػػاـ مارسػػيو كضػػع أساسػػاتو األكىل أبػػو زتػػو موسػػى األكؿ،كيفرتضػػاف أنػػو معاصػػر لبنػػاء مسػػاد 

تو دتتػػػػػد مػػػػػن الشػػػػػماؿ ؿتػػػػػو اصتنوب،نتتػػػػػاز جبدرانػػػػػو أكالد اإلماـ،ملمحػػػػػو العػػػػػاـ مسػػػػػتطيل الشكل،اسػػػػػتطال
بالطػات        السميكة كمدخل كاحػد يفضي إىل بيت الصالة ذات الشكل اظتستطيل  ػا ثالثػة أركقػة كثالثػة

صػػػحنو مربػػػع عقػػػوده حدكيػػػة الشػػػكل أمػػػا سػػػقفو رتلػػػوٍل مغطػػػى بالقرميد،يوجػػػد باظتسػػػاد اظتقصػػػورة الػػػيت  
 (1 ختصص لصالة السلطاف كحاشيتو.كانت 

فيمػػا متػػص اظت ذنػػػة فهػػي تشػػكل نقلػػػة نوعيػػة يف الفػػن الزيػػػاٍل،إذ تعتػػرب نقطػػة حتػػػوؿ يف العمػػارة الزيانيػػػة                  
مػػن حيػػث أسػػلوب البنػػاء كشػػكل الزخرفػػة ىنػػاؾ تقػػارب بينهػػا كبػػني م ذنػػة مسػػاد أكالد اإلماـ،مػػا يػػوحي 

دف بػػـ،فيمػػا يبلػػا ارتفػػاع ال65.66 بوجػػود اسػػتلهاـ متماثل،توجػػد باصتهػػة الشػػرقية للمسػػاد بطػػوؿ يبلػػا
ـ،أمػا ارتفػاع غرفػة 5ـ،جدرانو منتظمة ذات زخارؼ موحدة علػى كاجهاتػو األربعػة،طوؿ ضػلعو 69.30

  (2 .ـ5.96اظت ذف فيبلا 
   الػػنم  الزخػػريف ظت ذنػػة اظتشػػور ال يتكػػوف مػػن ىندسػػة شػػبكة اظتعينػػات الػػيت شػػاع اسػػتعماعتا يف الزخرفػػة 

مػػػػن قبلهم،ىػػػػذا مػػػػا جعػػػػل شخصػػػػيتها الفنيػػػػة منفػػػػردة عمػػػػا كػػػػاف مػػػػ لوؼ يف  عنػػػػد الزيػػػػانيني كاظتوحػػػػدين
لوه عقد ذم الساب ،قاـ الفناف الزياٍل بزخرفتها مستعمال إطارات مستطيلة متتالية بدؿ الزخرفة،الواجهة اصتنوبية  سفل يع حد يف األ لى ككا ناف يف األع لى ثالث إطارات اث للم ذنة حتتوم ع

 ـ،قػػػػوـا زخػػػارفو عػػػػبارة عػػػػن عػػػػقد على شكل 5.96 مػساجد مدينة تػػػلمساف بػػػارتفاع يػػػقدر بػيف جوسػ  أطوؿ يما بينها،فيما متص اصتوس  فهو فوؽ األخرل،تعطي شكل ستة عقود منكسرة حني تتشابة ف       ين مستطيلني أحدقتا فوؽ ا خر،اإلطار العلوم مزخرؼ بسلسلتني من البائكات موضوعة إحداىن ب طار  يانية أال كىي:"اليمن كاإلقباؿ يا ثقيت يا أملي أنت الرجاء،أنت الويل أختم اري عملي"،أما الواجهتاف الشمالية كالشرقية فقد زخرفتاثية الفصوص نصف دائرية يعلو كل ذلة إطار استطالتو عرضية بو مربعات خزفية حتمل زخرفة كتابية م لوفة ككثرية االستعماؿ باظتعامل الز رأسني،زينت قاعدتو بزىرة ثال
 (3 فرس ينتهي بقبة صغرية.حدكة 

 مدين:ي أب مسجد تسيدم 1-1-7
 (5 بو اصتسيم كتب ا لو بو أنفع اضتسنات كأرفع الدرجات".ءى ثواا علي"ىذه الكتابة موجودة كذلة بالتاج األنتن للمحراب،كيف التاج األيسر توجد كتابة أخرل جاء فيها:"ابتغاء كجو ا العظيم كرجاتابة أخرل موجودة على زخرفة ىندسية  جرية،تتوجها ظلة من القرميد حتمل كتابة جاء فيها ما يلي:"ىذا ما أمر بو موالنا أيب اضتسن عبد ىناؾ كالنا أيب سعيد عثماف بن موالنا السلطاف أيب يوسف يعقوب بن عبد اضت  أيٌده ا كنصره،عـا تسعة كثالثني كسبعمائة،نفعهم ا  ا"،ك كتابة نقشت فوؽ باب اظتساد ا  أندلسي جاء فيها:"اضتمد  كحده،أمر بتشييد ىذا اصتامع اظتبارؾ موالنا السلطاف عبد ا علي بن مو ،ذلة ما تدؿ عليو  (4 ـ6339ىػ/739بينيت ىذه التحفة اظتعمارية من طرؼ السلطاف اظتريين أيب اضتسن،بعد استيالئو على مدينة تلمساف          يف حدكد عـا

                                  
1-Georges et William Marçais,Op.cit,p:363 

-2 Rachid Bourouiba,L’art....,Op.cit,p:187 

معهد الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف،اصتزائر ،رسالة ماجستري،الزخرفة في مساجد منطقة تلمساف،سيدم ػتمد بسنوسي الغوثي-1
 314 :،ص1990

 403: مصدر ساب ،صػتمد ابن مرزكؽ التلمساٍل،-4
  332: كلياـ كجورج مارسيو،مرجع ساب ،ص-3
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زتل ىذا اظتساد اسم الػويل الصػا  سػيدم أيب مػدين ذم األصػل األندلسػي مػن مدينػة إشػبيلية يعػد                    
من كبار الصوفية السنيني،بعد رجوعو مػن اظتشػرؽ الػذم شػارؾ فيػو مػع اضتاػاج اظتغاربػة يف معركػة حطػني 

جانب صالح الدين،ىنا ادر اإلشارة إىل أف ىػذا األخػري خصػص عتػم حيػا بالقػدس الشػريف صػار إىل 
إىل م،ذاع صػػيتو ىنػػاؾ فيمػػا بعػػد يسػػمى بػػاشتهم أم حػػي اظتغاربة،اسػػتقر أبومػػدين بباايػػة كانصػػرؼ للتعلػػي

اضتػػػد الػػػذم راجػػػت حولػػػو فكػػػرة خاط ػػػة ديبػػػرت مػػػن طػػػرؼ بعػػػض اضتاسػػػدين لػػػو،ذلة مػػػا أقلػػػ  اظتنصػػػور 
بػو القافلػة  دم الذم بعث برسالة إىل حػاكم جبايػة يػ مره ب رسػاؿ سػيدم أيب مػدين إليػو،ظتا انطلقػتاظتوح

         قػػػػاؿ الػػػػويل الصػػػػا :"ما أرتػػػػل ذلػػػػة كصػػػػوال إىل حػػػػدكد مدينػػػػة تلمسػػػػاف،تراءل لػػػػو رتػػػػاؿ جبػػػػل العبَّػػػػاد 
"،مل يلبػػػػػػػث بعػػػػػػػدىا حػػػػػػػم اشػػػػػػػتد بػػػػػػػو اظتػػػػػػػرض كمػػػػػػػات ليػػػػػػػدفن بالعبَّػػػػػػػ اد عػػػػػػػاـ اظتكػػػػػػػاف لالسػػػػػػػرتاحة كالنػػػػػػػـو

 (1 ـ.6696ىػ/594

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـ،مدخلػو 68ـ،كعػرض يبلػا 30من الناحية اظتعمارية جػاء شػكل ىػذا اظتسػاد مسػتطيل بطػوؿ يبلػا 

ـ لو مصعد من إحدل عشػرة درجػة يعلػو ىػذا اظتػدخل ظلػة مصػنوعة مػن القرميػد 7رائع الصنع علوه يبلا
ة مبقرنصات،بالنسػػػبة لبيػػػػت الصػػػػالة امػػػوؿ فػػػػوؽ أكتػػػاؼ خشػػػػبية،كما يتػػػوج ىػػػػذا اظتػػػػدخل قبػػػة مزخرفػػػػ

تتضػػمن ستسػػة أركقػػة عموديػػة علػػى جػػدار القبلة،كأربعػػة بالطػػات موازيػػة صتػػدار القبلػػة فيمػػا متػػص عػػرض 
أمػا قاعػة الصػالة فيقػدر ،ـ3.50عرضوـ باستثناء الركاؽ الرئيسي الذم يبلا 3.60األركقة يبلا عرضها 

اباف جانبياف،بالنسبة للمحراب فيقع بالزاكية اصتنوبية ـ،يتم الولوج إليها عرب ب65ـ كعرضها بػ69طوعتا بػ
اويفو الداخلي ذتاٍل األضالع تياانو جيدة الصنع كرائعة الزخرفة،قبتو ؼترمة كمزينة باطتزؼ ذم  الشرقية

اللَّػػوف األزرؽ كاألخضػػػر كالبػػػين القػػػايف عقػػػده حػػػدكم كىػػػي ال تظهػػػر للعيػػػاف  مػػػن اطتارج،أمػػػا مػػػن الػػػدخل 
للرتمػػيم كاإلصػػالح يف الفػػرتة العثمانية،تنتصػػب اظت ذنػػة اظتبنيػػة مػػن مػػادة ا جػػر بالزاكيػػة  فيبػػدك أهنػػا تعرضػػت

                                  
1-L’Abbé jjBargés,Op.cit,p:277 
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ـ،نسػػبها 67.50الشػػمالية الشػػرقية شػػكلها اطتػػارجي ربػػاعي كبػػاقي مػػآذف مدينػػة تلمسػػاف يبلػػا ارتفاعهػػا 
قػػواـ زخارفهػػا حشػػوات  ػػا إطػػارات كشػػبكات مػػن اظتعينات،عقودىػػا مزينػػة بزخػػارؼ  منسػػامة كمتناغمػػة

  (1 .درجة تلتف حوؿ النواة الرئيسية96 نباتية،لتتوم سلمها الذم ي دم إىل اصتوس  على
 
 
 

 
فيما يتعل  بالصحن جاء شكلو مستطيل تتوسطو ميضاءة حتي  جبهاتو الشرقية كالغربية أركقة تػػشكل 

 .الصالة بيتل امتدادان 
 :راىيم المصمودممسجد تسيدم إب 1-1-8 

         يعػػػترب ىػػػذا اظتػػػػساد كاحدان من اظتػػػػنشآت اليت شػػػػيَّدىا السػػػػلطاف الػزياٍل أيب زتو موسى الثاٍل،يقع يف            

يف الناحيػػػة اصتنوبيػػػة الغربيػػػة لقصػػػر اظتشػػػور،حتده مشػػػاال غتمعػػػات سػػػكنية ذات طػػػابقني كجنوبػػػا غتمعػػػات 
سػػػكنية حتػػػده بنايػػػات  ابػػػن ستػػػي  يفصػػػلو عػػػن دار الثقافػػػة،كغربان فيحػػػده شػػػارع  سػػػكنية كشػػػارع،أما شػػػرقان 

ذكػر لتػي بػن خلػدكف أف أبػا زتػو موسػى الثػاٍل بػم اجملمػع مبػا فيػو لقػد كشارع سػيدم أيب عبػد ا،قدنتة،
اظتسػػاد،كدفن بالضػػريح اػػاذم لػػو كالػػده ا نقػػل إىل جػػواره أخويػػو السػػلطاف أيب سػػعيد كأيب ثابػػت مػػن 

الشػتهار صػالحو  الفقيو سيدم إبراىيم اظتصمودم الضريح اسم العامل،أخذ اظتساد ك (2 مدفنهما بالعٌباد
عنػػػػد النػػػػػاس،كذكر األخػػػػوين جيػػػػػورج ككليػػػػاـ مارسػػػػػيو أنػػػػػو ديفػػػػن داخػػػػػل أسػػػػوار اجملمػػػػػع ذتػػػػانني سػػػػػنة بعػػػػػد 

و اسػتنادنا إىل نػص كقفػي ف بعػض اظتنشػآت لصػاضت،فيما متص نفقات ىذا اظتساد فقد يف كٍقػ(3 ت سيسو
                                  

،رسػػالة دكتػػوراه دكلػػة يف ا ثػػار المبػػاني المرينيػػة فػػي إمػػارة تلمسػػاف الزيانيػػة دراتسػػة أثريػػة معماريػػة كفنيػػةعبػد العزيػػز ػتمػػود لعػػرج،-1
 612-585: ،ص1999،معهد ا ثار،جامعة اصتزائر،2اإلسالمية،ج

 104 :خلدكف،مصدر ساب ،صلتي ابن -1
 424 :كلياـ ك كجورج مارسيو ،مرجع ساب ،ص-2
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 بالطتني رخاميتني موجودتني مبتحػف تلمسػاف،حتمل كػل كاحػدة كتابػة يف ستسػة عشػرة سػطران  منقوش يف
سػم،كاحدة مػن ىػاتني البالطتػني مكسػورة يف ااػاه العػرض 43ارتفاعها يبلا نصف مرت أما عرضها فيبلا

ملكػػي يقضػػي  كىػػي تتمػػة ظتثيلتها،ؽتػػا أتلػػف اثنػػا عشػػرة سػػطرنا منهػػا إال أف العبػػارات اظتتبقيػػة كاظتتعلقػػة بقػػرار
 (1 كقف بعض األمالؾ على اجملمع الديين مفهومة كىذا نصها:

 
 
 
 
 
 
 
 

أيب زتػػو ابػػن موالنػػا األمػػري أيب يعقػػوب          ابػػن األمػػري أيب زيػػد ابػػن موالنػػا األمػػري البالطػة األكىل:"أمػري اظتسػلمني اظتتوكػػل علػى رب العػاظتني –أ
يغمراسػػن ابػػن زيػػاف كسػػل ا مفػػاخرة كخلػػد  ثػػاره الكرنتػػة بػػن زكريػػاء ابػػن موالنػػا أمػػري اظتسػػلمني أيب لتػػي 

كمػػآثره علػػى ىػػذه الزاكيػػة اظتباركػػة اظتقامػػة علػػى ضػػريح كالػػد اظتػػذكور بػػرد ا ضػػرلتو فمػػن ذلػػة مػػا بداخلػػو 
تلمسن اركسة رتيع الطاحونة اظتالصقة للزاكية كلثالثوف حانوتا اظتعركفة بالصناعة القدنتػة كالكوشػة الػيت 

صتلد كزتاـ الطبوؿ كفرف مقسم اظتا كفندؽ العاليا كاارج البالد اظتذكور رتيػع الرحػا السػفلى بقلعػة مبنشر ا
بين معلى كالنصف شايًػػعا يف ركس اظتنيػة الكاينػة بالرميػل كزيتيػػوف تيفػدا كأرض الزيتػوف اظتػذكور ا معصػرتو 

  .كرًتيع اب ..."
أبػديا ككقفػا ثابتػا  لى التحديد حتًبيسا تاما مطلقا عاماالبالطة الثانية:"ملكو كشهره اصتميع تغين ع–ب

ثالثػػة كسػػتني ـ كم ذف...عػػاـ ليصػػرؼ مػػا يسػػتفاد مػػن اضتػػب  اظتػػذكور علػػى معلمػػني العلػػم كطالبيػػو كإمػػا
          عػػػػن الػػػػنص معتػػػػربان  كسبع...ماية...عاـ...ستسػػػػة كسػػػػتني كسػػػػبع مايػػػػة..."،كما حتػػػػدث شػػػػارؿ بركسػػػػالر

بيسػػػيا خصصػػػو السػػػلطاف أبوزتوموسػػى الثػػػاٍل الػػػذم حكػػػم الػػبالد مػػػا بػػػني سػػػنة إيَّػػاه كثيقػػػة تثبػػػت نصػػا حت
  (2 ـ لفائدة اجملمع الديين ككل.1391ىػ/791كى  ـ1360/ ق760

                                  
 274:بسنوسي الغوثي سيدم ػتمد،مرجع ساب ،ص-3

2-Charle Brosselard,Op.cit,p:72 
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بالنسػػػبة للوصػػػف اظتعمػػػارم ظتسػػػاد سػػػيدم إبػػػراىيم اظتصػػػمودم فقػػػد جػػػاء ؼتططػػػو العػػػاـ متطػػػاب  مػػػع 
اضتلوم،بيت صالتو مستطيل الشكل  ؼتط  مساجد الفرتة اظترينية أم مساد سيدم أيب مدين كسيدم

، ػا ستسػػة ـ65.40ـ علػى عمػػ  اظتقػدر بػػ69،حيػث يغلػػب عرضػو اظتقدربػػ6ـ696.60مبسػاحة قػدرىا 
بتقسػػػيم بيػػػت الصػػػالة إىل  Tبالطػػػات عموديػػػة علػػػى جػػػدار القبلػػػة،تقـو دعامػػػات علػػػى شػػػكل حػػػرؼ 

بالطات،كمػػا أهنػػا حتمػػل عقػػود حدكيػػة خاليػػة مػػن الزخرفة،بالنسػػبة لسػػقفو  فقػػد رمػػم مػػ خران مبػػا يف ذلػػة 
اظتساد ككل أعيد تشكيلو كفقػا ظتػا كػاف عليػو،لكن أضػيف يف عػدد السػقوؼ اصتملونيػة مقارنػة مبػا كػاف 

ـ 7ـ اػراب مػوازم صتػدار القبلػة طولػو بو قبل تضرره،فقد كاف بو سقف خشيب رتلوٍل مػن اطتػارج يتقػد
ـ 7ـ،نف  الشيء بالنسبة للبالطة الوسطى كاصتانبيتني،إذ جاء سقفهم رتلوٍل بطوؿ قدره3.50كعرضو

مػػوال بػػو عنػػد اظتػػرابطني مل يكػػن مع التسػػقيفمػػن ـ،حسػػب رشػػيد بوركيبػػة ىػػذا النػػوع 3.10 كعػػرض قػػدره
 (1 كية.اظتوحدين كأنو كاف من ميزات العمارة الرت كال عند 

ىندسػػػػيان ؾتػػػػد أف اظتعمػػػػارم  اظتسػػػػلم بيػػػػت صػػػػالة مسػػػػاد سػػػػيدم إبػػػػراىيم اظتصػػػػمودم يف تصػػػػميمها 
الػػػداخلي تبنَّػػػت حركػػػة اظتصػػػلي يف كقوفػػػو كركوعػػػو كسػػػاوده،كلكي نتبػػػني ذلػػػة يف دراسػػػة عػػػدد الػػػػصفوؼ 

 كعدد اظتصلني على النحو التايل:
تطيل اػػػدد يف الفػػػن اظتعمػػػارم عػػػدد الصػػػفوؼ يسػػػاكم عمػػػ  بيػػػت الصػػػالة مقسػػػـو علػػػى عمػػػ  اظتسػػػ-

يف بيػت صػالة  كىو عدد الصػفوؼ اظتوجػودة،صفان 66=637.5سم/6540سم أم637.5اضتديث بػ
 مساد سيدم إبراىيم ما يدؿ على اىتماـ اظتعمارم اظتسلم براحة الفرد أثناء عبادة ربػو.

     الواحػػػد مصػػليا يف الصػػف65إذان عػػدد اظتصػػلني ىػػػو 65سػػػم=75سػػم/6900عػػدد اظتصػػلني:كالتايل:-
 اجملسد يف بيت صالة ىذا اظتساد. ،كىو األمر(2 من دكف احتساب األعمدة

                                  
-2 Rachid Bourouiba,L’art....,Op.cit,p:685 

  276: بسنوسي الغوثي سيدم ػتمد،مرجع ساب ،ص-1
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كمػػػػا جػػػػاءت الػػػػدعامات اظتسػػػػتطيلة الػػػػيت يبلػػػػا عػػػػددىا ذتانيػػػػة يف اػػػػاكر الرئيسػػػػية لبيػػػػت الصػػػػالة،أما 
فعػػددىا أيضػػان ذتانيػػة يبلػػا عػػددىا ذتانيػػة كتوجػػد علػػى مسػػتول الصػػحن  Tالػػدعامات علػػى شػػكل حػػرؼ

ة،كبالنسػػػبة للمتقاطعػػػة فعػػػددىا ىػػػي األخػػػرل ذتانية،سػػػتة منهػػػا توجػػػد باػػػاكر الداخليػػػة الػػػيت كبيػػػت الصال
تتخلػػل الصػػحن كاظتتبقيتػػاف حتمػػالف القبػػة الػػيت تتقػػدـ اراب،ىػػذه األخػػرية زخرفػػت ب خاديػػد يبلػػا عػػددىا 

عػػػة أربعػػػة كعشػػػركف أخػػػدكدان متامعػػػة يف مضػػػلع يتكػػػوف مػػػن اثػػػين عشرضػػػلعا،تربطها أقبيػػػة نصػػػف متقاط
كتتخللهػػػػا أربعػػػػة نوافػػػػذ تطػػػػل علػػػػى السػػػػطح،أما قبػػػػة اػػػػراب فهػػػػي ذات ذتانيػػػػة أخاديػػػػد خاليػػػػة مػػػػن أيػػػػة 

ـ،برجهػا الرئيسػي 66.55،تنتصػب م ذنػة اظتسػاد بالزاكيػة الشػمالية الغربيػة منػو،ارتفاعها الكلػي(1 زخرفة
 (2 .ـ  ا كوَّات تستند على ثالثة عقود ذات شرفة من رأسني4.70ـ  كاصتوس 63.73يبلا 
 مسجد الشرفاء: 1-1-9

ػػي   يػيعَّػػد ىػػذا األخػػري مػػن مسػػاجد األحيػػاء الػػيت أنشػػ ت باظتػػدف اإلسػػالمية ألداء الصػػلوات اطتم ،شتي
كػػذلة ألنػػو كػػاف غتػػاكران  لػػدار القضػػاء الػػذم كػػاف ييعػػرؼ باسػػم غتمػػع الشػػرفة اظتقصػػود بػػو القضػػاة الػػذين  

الواقػػع باصتهػػة الشػػمالية الشػػرقية ظتدينػػة تلمسػػاف كػػانوا يقومػػوف بت ديػػة الصػػلوات فيو،يوجػػد اػػي بػػاب زيػػر 
عند تقاطع هن  اإلخوة عاليل كشارع خلدكف،لو كاجهتاف األكىل شرقية كالثانيػة جنوبيػة لػو مػدخل كاحػد 

             ة،يتم الولػػػػوجبابػػػػو خشػػػػيب ذك مصػػػػراعني يعلػػػػوه عقػػػػد مفصػػػػص بػػػػارز كا خػػػػر منكسػػػػر غػػػػائر تعلوقتػػػػا ظلَّػػػػ
رتلػػػوٍل بػػػو أربعػػػة دعامػػػات اثنتػػػاف  مقبب،بيػػػت صػػػالتو مربػػػع الشػػػكل سػػػقفوإىل داخلػػػو عػػػرب ؽتػػػر سػػػقفو 

                                  
2-Charle Brosselard,Op.cit,p:123  

3-Rachid Bourouiba,L’art…,Opcit,p:187 
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ا اػراب فيوجػد مقابػل اظتػدخل شػكلو كاثناف كس  بيت الصػالة،أمَّ تاف يف اصتدار الشمايل كاصتنويب،مدغت
 (1  .جي ستاسي األضالع تعلوه زخارؼ ىندسيةر اطتا

 ة الغريبة:مسجد اللَّ  1-1-10
شارع خلػدكف اػي بػاب زيػر غػري بعيػد عػن مسػاد الشػرفاء،شتي كػذلة يقع ىذا اظتساد على طوؿ 

اف الكبري،أمػا مشػاالن كغربػان فتحػده درب القػرَّ  لوجود شاىد قرب امرأة غتهولة مقابل جػدار القبلة،لتػده شػرقان 
ؽترات ضيقة كجنوبان مباٍل سكنية،ييفضي مدخلو مباشرة إىل ركاؽ تتوسطو ميض ة
،جبانبو مكاف خاص (2 

اظتػ ذف للصػالة،بيت  عبارة عن بدف صغري يرتفػع بقليػل عػن السػقف بػو نافػذة ينػادم مػن خالعتػا با ذاف
رمبػػا ألنػػو كػػاف يف أكؿ عبػػارة عػػن ضػػريح للمػػرأة الصػػاضتة اظتدفونػػة صػػالتو مسػػتطيل كخػػاؿ مػػن أيػػة زخارؼ،

السػم  اف نسػبةن سػم مسػاد القػرَّ با  Charle Brosselard  حتٌدث عنػو شػارؿ بركسػالر،لقد (3 بداخلو
سػم 94لػوح حاػرم طولػو  حتبيسيا يتكوف من اثناف كثالثني سطران فوؽ الدرب اجملاكر لو،كما ذكر نصان 

 (4 سم.48ضو كعر

 :رسامدال 1-2
ػػترب ػػ فباظتغرب اإلسالمي اىػػتم  ا تع ـا قدنتا على تشييدىا مبدهنم، اليت دأب اضتك منشآت  ػػػ ػػدرسة من ال ػػ  ظت

سالطني  ذا الن من العػػال ػػوع  ساف ػػ هر يف تلم عريب،إذ مل تظ شرؽ ال عن اظت لة  ت خرىم يف ذ غم  غرب                        مائر ر بالد اظت سائر  ل كال يف  يئ ا مع غت مرزكؽ إاٌل  بن  قوؿ ا حدي  لى  ذكػػػره يف  كذلة حسػػػب مػػػا،،حينما ؾتػػح          يف احػػػتالؿ اظتدينػػػةلطػػػاف اظتػػػريين أيب اضتسػػػنع
:"قػػػد قػػػدمنا أف إنشػػػاء قائالن أيب اضتسػػػن         سػػػن يف مػػػآثر كػتاسػػػن موالنػػػا م ىلَّفػػػو اظتسػػػند الصػػػحيح اضت

                                  
أطركحػة -دراتسة تمهيدية لوضع الخريطػة األثريػة-جرد المعالم األثرية كالمواقع األثرية لمدينة تلمساف،نعيمػة دزتاٍل صربينة-1

،ختصص علم ا ثػار كاي ،قسػم التػاريف كعلػم ا ثار،شػعبة علػم  ا ثار،كليػة العلػـو اإلنسػانية مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو
 49-48:،ص2015كالعلـو االجتماعية،جامعة تلمساف،اصتزائر،

50:نفسو،صاظترجع - 2  
3-Georges et William Marçais,Op.cit,p:365 
-4 Charle   Brosselard,Les  Inscriptions Arabes     de   Tlemcen,In(R) Africaine,6

emme
année  

N°36,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine,Algérie,1866,p:167 
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اظتلػػػػة اجملاىػػػػد اظتلػػػػة العابػػػػد مدرسػػػػة   حم أنشػػػػ  موالنػػػػا اجملاىػػػػدكػػػػاف بالػػػػػمغرب غػػػػري معػػػػركؼ،  اظتػػػػدارس
  .اضتلفائيني مبدينة فاس..."

1 ) 

                    السػػلطاف أف ابػػن مػػرزكؽ قػػد أغفػػل ذكػػر اظتدرسػػة األكىل الػػيت شػػيدت مػػن قبػػل مػػن كجهػػة نظرنػػا  يبػػدك
حسػػب مػػا ذكػػره ػتمػػد بػػن عبػػد ا التنسػػي يف كتابػػو تػػاريف بػػين زيػػاف ـ،ف1310ىػػػ/710أيب زتػػو سػػنة 

ٌدـ ملوؾ تلمساف مقتطف من نظم الدر كالعقياف يف بياف شرؼ بين زياف أف السلطاف أبو زتو بعػدما ىػ
مدينػػػة اظتنصػػػورة عقػػػب مقتػػػل السػػػلطاف يوسػػػف بػػػن يعقػػػوب بػػػم مدرسػػػة بػػػاصتنوب الغػػػريب مػػػن تلمسػػػاف 

، ػدؼ نشػر (2 لإلمامني أيب زيد كأيب موسى زتدان  على ختليص ؽتلكتو من اضتصار الػذم ضػرب عليػو
 التعليم كالثقافة كدراسة الفقو كتفسري القر ف الكرَل.

ل يعتمػػػد بالدرجػػػة األكىل علػػػى األكقػػػاؼ الػػػيت يقفهػػػا السػػػالطني كمػػػداخيدتويػػػل ىػػػذه اظتػػػدارس كػػػاف     
من اإلعانات اليت يقدمها التاار كميسورم اضتاؿ،كمبدينة تلمساف  أكاضتوانيت كالطاحونات كاضتمامات،

لعلػػم،إىل جانػػب اظتسػػاد،يذكر ظهػػرت اظتػػدارس كوحػػدة معماريػػة مهمػػة يف نشػػر تعػػاليم الػػدين اضتنيػػف كا
            "... كتوجػػػػد بتلمسػػػػاف مسػػػػاجد...كست  مػػػػدارس حسػػػػنةبقولػػػػو ود ستسػػػػة مػػػػدارسالػػػػوزاف كجػػػػاضتسػػػػن 
               د بعضػػػػها ملػػػػوؾ تلمسػػػػاف كبعضػػػػها شػػػػيى كغريىػػػػا مػػػػن األعمػػػػاؿ الفنيٌػػػػة  زدانػػػػة بالفسيفسػػػػاءمي  نػػػػاءجيػػػػدة البً 

 (3 ."...فاسن م
 اػػػ ت فيهػػػػػػػربل اليت أنشػػػػدارس اطتم  الكػػػاظتأف نذكر  تفيكػػػػ"...كنالن ػػػػػر ذلة بن األزتر قائػػػكما ذك    

 (1  ."...يف أياـ تلة األسرة الطويلة العمر  تلمساف(
 مدرتسة أكالد اإلماـ:1-2-1

                                  
  405: ػتمد ابن مرزكؽ التلمساٍل،مصدر ساب ،ص-1
 149-145:ػتمد بن عبد ا التنسي،مصدر ساب ،ص-2
 19 :ص،الفاسي،مصدر ساب  سن بن ػتمد الوزافاضت-3

 48 :،مصدر ساب ،صابن األزتر-1
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 فيمػػػا متػػػص مدرسػػػة أكالد اإلمػػػاـ أك كمػػػا تلقػػػب باظتدرسػػػة القدنتػػػة ألهنػػػا أكؿ مدرسػػػة أنشػػػ ت ااضػػػرة
ـ شػػكران  عػػٌز كجػػل 1310ىػػػ/710األكؿ عػػاـ تلمساف،شػػيدت مػػن طػػرؼ السػػلطاف أيب زتػػو موسػػى 

كتكرنتػػػان للعػػػاظتني اصتليلػػػني أيب زيػػػد عبػػػد الػػػرزتن كأخيػػػو أيب موسػػػى عيسػػػى ابػػػينىٍ اإلمػػػاـ أيب عبػػػد ا ػتمػػػد           
 (1 بن برشة.

ن مارسػػػيو كانػػػت توجػػػد باصتهػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة ظتسػػػاد أكالد اإلماـ،كبالنسػػػبة يكحسػػػب رأم األخػػػو 
عتندسػػػي الػػػداخلي كانػػػت تتػػػ لف مػػػن قػػػاعتني كبريتػػػني لتلقػػػني الػػػدركس علػػػى يػػػدم الفقيهػػػني لتصػػػميمها ا

،كىنػاؾ مػن ذكػر (2 ـ16ىػػ/10الكرنتني ابين اإلماـ،كاصلت ىذه اظتدرسػة ت ديػة رسػالتها إىل غايػة القػرف 
،نفػػػ  الشػػػيء أشػػػار إليػػػو القػػػ  بػػػارجي  فقػػػد ذكػػػر أنػػػو درَّس  ػػػا أكثػػػر (3  ـ19ىػػػػ/13إىل غايػػة القػػػرف 

الفقهاء علمان،أمثاؿ عبد الرزتن بن ػتمد بن عبد ا بن اإلماـ أبو زيد،كأخيو العالمة الكبري أبػو موسػى 
 عيسى،كحاليا مل يعد يوجد عتا أم أثر،فػقد اندثرت كليان كمل بتب  منها أم شيء.

  مدين:ي مدرتسة تسيدم أب 1-2-2
 مػػػػدين بعػػػػد بنػػػػاء اظتسػػػػاد اػػػػوايل         عػػػػرؼ أيضػػػػان باسػػػػم مدرسػػػػة العبػػػػاد،يفَّ تشػػػػييد مدرسػػػػة سػػػػيدم أيبتي 

ـ،كمػػػا تشػػػػػػػػري إىل ذلػػػة  1346ىػػػػ/747ذتانيػػػة سػػػػػػػنوات،أنش ىا السلػػػػػػػطاف اظتػػػػػػػػريين أبػػػو اضتسػػػن سػػػػػػػػنة 
سػػػاىم م سسػػػها بشػػػكل كبػػػري يف تسيػػػػري نفقا ػػػا بالتربعػػػات ،(4  منقوشػػػة يف أسػػػفل قبػػػة اظتدرسػػػة كػػػػػػػتابة
      داخػػػػل جػػػػدراهنا العالمػػػػة  كت ك فقهػػػػاء ذكم شػػػػهرة مػػػػن بيػػػػنهم الشػػػػيف السنوسػػػػي،تىػػػػػخرَّج منهػػػػا ،كاعتبات

،تنفصػػل عنػػو مبمػػر سػػيدم أبومدين مسػػادعلػػى تلَّػػة غػػرب  ابػػن خلػػدكف،تقع ىػػذه اظتدرسػػة عبػػد الػػرزتن
                                  

 149:،مصدر ساب ،صػتمد بن عبدا التنسي-2
-3 Georges et William Marçais,Op.cit,p:186 

،اظتركػػػز الػػػوطين تػػػاريخ الجزائػػػر فػػػي العصػػػر الوتسػػػيط مػػػن خػػػالؿ المصػػػادر،صػػػا  بػػػن قربة،سػػػامية بوعمراف،خػػػالف ػتمػػػد ؾتيػػػب-4
 142:،ص2007للدراسات كالبحث يف اضتركة الوطنية،اصتزائر،

1-Rachid Bourouiba,L’art…,Op.cit,p:281 
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ضي ،نل  إليها عرب مصعد يتكوف من ستسة عشرة درجة با ا مزخرؼ بزخارؼ أنيقػة،لتي  بػو إطػار بػو 
أمػػا قاعػػة اظتدرسػػة قطػػع مػػن الػػزلي  بػػاللوف البػػين القػػايف كاألخضػػر،كتعلوه ظيلَّػػة مػػن القرميػػد ك معينػػات زىريػػة 

فتحتػػػوم علػػػى اثنػػػا عشػػػرة حاػػػرة ؼتصصػػػة للدراسػػػة،حتتوم كػػػل كاحػػػدة علػػػى نافػػػذة صػػػغرية ككػػػوة صػػػغرية 
جػػػود بالطػػػاب  تسػػػمح للطالػػػب بوضػػػع الشػػػمعة ككػػػذا الكتب،كبالطػػػاب  العلػػػوم ؾتػػػد نفػػػ  التصػػػميم اظتو 

األرضػػػي،أما فيمػػػا متػػػص الزخرفػػػة الكتابيػػػة باظتدرسػػػة،فيذكر األخػػػواف مارسػػػيو أف القبػػػة الػػػيت تعلػػػو الطػػػاب  
العلػػػوم احتػػػوت علػػػى إفريػػػز خشػػػيب بػػػو كتابػػػة بػػػاطت  األندلسػػػي يف مػػػدح م سػػػ  اظتدرسػػػة ىػػػذا مػػػا جػػػاء 

          ظػػػل ديػػػن اإلسػػػالـ أمػػػري اظتػػػ منني  فيها:"اضتمػػػد ً ربي العػػػاظتني أسػػػ  ىػػػذا البنيػػػاف لعبػػػادة ا تعػػػاىل يف
الشػعراء ....ابػن أيب سػعيد صػاحب اظتنػازؿ الرفيعة،لقػد  الذم فاقت أخالقػو كصػفاتو مػدائح أبو اضتسن 

أمتع  ذا البنػاء عيػوف الرجاؿ،شتػاه ربػو عليػا كربػاه حقػا يف الصػفوؼ العليػة... شػهر ربيػع الثػاٍل مػن عػاـ 
،كال تػزاؿ ىػذه اظتدرسػة قبلػة للزائػرين كاظتهتمػني (1 لو  السعادة السػرمًدية "سبعمائة كسبعة كأربعني ىارًية 

 بالفن اظتعمارم اإلسالمي بتلمساف.
 المدرتسة التاشفينية: 1-2-3

كانػػػػت تقػػػػع ىػػػػذه اظتدرسػػػػة علػػػػى مسػػػػتول اضتػػػػي اظتركػػػػػػػػػػػزم للمدينػػػػة العتػػػػػػػػػػػػػػػػيقة،قاـ بتشػػػػييدىا خػػػػام  
،كدتييػػزنا عػػن اظتدرسػػة الػػيت أنشػػ ىا أبػػوه كالػػيت (2 تاشػػفني عبػػد الػػرزتن بػػن زتػػو الدكلػػة الزيانيػػة أبػػو سالطػػػػني

يت باظتدرسة القدنتة أكالد اإلماـ(،شتيت ىذه اظتدرسة أيضا باظتدرسة اصتديدة أكالتاشىفينية،عكست ما   شتي
لة من نوعها،كانت موص مي جعل منها حتفة معمارية فريدةكاف من رتاؿ كبديع الصنع باظتغرب اإلسال

بقصػػػػػػر اظتشػػػػػػور عػػػػػػرب نفػػػػػػ  أرضػػػػػػي يبػػػػػػدأ مػػػػػػن الزاكيػػػػػػة الشػػػػػػمالية الشػػػػػػرقية للمشػػػػػػور كينتهػػػػػػي خلػػػػػػف دار 
قػػػائالن :"اظتػػػػدرسة اصتديػػػدة تسػػػمى أيضػػػا اظتدرسػػػة التاشػػػفينية  Bargés،حتػػػدث عنهػػػا بػػػارج  (3 البلديػػػة

                                  
2-Georges et William Marçais,Op.cit,p:277 

 134-133:لتي بن خلدكف،مصدر ساب ،ص-3
  47:سيدم ػتمد نقادم،مرجع ساب ،ص-1
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    أسسػػػػػت مػػػػػن طػػػػػرؼ أيب تاشػػػػػفني عبػػػػػد الػػػػػرزتن بػػػػػن أيب زتػػػػػو موسػػػػػى األكؿ....ىػػػػػذا السػػػػػلطاف اظتولػػػػػع       
بػػػػالفن اظتعمػػػػارم أراد أف يشػػػػيد معلمػػػػا يليػػػػ  بعاصػػػػمتو....ىو بػػػػاألحرل إقامػػػػة ملكيػػػػة كلػػػػي  كمدرسػػػػة       
مقارنػػة بضػػخامة مسػػاحتو،اختفى دكر اظتعلػػم مػػعى غتػػيء االحػػتالؿ اظتػػرٍل،لكن سػػرعاف مػػا أعػػاد السػػلطاف        

صػػو عتػػا      درسػػة عػػرب مػػا خصَّ أبػػو العبػػاس أزتػػد االبػػن األصػػغر للسػػلطاف أبوزتػػو موسػػى األكؿ غتػػد ىػػذه اظت
 (1 .من نفقات..."

ملمحهػػػا العػػػػاـ عبػػػارة عػػػػن شػػػكل مسػػػػتطيل عتػػػا كاجهتػػػػني،األكىل مػػػن جهػػػػة الشػػػماؿ مقابػػػػل للاػػػػامع 
الكبري،كالثانيػػػػة مػػػػن جهػػػػة الغػػػػرب لكػػػػل منهمػػػػا مػػػػدخل،يف حػػػػني ؾتػػػػد أف اظتػػػػدخل الغػػػػريب ىػػػػو اظتػػػػدخل 

ملونػػػة بطريقػػػة رائعػػػة يقػػػوداف ىػػػذاف اظتػػػدخالف الرئيسػػػي،كقد كانػػػا ملبسػػػاف عػػػرب جوانبهمػػػا بقطػػػع زخرفيػػػو 
رى لىةى اي  ةى فػىٍتحنا ميبًينىالى إًنَّا فػنتىحٍنىا ﴿..."،كما أشار إىل كجود نص قر ٍل جاء فيو:العقدالتوريقات النباتية الرقيقة على حد قوؿ بركسالر"...إهنىا تبدك كىك هنا ثعابني يف مركج خضراء تلتىوم كتتشابة كتتعان  لت لف  الؼ ـ،يعلوه قوس منكسر مبين ااارة مصقولة ذات شكل مربع،يلتف حوؿ العقد شري  خزيف ذك لوف أخضر،يكتنفو شريطاف من 3ـ،كعمقو5ـ،أما عرضو يبلا60يربطهما سور كانت بعض أجزائو ال تزاؿ قائمة،كصفو بارج  على أنو باب ضخم يبلا علوه للمساد، زناػػػػػػػرنا عى ػػػػػػػػكىيػىٍنصيرىؾى اي نىصٍ  كىيػىٍهدًيىة ًصرىاطان ميسٍتىقًيمىا مى نًٍعمىتىوي عىلىٍيةػػػػػر كىييتً ػػػػخًمٍن ذىنًٍبة كىمىا تى ى تػىقىدٌ        مىا  لًيػىغًٍف    (2 .﴾زًي

 لية الصنع  ا.كقد دتيز اظتبم كلو بالزخرفة كالركن ،ذلة ما يدؿ عليو ما تبقى من عملية التهدَل اليت قامت  ا فرنسا كقطع الزلي  اليت تنم عن رتاإىل كرب حامها،          كما يشري أيضا ،توحي ضخامة ىذا الباب أقتية اظتدرسة باظتدينة كدكرىا الفعَّاؿ يف الدكلة الزيانية

 المدرتسة اليعقوبية: 1-2-4
 ـ1361/ ق763بعػػد أف تػػويف السػػلطاف الزيػػاٍل أبػػو يعقػػوب بػػن يوسػػف يف شػػهر شػػعباف مػػن عػػاـ 

تلػػة ا كنػػػة قػػػرر ؾتلػػػو ،يف (3 ديفنػػت جثمانػػػو بػػػالقرب مػػن بػػػاب إيػػػالف قػػػرب أخويػػو أيب سػػػعيد كأيب ثابػػػت
ـ،بعػػػد أف فػػػرغ مػػػن بنائها،أعػػػاد 1363ىػػػػ/765أبػػػو زتػػػو موسػػػى الثػػػاٍل تشػػػييد مدرسػػػة عػػػاـ  السػػػلطاف

كالػػػده أيب كنسػػػبو إىل السػػػلطاف دفػػػن جثمػػػاف كالػػػده كعميػػػو يف ضػػػريح خػػػاص  ػػػم بػػػالقرب مػػػن اظتدرسة،
،لقػد أشػار إليهػا ػتمػد بػن عبػد ا التنسػي يف مسػتهل (4 ىػذه اظتدرسػة باظتدرسػة اليعقوبيػة يعقوب شتيػت

رسػة نقلػوا ثالثػتهم حديثو عن الفقيو أيب عبد ا قائالن:"....كلو بم مدرسػتو الكرنتػة....فلما كملػت اظتد
                                  

2-L’Abbé jjBargés,Op.cit,p:332-333 
 03 سورة الفتح،ا ية-3

-1 L’Abbé jjBargés,Op.cit,p:335 

،رسػػػػالة دكتػػػػوراه جامعػػػػة  تحليليػػػػة ك مقارنػػػػة،دراتسػػػػة ريػػػػة فػػػػي عهػػػػد المػػػػرينيين كالزيانيين،الزخرفػػػػة المعماعػػػػوظتي ػتمػػػػد طتضػػػػر-2
 279: ،ص2013م ا ثار،شعبة علم ا ثار،تلمساف،قسم التاريف كعل
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ايػات كقػدَّـ للتػدري  فيهػا الشػريف أبػو عبػد  ػا كأكثػر عليهػا مػن األكقػاؼ كرتػب فيهػا اصتر إليها كاحتفل 
كحضػر غتلػ  قرٌائػو فيهػا جالسػا علػى اضتصػري تواضػعا للعلػم كإكرامػا لػو،فلما انقضػى أشػهد   ا اظتذكور

تيػو حػم خػتم السػيد أبوعبػد ا اظتػذكور  بتلػة األكقػاؼ ككسػى طلبتهػا كلهػم كأطعػم النػاس،كطوَّؿ ا ميدَّ
 (1 احتفل أيضا ضتضور ذلة اطتتم،كأطعم فيها الناس ككاف موشتان عظيمان...".تفسري القر ف العزيز فيها ف

بعػد أف تػػويف الفقيػو أبوعبػػد ا ديفػػن ىػو ا خػػر معهػػم بػنف  اظتكاف،حسػػب مػػا ذكػره بػػرج  اظتدرسػػة 
اليعقوبيػػة كانػػت متواجػػدة باصتهػػة الغربيػػة للمدرسػػة التاشػػفينية لػػي  بعيػػدا عػػن اصتػػامع الكبري،يػػتم الوصػػوؿ 
إليهػا بعػد الػدخوؿ مػن بػاب كىػراف ا ننعطػف إىل قصػػر اظتشػور الػذم تقابلػو غربػان سػاحة  ػا نػافورة ميػػاه 
أقامهػػا اظتسػػتعمر الفرنسػػي،مبحاذا ا ترتفػػع م ذنػػة أغلػػب أجزائهػػا ػتطمػػة فػػوؽ مصػػلى الػػذم يلتصػػ  معػػو 

 (2 ح أنو اظتدرسة اليعقوبية.حدائ  كمبم يف حالة متدىورة يرج  

 األضرحة: 1-3
ػػػػ يدت األضػػػػرحة مبدينػػػػة تلمسػػػػاف ابتػػػػداء مػػػػن الفػػػػػرتة الزيانيػػػػة،حيث أقيػػػػػمت ختليػػػػدان للعػػػػػلماء ككػػػػذا شي

      كىي مػػػػػن اظتنشػػػػػآت اظتعػػػػػػمارية الػػػػػيت ظهػػػػػرت ابتػػػػػداء مػػػػػن العهػػػػػد العباسػػػػػي اجملسػػػػػد يف الػػػػػػقبة،السػػػػػػػػالطني
 (3 الصليبية.

 مدين:ي ضريس تسيدم أب 1-3-1
اد باظتكػاف اظتسػمى العبَّػػ مػيالدم يف أكاخػػر القػرف الثػاٍل عشػرىػذا الضػريح ػتمػد الناصػر اظتوحػدم  بػم

يقع الضريح جبوار اظتساد كاظتدرسة كاضتمػاـ العمػومي ،)1(الفوقي الذم اختاره سيدم أيب مدين قبل ؽتاتو
                                  

 190-189:ػتمد بن عبد ا التنسي،مصدر ساب ،ص-3
1-L’Abbé jjBargés,Op.cit,p: 337 336  

خارجيػة،تقع علػى هنػر دجلػة بػالقرب مػن سامراء،اسػتطاع د أقػدـ اظتقػابر،تتكوف مػن غرفػة مقببػة حتػي   ػا ؽتػرات القبػة الصػليبية:تعَّ -2
عػػػػامل ا ثػػػػار األظتػػػػاٍل أرنسػػػػت ىرتزفيلػػػػد إثبػػػػات أف ىػػػػذا البنػػػػاء ىػػػػو مقػػػػربة اطتليفػػػػة العباسػػػػي اظتػػػػ موف،كىو مػػػػا يعػػػػين أنػػػػو شػػػػيد حػػػػوايل 

  143:ـ،ينظر:ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص828
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مشػػػكيالن النػػػواة األساسػػػية الػػػيت مػػػن حوعتػػػا تلتػػػف بػػػاقي اظتنشػػػآت األخػػػرل،يعتربه األخػػػواف جيػػػورج ككليػػػاـ 
اظتعامل األثرية الشاىدة على الغم الثقايف اظتادم الديين ظتدينة تلمساف،من جهة نتكن اعتبار مارسيو أقدـ 

أصػبح الضػريح رتة الػيت بيػين فيػو اصتػامع الكبري،كقػد كجهة نظرقتػا مبػالا فيهػا إذا مػا قارنػا فػرتة بنائػو مػع الفػ
 (2 مركزان ظتقربة العٌباد فيما بعد.

يغمراسػػػػن  بػػػػن زيػػػػاف كأيب اضتسػػػػن اظتػػػػريين الػػػػذم أعػػػػاد بنائػػػػو            حظػػػػي باىتمػػػػاـ بعػػػػض السػػػػالطني أمثػػػػاؿ 
ضػػػمن غتمػػػع معمػػػارم قبالػػػة اصتػػػامع،لكن األتػػػراؾ ىػػػم مػػػن اٌسػػػدت بصػػػمتهم علػػػى الضػػػريح أكثػػػر ؽتػػػن 
سبقوىم بعد قيامهم بعملية ترميم جرَّاء اضتري  الذم أصابو يف القرف الثامن عشرة ميالدم،شكلو ريبػاعي 

أما يف ة دائرية من أربعة كعشرين رأسػان،إىل اثنا عشرة قسمان تلتقي يف مقدمتها عند ؾتمتعلوه قبة مقسمة 
اطتلػػف تكتنفهػػا أربعػػة كعشػػركف قوسػػان دائريػػة صػػغرية اضتام،تتقػػدمها نوافػػذ ىػػي األخػػرل صػػغرية اضتاػػم 

شكل حػدكة  للتهوية كاإلنارة،بالنسبة للازء السفلي من جدرانو األربعة الداخلية فتتواجد  ا أقواس على
الفرس،تعلوىػػا زخرفػػة ىندسػػية ًقوامهػػا شػػبكة مػػن اظتعينػػات مصػػنوعة مػػن مػػادة اصتص،ينفػػتح بػػاب باصتػػدار 

 (3 الغريب للضريح يعلوه  قوس نصف دائرم.

ـ يف فرتة حكم 1793ىػ/1208 يتضمن إطاره زخرفة كتابية نفَّذىا فناف تركي يعود تارمتها إىل سنة
،جػاء فيهػا (شتي كذلة ظتا شهدتو فرتة حكمػو مػن اضػطرابات:لىٍكحىل ػتمد بن عصماف اظتلقب بػالبام 

مايلي"اضتمػػد  أمػػر بتنميػػ  ىػػذه الركضػػة اظتباركػػة اظتشػػتملة علػػى ضػػريح الشػػيف سػػيدم أيب مػػدين أدركنػػا        
لػػف ا برضػػاه األمػػري عبػػد ا الٌسػػيد ػتمػػد بػػام أيػػده ا كنصػػره كجعػػل اصتنٌػػة منزلػػو عػػاـ ذتانيػػة كمػػاي  كأ

 (4 أنظر إىل الدر األني  تراه يف جيد شري  نظمو فم عشي  اعتامشي بن صرمشي ".
                                                                                                          

3-Rachid Bourouiba,L’art…,Op.cit,p:279 
2-Georges et William Marçais,Op.cit,p: 636-630  

-1 Georges et William Marçais,Op.cit,p:232 

4-Charle Brosselard,Les Inscriptions....,4
emme

année N° 19,Op.cit,p:87-88 
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 ضريس تسيدم الداكدم: 1-3-2
يرجػػع نسػػب أبػػوجعفر نصػػػر الػػدين الػػٌداكدم األسػػػدم لقبيلػػة األسػػد إحػػػدل القبائػػل العربيػػة اظتهػػػاجرة           

ييعرؼ تاريف ميالده،نش  يف طػرابل  كاتفقػت اظتصػادر      من اصتزيرة العربية إىل مشاؿ إفريقيا،كيلد باظتسيلة،ال 
،ذكػػػر اظتقػػػرم يف م لفػػػو      (1 ـ مػػػن م لفاتػػػو كتػػػاب األمػػػواؿ1011ىػػػػ/402علػػػى أنػػػو تػػػويف بتلمسػػػاف سنػػػػة 

 نفح الطَّيب أف ابن مرزكؽ اطتطيب قاؿ بيتا شعريان ييػشيد فيو مبػػػػػػكانة سيدم الػػػػداكدم،جاء فيو مايلي:

*ف الػداكدم ً ا دفنيػكفية أى 
*
 (2 مػع ضػايعو ابن غػزلوف الفطن.*

يتخػػذ الضػػريح حيػػزان مسػػتطيال فػػوؽ تلٌػػة صػػغرية،على بعػػد بضػػعة أمتػػار مػػن طريػػ  الصفصػػاؼ القػػدَل  
 مدخلو متاو ؿتو أطالؿ باب العقبة يعلوه قوس حذكم منكسػر حتػي  بػو بائكػة صػٌماء مزينػة بػ كليلني

جػػد ظلػػة مصػػنوعة مػػن القرميػػد ػتمولػػة علػػى حػػاملني مػػزدكجني صػػغريين      ميزدكجػػػني،فوؽ ىػػذه البائكػػة تتوا
       كىػػو يف ذلػػة مشػػابو يف ملمحػػو العػػاـ ظتػػدخل مسػػاد سػػيدم اضتلػػوم كسػػيدم بومػػدين بػػو ركاؽ يتاػػػو 
 مػػن الشػػماؿ ؿتػػو اصتنػػوب،كا خر يتاػػو ؿتػػو الغػػرب مضػػاءاف بسػػتة نوافػػذ حتتػػوم علػػى قضػػباف حديديػػة

 (3 دائرية تعلوىا قبة تتضمن اثنا عشرة قسمان كقبة سيدم بومدين.عقود نصف أعمدتو حتمل 
 ضريس الشيخ السنوتسي: 1-3-3

كلم،اشتػو أربعػني  يرجع نسبة إىل قبيلة بين سنوسي،اليت تقطن اصتبػاؿ الواقعػة غػرب تلمسػاف علػى بيعػد 
جتهػػد         بيػػت علػػم ا ـ نشػػ  يف6468ىػػػ/836أبػػو عبػػد ا ػتمػػد بػػن يوسػػف السنوسػػي،كيلد عػػاـ الكامػػل 

يف طلبػػو حػػم صػػار مػػن أكػػرب العلمػػاء يف التفسػػري كاضتػػديث انتفػػع بعلمػػو خلػػ  كثري،تػػويف بتلمسػػاف عػػاـ 
 ـ.6490ىػ/895

                                  
  لبناف،،دار الكتػػػب العلميػػػة01،حتقيػػ  رضػػػا ػتمػػد سػػػامل شػػحادة،طكتػػاب األمػػػواؿأيب جعفػػر أزتػػػد بػػن نصػػػر الػػداكدم اظتػػػالكي،-3

 41-30: ص 2008
 344: ص،05م نقالن عن:أزتد بن ػتمد اظتقػػرم التلمساٍل،مصدر ساب ،-1

2-Georges et William Marçais,Op.cit,p:339 



 تلمساف دينةذة عن التراث المعمارم كالمواقع األثرية بمػنب       ماني                    الفصل ال

98 

 

اتسػػم بالتواضػػع كاضتياء،فكػػاف يكػػره أف يكاتػػب ،عػػاش الشػػيف السنوسػػي متميػػزان بسػػمو أخالقػػو كطيبتو
،تقػػػع (1 ال يرفػػػع صػػػوتو بػػػل يعتػػػدؿ فيػػػواألمػػػراء،كإذا حػػػدث لػػػو أف كػػػاتبهم فػػػذلة اسػػػتاابة ضتيائػػػو ككػػػاف 

الركضة اليت حتوم ضرلتو باصتهة الشمالية الشرقية من مقربة تلمساف،كىي اظتقربة الػيت حتمػل اشتػو بعػد أف 
 كانت تسمى من قبل مبقربة عني كانزكتة،أك مقربة العباد السفلي،حسب ما ذكره األخواف كيلياـ كجػورج

ئ يف فػرتة سػابقة،لكنهما مل لتػددىا لعػػدـ تػوفر األدلػة اظتاديػػة مارسػيو أنػو يشػغل مكػػاف مسػاد قػدَل أنشػػ
 (2 .الكافية

تبلا اظتسػػػػاحة اإلرتاليػػػػة  عبػػػػد ا ػتمػػػػد،اظتلقب بالتػػػػابثي،بيػػػػين ىػػػػذا الضػػػػريح مػػػػن طػػػػرؼ السػػػػلطاف أيب
،شػػكلها العػػاـ شػػبو منحػػرؼ قاعػػد ا الكػػربل تتاػػو ؿتػػو الشػػماؿ الغػػريب يػػتم (3 ²ـ680للركضػػة حػػوايل 

سػم،كارتفاعو 96الضريح بواسطة مدخل يعلوه عقػد حػدكم باصتػدار الشػمايل كيقػدر عرضػو بػػإىل  الولوج
ـ ىػػػذا االرتفػػػاع يفػػػرض علػػػى الػػػبعض االؿتناء،إضػػػفاءن لنػػػوع مػػػن التقػػػدير كاالحػػػرتاـ،ال توجػػػد أيػػػة 6.80بػػػػ

زخرفػػة باظتػػدخل الػػذم كػػاف بابػػو خشػػيب،يوجد بػػداخل الضػػريح أربعػػة حنيػػات جانبيػػة يبلػػا طػػوؿ الواحػػدة 
سػػم،يعلوىا عقػػد مػػدبب،تتخلل اضتنيػػة اصتنوبيػػة 60ـ،أمػػا عمقهػػا فيبلػػا  6.85ـ كعرضػػها 3.85هػػا من

الشرقية ثالثة فتحػات كخزانة،نافػذة كفتحػة للتهويػة كاإلضػاءة،اطتزانة عبػارة عػن اويػف مسػتطيل الشػكل 
ا نافػذة سم، ا باب خشيب كما توجد خزانتني يف اضتنيتني الػمتبقيتني تعلػو إحػداقت67سم كعرضو7طولو

        تتوسػػ  العقػػد بالزاكيػػة الشػػمالية الغربيػػة،أغلب الظػػن أهنػػا اسػػتعملت ضتفػػظ الكتب،قػػػبة الضػػريح مزخرفػػة 
،يوجػػػد أسػػػفل ىػػػذه 66اء عػػػددىا يسػػػاكم عػػػدد األضػػػالع الػػػذم ىػػػويف نصػػػفها األسػػػفل ببوائػػػة صػػػمَّ 

 األقواس أعمدة جصية بتيااف خالية من الزخرفة.
                                  

 244 ابن مرَل الشريف التلمساٍل،مصدر ساب ،ص-1

-1 Georges et William Marçais,Op.cit,p:340 
  100:مهتارم فائزة،مرجع ساب ،ص-3
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          حتتػػػػوم علػػػػى أشػػػػكاؿ كمقاسػػػػات ؼتتلفػػػػة مػػػػن الزلي ،أغلػػػػب الظػػػػنفيمػػػػا متػػػػص أرضػػػػية الضػػػػريح فهػػػػي 
        يغلب نظػػػران لتقػػػارب لوهنػػػا كأحاامهػػػا مػػػع الػػػيت تعػػػود عتػػػذه الفػػػرتة الزمنيػػػة،ك  أهنػػػا تعػػػود إىل الفػػػرتة العثمانيػػػة

فقػػػد جػػػاءت مرتاكحػػػة بػػػني األصػػػفر ألواهنػػػا أما ،للضػػػلع الواحػػػد سػػػم65ذم اظتقػػػاسعليهػػػا الشػػػكل اظتربعػػػ
يض كاألخضػػر،كىي األلػػواف األكثػػر شػػيوعان يف العمػػائر علػػى اخػػتالؼ طابعهػػا سػػواءن كانػػت دينيػػة أك كاألبػػ

 (1 مدنية.
 ضريس الفقيو تسيدم بوجمعة: 1-3-4

مػػػن أكػػػػابر أكليػػػاء تلمسػػػاف،ليقيب باسػػػم اظتعز،ينحػػػػدر أصػػػلو مػػػن جبػػػاؿ تػػػػرارة               سػػػيدم بورتعػػػةالفقيػػػػو 
لباب كشوط،بقي تاريف ميالده  ية قبيلتو يف شبابو،ضرلتو مالص ه من قبيلة مطغرة،عاش يتيمان كراعيان ظتاش

عشرة اظتيالدم  غتهوؿ،لكن يقاؿ أنو عاش يف النصف األكؿ من القرف الثامن ىارم اظتواف  للقرف الرابع
 ىػػػاجر إىل مدينػػػة،(2 ربا علػػػى مدينػػػة تلمسػػػاف مػػػن طػػػرؼ اظتػػػرينينييف فػػػرتة مػػػا بػػػني اضًتصػػػارين اللػػػذين ضيػػػ

 مػع ضتائ  الذم ىو جػزء مػن ضػرلتو،ديفنكاف كتل  يف مكاف ايقاؿ أنو  ،تلمساف ك ا بدأ حياة جديدة
 يف البالد كتشفَّع بو الناس إىل السلطاف لقضػػػػػاءامر،شاع خربه ػػػػاج بن عػػػسيدم اضتػػػسمى بػػػر يػػػقيو  خػػػف

 (3 حوائاهم.
     ²ـ69.64ـ،مسػػػاحتو اإلرتاليػػػة تقدربػػػػ4.45ـ كعرضػػػو 6.55شػػػكل ىػػػذا الضػػػريح مسػػػتطيل طولػػػو

يوجػػد بواجهتػػو مػػدخل يعلػػوه قػػوس علػػى شػػكل حػػدكة الفػػرس تػػ يت بعػػدىا سػػقيفة تنتهػػي ببػػاب خشػػيب         
ـ،بعػد أف نلػ  مػن خاللػو ؾتػد مػدخال  خػر 0.56ـ،كاألخػرل عرضػها0.40ذم دفتػني كاحػدة عرضػها 

مقػػوس علػػى شػػكل حػػدكة الفػػرس بػػو عمػػودين جانبيني،يتوسػػ  الضػػريح سػػاحة مسػػتطيلة الشػػكل طوعتػػا 
ـ،حتػػػي   ػػػا مػػػن جوانبهػػػا األربعػػػة مصػػػاطب مسػػػتطيلة،كيوجد  ػػػا قػػػربين،األكؿ 3.65ـ،كعرضػػػها5.75

                                  
 100:،صاظترجع نفسو-3

-1 Charle Brosselard,Les inscriptions…,4
emme

année N° 19,Op.cit,p: 655-253  
 72: ص،ابن مرَل الشريف التلمساٍل،مصدر ساب -2
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زرؽ يرجع لصاحب الضريح أما القرب الثاٍل ؾتد فيو الػزلي  ذم بالطو بالزلي  البين كاألبيض اظتزخرؼ باأل
 اللوف األبيض فق  يرجع لسيدم اضتاج بن عامر. 

كجػػػود كتابػػػة حتتػػػوم نصػػػان حتبيسػػػيان علػػػى اصتهػػػة      Charle Brausselardالحػػػظ شػػػارؿ بركسػػػالر 
ا ػتمػػد ك لػػو كصػػحبو اليمػػم مػػن اظتػػدخل جػػاء فيػػو مايلي:بسػػم ا الػػرزتن الػػرحيم صػػٌلى ا علػػى سػػيدن

 ا ػػػػايعػػػصف الواحد شػػػلينا من ذلة النػػحب  السيد ػتمد على الشيف الويل الصا  سيد بورتعة ...ا ع
مػػن رتيػػع الػػركض اظتػػػسمى برحػػات الػػريح مػػع رتيػػع مػػا اشػػتمل عليػػو حبسػػا أبػػديا إىل أف يػػرث ا األرض 

فػػا حسػيبو ككػاف ىػػذا التحبػي  أكائػل رمضػػاف عىػاـ ستػػػة  ؿ كغػريَّ كمػن عليهػا كىػػو خػري الػوارثني فمػػن بػدَّ 
عشرة كألف،يػىعود تاريف إنشاء تلة الطاحونة إىل فرتة اضتصار األكؿ للمرينيني،إذ أمر ببنائها أيب يعقوب 

 (1 يوسف.
 ار:ػالطيّ  إتسحاؽ ضريس أبي 1-3-5

عػػػزَّ كجػػػل كأكثػػػرىم راكيػػػا مػػػن أكػػػابر األكليػػػاء كأبػػػرز معلمػػػي كتػػػػاب ا ىػػػذا الفقيػػػو ىػػػو ا خػػػر يػػػػعد 
،كتقػػع (2 للحػػديث،قيل أنػػو أمضػػى أربػػع كعشػػرين سػػنة صػػائما بالنهػػار قائمػػا بالليل،مػػات قبػػل السػػبعمائة

أطػػالؿ ضػػرلتو فػػوؽ ربػػوة بالعبػػاد السػػفلي،يتكوف مػػن بقايػػا أربعػػة بوائػػة  جريػػة،تعطي شػػكالن مربعا،نتتػػد 
         ى كجػػود معلػػم  خػػر أقػػدـ مػػن اظتعلػػم األكؿعقػػد خػػام  منفػػرد علػػى اصتهػػة اصتنوبيػػة الشػػرقية،رمبا تػػدؿ علػػ

إذ مػػا تػػزاؿ بقايػػا أساسػػات جدرانػػو ظاىرة،يػػذكر األخػػواف كليػػاـ كجػػورج مارسػػيو أنػػو تواجػػد جػػدار باضتافػػة 
م كػاف يف حالػة متقدمػة مػن اطتػراب الشرقية من العقػد اطتػام  نتتػد ؿتػو اصتنوب،يعلػوه بقايػا سػقف مسػنَّ 

 اطتارجية حدكية الشكل،أما مادة بنائو فهي ا جر كاظتالط. ،العقود(3 كمترتقو باب منخفض

 ضريس تسيدم يعقوب: 1-3-6
                                  

1-Charle Brosselard,Les inscriptions….,4
emme

année N° 19,Op.cit,p: 658-657  

 34:لتي بن خلدكف،مصدر ساب ،ص-2
3-Georges et William Marçais Op.cit,p:282 
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  ةػلقبيلػػة مغػػراكة الزناتيػػو يرجػػع أصػػل سػػيدم يعقػػوب بػػن يوسػػف بػػن عبػػد الواحػػد اظتغػػراكمالكامػػل اشتػػو 
 اظتريين  االحتالؿ،عاش أياـ (1 يقع ضرلتو مبكاف كافر الظالؿ كاظتياه العذبة بعني كانزكتة خارج باب اصتياد

 تحديد إبٌاف حكم السلطاف ػػكباليني ػػػنفوذ اظترينػػػود الػػػػمساف كجػػػها تلػػػدت فيػػػاليت شه فرتةػػػاليف  ضب ػػػكبال
مكشػػػوؼ،أما فنائػػػو الضػػػريح ذك مربػػػع تصػػػميم ،(2 ـ6377ىػػػػ/779 اظتػػػريين أيب عنػػػاف فػػػارس تػػػويف عػػػاـ

ح علػػى أنػػو األقػػدـ،كما شػػرافات يف زكايػػاه األربعة،يوجػػد  خػػر يػػرجَّ جدرانػػو مبنيػػة بػػاضتار الصػػغري،تعلوه 
 ود مصلى قدَل.ػػد  ذا الضريح كوة بالزاكية اصتنوبية الشرقية تكشف عن كجػػنشاى
 :اإلتسالمية دنيةمالمعالم األثرية العن  نبذة-2   
مبدينػػػة تلمسػػػاف بالشػػػمولية،فقد اسػػػػد فيػػػو كػػػل مػػػا لػػػو عالقػػػة مبصػػػلحة اظتسػػػػلم  الفػػػن اظتعمػػػارم زيَّ ػػػػػدت

كحاجاتػػػو الدنيويػػػة باعتبػػػاره كسػػػيلةن لتحقيػػػ  مػػػا يريػػػده اإلنسػػػاف،لذلة جػػػاء انعكاسػػػان ظتػػػا أيؾتػػػز يف اظتػػػدف 
ؼ مػػػػػن بنائهػػا إىل اإلسػػػػػالمية مبػػػػػدينة تلػػػػػػمساف حسػػػػػػب اعتػػػػػػد دنيةظتػػػػػػاألثريػػة ا انقسػػمت اظتعػػاملاإلسػػالمية 

 اطتاص كاظتساكن كالقصور كالعاـ كاضتمامات. نػوعني فهناؾ
 :رو قصال 2-1

توجػػػو اىتمػػػاـ اضتكػػػاـ عتػػػذا النػػػوع مػػػن العمػػػائر بعػػػدما اتسػػػعت رقعػػػة حكمهػػػم كازداد نفوذىم،فعمػػػدكا                 
م مػػن زخرفػػة كتنميػػ               علػػى تشػػييد مبػػاٍل تعكػػ  ثػػرائهم كقػػو م بػػ ركع مػػا جػػادت بػػو قرلتػػة الفنػػاف اظتسػػل

يف تلػػػة الفػػػرتة الزمنيػػػة،ىناؾ مػػػن يػػػرل أف عمػػػارة القصػػػور عمػػػارة دينيػػػة كدنيويػػػة يف نفػػػ  الوقػػػت اكػػػم 
                                  

 297 :ص،ابن مرَل الشريف التلمساٍل،مصدر ساب -1

الرزقػي ،تررتة كتابات شواىد كقبور تسالطين كأمراء بني زياف الملتقطة من ركضاتهم الملكية بمدينة تلمسافشارؿ بركسالر،-1
  349:،ص2011،اصتزائر،شرقي،موفم للنشر كالتوزيع
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،نفػػ  األمػػر انتهاػػو (1 احتوائهػػا علػػى اظتسػػاد مػػن جهػػة كالسػػكم السػػلطاف كحاشػػيتو مػػن جهػػة أخػػرل
 ب قامتهم ككمكاف للنظر يف قضايا الرعية. خاصة شيدكا قصوران  لسالطني الزيانيوف مبدينة تلمساف،حيثا
 المشور:قصر  2-1-1   
 عػػػػترب ىذا األخػػػػري القػػػصر الوحػػػػيد الذم التزاؿ بعػػػػض معاظتو ماثلة للعياف مبدينة تلمسػػػاف،يقػػػػع عػػػلىي   

تاشػػفني لضػػرب تػػاره يوسػػف بػػن ،يعػػد اظتكػاف األكؿ الػػذم اخ(2 ـ مػػن مسػػتول سػػطح البحػػر806ارتفػاع 
اف،بعػػد أف ىاػػر إقامتػػو يف الفػػرتة الػػيت أراد فيهػػا احػػتالؿ مدينػػة أغػػادير،كمن بعػػده يغمراسػػن بػػن زي خيمتػػو
يف القصػػػر القػػػدَل اجملػػػاكر للاػػػامع الكبري،كذلػػػة يف أكاسػػػ  القػػػرف السػػػابع اعتاػػػرم اظتوافػػػ  للقػػػرف  اظتلكيػػػة

لمساف،كاسػم أشػبو مبدينػة مسػتقلة  يف ت الثالث عشر ميالدم،فحىصَّنو ب سوار شاؼتة االرتفػاع حػم صػار
إذ كػػاف مبثابػػة اظتكػػاف الػػذم داؿ علػػى اظتعػػم اضتقيقػػي لوظيفتػػو، كعليو فػػاللفظالقصػػر مشػػت  مػػن الشػػورل،

يىعقػد فيػػو السػػلطاف غتلسػػو مػع كزارئػػو كرجػػاؿ الدكلة،يبػػدك مػن اطتػػارج ذم تصػػميم مسػػتطيل الشػػكل،يبلا 
أم مػػػػػػا يعػػػػػػادؿ ثالثػػػػػػة  ،2ـ30000بػػػػػػػ فتقػػػػػػدر  ـ،أمػػػػػػا مسػػػػػػاحتو اإلرتاليػػػػػػة650ـ،كعرضػػػػػػو 600طولػػػػػػو

 (3 ىكتارات.
كبتلة اظتناسػػػبة ظتولػػػد النبػػػوم الشػػػريف داخػػػل اظتشػػػور،كػػػاف السػػػلطاف أبػػػو زتػػػو موسػػػى الثػػػاٍل لتتفػػػل با

دة يف الصػػنع مػػن اخػػرتاع أيب عػػرض خزانػػة اجملانػػة لرعيتػػو إىل غايػػة صػػالة الفاػػر كىػػي سػػاعة عايبػػة كفريػػ
اثيػل  اضتسن علي بن أزتد اظتعركؼ بابن الفحَّاـ،يصفها لتي ابن خلدكف قائال :"كخزانة الػػماانة ذات دتى

اللاني ػتكمة الصنعة،ب عالىا أيكة حتمل طىائرا فرخاه حتت جناحيو كمتتالػو فيهمػا أىٍرقىػم خػارج مػن كػوة 
طرفيهػػا بابػػاف غتوفػػاف  صػػاقباػػذر األيكػػة صىػػػعدا كبصػػدرىا أبػػواب غتوفػػة بعػػدد سػػاعات الليػػل الزمنية،ي

                                  
رسػػالة ماجسػػتري -دراتسػػة تحليليػػة-فػػي البلػػدة القديمػػة بنػػابلس القصػػور العممانيػػةت المعماريػػة فػػي الحليػػاىنػػادم شتػػري نػػام ،-2

 35:،ص2010ختصص ىندسة العمارة،كلية الدراسات العليا،جامعة النااح الوطنية نابل ،فلسطني،
 39: سيدم ػتمد نقادم،مرجع ساب ،ص-2

 26: ،ص2011يع،اصتزائر،وز ت،دار السبيل للنشر كالتلمساف منارة إشعاع فكرم كحضارمعزم بوخالفة،-3
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 على خ  االستواء سري نظريه  من األكىل كأعرض كفوؽ رتيعها دكين رأس اطتزانة قمر أكمل يسري أطوىؿ
 (1 يف الفلة...".

 (2 :"...بالناحية الغربية مساد مزين مب ذنة كغتموعة مباٍل باصتهة الشرقية توجد بساتني الربتقاؿ كالليموف...".قائالن  ا كلها مشيدة بعناية كأسلوب فين رائع..."،مع هناية القرف التاسع عشر كصف الق  برج  قصر اظتشور يف كتابو تلمساف العاصمة القدنتة قائالن:"كالقصر اظتلكي الواقع جنوب اظتدينة ػتاط ب سوار مرتفعة إىل حد كبري على شكل قلعة،كيضم قصورنا أخرل صغرية ببساتينها كسقايا احتول القصر على عدة دكر أنيقة كحدائ  بديعة كنافورات للمياه يف غاية اصتماؿ كمساد رائع الصنع،كىو ما قدَّمو اضتسن بن ػتمد الوزاف
 ران مبم على شاكلة القصور اليت كانت توجد بداخلو.بو م خاالستعمارية                 أما بداخلو يوجد اظتساد الذم حوؿ إىل متحف كمبم يستخدـ كمقر ظتديرية الثقافة،كما أنشئ              اصتنوبية الغربية،لتي  بو سور مرتفع مبين          من اضتاارة الغري مشذبة تتخللها أبراج مراقبة ذات طراز غريب استحدثت يف الفرتة كىو الباب الرئيسي ينفتح على اظتدينة،أما الباب الثاٍل فيوجد باصتهة لشمالية الغربية يسمى باب اظتشور،حاليان يوجد باباف رئيسياف بالقصر،األكؿ بالزاكية ا

 )العبَّاد(:قصر السلطاف 2-1-2

ع الديين الػذم بنػاه أبػو اضتسػن اظتػريين خػالؿ فػرتة سػيطرتو اد على مقربة من اجملمَّ يقع ىذا القصر بالعبَّ 
،شتػػي بػػدار السػػلطاف،يرجع تػػاريف (3 ـ1348ىػػػ/748ك ـ1337ىػػػ/738علػػى تلمسػػاف مػػا بػػني سػػنة 

 بنائػػو حسػػب األخػػواف جػػورج كىكليػػاـ مارسػػيو يرجػػع إىل نفػػ  فػػرتة ت سػػي  اظتسػػاد كاظتدرسػػة كأنػػو أسػػ  
مػػن طػػرؼ نفػػ  السػػلطاف ليمكػػث فيػػو كحاشػػيتو أيػػاـ غتي ػػو لزيػػارة ضػػريح سػػيدم أيب مدين، ػػٌدـ اصتػػزء 

كقػػة الػػيت حتمػػل بقايػػا قليلػػة مػػن الزخػػارؼ اصتصػػية كمل يتبػػ  منػػو إالَّ عػػدد قليػػل مػػن الغػػرؼ كاألر منػػو،األكػػرب 
كقػػد يف الكشػػف عنهػػا مػػن قبػػل مصػػا  اظتعػػامل التارمتيػػة الفرنسػػية أثنػػاء أعمػػاؿ التنقيػػب الػػيت أجر ػػا بػػني 

 (4 .1886ك 1885 سنيت
يتضػػػح مػػػن التفاصػػػيل اظتعماريػػػة اظتتبقيػػػة مػػػن القصػػػر أف تصػػػميمو العػػػاـ صػػػغري اضتاػػػم مقارنػػػة  مبػػػػا ىػػػو 

مارة القصور،يتكوف من ثالثة أجنحة صغرية اضتام كىمتاػاكرة فيمػا بينهػا،يقع اصتنػاح األكؿ م لوؼ يف ع
       يف أقصػػػى الزاكيػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة كىػػػو عبػػػارة عػػػن فنػػػاء خػػػارجي يتوسػػػطو بػػػاب جبػػػداره اصتنػػػويب يفضػػػي 

ف مػػػن ثالثػػػة يتكو أما اصتنػػػاح الثػػػاٍل كىػػػو اظتركػػػزم فريتػػػب  مػػػع اصتنػػػاح األكؿ مبػػػدخل صػػػغري،،إىل الصػػػحن
كانػػػػػت تسػػػػػتخدـ لالستحػػػػػػماـ أم الػػػػػػػػػقاعة الػػػػػػػػػػباردة كالػػػػػػػػػػداف ة كالساخػػػػػػنة،بػػػػػػػالنسبة رمبا  قاعػػػػػات صػػػػػغرية،
كيتكوف مػػػن صػػػػحن يتصػػػل بالسػػػػاحة بو مػػػع اصتنػػػػاح األكسػػػ  إىل حػػػػد  مػػػا،يتشػػػافهػػػػو  للاػػػػػػػػناح الثػػػػػػػالث

                                  
 173-172: ػتمد بن عبد ا التنسي،مصدر ساب ،ص-1

-1 L’Abbé jj.Bargés,Op.cit,p:358-359 

 148-147:،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-2
4-Georges et William Marçais,Op.cit,p:  666  
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وبيػة الشػرقية يػ دم د سيػلَّم ب قصػى الزاكيػة اصتنجهاتو الػثالث قاعات،كمػا يوجػمن  اطتارجية مبدخل حتفو
 (1 على اصتهة الشرقية.إىل حديقة تطل 

 الحمامات: 2-2   
اضتمػػػاـ نػػػوع مػػػن اظتنشػػػآت اظتعماريػػػة اظتدنيػػػة الػػػيت اسػػػتلهمها اظتعمػػػارم اظتسػػػلم مػػػن اضتضػػػارات السػػػابقة 

اإلسالمية فقد شيد  ا زتامػات   الركمانية كالبيزنطية(،كتعد مدينة تلمساف جزء ال يتازأ ال من اضتضارة 
كثػػرية كقػػد اىػػتم اظتعمػػارم اظتسػػلم  ػػذه العمػػائر نظػػر ظتػػا تقدمػػو مػػن طهػػارة جسػػدية كنظافػػة لتػػث عليهمػػا 

الػػدين اإلسػػالمي اضتنيف،كىػػذا مػػا أكجػػد نوعػػا مػػن العالقػػة الوطيػػدة بػػني عمػػارة اضتمػػاـ كاظتسػػاد لػػذلة        
 امات اليت أنش ت مبدينة تلمساف مايلي:مل يقل ش نا عنو كعن اظتدارس،من بػني اضتم

 حماـ الصباغين: 2-2-1
:"...ك ػا كػػذلة تلمسػاف قائالن  حػديثان عػن زتامػات"كصػف إفريقيػػا" لقػد ذكػر اضتسػن الػوزاف يف كتابػو

،يقػػع ىػػذا اظتبػػم بػػاضتي (2 عػػدة زتامػػات متفاكتػػة القيمػػة لكنهػػا ناقصػػة اظتػػػاء بالنسػػبة ضتمامػػات فػػاس..."
            شػػػارع خلػػػدكف كشػػػارع مػػػراب  ػتمد،يشػػػهد توافػػػدان كثيفػػػا نظػػػران ظتػػػا يقدمػػػو اضتمػػػاـ  الشػػػمايل الشػػػرقي بػػػني

 'الطبيػػب األبكػػم'مػػن راحػػة جسػػدية كنفسػػية للمسػػتحم،لذلة كػػاف يسػػمى عنػػد أىػػايل تلمسػػاف بالعاميػػة 
أف ذم كػػاف سػػائدان علػػى كىنػػاؾ دافػػع  خػػر زاد مػػن شػػعبية زتػػاـ الصػػباغني تتمثػػل يف االعتقػػاد الشػػعيب الػػ

بو بركة شتاكية ال تقدر بثمن،نااة عن تردد الويل الصا  سيدم بلحسن الغمارم على زتاـ  ىذا اضتماـ
ي فيو باسم سيدم بلحسن.  (3 الصباغني إىل اضتد الذم شتي

 (1 الصبَّاغني كالفن اظتعمارم الزياٍل عامة  نذاؾ.زتـا  أيضان حوض مربع الشكل ترتب  معو قناة ماء بارد،تتوج أعمدة اضتمـا تيااف رائعة الصنع تعك  الصورة اظتعمارية الراقية اليت حتٌلى  اء ساخن باصتدار الشرقي مزكد ب نبوب ينبعث منو اار اظتاء عرب ثقوب أحدثت يف اصتدار ؽتا يسمح برفع درجة اضترارة،كبنف  القاعة يوجد زاف ماعة اجملاكرة كاليت يطل  عليها اسم القاعة الساخنة أكباللهاة التلمسانية "السخوف"،تتميز        ىذه القاعة بكربىا كباحتوائها على خر،استعملت            ىذه القاعة كمكاف لتغيري اظتالب ،على يسار ىذه القاعة يوجد باب مزدكج لتفظ درجة اضترارة             يف القاـ،تعلوىا قبة ترتكز على أعمدة أحادية اضتا5لو قبل أف يفقد أصالتو األكىل بالرغم من أنو خضع لبعض التعديالت ذاكرٍين أنو لتتول على ركاؽ ييفضي إىل قاعة مربعة يبلا طوؿ ضلعها               ،كما يقدماف كصفان (4 كطريقة كضع تلة الرتتيبات اظتعمارية كعملية النحت كالزخرفةييرجع األخواف مارسيو تاريف بناء ىذا اظتعلم األثرم إىل الفرتة الزيانية،كذلة انطالقا من الطراز اظتعمارم 

                                  
  ،نشػر بػن خلدكف،تلمسػافـ19في عدتسات مصػورم القػرف  المعالم التاريخية كالمواقع األثرية بمدينة تلمسافالرزقي شرقي،-1

 151-149: ،ص2013
 20:اضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر ساب ،ص-2

 203: كلياـ كجورج مارسيو،مرجع ساب ،ص-3

4-Georges et William Marçais,Op.cit,p:666 
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 الفنادؽ: 2-3
 لتاار،فقد كاف لكل فندؽ مشرؼ كىو القابض الرشتي.ات البيع كالشراء،لذلة شكَّلت موردا اقتصاديا عرب    اظتداخيل اليت كاف يتحصل عليها ؽتا كاف يدفعو ا،لكي ت دم دكرىا اظتنوط  ا يفَّ بنائها على مقربة من القيسارية اليت كانت        مبثابة النواة التاارية اليت تتم فيها رتيع عملي(2 اظتقابلة عتا عرب ميناء ىنني     قدنتان،إذ قدـ إليها التاار جنوبان بقوافلهم التاارية،كمشاالن من الضفة اىتم اظتعمارم الزياٍل بتشييد الفنادؽ مبدينة تلمساف لدكرىا الفعاؿ يف تنشي  اضتركة التاارية          بني حواضر اظتغرب اإلسالمي 

ادر اإلشارة إىل أف دكره مل ينحصر فقػ  يف إيػواء الوافػدين إىل اظتدينػة فقػ  بػل تعػداه إىل غػري ذلػة       
،مػػن بػػني فنػػادؽ (3 إذ احتػػول علػػى مػػا يسػػمى بالدكانػػة كىػػي مبثابػػة قاعػػة تػػتم فيهػػا عمليػػات البيػػع كالشػػراء

 :مدينة تلمساف مايلي
 فندؽ المنصور: 2-3-1

 اصتنوبية الشرقية للاامع الكبري،يف نقطة تقاطع شارع مراب  ػتمد كشػػارع اهةػػباليقػػػػع ىػػػذا الػػػػفندؽ 
سػػيدم حامػػد كيعػػد مػػن اظتعػػامل األثريػػة الػػيت ال زالػػت ػتافظػػة علػػى كظيفتهػػا األصػػلية الػػيت أنيطػػت لػػو منػػذ 
الفػػػػػرتة الزيانيػػػػػة الػػػػػيت أسػػػػػ  فيهػػػػػا،تتميز كاجهتػػػػػو مبػػػػػدخل تػػػػػذكارم،كىو مػػػػػا جعلهػػػػػا تتشػػػػػابو مػػػػػع بعػػػػػض 

اد سػػيدم اظتسػػاجد،بغض النظػػر عػػن الزخػػارؼ كالظلػػة الػػيت تتميػػز  ػػا مػػداخل بػػاقي اظتعػػامل األثريػػة كمسػػ
اضتلوم كسيدم إبراىيم كمساد كمدرسة سيدم أيب مدين،كانت تغرز باصتهة العلويػة مػن اإلفريػز الػذم 

ؽتػر مسػقف ينفػتح علػى فنػاء لتي  مبدخلو قطع خشبية تعل  عليها مصابيح اإلنػارة،يلي اظتػدخل مباشػرة 
بالت البهػائم كؼتػازف ع السلع كإسطمربع الشكل بالطاب  األرضي،تتوزع من حولو دكػانات لبي مكشوؼ

العلف،كفيمػػا متػػص الطػػاب  العلػػوم فقػػد خصػػص ظتبيػػت النػػزالء يف غػػرؼ تصػػطف بشػػكل متقابػػل فيمػػا 
 (4 بينها

كن الػػيت كجػػدت بػػالقرب منػػو،إذ يتميػػز فنػػدؽ اظتنصػػور بتصػػميم معمػػارم بسػػي  ؽتاثػػل لتصػػاميم اظتسػػا 
مػع فنػادؽ اظتشػرؽ اإلسػالمي الػيت  من تفاصيل زخرفية سواءن بداخلو أكاارجو،كىو بػذلة ال يتشػابو متلو

                                                                                                          
1-ibid,p:163-165 

   298: مصدر ساب ،صمارموؿ كارااؿ،-2
 70: ساب ،ص سيدم ػتمد نقادم،مرجع-3
 68-67: ،صنفسورجع اظت-2
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دتيػػزت بالفخامػػة ككػػرب اضتاػػم السػػتيعاب أكػػرب عػػدد مػػن اظتسػػافرين عػػرب مػػا أؾتػػز  ػػا مػػن تفاصػػيل معماريػػة 
 (1 كزخرفية.
 فندؽ الَمدرس: 2-3-2

يوجػػد ىػػذا الفنػػدؽ علػػى مقربػػة مػػن سػػاحة الشهداء،يفضػػي مدخلػػو الػػذم يعلػػوه عقػػد نصػػف دائػػرم             
زىانًػػػػػػػػػني1.5ارتفاعها إىلخشبية يصل إذ تعلوه فضاءات مسقوفة ب كتاد علوم،تلف ىذا الفندؽ عن باقي الفنادؽ األخرل يف عدـ احتوائو على غرؼ ظتبيت اظتسافرين بطابقو الطيها سقف خشيب ت دم إىل الطاب  األرضي الذم يتكوف من صحن مستطيل نوعان ما،كيتضمن ىذا األخري ركاقا على طوؿ الغرؼ اليت حتي  بو،كمتإىل سقيفة يغ  ـ،ؼتصصة لتخزين السلع كىي تيعرؼ عند سكاف تلمساف باسم ًم

التو الراىنة فهو يسػػػػتعمل كمخزف لسلع اار سوؽ ػػسبة ضتػػػػ ػػ  يتم الػػػوصوؿ إليػػػػػػها بػػػواسػػػػطة السػػػػالمل،كبالن
 (2 اطتضر.

 فندؽ مامي: 2-3-3

ضريقع ىذا الفندؽ بني شارع  كالفواكو كادر اإلشارة إىل أف ىذا الفندؽ كفندؽ اظتدرس يوجداف يف اضتيز الذم كانت تشػغلو  السلم كشارع مراب  ػتمد يف مكاف ؼتصص لبيع اطت
القيصػػػارية فقػػػد دتركػػػزت ىػػػذه األخػػػرية بالزاكيػػػة الشػػػمالية الشػػػرقية للاػػػامع الكبري،ينفػػػتح اظتػػػدخل الرئيسػػػي 

ه عقػد حدكم،يوجػد علػػى نتينػو حػػوض مػائي مسػتطيل الشػػكل حتػي  بػػو للفنػدؽ ؿتػو اصتهػػة الشػرقية يعلػػو 
بالطػػػػات خزفيػػػػة قوامهػػػػا أطبػػػػاؽ ؾتميػػػػة ملونػػػػة باألخضػػػػر كاألزرؽ كاألصػػػػفر،يعقبو  ػػػػو مقبػػػػب ذك بػػػػاب 
خشيب،يعلوه عقد منكسر يقودنا              إىل صحن مستطيل أرضيتو مبلطة باضتاػارة كغػري مسػتوية 

،حتي  بو ثالث غرؼ سقفها مقبب بقبو نصف برميلي،كاحدة مربعة الشػكل ظتنع امع مياه األمطار  ا
كاظتتبقيتػػاف ذات شػػكل مسػػتطيل،تقود فتحػػة يعلوىػػا عقػػدىا منفػػرج مفتوحػػة بالزاكيػػة الشػػرقية مػػن الصػػحن 
إىل الطػػاب  العلػػوم عػػرب سػػلم يتكػػوف مػػن سػػبعة عشػػرة درجة،يتضػػمن الطػػاب  العلػػوم ثػػالث عشػػرة غرفػػة 

ة ظتبيػػػت اظتسػػػافرين،كما يوجدبػػػو ىػػػو ا خػػػر سػػػلم يتكػػػوف مػػػن سػػػت عشػػػرة درجػػػة مسػػػتطيلة كمربعػػػة مهيػػػ 
يوصػػػل إىل السػػػطح،اظتالحظ أف ىػػػذا الفنػػػدؽ مػػػن الفنػػػادؽ القليلػػػة الػػػيت حافظػػػت نسػػػبيان علػػػى كظيفتهػػػا 

 (3 األصلية.
 فندؽ الرمانة: 2-3-4   

يوجػد ىػذا اظتعلػم األثػػرم كسػ  ػتػالت ااريػػة لبيػع ؼتتلػف البضػائع،شتي كػػذلة نسػبة لشػارة الرمانػػة     
الػػػػيت كانػػػػت توجػػػػد بوسػػػػطو،كنظران النعػػػػداـ أم مصػػػػدر تػػػػارمتي حتػػػػدث عنػػػػو بقيػػػػت فػػػػرتة تشػػػػييده مبهمػػػػة            

                                  
 84-83: الرزقي شرقي،مرجع ساب ،ص-1
 231:مرجع ساب ،ص،نعيمة دزتاٍل صربينة-2
  232 :صمرجع ساب ،،نعيمة دزتاٍل صربينة-3
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طابقني،كاجهتػو الرئيسػية  إالٌ أف ىناؾ من ييرجعو للفرتة الزيانية،فيما متص تصميمو اعتندسػي فقػد تضػمن
ـ بابػػػو خشػػػيب ذم مصػػػراعني تعلػػػوه ظلػػػة مػػػن 1.90تتاػػػو ؿتػػػو الشػػػماؿ الغريب، ػػػا مػػػدخل يبلػػػا عرضػػػو 

القرميد األزتر اللوف،ينفتح على السقيفة اليت يتواجد  ا مصػطبتاف حاريتػاف علػى جهػة اليمػني كاليسػار 
الػػػذم يتضػػػمن فنػػػاء مربػػػع الشػػػكل  كانتػػػا تسػػػتعمالف للالوس،تفضػػػي ىػػػذه األخػػػرية إىل الطػػػاب  األرضػػػي

يتواجػػد مبركػػزه حػػوض ىػػو ا خػػر مربػػع الشػػكل،تتوزع حػػوؿ الفنػػاء ذتانيػػة غػػرؼ ؼتتلفػػة األحااـ،فباصتهػػة 
بعػة الشػكل فيمػا متػص الطػاب  العلػو اصتنوبية تتواجد غرؼ مستطيلة أما باصتهة اصتنوبية تتواجػد غػرؼ مر 

ت،بػو غػرفتني متقابلتني،كاحػدة مسػتطيلة كاألخػرل تم الصعود إليو بواسطة سٌلم يتكػوف مػن عشػرة درجاي
 (1 مربعة  ما نافذتاف تطالف على الفناءكىو ما يعرؼ مببدأ التوجو ؿتو الداخل.

 (2 كأخػػػرل كػػػػورشة طتيػػػاطة األلبسة.م بالػػػػكي مل كمكاف للتػػػػػداك ضمنهم ػتمد ديب،أما اليـو فقد أيختذ جزء          منو كمستودع لتخزين السلع كالبضائع،كغرفة بالطاب  األرضي تسػػػػتعصبح مقهى شعيب كمكاف الجتماع الثوار إٌباف الثورة التحريرية،كمع غتيئ الثمانينات أصبح اظتكاف اظتفضل للقاء اظت لفني الذين كاف من اظتسافرين ليادر اإلشارة إىل أف ىذا الفندؽ كيظف كمكاف لبيع اصتلود بعدما أيفرغ من كظيفتو األكىل اظتتمثلة                         يف إيواء 

 :الصهاريج 2-4
 ،يعتػػرب مػػػن اظتنشػػآت العمرانيػػػة(3 كىو يسػػمى كػػػذلة الصيػػهرمهري  لغػػةن حػػػوض كتتمػػع فيػػو اظتػػػاء،الصيػػ

مت فقد قدَّ قدنتان، عتا دكراف أساسياف يف حياة اضتواضر اإلسالميةاظتائية اليت أنش ىا السَّالطني،تتميز ب ف 
 كتزكيد اظتسػػاجد كاضتمامػػات باظتػػاء لطهػػارة األبػػدافريىػػا اظتػػاء الشػػركب لعػػابرم السػػبيل،دكران دينيػػان عػػرب توف

يف تشػكيلها مػوردان مائيػان لسػقي باعتباره من اصتوانب اظتهمة يف حياة اظتسلم،إضافة إىل دكرىا االقتصادم 
 (4 اظتزركعات كالبساتني.

 :كبيرالصهريج ال 2-4-1
 مالصهري  غرب اظتدينة العتيقة تلمساف بالقرب من باب كشوط أككما يعرؼ بباب سيديوجد ىذا 

                                  
 240-239:صنفسو،رجع اظت-1
  241: صمرجع ساب ،،نعيمة دزتاٍل صربينة-2
 954: ص،ساب مصدر ،غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفريكز بادم-2

ختصػػص ىندسػػة ،ماجستري،رسػػالة حالػػة الدراتسػػة مدينػػة نػػابلس،األتسػػبلة المائيػػة فػػي العمػػارة اإلتسػػالميةفػػداء ػتمػػد أزتػػد قعقػػور،-4
 02: ،ص2010،كلية الدراسات العليا،جامعة النااح الوطنية،فلسطني،معمارية

https://scholar.najah.edu/ar/program/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://scholar.najah.edu/ar/program/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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سػم ىػذا اال باسػم صػهري  ٍمبىػدَّل،يقاؿ أفَّ ،عيرؼ ىذا اظتعلػم الذم سبقت اإلشارة إليو أيب رتعة اظتطغرم
اظتػائتني مرت،أمػا ،يٌف بنػاؤه يف فػرتة حكػم السػلطاف أيب تاشػفني األكؿ،يبلػا طولػو قرابػة (1 ألمػرية زيانيػةيعود 

  (2 .عرضو فيبلا مائة مرت،كعمقو يقدر بثالثة أمتار
ذكػػر القػػػ  بػػػارج  أف أرضػػيتو كانػػػت مكسػػػوة بطبقػػػة مػػن اظتػػػالط القاسػػػي الػػذم نتنػػػع اخػػػرتاؽ اظتػػػاء     

 لألرضػػػية،يبلا شتكهػػػا حػػػػوايل كاحػػػد مرت،كفيمػػػا يتعلػػػػ  جبدرانػػػو فقػػػػد شػػػيدت مػػػن مػػػػادة الطابيػػػة بسػػػػمة
باظتاء  صص لتزكيد مدينة تلمساف خي  Shawحوؿ كظيفتو فحسب اظت رخ شىاٍك ـ،اختلفت ا راء 2.05
نزىػػة  يعارضػػو،حيث ذكػػر يف كتابػػو(3 يف حالػػة إذا مػػا كقػػع أم حصػػار،لكن أزنتػػا دم مونتغرافيػػو الشػػركب

ف اظتػاء أل لسػقي اظتزركعػات خصػص أنػو"Excursion Archéologique d’Oran à Tlemcen"أثريػة
 (4 .مكاف  خرالشركب كاف ي يت من 

لكن ما كردعن ػتمد بن عبد ا التنسي أمر مناقض ظتا تقدَّـ،إذ ذكر أفَّ السلطاف أبػو تاشػفني خلَّػد 
مآثر معمارية عديدة فريدة من نوعها مل يعهد بناءىا من قبلو،كالصهري  األعظػم ىػو كاحػدمن اظتناػزات 

،أم أف ىػذا (5 :"كػل ذلػة ظتلذاتػو الدنياًكيػة"اليت ابتكرىا ىذا السلطاف يف اجملاؿ اظتعمارم كأنػو كمػا ذكر
 الصهري  كاف القصد منو ىو التنزه كاالستمتاع فق .

 :عسكرية اإلتسالميةالمعالم األثرية العن  نبذة-3
                                  

 209:سيدم ػتمد نقادم،مرجع ساب ،ص-4

-5 Georges et William Marçais,Op.cit,p:666 

 ألَّف :كاف نقيبان يف نقيب يف فرقة اظتدفعية العسكرية الفرنسية بوىرافMontigravier Azima Deأزنتا دم مونتغرافيو -1
Excursion :كتابو  Archéologique d’Oran  à Tlemcenينظر،: L’Abbéjj.Bargés,Op.cit,p:35 

-2 Georges et William Marçais,Op.cit,p:666 
 150 :صد بن عبد ا التنسي،مصدر ساب ،ػتم-3
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تعػػػد العمػػػارة العسػػػكرية كاحػػػدة مػػػن أىػػػم البصػػػمات الػػػيت تركهػػػا اإلنسػػػاف قػػػدنتا عػػػرب رتيػػػع بقػػػاع ىػػػذه 
اإلحسػػػاس الفطػػػرم لإلنسػػػاف ؿتػػػو األمػػػن كاألماف،باعتبػػػاره أحػػػد أىػػػم اظتعمورة،كضػػػركرة ملحػػػة نابعػػػة مػػػن 

العوامػػػػل الػػػػيت سػػػػاعدت علػػػػى االرتقػػػػاء يف مسػػػػتويات اضتضػػػػارة عػػػػرب ؼتتلػػػػف جوانبهػػػػا سػػػػواء كػػػػاف ذلػػػػة             
يف اجملػػػاؿ اظتعمػػػارم كاالجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم كالثقايف،فقبػػػل أف تتػػػوفر لػػػو الدرايػػػة الكاملػػػة يف البنػػػا اختػػػػذ      

عن األمن من اضتيوانات اظتفرتسة كما ينام عن الطبيعة مػن ظػواىر   ن الكهوؼ كاظتغارات م كلن لو،اثان م
كاألعاصػػػري كاضترائػػػ ،دتيزت رتيػػػع أنػػػواع ىػػػذه العمػػػارة بالضػػػخامة كاظتتانػػػة كاسػػػتعماؿ أصػػػلب مػػػواد البنػػػاء 

 ان.لضماف أكرب قدر من مقاكمة يف ظلي الصراع الوجودم الذم عاشو اإلنساف قدنت
 األتسوار: 3-1

 قػػػػػػدَّمت األسػػػػػػوار ايطة بػػمدينة تلمساف كظيفتني أساسيػتني،ف ما األكىل فكانت عبارة عن جػػػدار يقف

باظترصػػػاد العتػػػداءات األعػػػداء،كذلة مػػػا أكػػػده الػػػدكر الفعَّػػػاؿ الػػػذم قدمتػػػو خػػػالؿ اضتصػػػار األكؿ الػػػذم 
 ـ1307ىػػػػ/706ـ إىل سػػػنة 1299ىػػػػ/698 يوسػػػف علػػػى مدينػػػة تلمسػػػاف مػػػن سػػػنة ضػػػربو أبويعقػػػوب

 ىػػػػػ/737ـ إىل سػػػػنة1334ىػػػػػ/735كأيضػػػػا اضتصػػػػار الثػػػػاٍل الػػػػذم ضػػػػربو أبػػػػو اضتسػػػػن اظتػػػػريين مػػػػن سػػػػنة 
رابػػػػة ،كلػػػػو أنػػػػو تػػػػوج بالناػػػػاح يف احتالعتػػػػا لكنػػػػو مل يػػػػدخلها مباشػػػػرة إفتػػػػا كقػػػػف ب سػػػػوارىا ق(1 ـ1336

تعتػػرب حيػػزان أكغتػػاالن تتواجػػد بداخلػػو العمػػائر اظتكونػػة  حتديػػد حػػدكد اظتدينػػة،إذ العامني،أمػػا الثانيػػة تتمثػػل يف
 للنسي  العمراٍل.

حسب ما ذكػره كػل مػن اليعقػويب فتعد مدينة أغادير اظتقر األكؿ للتحضر قبل بركز تلمساف كحاضرة،
كابن حوقل أهنػا كانػت ػتاطػة ب سػوار دفاعيػة،لكنهما اختلفػا يف تػػحديد ماىيػة بنائهػا فقػد ذكػر اليعقػويب 

 ا إىل اظتدينة العظمى اظتشهورة باظتغرب اليت يقاؿ عتا تلمساف كعليها سور حاارة كخلفو سور مايلي:"
                                  

 147-127:،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1
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،أمػػا ابػػن حوقػػل فقػػد ذكػػر مػػايلي "...تلمسػػاف مدينػػة أزليػػة كعتػػا أهنػػار جاريػػة كعليهػػا (1  خػػر حاػػارة ..."
 (2 ة...".أرحية كفواكو كثرية كعتا سور من  جر حصني منيع...كغالَّ ا عظيمة كمزارعها كثري 

يبػػػدك أف مػػػػا ذكػػػره اليعقػػػويب ىػػػو رمبػػػا مػػػا تبقػػػى مػػػن األسػػػوار الركمانيػػػة ألف الركمػػػاف اسػػػتعملوا اضتاػػػر             
يف بنػػػائهم كأف ىػػػذه األسػػػوار قػػػد  ػػػدمت كتشػػػققت نتياػػػة اضتػػػركب كقػػػاـ سػػػكاهنا ب صػػػالحها يف عهػػػد 

قػػل فػػال كجػػود لبقايػػا سػػور مػػن ا جػػر إدريػػ  الثػػاٍل كقبلػػو يف عهػػد أيب قػػرة اليفريين،أمػػا مػػا ذكػػره ابػػن حو 
كاظتادة األساسية اليت اعتمدكا عليهػا ىػي الطابيػة الػيت عكػف السػالطني علػى اسػتخدامها اتقػاءن لشػٌر بػين 

و ػػا ىضػػبة اللٌػػة سػػيت ،سػػاعدىم يف ذلػػة موقعهػػا اصتغػػرايف  إذ توجػػد جبن(3 حفػػص شػػرقان كبػػين مػػرين غربػػان 
ى كاد مشكانة الذم ي يت من اصتنػوب متاهػا إىل شػرؽ اظتدينػة  ا ثالث ًكدياف،الواد األكىل يسمكلتوؼ 

كالثاٍل يسمى بواد ماخوخ نتر باظتدينة،من اصتهة اصتنوبية الغربية،أما الواد الثالػث فيسػمى بػالواد اضتػر كنتػر 
باصتهة الشمالية الغربية،كيبقى مشاؿ اظتدينػة باؿتػداره يصػعب مػن مهمػة الػدخوؿ إليهػا،مل يتبػ  مػن السػور 

فاعي إال بعض القطع الصػغرية اظتفصػولة عػن بعضػها البعض،مثػل مػا تبقػى بػاصتنوب كاصتنػوب الشػرقي الد
فيما متػػص األسػػوار الدفاعيػػة ظتدينػػة اظتنصػػورة جػػاءت كشػػرط أساسػػي يػػدخل ضػػمن نسػػياها مػػن اظتدينػػػة،

عػػػن  العمػػػراٍل اظتشػػػكل عتػػػا،نظرا لكوهنػػػا أشػػػبو بقاعػػػدة عسػػػكرية،دائمة االسػػػتعداد لشػػػن ىاػػػـو أكالػػػدفاع
 نفسها،دتاشػػػػػى السػػػػػور الػػػػػدفاعي مػػػػػع ماىيػػػػػة طبوغرافيػػػػػة اظتوقػػػػػع،إذ سػػػػػاير خطوطهػػػػػا التضاريسػػػػػية كبقيػػػػػة
التحصػػينات الػػيت أقيمػػت باظتػػدف اإلسالمية،شيػػيد جػػزء مػػن األسػػوار فػػوؽ ىضػػبة مرتفعػػة،كجزء  خػػر فػػوؽ 

بنػػاء  شػػيدت أسػػوارغػػري منػػتظم األضالع،تقريبػػان ألنػػو علػػى شػػكل مسػػتطيل  ةػتػػو العامػػسػػهل منبسػػ  مال
  ـ1302/ ق 720عاـأيب يعقوب يوسف األسوار فقد شيدت على مرتني،اظترة األكىل يف بناؤه على يد 

 يبلػػػا طػػػوؿ األسػػػوار غتتمعػػػة حػػػوايلك  أمػػػا اظتػػػرة الثانيػػػة ف يعيػػػد  ي تػػػو علػػػى يػػػد حفيػػػده أيب اضتسػػػن اظتػػػريين
                                  

 146:،ص1860،مطبعة بريل،مدينة ليدف،البلدافأزتد بن أيب يعقوب ابن كاضح اليعقويب،-2

 93:،ص1872مطبعة بريل،مدينة ليدف،كتاب المسال  كالممال ،حوقل،أبو القاسم ابن -3

 10:ػتمد بن عمرك الطمار،مرجع ساب ،ص-3
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كيبلػػػا ـ،9إىل حػػػوايل الػػػذم يصػػػل االرتفػػػاعيف  زاد يػػػتقلص تػػػدركتيا كلمػػػا ـ1.50بػػػػ كلم،شتكهػػػا يقػػػدر5
للسػالمل الػيت كػاف يػتم  ػا الصػعود إىل ؽتػرات الكجود ألم أثر اظتالحظ أنو   ـ0.80عرض ؽتر اضتراسة بػ

 كتتوج األسػوارسػالمل خشػبية، تم باسػتعماؿت تػكانػ  تلة العمليػةأف  ،لذلة يرجحاضتراسة باظتوقع األثرم
حػػم تسػػمح للانػػد  ـ0.80 الػػذركةإىل  كارتفاعهػػا ـ0.70عرضػػها  رأسػػها علػػى شػػكل مثلػػث فاتاشػػر 

كصػػب  تسػػتخدـ كفتحػػات لرمػػي الرمػػاح كالسػػهاـ ـ1ػأمػػا اظتسػػافة الفاصػػلة بينهػػا فتقدربػػرصػػد التحركات،
 (1 .الزيت اضتارؽ على العدك

تتخلل األسوار أبراج ت دم كظيفة نقاط مراقبة لتساعد اصتند على حفظ األمن،حػم ال تيطػرؽ اظتدينػة    
على حني غفلة،تنفتح  ذه األبراج مزاغل تستعمل ىي األخرل لقذؼ السػهاـ،كتعلوىا شػرافات ضتمايػة 

األبػػراج إىل صػػنفني       اصتنػػد مػػن ضػػربات العدك،إضػػافة إىل أهنػػا تعمػػل علػػى تقويػػة كتػػدعيم األسوار،كتنقسػػم 
ت خػذ  الشػكلحيث الشػكل،أبراج مسػتطيلة تتمركػز بوسػ  األسػوار كىػي األكثػر عػددا،كأبراج مربعػة من 

ـ،أمػا طػوؿ ضػلعها اظتػوازم 3.5مكاهنا يف زكايا انعطاؼ األسوار،كتربز ىػذه األبػراج عػن األسػوار اػوايل 
أهنا تفػوؽ علػو األسػوار بثالثػة أمتػار لتحقيػ  ،أم (2 ـ66ـ،كيصل ارتفاعها حم القمة إىل7للسور فيبلا

أكرب غتاؿ من الرؤية،كل ذلة كاف مبثابة تررتة للمستول الذم بلغو الفكر العسكرم اظتريين،كالػذم يبػ  
 بطبيعة اضتاؿ جزءان ال يتازأ من الفكر اظتعمارم اإلسالمي ككل. 

 األبواب: 3-2
اظترموقػػػة  نػػػذاؾ مػػػن بيػػػنهم البكػػػرم يف م لفػػػة  ث بعػػػض اصتغػػػرافيني عػػػن مدينػػػة تلمسػػػاف ظتكانتهػػػاحتػػػدَّ 

          اظتسػػػػالة كاظتمالػػػػة فقػػػػد ذكػػػػر تلمسػػػػاف قػػػػائالن:"...كىي مدينػػػػة مسػػػػورة...كعتا ستسػػػػة أبواب،ثالثػػػػة منهػػػػا 
يف القبلة باب اضتماـ،بىاب كىب كباب اطتوخة كيف الشرؽ باب العقبة كيف الغرب باب أيب قرة....".
 3) 

                                  
1-Georges et William Marçais,Op.cit,p:201 

2-Georges et William Marçais,Op.cit,p:203 

  76 : ساب ،ص مصدر،أبوعبيد ا البكرم-2
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أيب عبػد ا البكػرم يتبػنٌي أف تلمسػاف القدنتة أغادير(خضػعت لتنظػيم  من خاللو مػا كرد مػن كصػف
 معمارم متقن،اسد يف كضع األبواب جبهات معينة من اظتدينة كفقان لقواعد تتمثل فيمايلي:

دفاعيػػة:تعترب اظتيػػزة األساسػػية الػػيت اكتسػػبتها األبػػواب  فقػػد كانػػت تفػػتح بػػالقرب مػػن خنػػدؽ أكمنحػػدر -
اضتركػػػة،كما يف إحاطتهػػػا بالسػػػتائر كىػػػي عبػػػارة عػػػن أسػػػوار قصػػػرية تعمػػػل علػػػى تكسػػػري للحػػػد مػػػن سػػػرعة 

 جبهػػػػػػات اعتاػػػػػػـو اظتنظمػػػػػػة مػػػػػػن طػػػػػػرؼ العدك،إضػػػػػػافة إىل دكر مراقبػػػػػػة القوافػػػػػػل الٌداخلػػػػػػة كاطتارجػػػػػػة مػػػػػػن
 اظتدينة،فمثالن كاف باب القرمادين يستقبل القوافل القادمة من ىنني كنػػػػدركمة،أما باب كشػػػوط فكػػػػػاف

 يستقبل القوافل ا تية من جهة اصتػػػنوب الغريب كأيضان من الغػػػػرب اليت تػػػػكوف قادمة من مػػػػػػدينة كجػػػػػدة  

 (1 كسالػماسة.
طبوغرافيػػػة:كذلة يف حتديػػػدىا حيػػػز اظتدينة،كأيضػػػان يف كوهنػػػا اضتػػػد الفاصػػػل بػػػني مػػػا ىػػػو داخػػػل اظتدينػػػة -

 كخارجها.
أضػػػرحة أكليػػػاء الصاضتني،فحسػػػب عػػػرؼ أىػػػايل مدينػػػة تلمسػػػاف          يالحػػػظ كجػػػود األبػػػواب بػػػالقرب مػػػن 

فقػػػد كضػػػعت كػػػذلة  ػػػدؼ حراسػػػة الباب،مثػػػل ضػػػريح أيب عبػػػد ا الشػػػودم اظتعػػػركؼ باسػػػم سػػػيدم 
اضتلػػوم قػػرب بػػاب الزاكيػػة،باب كشػػوط قػػرب ضػػريح سػػيدم بورتعػػة باصتهػػة الغربيػػة،كما أخػػذت بعػػض 

 دم كىاب،باب سيدم الربادعي.األبواب أشتاء أكلياء صاضتني مثل باب سي
األبواب اليت أشار إليها البكرم يف م لفو ىي أبواب مدينػة أغادير،كجػدت ثالثػة منهػا جبنػوب اظتدينػة 

كىػػػػي بػػػػاب كىب،بػػػػاب اطتوخػػػػة بػػػػاب اضتمػػػػاـ ككاحػػػػدة أخػػػػرل كجػػػػدت بػػػػالغرب تسػػػػمى ببػػػػاب أيب قػػػػرة               
،عيػػرؼ بػػذلة االسػػػم النفتاحػػو علػػػى مكػػاف مرتفػػػع (2 أمػػا اظتتبقيػػة دتركػػػزت بالشػػرؽ كتسػػػمى ببػػاب العقبػػػة

ككعر،كما عرؼ بباب سيدم الداكدم نسبة للويل الصا  اظتػدفوف جبػواره كأيضػان ببػاب أغػادير إبػاف فػرتة 
                                  

 31 :سيدم ػتمد نقادم،مرجع ساب ،ص-1

 133 :كلياـ ك جورج مارسيو،مرجع ساب ،ص-2
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 كػػػاف ىػػػذا،"De Montigravier Azimaاالحػػػتالؿ الفرنسي،حسػػػب كصػػػف" أزنتػػػا دك مونتغرافيػػػو"
 الباب جزءن من األسوار الدفاعية كبين اصتزء العلوم منو با جر،كيفَّ تلبيسو بالطػػػابية،أما اصتػػػػػزء السفلػػػي    

 )1(منو فقد بين ااار مصقولة جلبت من اظتوقػع الركماٍل بوماريا.
      رم بعػػد البكػػرم ذكػػر لتػػ  بػػن خلػػدكف ىػػو ا خػػر ستسػػة أبػػواب ختتلػػف ثالثػػة منهػػا عمػػا ذكػػره البكػػ

ييقػاؿ أف أبػا اضتسػن  يف االسم فهناؾ باب اصتياد باصتنوب الشرقي كباب العقبػة شػرقان،كغربا بػاب كشػوط
اظتػػػريين حينمػػػا انتصػػػر علػػػى السػػػلطاف الزيػػػاٍل دخػػػل تلمسػػػاف منػػػو،أما مشػػػاال بػػػاب سػػػيدم اضتلػػػوم كبػػػاب 

ػقطة دفاعيػة،شتي كػذلة ألنػػو ،يقػع ىػذا األخػػري بالشػماؿ الغػريب ظتدينػػة تلمسػاف كىػو يعتػرب نػػ(2 القرمػادين
يقػػع علػػى مقربػػة مػػن أفػػراف الفخػػار كالقرميػػد،ىناؾ مػػن يػػرل أف ىػػذا اظتعلػػم األثػػرم قلعػػة أماميػػة كقلعػػة ابػػن 

الػػيت توجػػد ىػػي األخػػرل باصتهػػة اصتنوبيػػة  اصتاىػػل الػػيت توجػػد باصتهػػة اصتنوبيػػة للمدينة،كقلعػػة بيػػت الػػريا
  (3 .الشرقية من اظتدينة

كػػاف  مػػن اظتنشػػآت النػػادرة الػػيت يرجػػع إنشػػائها لفػػرتة للموحػػدين مبدينػػة تلمسػػافييعػػد بػػاب القرمػػادين 
األساسػػي الػػذم يػػتم مػػن خاللػػو دخػػوؿ كخػػركج الفػػرؽ العسػػكرية للاػػيا الزيػػاٍل مػػن اصتهػػة البػػاب مبثابػػة 

        كقع  ذا اظتعلم  األثرم حدث تارمتي بارز دتثل يف ػتاكلة االغتياؿ الفاشلة ظت س  الدكلةكقد   الشمالية
كقد راح ضػػػحيتها الزيانيػػػة يغمراسػػػن بػػػن زيػػػاف مػػػن طػػػرؼ النصػػػارل الػػػذين كظفهػػػم يف حاميتػػػو العسػػػكرية،

مػػػن األبػػػراج،إذ يتكػػػوف مػػػن بػػػرجني شػػػكلهما  ،نتتػػػزج بػػػو نػػػوعني(4 زيَّػػػاف أخػػػو السػػػلطاف الزيػػػاٍلػتمػػػد بػػػن 
                 اسػػػػػػتعملت  اطتػػػػػػارجي دائرم،كبػػػػػػرجني مربعني،فيمػػػػػػا متػػػػػػص مػػػػػػادة بنائػػػػػػو فقػػػػػػد دتثلػػػػػػت يف اضتاػػػػػػارة الػػػػػػيت

يف األساسات كمادة الطابية اليت استعملت يف األبداف،يتضمن اظتوقع األثرم لقى أثريػة فخاريػة،كمن بػني 
                                  

3-L’Abbé jj.Bargés,Op.cit,p: 668-667  
 20-19:،مصدر ساب ،صلتي بن خلدكف-1

 24 : سيدم ػتمد نقادم،مرجع ساب ،ص-2
 113: ،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-3
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ب زالػػػت حتػػػتفظ ب جزائهػػػا بػػػاب اطتمي ،ليقيػػػت يف الفػػػرتات الالَّحقػػػة كالػػػيت الاألبػػػواب األخػػػرل الػػػيت أنشػػػ 
يػػػػػػة علػػػػػػػى الطريػػػػػػ  اظتػػػػػػػ دم للمنصػػػػػػورة،ملمحو العػػػػػػػاـ أيضػػػػػػان ببػػػػػػػاب اصتػػػػػػيا يقػػػػػػػع باصتهػػػػػػة اصتنوبيػػػػػػػة الغرب

ـ،يعلػػػو مدخلػػػو قػػػوس علػػػى شػػػكل حػػػدكة الفرس،أمػػػا مػػػادة بنائػػػو األساسػػػية 05مسػػػتطيل،ارتفاعو يبلػػػا 
 (1 فتمثلت يف ا جر.

 :ةاألثريالمواقع نبذة عن -4
 نػػػها قدنتان مػػػػعلى استيطانتػػػزخػػػػر مديػػػنة تلػػػمساف بػػػػعدد مػػػن اظتواقع األثرية اليت تشهد شهادة صادقة 

        طػػػػػرؼ عػػػػػدة دكؿ كالركمػػػػػاف كاألدارسػػػػػة كالزيػػػػػانيني كاظترينيني،كىػػػػػي ال زالػػػػػت تكتنػػػػػز غتموعػػػػػة مػػػػػن الل قػػػػػى
األثريػػة كالبقايػػػا اظتعماريػػػة اظتتنػػػاثرة ىنػػػا كىنػػاؾ،من بػػػني تلػػػة اظتواقػػػع تطرقنػػػا لػػذكر مػػػا زتػػػل طابعػػػان إسػػػالميا 

 ػتضان:
 :المنصورةالموقع األثرم  4-1
 ة تلمساف،ت سػػػ  علػػػى إثػػػػػرػػػػػسة كػػػػػػػػيلومرتات غػػػرب مدينػػػػػػىػػػذا اظتوقػػػع األثػػػرم علػػػى بيػػػػػعد ستػػػػوجػػػد ي
و اظترينيوف بقيادة أيب يعقوب يوسف على مدينة تلمساف الزيانية ظتٌدة تزيد عن الثمانية شنَّ الذم  ارػػػػاضتػػص

السػػلطاف اظتػػريين يف إخضػػاع اظتدينػػة كػػاف ،كإصػػرار (2 ـ1307ـ إىل سػػنة1299سػػنوات كذلػػة مػػن سػػنة
 كراء نقلو اضتكم من فاس إىل الة اظتنصورة اليت شتيت  ذا االسم تيمنا بانتصاره على الزيانيني.

ـ،أمػػا عرضػػو فيبلػػا 1300يبػػدك اظتظهػػر اطتػػارجي عتػػذا اظتوقػػع علػػى شػػكل مسػػتطيل تقريبػػان،يبلا طولػػو 
اصتامع،ىػذا األخػري الػذم كػاف مبثابػة ك  األسػوارا بقايػا   ىكتار101حوايل تبلا،يضم مساحة (3 ـ750
      الػيت شػيدىا اظترينيوف،كذلػة ظتزجػو بػني األناقػة كالضػخامة يف السعة كالزخرفػة،إذ أعتػرب أحسػن اصتوامػع  يةن 

يف  فو كاحد،كاف سقف بيت الصػالة مرفوعػا علػى أعمػدة مرمريػة يفػوؽ ارتفاعهػا العلػو اظتػ لوؼ يف بنػاء 
                                  

4-Georges et William Marçais,Op.cit,p:21 
 127: ،ص07ساب ،جعبد الرزتن بن خلدكف،مصدر -1

2-L’Abbé jj.Bargés,Op.cit,p:250 
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سػيدم  اذج اظتعمارية،نيقشت ب حد األعمدة ساعة مشسية،ىي متواجدة بقاعة صالة مسػادمثلهذه النم
أيضػػان اظتػػاٌدة كجود ا،مػػا يعكػػ   لػػوفرة كػػل عمػػود مػػن األعمػػدة صػػنع مػػن قطعػػة رخاميػػة كاحػػدة اضتلػػوم

اظتساد طوؿ  ييقدرـ،40 الشاى  البالا اظت ذنة اليت تتوج اصتامع جبدراهنا السمكية كعلوىا مهارة اظترينيني
      عثر  من حيث اظتساحة،كقد بعد جامع قلعة بين زتاد ـ كىو بذلة يعترب أكرب اصتوامع60كعرضو ـ85بػ

،بالنسػػبة (1  ...إخلكضػػوء أحػػواضك  أعمػػدةك  العقيػػ  مػػن العديػػد مػػن اظتناػػزات الفنيػػة كقطػػع فخمػػةعلػػى 
 دفػػػػاعي من األسػػػػوار الػػػػػػػدفاعية من مادة الطػػػػػػػابيةألسوارىا فػػػػقد قاـ أبو يعقػػػوب يوسػػػػف ببػػػػػناء حػػػػػزاـ 

 الطابية اظتقاكمة لعوامل الطبيعة كضربات اظتناجي  بسمة يصل إىل مرتين. 
 اد:الموقع األثرم العبَّ  4-2

 يعتػػرب ىػػػذا األخػػػري مػػن اظتواقػػػع الػػػيت احتفظػػػت بػػبعض األطػػػالؿ األثريػػػة الػػػيت عكسػػت مػػػدل رقػػػي األسػػػػالؼ        
 يف شػػٌم اجملػػاالت سػػواء االجتماعيػػة أك االقتصػػادية أكاظتعمارية،لقػػد بػػدأ ؾتػػم ىػػذا اظتكػػاف يسػػطع بعػػد أف أصػػبح

تقػع ىػذه البلػدة حػػوايل كيلػومرتين جبنو ػا الشػرقي،كؽتَّا ،(2 قبلػة للمقبلػني علػى ا خػرة كاظتػدبرين عػن الػدنيا
 (3 إذ حتتمي باصتبل الذم تقع على سفحو.األمن،اظتياه اصتارية كتوفر عامل كفرة فيها سهَّل االستيطاف 

ينقسم العيػبَّاد حسب طبوغرافية إىل جزئني العبٌػاد السػفلي كالعبٌػاد الفػوقي،يتميز األكؿ بوجػود أطػالؿ  
مبػػاٍل ييعتقػػد أهنػػا بقايػػا ألكقػػاؼ مسػػاد سػػػيدم أيب مػػدين،كما يعتقػػد أهنػػا كانػػت اظتركػػز األصػػلي لقريػػػة 

قػػػدنتا مسػػػادين األكؿ مسػػػاد العبٌػػػاد السػػػفلي الػػػذم ال تػػػزاؿ م ذنتػػػو  العٌباد،حسػػػب الػػػبعض كػػػاف يضػػػم
قائمة،كالثاٍل يظهر بعض بقاياه على مقربة مػن ضػريح أيب إسػحاؽ الطيَّػار إىل جانبػو كػذلة ؾتػد ضػريح 

فيما متص العٌباد الفوقي يقع شرؽ العبٌػاد السػفلي،يتداكؿ سػكانو فكػرة مفادىػا أنػو  ،ك (4 الشيف السنوسي
                                  

  257: كلياـ كجورج مارسيو،مرجع ساب ،ص-3
 123: الرزقي شرقي،مرجع ساب ،ص-1

3-L’Abbé jj.Bargés,Op.cit,p:260 

4- Georges et William  Marçais,Op.cit,p:666 
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سػػبب ن مقػػربة يف القػػدَل،إذ يقولػػوف ؿتػػن نعػػيا مػػع األمػػوات يف بيوتنا،كىنػػاؾ مػػن ذكػػر أف كػػاف عبػػارة عػػ
اظتوقع كاف قبلة صتمع غفري ي توف إليػو لينػالوا بركػة الػدفن جبػوار العبٌػاد الزاىػد كأف تعمػريه ذلة يعود لكوف 

إنشػاء زكايػا تسػتقبل بدأ بعد مػواراة الػويٌل الصػا  سػيدم أيب مػدين يف ذلػة اظتكاف،باظتقابػل مػع ذلػة يف 
الغربػػػػاء الػػػػذين يريػػػػدكف نيػػػػل بركػػػػات ىػػػػذا الويل،كذلػػػػة مػػػػا سػػػػرٌع مػػػػن كتػػػػرية تعمػػػػري العبٌػػػػاد الفػػػػوقي مقارنػػػػة 

 (1 على منحدراتو.بالسفلي،فقد بم األىايل مساكنهم 

 كىدـبارة عن حي شعيب مكتظ باظتساكن،كثري منها فقد صبغتو التارمتية أػػػػٌباد اليـو عػػػػلدة العػػػػحاؿ ب

ال يػػػػزاؿ                      ضػػػػريح سػػػػيدم أيب مدين،كمسػػػػاده كػػػػذلة ،إالَّ أف رتػػػػوع الزائػػػػرين ال تػػػػزاؿ تتوافػػػػد علػػػػى دتامػػػػان 
 ىو ا خر ي دم كظيفتو الدينية على أكمل كجو يف سائر أياـ األسبوع.

 الموقع األثرم بأغادير: 4-3
أغػػػػػادير كاحػػػػػدة مػػن الػػػػػمدف الضاربػػػػػػة جذكرىػػػػا يف التاريف،كجػػدت باظتكػػاف الػػذم اختػػذه الركمػػاف فيمػػا 

معسػػػكران عتػػػم حينهػػػا شتيػػػت ببوماريا،اػػػػػػدر اإلشػػػارة إىل أنػػػبعض الكتابػػػات اظتنقوشػػػة باضتاػػػارة الػػػيت بعػػػد 
نة تشػرتؾ مػع بقيػة اظتػدف الركمانيػة باظتوقع دلَّت على أف بوماريا انتقلت من غترد معسكر إىل مدي كجدت

 (2 التصميم كاظتراف .نف   يف

أكرد علي اصتزنائي يف م لفو جين زىرة ا س يف بناء مدينة فاس ما نقلو الػوراؽ يف مىقىاًبًسػو أف إدريػ  
الثػػاٍل دخػػل أغػػادير كأصػػلح أسػػوارىا كصػػنع فيػػو منػػربنا كتػػب عليػػو اشتػػو قائالن:"...دخلػػت جػػػامع تلمسػػاف      

سػػنة ستػػ  كستسػػني كستسػػمائة فرأيػػت يف رأس منربىػػا لوحػػا مػػن بقيػػة منػػرب قػػدَل قػػد ثبػػت ىنػػاؾ كعليػػو  يف
مكتوب:"ىػػذا مػػػا أمػػر بػػو اإلمػػاـ إدرًيػػ  بػػن ًإدرًيػػ  بػػن عبػػد ا بػػن حسػػن بػػن اضتسػػن بػػن علػػي بػػن أيب 

مل يتبػػ  مػػن مدينػػة أغػػادير إال ،ك (3  طالػػب رًضػػي ا عنػػو،يف شػػهر ػتػػـر سػػنة تسػػعة كتسػػعني كمىائػػة... "
                                  

1-ibid,p:667 

2-Deloum Said,Op.cit,p:20 
 27:ص،ساب مصدر ،علي اصتزنائي-2
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عمراهنا،حسب ما ذكره األخواف كلياـ كجيورج مارسيو حدث  اندثرت رتيع تفاصيل،إذ مسادىام ذنة 
 (1 .،حينها انقطع التوافد على مسادىاذلة اعتار خالؿ السيطرة الرتكية على مدينة تلمساف

دراسػػػة دتثػػػل جػػػزءان مػػػن الػػػرتاث اظتعمػػػارم            إف غتمػػػوع الػػػرتاث اظتبػػػين كاظتواقػػػع األثريػػػة اظتختػػػارة كعينػػػات لل
تنوعػػػت بػػػني الدينيػػػة كاظتدنيػػػة معلمػػػا تارمتيػػػان  38 بتقػػػدَلالكلػػػي الػػػذم تزخػػػر بػػػو مدينػػػة تلمسػػػاف،إذ قمنػػػا 

 فيما ك أضرحة، 05مدارس ك 04ساجد كػػم 09لمان منها ػػػمع 18لا عددىاػػػػدينية فبػػػػ ما الػػػػسكرية،فػػػػكالع
 املػػػػد،أما اظتعػػػػهري  كاحػػػػػادؽ كصػػػػػفن04د كػمنها قصرين كزتاـ كاح 08اظتدنية فبلا عددىا متص اظتعامل 

 أبواب.10معلما أثرم منها سوراف ك 12األثرية العسكرية  فبلا عددىا 
وقػػػع ألثػػػرم كموقػػػع أغػػػادير كموقع اظتنصػػػورة اػثلت يف مػػػػػػػػرية فعػػػددىا ثالثػػػة دتػػػػػػسبة للمواقػػػع األثػػػػػػػأمػػػا بالن

اػػدر اإلشػػارة إىل أف ىػػذه اظتعطيػػات ال تعكػػ  مػػا ىػػو موجػػود بػػ رض الواقػػع،إذ قمنػػا ب خػػذ فتػػاذج العباد،
نقديـ ما يف ذكره سػابقان عػدد كنسػب ك فق  عن كل نوع كعليو ىي تعك  ما ىو كائن يف الدراسة فق ،

 ية كاألعمدة البيانية:اظتعامل كاظتواقع األثرية يف اصتدكؿ ا يت مع تبيني نسبها يف الدائرة النسب
                                  

 168: كلياـ كجيورج مارسيو،مرجع ساب ،ص-1
 النسبة اظت وية العدد الكلي العدد كظيفة  اظتعلم    األثرم ماىية األثر

اظتعػػػػػػػػػػػامل األثريػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػالمية 
 الػدينية

  9 اظتساجد
18 

 
 4 اظتدارس 44%

 5 األضرحة
 

 اظتعامل األثرية اإلسالمية اظتدنية
 

  2 القصور
 
8 

 
 

20% 
 1 اضتمامات
 4 الفنادؽ

 1 الصهاري 
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:يبين أنواع المعالم األثرية كالمواقع األثرية كعددىا كفل العينات المختارة للدراتسة بمدينة 01الجدكؿ رقم
 إعداد الباحثتلمساف.من 

 
 

 
 

:تبين نسب المعالم األثرية كالمواقع األثرية بمدينة تلمساف كفل عينات الدراتسة.من  01الدائرة النسبية رقم 
 إعداد الباحث

 
             :تبين المعالم كالمواقع األثرية بمدينة تلمساف كفل العينة المختارة للدراتسة.01األعمدة البيانية رقم 

من إ
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اظتعػػػػػػػػػػػامل األثريػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػالمية 

 العسكرية

   2 األسوار
 %29 12 10 األبواب

 %7 3 3  اظتواقع األثرية
 100% 41   اجملموع اإلرتايل
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 الباحثعداد 
مػػػة  يتضػػح مػػن اصتػػدكؿ كالػػدائرة النسػػبية كاألعمػػدة البيانيػػة أعػػاله اطتاصػػة باظتعػػامل كاظتواقػػع األثريػػة اظتقدَّ 

كعينػػػات للدراسػػػة مػػػن الػػػرتاث اظتػػػادم كاظتواقػػػع األثريػػػة يف ىػػػذا الفصػػػل أف تلمسػػػاف كانػػػت مػػػن اضتواضػػػر 
تنوعت فيها العمائر بني ما ىو ديين كمدٍل اظترموقة حضاريان اكم الفسيفساء اظتعمارية اليت توجد  ا،إذ 

كعسػػكرم كذلػػة لعػػدة اعتبػػارات أقتهػػا كوهنػػا مدينػػة إسػػالمية حػػرص سػػالطينها كسػػاكينها علػػى االمتثػػاؿ 
لتعػػػاليم الػػػدين اضتنيف،كمػػػا أكلػػػوا أقتيػػػة للعلػػػم كالعلمػػػاء عػػػرب مػػػا شػػػيد  ػػػا مػػػن مسػػػاجد ألداء الصػػػلوات 

ني كأضػػرحة شتيػػت نسػػبة عتػػم مسػػاجد كأبواب،كقػػد اطتمػػ  كمػػدارس كػػاف لتضػػر دركسػػها بعػػض السػػالط
،كمػا كانػت  ىلػة بالسػكاف الػذين %43.90معلمػان بنسػبة  18جاء عدد عينة ىذه اظتعامل يف الدراسة 

شػػيدكا فيهػػا مسػػاكن مل تكفنػػا كرقػػات ىػػذا الفصػػل للحػػديث عنها،كزتامػػات كفنػػادؽ كغريىا،جػػاء عػػدد 
ر اإلشػػارة أهنػػا نسػػبة دتثػػل فقػػ  مػػا ىػػو مػػدركس كاػػد %19.51معػػامل بنسػػبة  8العينػػات اطتاصػػة  ػػا 

يع اظتساكن اظتتبقية بالفصل أما إذ ربطنا الدراسة مع الواقع فاظتعامل اظتدنية دتثل أكرب نسبة إذ ما أضفنا رت
ألف اظتسكن ىػو مػن يتحقػ  فيػو االسػتقرار البشػرم الػذم مػن خاللػو تنبعػث بقيػة النشػاطات ىنا كىناؾ 

 راعة كالبناء.                 اإلنسانية كالتاارة كالز 
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ت الػػػدكؿ اجملػػػاكرة كألف موقػػػع اظتدينػػػة كمقوماتػػػو الطبيعػػػة مػػػن تربػػػة خصػػػبة كثػػػركات مائيػػػة ىائلػػػة حترشػػػ
يف بنػػاء أسػػوار كأبػػراج كأبػػواب لتػػوفر اضتمايػػة كاألمػػن أكػػرب قػػدر ؽتكػػن لسػػاكينها لػػذلة جػػػاء  ا،كلػػذلة 

،أمػػػا %29.26معلمػػػا يف الدراسػػػة بنسػػػبة  12عػػػدده نسػػػياها ػتاطػػػان  ػػػذا النػػػوع مػػػن العمارة،كقػػػد بلػػػا 
اظتواقػػع األثريػػة الػػيت كانػػت يف كقػػت مػػن األكقػػات ػتػػل عبػػادة كسػػكن كبيػػع كشػػراء قػػد جػػاء عػػددىا ثالثػػة 

 من العدد اإلرتايل. %7بنسبة 
 خال ة الفصل:

دينػػػة مػػػن خػػػالؿ مػػػا جػػػاء يف الفصػػػل الثالػػػث اظتوسػػػـو بنبػػػذة عػػػن الػػػرتاث اظتعمػػػارم كاظتواقػػػع التارمتيػػػة مب
تلمسػػاف،تبني جليػػان أهنػػا زاخػػرة بػػرتاث معمػػارم أصػػيل كذائػػع الصػػيت،ال لشػػيئ إالَّ ألهنػػا شػػهدت تعاقػػب 
حكم كاستيطاف العديػد مػن الػدكؿ يف فػرتة حياتػو،تراثها اظتػادم الغػري منقػوؿ جػاء متنوعػان بػني مػا ىػوديين 

كىػي التامعػات السػكنية  الػيت   كمدٍل كعسكرم،إضافة إىل كجود مواقع أثريػة باظتنصػورة كالعبػاد كأغػادير
كانت موجودة على مقربة منها،كلكوف تلمساف نقطة مغرية لالستيطاف البشرم،كػتَّل اىتماـ السػالطني 
إذ تيوجػػت عاصػػمة للمغػػرب األكسػػ  ألزيػػد مػػن ثالثػػة قركف،عاشػػت خالعتػػا فػػرتات سياسػػية صػػعبة فػػاؽ 

فم ن جانػػػػػب العمػػػػػارة الدينيػػػػػة ؾتػػػػػد علػػػػػى نسػػػػػياها التػػػػػارمتي نسػػػػػي  مدينػػػػػة ندركمػػػػػة كىنػػػػػني كمػػػػػان ككيفػػػػػا،ن
  رأسػػػها:اصتامع الكبػػػػري الػػػػذم كضػػػػعت أسػػػػ  نواتػػػو األكىل إبػػػػاف الفػػػػرتة اظترابطية،مسػػػػاد سػػػػيدين بومػػػػدين
سيدم اضتلوم الذين يرجعاف للفرتة اليت احتل فيها اظترينيوف تلمسػاف علػى يػد السػلطاف أيب اضتسػن كابنػو 

سػػػػػحاؽ إ ،ضػػػػريح أيبم،سػػػػيدم بلحسػػػػن التنسيأيب عنػػػػاف فػػػػارس،ا مسػػػػاد سػػػػيدم إبػػػػػراىيم اظتصمود
 ....اخل.اظتدرسة اليعقوبيةالتاشفينية، درسة،مدرسة سيػدم بومدين،اظتالطيار

...اخل جػػاءت  الصػػهري  األعظػػم،الفنادؽ،اظتشور الصباغني،قصػػرأمػػا العمػػارة اظتدنيػػة فتمثلػػت يف:زتػػاـ 
 كلها متنوعة بني ماىو خاص كعاـ خدمة للمنفعة العامة.

ادر كأسػػػػوار اظتدينػػػػة الػػػػيت مل يتبػػػػ  منهػػػػا إال القليػػػػل النػػػػ أسػػػػواراصػػػػوص العمػػػػارة العسػػػػكرية دتثلػػػػت يف 
فقػػػد انفػػػردت مبيػػػزة التصػػػاقها ب ضػػػرحة األكلياء،كقػػػد ذكػػػر أبػػػو الفػػػداء ثالثػػػة عشػػػرة اظتنصػػػورة،أما األبواب،
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كانػت متواجػدة أبػواب   بابان،يوافقو يف ىذا القوؿ لتي بن خلػدكف إذ يػذكر زيػادة علػى أبػواب أغػادير الػيت
أخرل مثل:باب عمراف،باب إيالف،باب البنود،بػاب التويتػة،باب اضتلػوم كبػاب اظتلعب،بػاب زيرم،بػاب 
إمن رام،باب علي،باب كشوط الذم يتواجد باصتهة الغربية من اظتدينة،شتي نسبة لضريح الويل اػاذم 

ل تلمساف منو،كىناؾ باب القرمػاديني يقػع لو سيدم بورتعة،يقاؿ أف أبا اضتسن اظتريين حينما انتصر دخ
 ىذا األخري بالشماؿ الغريب ظتدينة تلمساف. 

 أما اظتواقع األثرية فقد كجدت على مستول ػتي  اظتدينة كلي  بداخلها كذلة مبايلي:
       مدينػػة اظتنصػػورة:اليت تضػػػم زيػػادة علػػى أسػػػوارىا موقعػػان كبػػري اضتاػػػم يضػػم لقػػى أثريػػػة كمسػػاد جػػػامع              

 الزالت م ذنتو ظاىرة للعياف.
م ذنػػة أغادير:ىػػذه األخػػرية الػػيت كانػػت جػػزء مػػن جػػامع أسػػ  يف الفػػرتة اإلدريسػػية،كجزء مػػن مدينػػػة  
كانػػت عػػامرة ك ىلػػة بالسكاف،اضػػمحل كػػل شػػ ء كمل تتبػػ  إال النصػػوص الػػيت حتػػدثت عنهػػا إضػػافة إىل 

 اظت ذنة.
علػػػػى مقربػػػػة مػػػػن مسػػػػاد سػػػػيدم أيب مدين،ينقسػػػػم          اد:ىػػػػذه الكلمػػػػة رتػػػػع عابػػػػد،تكونت نوا ػػػػابَّ العي 

 اد السفلي كالعلوم.إىل قسمني العبَّ 
 

 



 

 

 

 

 

 الفصل المالث
 .نبػذة عن التراث المعمارم كالمواقع األثرية بمدينة ندركمة كىنين

 
 

 مدينة ندركمة -1
  .نبذة عن اظتعامل األثرية الدينية اإلسالمية 1-1
  .اإلسالمية دنيةاظتعامل األثرية اظتعن نبذة  1-2
  .عسكرية اإلسالميةة الػاظتعامل األثريعن نبذة  1-3
  مدينة ىنين -2
  .اإلسالمية اظتعامل األثرية الدينيةعن نبذة  2-1
 .اإلسالمية اظتعامل األثرية اظتدنيةعن نبذة  2-2
 .اإلسالمية اظتعامل األثرية العسكريةعن نبذة  2-3
 .األثريةاظتواقع نبذة عن  2-4

  
 
 
 

 

 



 نػػدينة ندركمة كىنيذة عن التراث المعمارم كالمواقع األثرية بمػنب             الفصل المالث      

123 

 

  مدينة ندركمة:-1
 تمهيد:

و باقيػػا للعيػػاف رغػػم أصػػيل،ال يػػزاؿ الػػبعض منػػمدينػػة ندركمػػة مػػن اظتػػدف العتيقػػة الزاخػػرة بػػرتاث إسػػالمي 
كبػيٍعػػػػد الفػػػػرتة الزمنيػػػػة الػػػػيت شػػػػهدت مػػػػيالده أكؿ مرٌة،اجتمػػػػع عتػػػػذه اظتدينػػػػة عوامػػػػل مكنتهػػػػا          نوائػػػػب الٌدىر،

من تبوء مكانة مرموقة بني حواضػر اظتغػرب اإلسػالمي،جاء يف مقػدمتها مكاهنػا االسػرتاتياي الػذم يعتػرب 
،إضػػافة إىل ذلػػة دتيػػز بػػوفرة اظتػػاء كالرتبػػة اصتيػػدة اظتعطػػاءة فقػػد سػػاقتت سػػهوعتا              حصػػنا طبيعيػػا يػػوفر األمن

      الغنيػػػة يف تلبيػػػة حاجيػػػات سػػػكاهنا كىػػػو مػػػا أشػػػار إليػػػو حسػػػن بػػػن ػتمػػػد الػػػوزاف يف حديثػػػو عػػػن ندركمػػػة 
لسػػالفة الػػذكر اعت اظتعطيػػات ،شػػاَّ (1 :"...السػهوؿ القريبػػة مػػن السػػاحل منتاػػة جػػدا طتصػػوبتها..."قائالن 

تلمسػاف العاصػمة  فقد كانت ثاٍل أىم اضتواضر بالدكلة الزيانية بعد ،اختيارىا ألف تكوف حاضرة إسالمية
أنظر ،يػػػة متنوعػػػة دينيػػػة كمدنيػػػة كعسػػػكرية ػتاطػػػة بسػػػور خػػػارجيالػػػذم جعلهػػػا تكتسػػػب معػػػامل أثر األمػػػر 

 زنا حديثنا على اظتعامل األثرية فق .،أما اظتواقع التارمتية فال توجد باظتدينة،لذلة ركَّ (02اظتخط  رقم  
 معالم األثرية الدينية اإلتسالمية:نبذة عن ال 1-1

لقػػد حظػػي ىػػذا النػػوع مػػن العمػػارة بتقػػدير كاىتمػػاـ السػػالطني جبميػػع دكؿ العػػامل اإلسػػالمي ضترصػػهم 
ة سػػيدنا ػتمػػد صػػلى ا عليو،لقػػد كالبقػػاء علػػى اظتػػنه  الػػذم أتػػت بػػو سػػنَّ علػػى إعػػالء كلمػػة ا، الشػػديد
إىل مدينة ندركمة كباقي حواضػر اظتغػرب مػع غتيػئ الفػتح اإلسػالمي علػى يػد عقبػة بػن نػافع الفهػرم        امتد

بينيت  ا معامل دينية جسدت ذلة النقل كالتواصل اضتضارم.عليو إىل إفريقية،ك 
 2) 

 المساجد: 1-1-1   
 مة ختطيطان ذم أبعاد دينية منبثقة عن التشػػػػريع اإلسػػػػالمي الذمتضمن النسي  اظتعمارم ظتدينة ندرك 

 اسَّػػد يف رتػػػػػيع اظتدف قديػػػػمػػػان،فػػػقد تػػػميز بوجػػػود مسػػػاد جامع لت دية صالة اصتمعة كالعيدين مبركزىا

                                  
 10 : ساب ،ص اضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر-1
 16 :عمرك الطمار،مرجع ساب ،ص ػتمد-2
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توزعػػت علػػى بػػاقي بػػذلة النػػواة الػػيت تلتػػف مػػن حولػػو بقيػػة عمػػائر مدينػػة ندركمة،كاظتسػػاجد الػػيت  مكونػػان 
 أحيائها لت دية الصلوات اطتم  كاظتساكن كالدركب.

 الجامع الكبير:-أ   
اعتمػػدت مدينػػة ندركمػػة يف تصػػميمها علػػى اصتػػامع الكبػػري كنػػواة كمركػػزو عتػػا تتفػػرع منػػو بػػاقي اجملػػاالت     

 Renéالدنياكيػػة األخرل،يرجػػع الفضػػل يف التعػػٌرؼ علػػى تػػاريف بنػػاء ىػػذا اظتعلػػم األثػػرم إىل رينيػػو بىاًسػػي

Basset  دائرم،تتػػ لف  الػػذم اكتشػػف لوحػػة خشػػبية كانػػت جػػزءان مػػن منػػرب اصتامع،شػػكلها عقػػد نصػػف
ـ،حتتػػػوم علػػػى التػػػاريف اإلنشػػػائي ظتنػػػرب اصتػػػامع 0.72مرتكعرضػػػها 1مػػػن اثػػػين عشػػػرة سػػػطر،يبلا ارتفاعهػػػا 

الكبػري بندركمػة العتيقػػة،األمر الػذم دؿَّ علػى أف اصتػػامع ىػو مػن تشػػييد اظترابطني،ييػرجيح مكتشػف اللوحػػة 
يت أصػبح فيهػا سػلطانا فيمػا يقػارب سػنة أفَّ اظتشيد ىو السلطاف اظترابطي يوسػف بػن تاشػفني يف الفػرتة الػ

مبدينػة ندركمػة مسػادا جامعػا لػومل تكػن تتمتػع  ،مل يكن لذلة السلطاف أف ي س (1 ـ1081ىػ/474
 مب ىالت طبيعية اارية كسياسية جعلتها حتظى ب قتية بالغة.

اـ الشػػػكل اطتػػػارجي اصتػػػامع الكبػػػري مسػػػتطيل نتتػػػد مػػػن الشػػػرؽ إىل الغػػػرب كىػػػو ؽتاثػػػل يف ملمحػػػو العػػػ
ـ،لتتػػوم بيػػت صػػالتو الػػذم يبلػػا 20 ـ كعػػرض28.30،يبلػػا طولػػو (2 للاػػامع الكبػػري بػػاصتزائر العاصػػمة

ـ علػػػى تسػػػعة بالطػػػات عموديػػػة علػػػى جػػػدار القبلػػػة لتملهػػػا صػػػفاف مػػػن 9.70ـ كعرضػػػو28.30طولػػػو 
مػػن ىػػذا  ،ػتػػراب اصتػػامع ستاسػػي األضػػالع عقػػده مفصػػص كىػػو الوحيػػد(3 األعمػدة تعلوىػػا عقػػود حدكيػػة

النػػوع باصتامع،يوجػػد عػػن نتينػػو اظتنػػرب كعػػن يسػػاره علػػى الػػركاؽ الثػػاٍل مػػن اػػراب غرفػػة تسػػتعمل كمكتبػػة 
كأمػػاـ اػػراب علػػى البالطػػة اظتركزيػػة مسػػاحة مشػػكلة بواسػػطة عقػػد أكسػػ  كعقػػدين علػػى شػػكل مربػػع مػػن 

و ركاقػني جانًبيني،أمػا اتمل أهنا كانت مغطاة بقبة اندثرت يف كقت الح ،فيما متص الصػحن فيوجػد بػ
                                  

1-René Basset,Op.cit,p: 22-23 

-2 Georges Marçais,l’Architecture....,Op.cit,p:192 

-3 Rachid Bourouiba,L’art…,Op.cit,p  606:  
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أبػػواب اصتػػامع فهػػػي ثالثػػة،األكىل علػػى اليسػػػار اػػراب مقابػػل البالطػػػة مػػا قبػػل األخػػػرية كالثانيػػة يف الػػػركن 
 الشمايل الغريب،كالثالثة جبانب اظت ذنة يف الزاكية الشمالية الشرقية.

 Basset  Renéفيمػػا متػػص اظت ذنػػة تقػػع بػػالركن الشػػمايل الشػػرقي للاامع،كقػػد الحػػظ رينيػػو باسػػي 

كجود لوحة ت سيسية على نتني مدخلها تتػ لف مػن ذتانيػة أسطر،تشػري إىل تػاريف ت سيسػها ىػذا مػا كيتػب 
 عليها:بسم ا الرزتن الرحيم صلى ا على سيدنا ػتمد

 ...كىا الصامع أىل ندركمة 
 ب مواعتم كأنفسهم ككل احتساب

  كانبنت يف ستسني يـو
 بن عبدبناىا ػتمد بن عبد اضت  

 الرزتن الشيصي يف عاـ تسع كأربعني
 كسبع ماية

ـ،ارتفاعهػا شػاى  مقارنػة 1348سػنة يواف  التاريف اعتارم اظتدكف على اللوحة ،(1 ا أرتعني مرزته
مبآذف مساجد تلمسػاف يتشػا اف يف الزخرفػة أمػا اصتوسػ  فهػو خػاؿ مػن أم زخرفػة،ما عػدا فتحػة صػغرية 

ػػػػػلَّمها مػػػػػن تسػػػػػع كتسػػػػػعني مسػػػػػتطيلة تنتهػػػػػي علػػػػػى شػػػػػكل عقػػػػػد حػػػػػ دكم عػػػػػرب جهاتػػػػػو األربعػػػػػة،يت لف سي
،رمبػػػػػػا تعٌمػػػػػػد اظتعمػػػػػػارم إؾتػػػػػػازه  ػػػػػػذا العػػػػػػدد تيمنػػػػػػان ب شتػػػػػػاء ا اضتسػػػػػػم،يبلا ارتفاعهػػػػػػا الكلٌػػػػػػي (2 درجػػػػػػة

ـ كيبلػػا طػػوؿ 4.64ـ كأمػػا اصتوسػػ  فيصػػل ارتفاعػػو إىل69.80ـ،حيػػث يصػػل ارتفػػاع بػػدهنا إىل64.04
بزخػػارؼ ىندسػػية علػػى ىي ػػة شػػبكة مػػن اظتعينػػات كالعقػػود اظتفصصػػة ـ،يػػزداف البػػدف 4.76ضػػلع قاعػػد ا

يف ىذا اصتامع  ؾتده قد تبم اظتستطيل الذم حٌدده الفػن نف  الشيء كاظتنكسرة كل كاجهتني متقابلتني،
                                  

1-René Basset,Op.cit,p:     60  

 65:ػتمد رابح فيسة،مرجع ساب ،ص-2
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ضتديثالفن  يف على عرض اظتستطيل ادد سم2830أم بيت الصالةعرض  فبعد تقسيماظتعمارم اضتديث، مارم ا  اظتع

 (1 .سم137.5سم كعمقو 75امع الكبري ىي عبارة عن مستطيل عرضو اظتساحة اظتخصصة لكل مصلو باصت سم،إذان 5 صالة تبقى مسافة قدرىااليف بيت  اجملسدلرقم سبعة صفوؼ،كىو ا سم ؾتد اضتاصل137.5سم إذا ما قسمناه على970اظتقدربػ اظتصلى ا عم مأ،كىو عدد اظتصليننفسو اظتوجود على أرض الواقع باصتامع الكبرييف الصف الواحد  مصليا 37ؾتد اضتاصل ىوسم،75أم

 ارين:مسجد القدَّ -ب
 .كًفقان لألعماؿ اضترفية اليت كانت تقـا على مستواهكاظتساجد كذلة ؼتططوا اظتدف اإلسالمية قدنتان يف تسمية األحياء كالدركب إتباعها يف بعض اظترات كىي الطريقة اليت ألف على          على مستول حي القدَّارين الذم كانت تصنع فيو القدكر،لذلة زتل اظتساد نف  تسمية اضتي    وجد باصتهة اصتنوبية الشرقية ظتدينة ندركمة يارين ألنو القدَّاظتعلم األثرم باسم مساد  عرؼ ىذا

   (4 .ضي  اصتامع الكبري باظتصلنيتها كازدياد عدد ساكنيها ك اتساع ًخطيف الفرتة اليت شهدت فيها اظتدينة         من ىذا اظتنطل  يرجح بنائو،(3 دتاشيان مع اظتبدأ الذم قامت عليو دعوة عبد ا بن ياسني كمقاسا ا توحي بالبساطة اليت كاف كتسدىا اظترابطوف يف عمائرىم الدينيةأف تصميمو دعاماتو  اػػػػكم  يقة  نذاؾػػػػػالمية العتػػػػػػػػػػصاميم اظتدف اإلسػػػػمبركزىا كما كاف معموال بو يف تتشييده تَّم مساد متت  باظتدينة ل كاف أكؿ ،لكن ىناؾ من أرجع نش تو إىل الفرتة اظترابطية،إذ لو(2 رمبا إٌباف حلوؿ األدارسة ب غادير       الكبريأفَّ ىذا اظتساد أنشئ يف فرتة سابقة لفرتة اؾتاز اصتامع  René Bassetذكر رينيو باسي 

ـ،أمػػػا عرضػػػػو 13.15شػػػكلو مسػػػتطيل تقريبػػػان دتتػػػػد اسػػػتطالتو مػػػن الشػػػماؿ ؿتػػػػو اصتنوب،يبلػػػا طولػػػو 
ـ،ينفػػتح 97يوجػػد ببيػػت صػػالتو أربعػػة أسػػاكيب كثالثػػة بالطػػات عموديػػة علػػى جػػدار القبلػػة.ـ،8فيبلػػا

ـ، أكسػطهم ىػي األكسػع 1.45ـ،كعػرض يقػدر بػػ 2.24مدخلو الرئيسي باصتدار الغريب،بارتفاع يقدر بػػ
ـ،لقػػد فقػػد اػػراب شػػكلو األصػػلي 2.90ـ يف حػػني يقػػدر عػػرض البالطتػػني اظتتبقيتػني 3إذ يبلػا عرضػػها 

يف إعػػػادة  ي تػػػو مبػػػواد بنػػػاء حديثة،يوجػػػد عػػػن  نتينػػػو فتحػػػة مربعػػػة غػػػائرة يوضػػػع فيهػػػا اظتنرب،بالنسػػػبة  بعػػػدما
للػػدعامات فمنهػػا مػػا توسػػ  بيػػت الصػػالة كمنهػػا مػػا يلتصػػ  باصتػػدراف،تعلوىا أقػػواس علػػى شػػكل حػػدكة 

مسػاد كىػي قوسػا،فيما متػص اظت ذنػة فهػي تتواجػد بالزاكيػة الغربيػة للبػػ حدل عشػرة الفرس يقدر عددىا 
األمر الػذم ييػرجح فرضػية أهنػا ظتسػاد،عند حديثػو  عػن ا    Basset Renéرينيو باسي  بلمل تيذكر من ق

أقيمػػت يف كقػػت الحػػ  خاصػػة أهنػػا ختلػػو مػػن أم زخرفػػة كمبنيػػة مبػػواد بنػػاء حديثػػة السػػقف ىػػو ا خػػر يف 
نمان كمصػنوعان باطتشػب إعادة بنائو مبادة ا جر كاضتديد كاإلشتنت يف حني يفرتض أف يكػوف سػطحو مسػ

 الػيت بنيػت قػدنتان بػاظتغرب اإلسػالمي يرتفػع السػقف عػن مسػتول أرضػية بيػت الصػالة على غػرار اظتسػاجد
 (5 .ـ4.35بػ

ـ،كىػػو ال يػػزاؿ يقػػدـ دكره اظتتمثػػل يف ت ديػػة 1912صيػػنيف ىػػذا اظتعلػػم األثػػرم كآثػػار كطػػين منػػذ سػػنة 
 الصلوات اطتم  إىل حدي الساعة.
                                  

 145:بسنوسي الغوثي سيدم ػتمد،مرجع ساب ،ص-1
2-René Basset,Op.cit,p:  60  

  ،مكتبػػػة اطتػػػاؾتي01،طالحضػػػارة اإلتسػػػالمية فػػػي المغػػػرب كاألنػػػدلس فػػػي عصػػػر الػػػرابطين كالموحػػػدينحسػػػن علػػػي حسػػػن،-3
  377:،ص1980مصر،

 66:،مرجع ساب ،صػتمد رابح فيسة-4
 68-67:،ص،مرجع ساب ػتمد رابح فيسة-5
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 الزىراء الشريفة: مسجد اللَّة-جػ
ػي ىػذا اظتسػاد نسػبة ظتػرأة تسػمى باللػة الزىػراء الػيت  ا عاشػت          هنػأ René Bassetذكررينيػو باسػيشتي

لكػػػن لػػػي  ىنػػػاؾ دليػػػل مػػػا يثبػػػت أهنػػػا عاشػػػت يف تلػػػة فػػػرتة ،(1 الفػػػرتة اإلدريسػػػية إبَّػػػافمدينػػػة ندركمػػػة  يف
د كذلػة علػى مقربػة مػن مسػاد القػٌدارين ىػذا اظتسػاد باصتهػة اصتنوبيػة علػى مسػتول حػي بػين زيػ يوجد،

 السالف الذكر،ال ييعرؼ ش ء عن تاريف بنائو،إذ مل ترد أم إشػػػارة يف النصوص التػػػػاريػخػػػػية حوؿ ذلة
صر اظتعمارية ما يرجح تاريف بنائو إىل نف  الفرتة اليت شييد فيها مساد القٌدارين لتشابو العنااؾ ػػلكن ىن
ت كالعقود،كيظف ىذا اظتساد يف كقت من األكقات كمدرسة ضتفػظ القػر ف الكػرَل ا يف الدعامااظتتمثلة 

مساد للصلوات اطتم  ليتم غلقو بعػد ذلػة ؼتافػة أف ينهػار علػى اظتصػلني للض ػعف الػذم اعػرتل مػواد 
ة بنائو كالتلف الذم أصاب أجزائو،اظتلفت لالنتباه أنو مل يتم  تشييده كباقي مساجد اظتدينة فوؽ األرضػي

 ( 2 إذ شيد يف الطاب  العلوم فوؽ اضتانوت.
يلػػي اظتػػػدخل الرئيسػػػي للمسػػاد الػػػذم يقػػػع باصتهػػة الغربيػػػة سيػػػٌلم يتكػػوف مػػػن تسػػػعة عشػػرة درجػػػة يػػػتم          

ـ كعرضػػػػػو 9.49مػػػػػن خاللػػػػػو الصػػػػػعود إىل بيػػػػػت الصػػػػػالة،مظهره اطتػػػػػارجي مسػػػػػتطيل،إذ يقػػػػػدر طولػػػػػو بػػػػػػ
مػػوازيني صتػػدار القبلػػة،كما يوجػػد بػػو أيضػػان ستسػػة دعامػػات ـ،يتكػػوف بيػػت الصػػالة مػػن أسػػكوبني 8.55بػػػ

تتشػػػابو مػػػع الػػػػيت ىػػػي موجػػػػودة باصتػػػامع الكبػػػػري كمسػػػاد القػػػدَّارين اثنتػػػػاف منهػػػا توجػػػػد بالوسػػػ  كاثنتػػػػاف 
ملتصقتاف باضتائ  اظتتواجد على نتني كيسار جدار القبلػة مػع بػركز قليل،كالدعامػة اظتتبقيػة توجػد باضتػائ  

ة مع بركزىا أيضان عنو،أما العقود فقد جاءت خالية من أم زخرفة كعلػى نػوعني األكؿ اظتقابل صتدار القبل
لصالة منكسر لصػغر على شكل حدكة الفرس كالثاٍل نصف دائرم منكسر ي خد مكانو يف طريف بيت ا

 ال يسمح بانفراج العقد إىل أقصى حدو ؽتكن. حيثحام بيت الصالة،
                                  

1-René Basset,Op.cit,p 64:  

 72-70:ػتمد رابح فيسة،مرجع الساب ،ص-1
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القبلػػػػة علػػػى عكػػػ  مػػػا ىػػػو حاصػػػل مبسػػػاد القػػػػدَّارين          بوائػػػة ىػػػذا اظتسػػػاد جػػػاءت موازيػػػة صتػػػدار 
الػػػذم جػػػاءت بوائكػػػو موازيػػػة كعموديػػػة علػػػى جػػػدار القبلػػػة،يالحظ أف بيػػػت الصػػػالة دتيػػػز مبيػػػزة خاصػػػة         

ـ       2.70تتمثػػل يف علػػو السػػقف،إذ جػػاء مػػنخفض مقارنػػة بسػػقوؼ بقيػػة اظتسػػاجد فارتفاعػػو إذ ال يتاػػاكز
              ظتسػػػاد بالطػػػاب  العلوم،أمػػػا م ذنػػػة اظتسػػػاد فهػػػي حديثػػػة العهػػػد مقارنػػػة بفػػػرتة رمبػػػا مػػػرد ذلػػػة لتواجػػػد ا

لعػػدـ  بنػػاء اظتسػػاد كمػػواد بنائهػػا ككػػذا زخرفتهػػا مػػا يػػدؿ أهنػػا بنيػػت يف فػػرتة متػػ خرة عػػن بنػػاء اظتبػػم ككػػل
 (1 .كجود التشابو

 األضرحة: 1-1-2   
ىتمػػاـ الفقهػػاء الػػذين فضػػلوىا للعػػيا كنشػػر كانػػت مدينػػة ندركمػػة علػػى غػػرار مدينػػة تلمسػػاف ػتػػ  ا  

العلػػػػم،إذ ال تػػػػزاؿ بعػػػػض أضػػػػرحتهم باقيػػػػة علػػػػى مػػػػرئن للعيػػػػاف شػػػػاىدة علػػػػى تفضػػػػيلهم اإلقامػػػػة باظتدينػػػػة               
لكنها تبقى قليلة مقارنة مبا ىػو موجػود مبدينػة تلمسػاف،كما أف اظتصػادر الػيت حتػدثت عنهػا ىػي األخػرل 

René Bassetي باسػػػت الػػػيت كردت عػػػن رينيػػػو قليلػػػة ناىيػػػة عػػػن بعػػػض اإلشػػػارا
،مػػػن أبػػػرز تلػػػة (2 

 األضرحة مايلي:
 (3 :ضريس تسيدم أحمد البجائي-أ

عػن زتػزة بػن رحػاؿ يوجػد ضػريح ىػذا الػويل الصػا  يف اظتػدخل  رينيػو باسػيحسب الركاية الػيت ذكرىػا 
الشمايل الشرقي ظتدينة ندركمة،كأنو بػين بعػد اضتادثػة الػيت كقعػت للسػلطاف عبػد اظتػ من بػن علػي يف اوالػو 

كلػػػػم          60رفقػػػػة جيشػػػػو حينمػػػػا اسػػػػتقر بػػػػو األمػػػػر بقريػػػػة عػػػػني كبػػػػرية الػػػػيت تبعػػػػد عػػػػن مدينػػػػة ندركمػػػػة اػػػػوايل
                                  

 70:،صنفسورجع اظت-2
2-René Basset,Op.cit,p: 36-66  

     تػومرت يف أغمػات كريكػةأزتد الباائي:ىو إشتاعيل بن يسالَّىل اعتزرجي،ال يعرؼ ش ء عن تاريف ميالده،كاف تلميػذ ػتمػد بػن -2
كىو يعتػرب مػن األصػحاب العشػرة لو،شػارؾ يف تقػويض الدكلػة اظترابطيػة كت سػي  الدكلػة اظتوحديػة،كالَّه ابػن تػومرت القضػاء،ككاف أحػد 

خبػاء  يفـ علػى إثػر ػتاكلتػو  اظتبيػت 1160 ىػػ/555الذين تولوا عقد البيعة لعبد اظت من بن علي بعد كفاة بن تومرت،تػويف يف السػنة 
 31:عبد اظت من بن علي إلنقاذه ؽتن حاكلوا قتلو،ينظر:أيب بكر الصنهاجي البيذؽ،مصدر ساب ،ص
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دخػػل عليػػو الباػػائي لييعلمػػو أف ىنػػاؾ مػػ امرة تػػدبر لػػو مػػن طػػرؼ بعػػض قػػادة جيشػػو،فقرر      كىػػو يف خيمتػػو 
أف يبيػػػت يف خيمتػػػو مكانػػػو،كيف الليػػػل دخػػػل اظتتػػػآمركف اطتيمػػػة كضػػػربوا بسػػػيوفهم جسػػػد الباػػػائي ضػػػانني       

هم،ا أخذكا يقتسموف نشوة االنتصار لكن باغتهم عبد اظت من بن علي كقضػى علػي أنو السلطاف،صباحان 
أمػػػر بوضػػػع جثػػػة الػػػويل الصػػػا  سػػػيدم أزتػػػد الباػػػائي فػػػوؽ ظهػػػر ناقػػػة كعنػػػدما انتهػػػى  ػػػا السػػػري باصتهػػػة 

 (1 الشمالية الشرقية لندركمة أمر ببناء ضريح لو.

 عن حػػػمزة بن رحاؿ حػػػػوؿ كفاة الػػػويل الػػػصا  René Bassetإفَّ الركاية اليت نقلها لنا رينيو باسي 
لنػػػا ابػػػن زرع يف مكػػػاف حػػػدكثها،إذ أشػػػار يف م لفػػػو األنػػػي  اظتطػػػرب بػػػركض القرطػػػاس        ختتلػػػف عمػػػا نقلػػػو

يف أخبار ملوؾ اظتغرب كمدينة فاس إىل أف سيدم أزتد الباائي عندما قدـ مػن إفريقيػة إىل طناػة مػركران 
ـ تفقػػدَّه عبػػد اظتػػ من بػػن علػػي 6660ىػػػ/555بػػوىراف مػػع اصتػػيا اظتوحػػدم مػػن شػػهر ذم اضتاػػة سػػنة 

،كمػا يػذكر  أف السػلطاف (2 جده مقتوالن بعد أف قرر اظتبيت يف خبائو إلنقاذه من اظت امرة اليت دبرت لػوفو 
أمر بوضع جثثو فوؽ  ظهر ناقة كبناء قبة كمسػاد مالصػ  عتػا أيػن توقفػت الناقػة،كأمر أيضػان بنػاء مدينػة 

كر أهنا دتركزت على الطريػ  ،كىناؾ من ذ (3 البطحاء،علمان أنو ذكر أهنا كانت تقع بالقرب من كاد شلف
اظت دم إىل اصتزائر بواد ًممى بالقرب من غليزاف.
 4) 

رمبػػا ييعػػزل ىػػذا االخػػتالؼ يف سػػرد اضتقػػائ  التارمتيػػة إىل طغيػػاف الذاتيػػة عػػن اظتوضػػوعية عنػػد صػػاحب 
ث عبػد الػرزتن بػن دَّ ػػػػػػػد حتػػػػػػػػػلَّ شبهة،كقػػػػػػػاطترب لتمايد أصػلو كموطنػو كىػو مػا كتعػل اطتػرب اظتنقػوؿ إلينػا ػت

ريا مػػا كقػػع للمػػ رخني كأئمػػة ل علػػم التػػاريف بقولػػو:"...ككثعػػن التقػػدَل اطتػػاطئ لألخبػػار يف فصػػ خلػػدكف 
                                  

3-René Basset,Op.cit,p: 36-30  

 199ص:أيب اضتسن بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي،مصدر ساب ،-2
 200:اظتصدر نفسو،ص-2

 28:اضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر ساب ،ص-4
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        من اظتغػال  يف اضتكايػات كالوقػائع العتمػادىم فيهػا علػى غتػرد النقػل غثػان أكشتينػان كمل يعرضػوىا علػى النقل
 (1 أصوعتا كال قاسوىا ب شباىها كال سربكىا مبعيار اضتكمة....كحتكيم النَّظر كالبصرية يف األخبار...".

اطتػػػارجي للضػػػريح اظتتواجػػػد مبدينػػػة ندركمػػػة بشػػػكلو اظتربػػػع،إذ يبلػػػا طػػػوؿ  يكػػػليتميػػػز اعتعلػػػى العمػػػـو 
ف،يتوسػػ  قاعػػة الضػػريح ـ،بالنسػػبة للمػػدخل مل يتاػػاكز ارتفاعػػو اظتػػرت كنص4أمػػا ارتفاعػػو فيبلػػا  ـ5ضػػلعو

كعرضػػػػػو  ـ6أمػػػػػا طولػػػػػو فيبلػػػػػا ـ 6.50مقػػػػػاـ الػػػػػويل الصػػػػػا  كىػػػػػو عبػػػػػارة عػػػػػن صػػػػػندكؽ خشػػػػػيب ارتفاعػػػػػو
ا،يعلػو الضػريح قبػة كبػرية اضتاػم  وؿي سيػرى  ده ا ػتمَّػ الَّ إً  وى لىػإً  بقماش أخضر مكتوب عليػو الى  مغٌطى،ـ06

 مقارنة مبساحتو االرتالية.
 دنية:مال المعالم األثريةعن نبذة  1-2

بعػػػػد أف أصػػػػبحت مدينػػػػة ندركمػػػػة دار سػػػػكم كاسػػػػتقرار للنػػػػاس الػػػػذين كفػػػػدكا للعػػػػيا فيهػػػػا،ازدىرت               
فيهػػا اضتركػػة اظتعماريػػة الػػيت جػػاءت كنتياػػة حتميػػة لػػذلة االجتمػػاع البشػػرم،األمر الػػذم جعػػل نسػػياها 

اصػان كاظتسػاكن كقصػور السػالطني اظتعمارم يكتسب طابعان مدنيان ظتا أنشئ  ا مػن مبػاٍل منهػا مػا كػاف خ
،كىي اظتبػػػاٍل الػػػيت اشػػػتملت عليهػػػا اظتدينػػػة لكوهنػػػا كانػػػت مػػػن اضتواضػػػر اظترموقػػػة كعامػػػان  كاضتمامػػػات...إخل

  نذاؾ.
 القصور: 1-2-1

القصػػػر كاحػػػد مػػػن العمػػػائر الػػػيت أخػػػذت حيػػػزان يف النسػػػي  اظتعمػػػارم باظتػػػدف العربيػػػة اإلسػػػالمية،ظهرت               
كالبػػذخ اللػػذين كصػػال إليهمػػا اظتسػػلموف،مدينة ندركمػػة ىػػي األخػػرل عرفػػت كجػػود ىػػذا النػػوع بعػػد الػػرتؼ 

 اظتعمارم،كقد دتثل فيمايلي:
 :قصر السلطاف-أ

                                  
 13:ص،01،مصدر ساب ،جخلدكفالرزتن بن  عبد-4



 نػػدينة ندركمة كىنيذة عن التراث المعمارم كالمواقع األثرية بمػنب             الفصل المالث      

131 

 

مدينػػة ندركمػػة كاحػػدة مػػن تلػػة اظتػػدف الػػيت حظيػػت  ػػذا النػػوع مػػن البصػػمات اظتعماريػػة نظػػرا ألقتيتهػػا 
بين يف فرتة حكم السػلطاف اظتوحػدم  ذا اظتعلم األثرمى السياسية،تشري الذاكرة الشعبية مبدينة ندركمة أف

،كقػػد (1 ـ1163ىػػػ/558ـ كانتهػػت يف سػػنة 1131ىػػػ/526عبػػد اظتػػ من بػػن علػػي الػػيت بػػدأت يف سػػنة 
      اختار لو مكانا باصتهػة اصتنوبيػة مػن اظتدينػة العتيقػة ليضػمن لػو أكػرب قػدر مػن العلػو كاالرتفػاع الػذم لتقػ 

فطبوغرافيػػة اظتدينػػة اظتمتػػدة علػػى طػػوؿ فػػح السػػرتخاء ب طاللػػو علػػى اظتدينػػة ككل،لػػو جػػوان مناسػػبا لإلقامػػة كا
        كالزالػػػت الػػػبعض مػػػػن جػػػدراف ىػػػػذا اظتعلػػػم األثػػػرم باقيػػػػة ضتػػػدي السػػػػاعةجبػػػل فالكسػػػن اضػػػػطرتو إىل ذلة،

 كقػػػد حظػػػي بعمليػػػة تػػػرميم أعػػػادت لػػػو بعضػػػا مػػػن بريػػػ  ماضػػػيو كىػػػو مصػػػنف كمعلػػػم أثػػػرم كطػػػين منػػػذ
 (2 ـ.6966سبتمرب68

 المساكن: 1-2-2
ال يقتصػر مفهػـو اظتسػكن يف كػػػونو غتػرد قشػرة جوفػػػاء تتضػػػمن تشػػػػكيالن معماريػان خاصػان،بل ىػو أبعػػد 

كقػد ،(3 يف مراتػب اضتضػارة يعترب أىم أداة حضػارية سػاعدت اإلنسػاف علػى اظتضػي قيػديمان  حيثذلة، من
توزعػػػت جبميػػػع أحيائهػػػا  حيػػػثاظتعمارم،شػػػكَّل اظتسػػػكن مبدينػػػة ندركمػػػة أىػػػم كحػػػدة معماريػػػة بنسػػػياها 

حرص اظتعمارم اظتسلم يف تصميمو لو حتصيل أكرب قدر مػن األمػن كالراحػة كاضترمػة كاأللفػة لقد السكنية،
بني األسرة نفسها كبني اصترياف مع بعضهم البعض،مستعمالن ما تىوفَّر يف البي ة اليت حتي  بو من مػواد كمػا 

 اظتساكن مايلي:ع لو من خربات،من ضمن تلة امَّ 

 دار القاضي:-أ
                                  

 350-322 :علي ػتمد الصاليب،مرجع ساب ،ص-1
 78:مصطفى مركاف،مرجع ساب ،ص-2
ماجستري،ختصص فنوف شعبية،قسم الثقافة  رسالة،تطور المسكن اإلتسالمي في مدينة تلمساف،دراتسة فنية أثرية،بريشي دركيا-1

 15:،ص2012الشعبية،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،
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شتيػػػت كػػػذلة نسػػػبة للقاضػػػي الػػػذم عيػػػني مػػػن طػػػرؼ األمػػػري عبػػػد القػػػادر علػػػى مدينػػػة ندركمػػػة،بنيت            
لػػػػو ىػػػػذه الػػػػدار ليقػػػػيم باظتدينػػػػة كيكػػػػوف مطلعػػػػا علػػػػى أحػػػػواؿ سػػػػكاهنا،تقع جنػػػػوب اظتدينػػػػة علػػػػى مسػػػػتول               

ـ            6ـ كعرضػػػو 4.5ية يعلػػػوه عقػػػد حػػػدكم،يبلا ارتفاعػػػو حػػػي بػػػين زيد،مػػػدخلها مفتػػػوح بالواجهػػػة الشػػػمال
بابػػو حديػػدم رمبػػا يرجػػع إىل اضتقبػػة االسػػتعمارية،تليو السػػقيفة الػػيت يوجػػد علػػى يسػػارىا اظترحاض،تفضػػي 

ـ،كحتي  بو أربعة غػرؼ علػى يسػاره توجػد 7ـ كعرضو بػ60مباشرة إىل فناء شكلو مستطيل يقدر طولو بػ
،الغرفتػػاف اظتتبقيتػػاف ²ـ50هنػػا اسػػتعملت السػػتقباؿ الضػػيوؼ تبلػػا مسػػاحتها حػػوايلغرفػة مسػػتطيلة ييػػرجح أ

ـ، ا نافذة خشبية تطل على الركاؽ،كاألخرل 6كاحدة تقع يف الزاكية اصتنوبية شكلها مربع طوؿ ضلعها 
ـ،مسػػػاحتها 6ـ كعرضػػػها 60يف الزاكيػػػة الشػػػمالية،أما الغرفػػػة الرابعػػػة فتعتػػػرب أكػػػرب الغػػػرؼ طوعتػػػا يقػػػدر بػػػػ

عتػػػا مػػػدخل يف الزاكيػػػة اليمػػػم كنافػػػذة تطػػػل علػػػى الفناء،فيمػػػا متػػػص اظتطػػػبف فهػػػو األصػػػغر مسػػػاحة  ²ـ60
ـ ال لتتوم على نافذة إفتا فق  على ثقبني يوجػداف يف أعلػى 4ـ كعرضو 6شكلو مستطيل يقدر طولو بػ

أف يتزكجػػوا،يتم زاكيتػو اليسرل،بالنسػبة للطػػاب  العلػوم فقػػد كػاف ؼتصصػػان لألبنػاء الػػذين يسػتقركف بػػو بعػد 
 (1 الوصوؿ إليهم عرب السلم الذم ينطل  مباشرة من فناء الدار.

 مسكن الزرىوني: -ب
يقػػػع ىػػػذا اظتسػػػكن باصتهػػػة اصتنوبيػػػة الشػػػرقية مػػػن حػػػي اطتربػػػة بػػػني عػػػدد مػػػن اظتسػػػاكن،رغم مػػػا أصػػػابو           

يػػرجح أنػػو يعػػود للفػػرتة  مػػن تلػػف إالَّ أنػػو ال يػػزاؿ يػػ دم كظيفػػة السػػكن،فيما متػػص تػػاريف بنائػػو ىنػػاؾ مػػن
اظترابطية للبساطة اليت دتيزه كمواد البناء اظتستعملة فيو كمادة الطابية اليت اشتهر استخدامها عند اظتػرابطني 

،كاجهتػػو اطتارجيػػة خاليػػة مػػن أم زخرفػػة كمػػا ال توجػػد  ػػا (2 يف السػػيما يف اظتبػػاٍل اظتدنيػػة كلػػو بصػػورة أقػػل
اظتسكن من طابقني،يتم الولوج إىل الطػاب  األرضػي عػرب مػدخل ،كيت لف فتحات حفاظان على حرمة أىل

ـ،نصػػل عػػرب السػػقيفة إىل فنػػاءو ذم تصػػميم مسػػتطيل الشػػكل طولػػو 6.37ـ كعرضػػو6.93يبلػػا ارتفاعػػو 
                                  

  78-77 :مصطفى مركاف،مرجع ساب ،ص-1
 87:ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-2
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             ـ،أرضػػػػيتو مبلطػػػػة باضتاػػػػارة،لتي  بػػػػو مػػػػن جهاتػػػػو األربعػػػػة ركاؽ مل تتبػػػػ  منػػػػو 6.50ـ كعرضػػػػو 66.60
نػػت حتمػػل سػػقف ذلػػة الػػركاؽ بواسػػطة بائكػػة،كحتي  بػػو مػػن جهاتػػو الػػثالث أربػػع إالَّ األعمػػدة  الػػيت كا

ـ  ػا 6.95ـ كعرضػها 7.50غرؼ،اثنتاف متواجدتاف جبداره اصتنويب بينهما مرحاض،األكىل طوعتا يقدربػػ
           ـ كىػػي تعػػد أكػػرب الغػػرؼ  ػػذا اظتسػػكن،ييرجح0.70ـ كعرضػػها 6.60نافػػذة تطػػل ؿتػػو الفنػػاء ارتفاعهػػا 

ـ،فيمػا متػص 6.60ـ كعرضػها يقػدر بػػ4.70ا خصصت الستقباؿ الضيوؼ،أما الثانية طوعتا يقدر بػػأهن
              الغػػػػرفتني اظتتبقيتػػػػني أم الثالثػػػػة كالرابعػػػػة توجػػػػداف باصتػػػػدار الشػػػػرقي للمسكن،شػػػػكل الغرفػػػػة الثالثػػػػة أقػػػػرب 

لها مسػػتطيل إذ يبلػػا طوعتػػا ـ،أمػػا الغرفػػة الرابعػػة فشػػك6.36ـ كعرضػػها 6.55إذ يبلػػا طوعتػػا إىل اظتربػػع،
ـ،أمػا بالنسػبة للطػاب  العلػوم فقػػد  ػدَّـ كمل يتبػ  منػو إالَّ السيػلَّم الػذم تضػػررت 6.36ـ كعرضػها 4.35

منػػو ىػػو ا خػػر غالبيػػػة أجزائػػو،اظتالحظ يف ىػػذا اظتسػػػكن كجػػود غرفػػة أخػػرل علػػػى نتػػني اظتػػدخل الرئيسػػػي 
قػػد أختػػري لإلصػػطبل مكػػاف ايػػث نتنػػع ـ،ل6ـ كعرضػػو6.70مباشػػرة اسػػتخدمت ك صػػطبل يبلػػا طوعتػػا 

تعػػػػػرض قػػػػػاطين اظتسػػػػػكن ألم ضػػػػػرر  مػػػػػن رائحػػػػػة أكضوضػػػػػاء كىػػػػػو ا خػػػػػر قػػػػػد  ػػػػػدـ سقفو،ألصػػػػػحاب 
 (1 اظتسكن،كمل تتب  منو إالَّ األسوار.

 مسكن الفتوح:-جػ
يقػػع ىػػذا اظتنػػزؿ جنػػوب غػػرب اصتػػامع الكبػػري اػػي بػػين عفاف،يعتقػػد الػػبعض أنػػو يعػػود للفػػرتة اظترابطيػػة 

،تبقػػى مسػػ لة تػػاريف بنائػػو مبهمػػة       (2 مػػن مػػواد البنػػاء الػػيت اسػػتعملت يف بنائػػو كالبسػػاطة الػػيت دتيػػزه انطالقػػان 
لبعػػػػػد فػػػػػرتة مػػػػػيالده خاصػػػػػة أنػػػػػو اسػػػػػتخدـ يف الفػػػػػرتات الالحقػػػػػة إلنشػػػػػائو األمػػػػػر الػػػػػذم يفػػػػػرض حػػػػػدكث             

سػػقيفة سػػقفها مػػن مػػادة تعػػديالت علػػى مػػواد بنائػػو كتصػػميمو،يعلو مدخلػػو عقػػد منكسػػر،تليو مباشػػرة ال
ـ كعرضػػػػػػو              9.60اطتشػػػػػب كالرتاب،تفضػػػػػػي مباشػػػػػػرة إىل فنػػػػػاء اظتنػػػػػػزؿ شػػػػػػكلو مسػػػػػػتطيل يقػػػػػدر طولػػػػػػو بػػػػػػػ 

ـ،أرضػػيتو مبلطػػة ااػػارة ؼتتلفػػة األحاػػاـ كاألشػػكاؿ،تتوزع مػػن حولػػو سػػبعة غػػرؼ علػػى عكػػ  5.70ػ بػػػ
                                  

 89:،ص،مرجع ساب ػتمد رابح فيسة-1
 92:،صاظترجع نفسو-2
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ى اإلصػطبل كىػي تتػوزع كا يت:الغرفػة منزؿ الزرىوٍل الذم تتواجد بو أربعة غرؼ كذلة لعدـ احتوائػو علػ
ـ كعػػػػػػػليو 6.57ـ كعػػػػػػرضها 6.40األكىل تقػػع بالزاكيػػة الغربيػػة مػػن اظتنزؿ،حامهػػا صػػغري،إذ يبلػػا طػػػػػػػػوعتا 

الغرؼ،إذ دغتتػا ،أما الغرفة الثانية كالثالثة فقد جاء تصميمهما منفردان عن بقية تصاميم 6ـ3.76تيقدَّر بػمساحتهػػا 

،عتػا 6ـ8.06ـ أم أف مسػاحتها تيقػدر بػػ6.93ـ كعرضػها يبلػا 4.66كفيمػا متػص الغرفػة الرابعػة فهػي أكسػع مػن الغػرؼ السػالفة الػذكر،طوعتا يبلػا ـ،6.44ـ كعرضػها 6.60فيبلػا طوعتػا  لغرفػة الثالثػةكباانسبة لالبعض حيث يتم الولوج إليهما مبدخل كاحد، مع بعضهما
غرفػة للضػيوؼ كىػي ال حتتػوم علػى أيػة زخارؼ،أمػا الغرفػة اطتامسػة تقػع بالزاكيػة اصتنوبيػة مػن اظتنػزؿ ىػي األخػػػػػػرل كسػػػػػػابقتها ـ،رمبػا كانػت مبثابػة 0.90ها،مدخلها متسػع إذ يبلػا ػػػػغرفة كإضاءتػػػػػوية الػػػػـ لته0.60ـ كعرضػها بػػ6.05ػنافذة تطل على الفناء ارتفاعهػا يقػدر بػ

ـ كعرضػها 6.06أكنافػذة تطػل علػى الفناء،بالنسػبة للغرفػة السادسػة تقػع بالزاكيػة الشػرقية مػن اظتنػزؿ،تعترب األكثػر اتسػاعان،يبلا طوعتػا  ـ،ال حتتػوم علػى زخػارؼ0.98بلػا عرضػو حامها،حيػث  ـ،جػػػاء مدخػػػػػلها منسامان مػع6.67ا ـ كعرضه4.60كاسػػػػػعة،يػػػػػػبلا طوعتا 
مرمبػػا خصصػت السػتقباؿ الضػػيوؼ   أمػا الغرفػة السػابعة فتوجػػد بالزاكيػة الشػمالية،حامها متوسػػ  نوعػان ما،ييقػدَّر طوعتػػا 0.85ـ كعرضػها 6.67ة اضتاػم مقارنػة بنوافػػذ الغػرؼ السػابقة حيػػث يبلػا ارتفاعهػا ،يوجػػد علػى نتينهػا نافػػذة كبػري 6ـ63ـ،مسػاحتها تقػدر بػػ6.66

 (1 رتيع الغرؼ صنع سقفها من مادة اطتشب كالرتاب مثلها يف ذلة مثل السقيفة. ـ6إذ بلا عرضو،ع حامها فقد جاء متسعان  ينسام م،لكن يالحظ أف مدخلها مل6ـ8.59مساحتها تيقدَّر بػ ـ6.47ـ كعرضها بػ5.85بػ

لغػػػري مشػػػذبة،حاليا يعػػػاٍل اظتسػػػكن            اضتاػػػارة اـ،جػػػدراهنا بنيػػػت 6.65بػػػػ مػػػا نتيػػػز مسػػػكن الفتػػػوح أيضػػػان كجػػػود ب ػػػر يف الزاكيػػػة الشػػػمالية منػػػو حتػػػت السيػػػلم،ال زالػػػت ناضػػػبة باظتيػػػاه ضتػػػدي السػػػاعة،قطر فتحتهػػػا تقػػػدر
 من تصدعات كتشققات حيث اهنار طابقو العلوم،كبالرغم من ذلة اختػذتو عائ

 (2 لػػػػػػة ندركمية سكنان عتا.
 الحمامات: 1-2-3

      بعػػػدما انتقلػػػت عمػػػارة اضتٌمػػػاـ إىل اضتضػػػارة اإلسػػػالمية بفعػػػل اضتركػػػة التااريػػػة كالفتوحػػػات اإلسػػػالمية  
بقيػػة اضتضػػارات العريقػػة السػػابقة أصػػبحت منشػػ ة معماريػػة مهمػػة يف العمػػارة كمتداكلػػة يف رتيػػع اظتػػدف  مػػع

،ككمثػػػػاؿ عػػػػن ىػػػػذا النػػػػوع           (3  كقػػػػد خصصػػػػت غتػػػاالن لبنػػػػاء اضتمػػػػاـ اإلسػػػالمية،إذ ال نكػػػػاد ؾتػػػػد مدينػػػػة إالَّ 
 اظتعمارم مبدينة ندركمة نذكر:

 الحماـ البالي:-أ
 من ا عٌز كجل لدكره البالا لبناء اضتمامات،حم يتقربواى سكاف مدينة ندركمة اىتمامان بالغان ػػػى أىٍكل

 العمراٍل.ـ يدخل ضمن اظتراف  العامة بنسياها يف طهارة البدف اليت ىي شرط الـز ألداء الصلوات اطتم ،فشيدكا زتاما مالصقان للاامع الكبري يطل  عليو اسم اضتماـ البايل،كىذا اضتما
أرجعػوا بنائػو إىل الفػرتة  مػن بعػض الدارسػنيىناؾ اظتغرب اإلسالمي،ييعترب من أقدـ اضتمامات يف بالد 

اظترابطيػة لتشػابو تصػميمو الػداخلي مػع تصػاميم زتامػػات اظتػرابطني بػاظتغرب األقصػى رغػم التعػديالت الػػيت 
                                  

 95:ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-1
  95:،صنفسو رجعاظت-2
 364 :،ص1984للكتاب،اصتزائر،،اظت سسة الوطنية 3ج ،تاريخ الجزائر في العصر اإلتسالمي،عطى ا دىينة-3
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،يتمركػز بوسػ  اظتدينػة (1 ة الػذكرضتقت بو،ضػف إىل ذلػة قربػو مػن اصتػامع الكبػري يػرجح الفرضػية السػالف
ارجي مسػػتطيل نتتػػد مػػن ،شػػكلو اطتػػ2ـ162العتيقػػة خلػػف اصتػػامع الكبػػري اػػي الرتبيعػػة تقػػدر مسػػاحتو بػػػ 

ـ 1.80،مدخلػػػو ذك بػػػاب خشػػػيب ينفػػػتح باصتهػػػة الشػػػمالية يبلػػػا ارتفاعػػػو حػػػوايل(2 إىل اصتنػػػوب الشػػػماؿ
 مسػتول أرضػيتومػن مػاديت القرميػد كاطتشب، مناػزةـ يعلوه عقد حدكم تستند عليو ظلة 1.10كعرضو 

مػػنخفض عػػن مسػػتول أرضػػية السػػاحة اطتارجيػػة إذ يػػتم النػػزكؿ إليػػػػػو بػػدرج يػػػػػنحدر ؿتػػػػػو األسػػفل بسػػػػتة 
أقػرب إىل اظتسػتطيل يقػدر  Frigidarium درجات،يلي مدخلو مباشرة قاعة االسرتاحة أكالقاعة الباردة

ين حدكيني يستنداف على عمودين مصنوعني من مادة الرخاـ ـ  ا عقد6.79ـ كعرضها 7.70طوعتا بػ
ـ،غطيػػت ىػػذه القاعػػة بقبػػو نصػػف برميلػػي بػػو فتحػػات لإلضػػاءة علػػى 1.80البػػين اللػػوف يبلػػا ارتفاعهمػػا
ـ كعرضػها 7.28شكلها مستطيل تقريبػان حيػث يقػدر طوعتػا بػػTepidariumنتينها توجد القاعة الداف ة

عان يف اضتماـ لكي ال لت  اظتستحم بالضي  تعلوىا أربعة أقبية نصف ـ،تعترب القاعة األكثر اتسا6.33بػ
برميليػػػة كقبػػػة يف الوسػػػ   ػػػا فتحػػػات زجاجيػػػة إلضػػػاءة القاعة،تتوسػػػطها أربعػػػة أعمػػػدة مػػػن الرخػػػاـ يبلػػػا 

لوس اظتسػتحمني ػػػػـ حتمػل عقػود حدكيػة،تتوزع مػن حوعتػا دكَّػات حاريػة صت1.80ارتفاعها ىي األخػرل 
،توجد ىذه األخرية جنوب القاعة السػالفة الػذكر يوجػد Caldariumاعة الساخنةػػػػالق ركج منػػػػبعد اطت

ـ تسػػتعمل الغتسػػاؿ الشخصػػيات 1.98ـ كعرضػػها 4.14 ػا حياػػرة صػػغرية علػػى يسػػارىا يقػػدر طوعتػػا 
على انفراد مدخلها يعلوه عقد حدكم،حتدَّث عن مثل ىذه اضتارات اضتسن بػن ػتمػد الػوزاف يف كصػفو 

ػػػرو خاصػػػة مزخرفػػػة لتػػػتفظ  ػػػا يف حالػػػة نظافػػػة جيػػػدة ضتمامػػػات مد ينػػػة فػػػاس قػػػائال:"...ينفردكف يف حياى
  (3 الستقباؿ الشخصيات السامية...".

                                  
 101:ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-1
 102 :،صنفسو رجعاظت-2

 230:،ص01مصدر ساب ،جسن بن ػتمد الوزاف الفاسي،اضت-3
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ـ، ا حوضني كاحد للماء 3.71ـ كعرضها 5.79أما الغرفة اظتتبقية يف القاعة الساخنة فيقدر طوعتا 
ػػات حاريػػة صتلػػوس عليهػػا أثنػػاء ا السػػتحماـ أمػػا فػػرف اضتمػػاـ فيوجػػد أسػػفل البػػارد كا خػػر للسػػاخن كدكَّ

درجػػة بػػو موقػػد يعلػػػوه قػػدر يسػػتعمل اضتطػػػب يف 13القاعػػة السػػاخنة يػػتم النػػػزكؿ إليػػو بػػدرج يتكػػوف مػػػن 
إيقػػػػػػاده،ييزكد باظتػػػػػػاء عػػػػػػرب أنبػػػػػػوب ي تيػػػػػػو مػػػػػػن الب ػػػػػػر مباشػػػػػػرة،كتتفرع منػػػػػػو أنابيػػػػػػب فخاريػػػػػػة حتػػػػػػت أرضػػػػػػية 

،ليفػتح أبوابػو بعػد ذلػة كيػدم  يف اضتيػاة اليوميػة 6003،حظي اضتماـ البايل بعملية ترميم سػنة(1 اضتماـ
 للمواطن الندركمي،الزاؿ ػتافظا على الطراز اظتعمارم للحمامات العربية اإلسالمية.

 :عسكرية اإلتسالميةة الػالمعالم األثريعن نبذة  1-3   
تقػػع مدينػػة ندركمػػة مبكػػاف أشػػبو أف يكػػوف حصػػنا طبيعيػػا سػػاعدىا يف تكػػوين كيػػاف حضػػارم كجعلهػػا       

يف منػػئن عػػن األخطػػار الػػيت حتػػدؽ  ػػا مػػن كػػل جانػػب،فمم تػػوفر األمػػاف ازدىػػرت اضتيػػاة اضتضػػرية كفتػػت                       
عمػػػارة عسػػػكرية لتعزيػػػز حتصػػػينها  مل تػػػرتؾ اظتدينػػػة ػتميػػػة مبوقعهػػػا فقػػػ  بػػػل عمػػػد ؼتططوىػػػا علػػػى إنشػػػاء

مػػن جهػػة الشػػماؿ،كيف أيػػاـ الطبيعػػي كالوقػػوؼ ضػػد االعتػػداءات خاصػػة كأهنػػا كانػػت قريبػػة مػػن السػػاحل 
          الزيػػػاٍل اظتػػػريين أصػػػا ا مػػػا أصػػػاب مدينػػػة تلمسػػػاف،إذ كانػػػت تتعػػػرض ىػػػي األكىل لضػػػرابا م،ذكر الصػػػراع 

يف اظترة الثانية الػيت ا حوصرت من ًقبل أيب يعقوب يوسف أهن بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي أيب اضتسن
        ،األمػػر الػذم يػػدؿ أهنػػا(2 فيهػا احػػتالؿ تلمسػاف،إالَّ أنػػو مل يسػػتطع اقتحامهػا كأفًػػل راجعػان إىل ؽتلكتػػو أراد 

كانػػػت علػػػى درجػػػة كبػػػرية مػػػن التحصػػػني ألقتيتهػػػا لػػػدل السػػػالطني،كقد دتثلػػػت أىػػػم عمائرىػػػا الدفاعيػػػة 
 فيمايلي:
 األتسوار: 1-3-1

تعتػػرب األسػػوار األسػػلوب األؾتػػع يف حتقيػػ  عامػػل األمػػن باظتػػدف العتيقة،لػػذلة ال ؾتػػد مدينػػة مػػن اظتػػدف 
لة ػػػػػنػػة كبػػرية عػػامرة  ى...مدي"حيػػث يػػذكر اإلدريسػػي مدينػػة ندركمػػة قػػائال:العمػػائرم  ختلػػو مػػن ىػػذا النػػوع

                                  
 104-103 :ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-2
 385:مصدر ساب ،ص،أيب اضتسن بن عبد ا ابن أيب زرع الفاسي-3
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ملحػة  النػوع اظتعمارم،فقػد اعتػربكه ضػركرة،األمر الذم يدؿ أف ؼتططيها مل يغفلػوا ىػذا (1 سور..." ذات
اظتغػػرب و ألغلػػب أسػػوار اظتػػدف كلبنػػة أساسػػية لبنػػاء حاضػػرة قويػػة،جاء تشػػييد تلػػة األسػػوار ؽتػػاثال يف بنائػػ

مػػن يف ىػػذا النػػوع  اسػػتعملت يف بنػػاءه مػػادة الطابيػػة الػػيت تعتػػرب أكثػػر اظتػػواد اسػػتعماالن  حيػػث  اإلسػػالمي
انػػػت عوامػػػل بشػػػرية  كػػػذا ظتقاكمتهػػػا عائػػدات الػػػزمن سػػػواءان  كك ة يف الطبيعة،كليػػػوادىػػػا األالبنػػاء،نظران لػػػوفرة م

 طبيعية كاضترارة كاألمطار.ـ كاضتركب أ
   ـ5ـ كارتفاعهػا حػوايل1.5أغلب بقايا األسوار ؾتدىا يف اصتهػة اصتنوبيػة للمدينػة العتيقػة يبلػا شتكهػا 

تنفصػػل عػػن ـ،ك 0.50رضػػها ـ كع0.84فات ارتفاعهػػا تتوجهػػا شػػراـ،30كقػػد امتػػدت علػػى طػػوؿ قػػدره 
إذا سػهاـ كصػب الزيػت اضتػارؽ علػى العػدك،تعػد كفتحػات لرمػي الـ 0.70بعضها البعض مبسافة قدرىا 

قد حظيػت بعمليػة الرتمػيم كادر اإلشارة أف ىذا اصتزء اظتتبقي من السور الديفاعي ما أراد تسل  األسوار،
 (2 .6003سنة
بالنسػػبة للاهػػة الشػػمالية كالشػػرقية مل يتبػػ  فيهمػػا أيػػة بقايا،أمػػا اصتهػػة الغربيػػة فقػػد بقيػػت  ثػػار السػػور          

للػػوادم اظتوجػػود بتلػػة اصتهػػة  ألنػػو بػػين ػتاذيػػان لوجودىػػا يف مكػػاف صػػعب الوصػػوؿ إليو،علػػى مػػرئن للعيػػاف 
إىل الوصػػػػػوؿ إليػػػػػو كأخػػػػػذ  ؽتا حػػػػػاؿ دكف اظتقػػػػػدرةغرافيػػػػػة تلػػػػػة اصتهػػػػػة شػػػػػديدة االؿتػػػػػدار،خاصػػػػػة أف طبو 

  .اساتػػػػػػالقي
 األبراج: 1-3-2   

 ارم ػػتنقسػػػػػم إىل قسميػػػػػن األكؿ يكػػػػػػوف منفػػػػػصالن عن األسػػػوار كػػػنقطة مراقبة متقدمة عن اضتيز اظتعػػم

بػاصتزء اصتنػػويب لسػور مدينػػة د و جػػش ف بالنسػبة للػربج اظتو ػػػػػو الػػػػػوار كمػػا ىػػػػل مػػع األسػػػػػللمدينػة،كالثاٍل متص
الوحيػػد الػػربج يعتػػرب كىو فاعي نتكػػن مػػن خاللػػو مراقبػػة كرصػػد حتركػػات العػػدك،ندركمة،ف ضػػافة لػػدكره الػػدي 

 ـ.5ـ،أما طولو 4.10جدار السور بػ ـ كبركزه عن5.40باظتدينة،يقدر ارتفاعو بػ اظتتبقي
                                  

 534:،مصدر ساب ،صاضتسين الشريف اإلدريسي أيب عبد ا ػتمد بن إدري -1
  44:ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-2
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 األبواب: 1-3-3
 زقتها صػػػػفات اظتػػػػدف العػػػػػتيقة باظتغرب اإلسػػػػػػػالمي،إذ ؾتػدىاحتمل مػػػػدينة ندركمة العتيقة بني درك ا كأ

تكتسي بطػابع عمػراٍل متناسػ ،يظهر جليػا يف كيفيػة تنظػيم نسػياها العمػراٍل كتنظػيم اسػتعماال ألراضػي 
كاحتوائهػػػا علػػػى األبػػػواب،تعترب ىػػػذه األخػػػرية قتػػػزة كصػػػل بػػػني الػػػداخل كاطتػػػارج فمػػػن خالعتػػػا يػػػتم دخػػػوؿ 

لقػد دتيػزت غالبيػة ة،إىل جانب ذلة تػ دم دكر اضتماية،لسكاف كالقوافل التاارية من كإىل اظتدينكخركج ا
جػدت باظتدينػة،إذ تتػوزع باحتواء تصميمها على أربعة أبػواب،كىي اظتيػزة نفسػها الػيت ك اضتواضر اإلسالمية 

  ا أربعة أبواب كا يت:

فقػػػد ،تعػػػديالت مسَّػػػت شػػػكلو اطتػػػارجي كمػػػواد بنائوبػػػاب اظتدينة:يوجػػػد باصتهػػػة الشػػػمالية،تعرض لعػػػٌدة -أ
ت مواد بنائو األصلية قيلص من ارتفاعو،  كاستخلفت مبواد بناء جديدة تتمثل أساسان يف اإلشتنت. كغيريي

 (1 باب القصبة:يوجد جنوب اظتدينة،لقد حظي بعملية ترميم أبقػت بو جزءان من شػكلو األصلي.-ب

شػػػرقية،رمبا شتػػػي بػػػذلة االسػػػم لوجػػػوده مبفػػػرتؽ الطػػػرؽ الػػػيت تتاػػػو ؿتػػػو بػػػاب الفراقي:يقػػػع يف اصتهػػػة ال-جػػػ
  عني كبرية( كالشماؿ الغزكات( كاصتنوب مغنية(،مل تتب  معاظتو فقد اندثر كليان.          الشرؽ

 على الطرؽ ربية للمدينة العتيقة،شتي كذلة ألنو انفتحػػػػاحية الغػػػػري بالنػػػػػذا األخػػػػػقع ىػػػػػػ:ي(2 باب تازا-د
 ،لقد  د ـ ىذا الباب كمل تتب  معاظتو ىو ا خر على مرئن من العني.(1 اظت دية ظتدينة تازا

                                  
 48:ساب ،ص رجع،مػتمد رابح فيسة-1
ثالثة مدارس كزتامات كفنادؽ  جامعان أكرب من جامع فاس،ك  تضمنتكلم،100تازا:من اظتدف اظتغربية،تبعد عن مدينة فاس اوايل -2

ينظر:ػتمػػػػػػػد بػػػػػػػن اضتسػػػػػػػن الوزاف،مصػػػػػػػدر .كبػػػػػػػري مػػػػػػػن العلمػػػػػػػاء كاألخيػػػػػػػار كاألثريػػػػػػػاء،كقػػػػػػػد عػػػػػػػاش  ػػػػػػػا عػػػػػػػدد  كأسػػػػػػػواؽ منتظمة كثػػػػػػػرية
  2000 ،،مصػر ،مكتبػة االسػكندرية1،طمدينػة إتسػالمية 1000موتسوعة ينظر كذلة:عبد اضتكيم العفيفي،ك ،354،ص1ساب ،ج

 155:ص

 48ػتمد رابح فيسة،مرجع ساب ،ص: -1
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مػػن الػػرتاث اظتػػادم ظتدينػػة ندركمػػة  الػػيت تقػػػػػػػػدَّـ اضتديػػػػػػػث عنهػػا جػػزءان ال يتاػػزأ تعكػػػػػػ  الػػػػػمعامل األثريػػػػػة   
يػػين كمػػدٍل كعسػػكرم كىػػي األنػػواع الػػيت رافقػػت العمػػارة ينقسػػم يف ػتملػػو إىل ثالثػػة أقسػػاـ منػػو مػػا ىػػو د

اإلسػػالمية باظتػػدف اإلسػػالمية العتيقػػة سػػواءن باظتشػػرؽ أكاظتغػػرب اإلسػػالمي،ما يالحػػظ يف اظتػػوركث التػػارمتي 
إذ مػػػػن خػػػػالؿ معاينتنػػػػا للمدينػػػػة كػتيطهػػػػا مل نصػػػػادؼ كجػػػػود وه مػػػػن اظتواقػػػػع األثريػػػػة،ظتدينػػػػة ندركمػػػػة خليػػػػ

يعػػزل ذلػة لكػػوف مدينػة ندركمػة مل تكػػن ااػم اظتػػدف  ة أكمنقولػة رمبػاتػػابأثريػة ثتتضػمن بقايػػا مسػػػػػاحات 
الكػربل الػػيت انتشػر عمراهنػػا ككثػر معمارىػػا أكاسػػتقر  ػا الركمػػاف كمدينػة تلمسػػاف أكتغػريات نوا ػػا اضتضػػرية 

 من مكاف إىل مكاف  خر.
معػػامل  04معلمان،منهػػا  15الدراسػػة مػػن رتلػػة البقايػػا اظتاديػػة الػػيت كرد ذكرىػػا كاضتػػديث عنهػػا كعينػػة يف    

عسكرية،بالنسبة للمعامل الدينية فقد تضمنت مسادان جامعان كمسػادين  06معامل مدنية ك 05دينية ك
مػػػوزعني علػػػى األحيػػػاء السػػػكنية كقتػػػا مسػػػاد القػػػدارين كمسػػػاد اللَّػػػة الزىػػػراء إضػػػافة إىل كجػػػود ضػػػريح 

ف،كمسػػػكن القاضػػػي كالفتػػػوح كالزرىػػػوٍل كاضتمػػػاـ كاحػػػد،أما اظتعػػػامل اظتدنية،فقػػػد تكونػػػت مػػػن قصػػػر السلطا
بنػاء ادر اإلشارة أف ندركمة اختلفت عن مدينة تلمساف يف موضع لبايل اظتوجود خلف اصتامع الكبري،ك ا

رة بالعبػػػادة يف مكػػػاف اهػػػكػػػ ف اظتصػػػمم أراد اسػػػيد عالقػػػة الطك اضتمػػػاـ إذ تواجػػػد مالصػػػقا للاػػػامع الكبري،
فقد دتثلػت يف السػور الػذم أحػاط باظتدينػة كاألبػواب اظتتمثلػة يف بػاب  كاحد،كفيما متص اظتعامل العسكرية

 اظتدينة كباب القصبة كباب الفرَّاقي باإلضافة إىل برج يوجد باصتزء اصتنويب لسور اظتدينة. 
ا يت مػػع  كلكػػي نوضػػح أكثػػر نقػػديـ مػػا يف ذكػػره سػػابقان عػػدد كنسػػب اظتعػػامل كاظتواقػػع األثريػػة يف اصتػػدكؿ

 دائرة النسبية كاألعمدة البيانيةال تبيني نسبها يف
 

 النسبة اظت وية العدد الكلي الػعدد كظيفة  اظتعلم األثرم ماىية األثر

 
اظتعػػػػامل األثريػػػػػة  اإلسالمػػػػػػية  

  03 اظتساجد
04 

 
 

27% 
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  01 األضرحة الػدينية

 
اظتعػػػػػػامل األثريػػػػػػة اإلسالمػػػػػػػية  

 اظتػدنية

  01 القصور
05 

 
 33 % 

 03 اظتساكن

 01 اضتمامات

 
اظتعػػػػامل األثريػػػػػة  اإلسالمػػػػػػية  

 العسكرية

   01 األسوار

 41% 06 04 األبواب

   01 األبراج

 100% 15   اجملموع اإلرتايل
 

 

           :يبين أنواع المعالم األثرية كعددىا كفل العينات المختارة للدراتسة بمدينة ندركمة.        02الجدكؿ رقم
 .من إعداد الباحث
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                 :تبين نسب المعالم األثرية بمدينة ندركمة كفل العينات المختارة للدراتسة.02الدائرة النسبية رقم 
 من  إعداد الباحث

 
 

           :تبين أعداد المعالم األثرية بمدينة ندركمة كفل العينة المختارة للدراتسة.      02األعمدة البيانية رقم 
 .من إعداد الباحث

ح مػػن اصتػػدكؿ كالػػدائرة النسػػبية كاألعمػػدة البيانيػػة أعػػاله أف اظتػػوركث اظتػػادم مبدينػػة ندركمػػة متنػػوع ػػػػيتض
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍل كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اظتساجد

20% 

 األضرحة
6% 

 القصور

6% 

 اظتساكن

20% 

 اضتمامات

7% 

 األسوار

7% 

 األبواب

27% 

 األبراج

7% 
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مػن مكانػة حضػارية دفعػت ب ىاليهػا  ضتاجة ساكينها من العمارة،كيتبث ىذا التنوع ما للمدينة كرم تبعا
يف نسػػياها اظتعمػػػارم  سػػكنوه مػػن خػػالؿ العمػػارة،اظتالحظ إىل اسػػيد عالقػػة بيػػنهم كبػػني اظتكػػاف الػػذم

الؿ كبالتحديػػػد يف معاظتهػػػا الدينيػػػة عػػػدـ كجػػػود اظتػػػدارس مثلمػػػا كػػػاف حاصػػػالن مبدينػػػة تلمسػػػاف،إذ مػػػن خػػػ
أشتػاء عػدة  ذكػرتالػيت وع اظتعمػارم بػالرغم مػن الركايػات معاينتنا اظتيدانية مل نصػادؼ كجػود مثػل ىػذا النػ

أزتد بن بو الفقيو سيدم  لعيا كالتعبد فيها مثلما قاـأكفضلوا اسواءن ترجع أصوعتم ظتدينة ندركمة،فقهاء 
 الغمارم.اضتسن 

كىو أمر طبيعي ألف اظتسكن ىػو أكؿ %20تقدر بػ  أكرب نسبة للمعامل األثرية ترجع للمساكن بنسبة
إذ ال يعقػػػل أف ترتفػػػع مقارنػػػة معػػػو اضتمامػػػات قػػػت كجػػػود اإلنسػػػاف منػػػذ أقػػػدـ العصػػػور،اظتناػػػزات الػػػيت راف

 أكالفنادؽ أك ما شا هما من العمائر.
  %60 تتسػػاكل معهػػا يف النسػػبة اظتسػػاجد فقػػد شػػكَّلت ىػػي األخػػرلحسػػب العينػػة اظتختػػارة للدراسػػة 

نفػػ  األمػػر بالنسػػبة لألبػػواب فقػػد شػػكَّلت أيضػػان نسػػبة مرتفعػػة بػػني العمػػائر الػػيت يف تقػػدنتها يف الدراسػػة 
أبواب موزعة على اصتهات األربعة لتسػهيل عمليػة الػدخوؿ كاطتػركج  04ما يعادؿ  % 27بنسبة قدرىا 

ح اظتوجػػود  ػػا كالقصػػر منهػػا،ا تػػ يت بعػػد ذلػػة بقيػػة العمػػائر يف الرتتيػػب بػػدءن بالسػػور الػػذم يلفهػػا كالضػػري
 الكائن جبهتها اصتنوبية.
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مػػا نتكػػن قولػػو عػػن تػػراث اظتدينػػة  أنػػو جػػاء متنػػوع تلبيػػة ظتتطلبػػات السػػكاف الدنياكيػػة كا خركيػػة،كمهما 
أصػػػػابو مػػػػن نقػػػػص أك تلػػػػف إال أنػػػػو ال يػػػػزاؿ اظتتبقػػػػي منػػػػو ينقػػػػل لنػػػػا صػػػػورة كاضػػػػحة اظتعػػػػامل عػػػػن اظتسػػػػتول 

عمػارة كمػا حتتويػو الت مػل يف الاالجتماعي كاالقتصادم كالثقايف كاظتعمارم الػذم كػاف حاصػال  نػذاؾ،ألف 
            اظتالمػػػػػح أعيننػػػػػا إىلة األشػػػػػكاؿ  الػػػػػيت تتاسػػػػػد أمػػػػػاـ لػػػػػكراء ت مػػػػػن تفاصػػػػػيل يغػػػػػوص بتفكرينػػػػػا إىل مػػػػػا

إليػػو األسػػالؼ  كمسػػتول الفكػػر اظتعمػػارم الػػذم توصػػلكانػػت سػػائدة كالظػػركؼ االجتماعيػػة الػػيت   الثقافيػػة
       مػػػػن تكػػػػوف غتػػػػرد مػػػػواد اتمػػػػع معػػػػا يف قدنتا،عنػػػػدىا يسػػػػتقر تفكرينػػػػا علػػػػى أف العمػػػػارة اإلسػػػػالمية أكػػػػرب

ع كتفاعل الزمػػػاف مػػػ،لغػػرض ما،بػػػل ىػػػي حوصػػػلة سلسػػػلة مػػن اطتػػػربات اظتتعاقبػػػة ف بنػػػاءن مكػػاف كاحػػػد لتكػػػوي 
 اف.ػاظتك
 مدينة ىنين:-2

تقػػع مدينػػة ىنػػني العتيقػػة بػػني كاديػػن قتػػا كادم ىنػػني الػػػذم كتتػػػازىا مػػن جهػػة الشػػماؿ الشػػرقي،ككادم 
ن قبػل يبػدك أف اختيػار موقعهػا مػ(،03أنظػر اظتخطػ  رقػم كتتازىا من ناحية الغرب،ريغو أكمسايب الذم 

  اسػػتغلوا طبيعػػة التضػػاريحيػػث بل عػػن درايػػة كاملػة باصتانػػب الطبوغرايف،اظتخططػني مل يكػػن عػػن صػػدفة،
 من مهمة الٌدفاع عنها ضد الغزاة.لتكوف حصنان طبيعيان يسهيل 

       ح يػػرجَّ علػػى مقربػػة مػػن كادم ىنني، اصتهػػة الشػػماليةقػػع يف تنقسػػم اظتدينػػة إىل قسػػمني،األكؿ مػػنخفض ي
إذ ؾتده يشمل رتيع اظتنخفض اػي  باظتدينػة عػرب االااىػات زء من اظتدينة  كاف مركز اظتدينة،أف ىذا اصت

الثالثػػة اظتتمثلػػة يف الشػػماؿ الشػػرقي كالشػػماؿ الغػػريب كاصتنػػوب الشػػرقي الػػذم دتتػػد فيػػو األحيػػاء السػػكنية 
       ـ،كيسػػػػػتند علػػػػػى منحػػػػػدر جبلػػػػػي تعلػػػػػوه 30علػػػػػوم يرتفػػػػػع عػػػػػن سػػػػػطح البحػػػػػر اػػػػػوايل ،أمػػػػػا الثػػػػػاٍلحاليان 
عن مدينة ىنني،فقد ذكرىا البكػرم أهنػا كانػت يف أكؿ األمػر أمهات الكتب حتدَّثت عدد من ك ،(1 القلعة
أهنػا أصػبحت مػن اظتػدف  الػذم ذكػر ،كمػن بعػده حسػن بػن ػتمػد الػوزاف(1 ا ذكرىػا اإلدريسػي (2  حصن

                                  
1-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:344 

 80:مصدر ساب ،صأبوعبيد ا البكرم،-2
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بالسكاف ذات مساكن رتيلة التصميم إىل غري ذلػة ؽتػا تشػتمل عليػو اظتػدف ذات الطػابع  العامرة كا ىلة
 (2 .قدنتان  اإلسالمي

 اإلتسالمية: المعالم األثرية الدينيةعن نبذة  2-1
 اػػػالػػػػشواىد األثػػػػػػرية اليت تػػػػػركهإنو ظتن الصعب اضتديث عن اظتوركث اظتادم ظتدينة ىنني الندثػػػار جػػػػػل 

األسالؼ  ا،األمر الذم أضفى غموضا على تارمتها كماىية تكوهنا،اظتالحظ أف ما تبقى مػن بصػما م 
باظتدينػػة أغلبػػو ذم طػػابع عسػػكرم كالقلعػػة كاألسػػوار كالبػػاب الشػػمايل،رمبا ألهنػػا كانػػت بعيػػدة عػػن اجملػػاؿ 

 لية لبناء مشاريعهم يف الفرتات الالَّحقة.الذم حضي باىتماـ السلطات  ا
 المساجد: 2-1-1

فيمػػا متػػص مسػػاجد مدينػػة ىنػػني،مل تػػرد أم إشػػارات عنهػػا مػػا عػػدا مػػا أكرده ابػػن مػػرزكؽ اطتطيػػب يف 
عػن تكليفػػو مػػن طػرؼ ىػػذا السػػلطاف  اظتسػػند الصػحيح اضتسػػن يف مػػآثر كػتاسػن موالنػػا أيب اضتسػػنم لَّفػو 

            ة مػػػا تبقػػػى ،كمل يتبػػػ  منػػػو أم شػػػيء إذ يفىٌ حتطيمػػػو كليػػػان كإزالػػػ(3 ء مسػػػادلشػػػراء قطعػػػة أرضػػػية بغػػػرض بنػػػا
ت توسػػعتو مَّ ػين عوضػػان عنػػو مسػػاد جديػػد يف سػػبعينيات القػػرف اظتاضػػي،ا تػػػػػػكبي منػػو  مػػن جػػدراف كغريىا،
 (4 ـ.6986فيما بعد بالتحديد سنة 

اصػػوص أبعػػاد اظتسػػاد كالوصػػف الػػداخلي لبيػػت الصػػالة كشػػكل كزخرفػػة اػػراب ف نػػو ال يوجػػد أم 
،األمػر الػذم يػدؿ علػى أنػو كانػت (5 على أنػو مسػاد خطبػة ابن مرزكؽنص مكتوب ما عد ما ذكره ما 

ه ت دل فيو صالة اصتمعة كالعيدين ففيهما تقدـ اطتطب كما يدؿ ذلػة أنػو كػاف كبػري اضتاػم مقارنػة  ػذ
                                                                                                          

 534:،ص01،ج02أيب عبد ا ػتمد بن إدري  اضتسين الشريف اإلدريسي،مصدر ساب ،م  -1
 15:،ص02اضتسن بن ػتمد الوزاف الفاسي،مصدر ساب ،ج-4
 403:،صمصدر ساب ػتمد ابن مرزكؽ التلمساٍل،-1

4-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien port du royaume de Tlemcen,édition 

Dalimen,Algérie,2008,p p:309 

 403:مصدرساب ،صػتمد ابن مرزكؽ التلمساٍل،-3
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الوظيفػػة،أما الشػػاىد اظتػػادم فهػػو ا خػػػر ينحصػػر فقػػ  فيمػػا قدمػػو عبػػػد الػػرزتن خليفػػة اصػػوص اظت ذنػػػة        
ذٍين رشتػػػػػا صػػػػػورة عػػػػػن نوا ػػػػػا اظتركزيػػػػػة             اللَّػػػػػ Canalكنػػػػػاؿ ك  Moprix Charleعػػػػػن شػػػػػارؿ مػػػػػوبريك  

ـ       68.50،يقػػدر ارتفاعهػػا بػػػاظتدينةأسػػوار باصتهػػة الغربيػػة مػػن  الرابػػع كاطتػػام  نيالربجػػ بػػنيالػػيت شػػاىداىا 
ـ،مػػاٌدة بنائهػػا مػػن ا جػػر كىاضتاػػر اظتشػػذب،كما يف العثػػور عنػػد القيػػاـ 6.60أمػػا ضػػلعها فيقػػدر طولػػو بػػػ

 يتػػػػقػايا أعػػػػػمدة بػػػعلى ب 6986هػا أىػػػػايل اظتدينة للمساد سػػػػػنة ػػػبعملية اضتفر أثناء التوسعة اليت قاـ ب
م ذنة الحظنا أهنا أطوؿ من  سيدم أيب اضتسنا قارنا طوؿ تلة النواة بطوؿ م ذنة مساد ،إذ(1 الصالة

ـ،األمػػر الػػذم يفػػرض احتمػػاؿ أف حاػػم مسػػاد ىنػػني كػػاف أكػػرب مػػن 614.2اظتسػػاد البػػالا ارتفاعػػو 
كىو مػػػا ي كػػػد مػػػا ذكػػػره ابػػػن مػػػرزكؽ أنػػػو مسػػػاد خطبػػػة،ذلة إذا مػػػا سػػػلَّمنا ،سػػػيدم أيب اضتسػػػنمسػػػاد 

 تواف  كتناسب أحااـ اظتساجد مع اظتآذف اليت تعلوىا.بفرضية كجود 
 األضرحة: 2-1-2 
فلػػم تكػػن مقصػػد التاػػار لوحػػدىم،إفتا قػػًدـ                   ة ىنػػني السػػفن املػػة بالسػػلع فق ،مل حتػػ  مبينػػاء مدينػػ 

فضػػلوىا للعػػيا        إليهػػا سػػواءن مػػن األنػػدل  عػػرب مينائهػػا أكمػػن اظتػػدف اجملػػاكرة عتػػا عػػدد مػػن العلمػػاء الػػذين 
      العلمػػػاءمن أكل ػػػة ك أكنشػػػر العلم،رمبػػػا ال لشػػػيء إالَّ لكوهنػػػا كانػػػت مػػػن بػػػني اضتواضػػػر ا ىلػػػة بالسػػػكاف،

سػعيد  ،كأيب عثمػاف(2 أزتد بن اضتسن الغمارم الذم كاف لتضر صلوات اصتمعة  ننيالذين كفدكا إليها 
مػن بػني أضػرحة ك ،(3 قضػاء اصتماعػة ػا لَّذٍين كيليا ال كأبوعلي حسن بن السيد الشريف،ابن ػتمد العقباٍل

 اظتوجودة باظتدينة مايلي:
 ضريس إبراىيم اآلبلي:-أ

                                  
1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien.....Op..cit,p: 360-309  

  31:ابن مرَل الشريف اظتلييت اظتديوٍل،مصدر ساب ،ص-2
  72مصدر ساب ،صلتي بن خلدكف،-3
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عنػد سػكاف الركايػة الشػعية السػائدة تشػري ـ،117بػػ يقع فوؽ منحدر صخرم يرتفع عن سػطح البحػر
الػػػيت ترسػػػو بػػػو مػػػن اظتدينػػػة إىل أف ىػػػذا الػػػويل الصػػػا  دفػػػن بػػػذلة اظتكػػػاف ليقػػػـو اراسػػػة اظتينػػػاء كالسػػػفن 

يء،لكن نتكػن القػوؿ أف أصػلو فيما متص ميالده أكسريتو أككفاتو فػال ييعػرؼ عنهػا شػك ىامات األعداء،
ذلػػة إذا مػػا ربطنػػا لقبػػو ا بلػػي بآبلػػة،يتكوف ضػػرلتو مػػن قػػاعتني األكىل  شػػكلها مربػػع ،(1 مػػن  بلػػةينحػػدر 
ر الشػػمايل كاصتنػػويب فهمػػا طػػوؿ اصتػػداأمػػا ،ـ3.96الغػػريب متسػػاكياف بطػػوؿ قػػدره جػػدارىا الشػػرقي ك تقريبا،
            بشػػرافات تنتهػػيـ،4يف حػػني يبلػػا طػػوؿ اصتػػدار اصتنػػويب ـ 3.90إذ يبلػػا  طػػوؿ اصتػػدار الشػػمايل،ؼتتلفػػاف

سػػم ؿتػػو الغػػرب      60،يوجد مػػدخل ىػػذه القاعػػة علػػى بيعػػدسػػم60أما شتكهػػا فقػػد بلػػا،زكاياىػػا األربعػػة يف
ـ،يلػػػي اظتػػػدخل 1.40سػػػم،أما ارتفاعهػػػا فييقػػػدر بػػػػ60تحتػػػو ييقدربػػػػمػػػن زاكيتهػػػا الشػػػمالية الشػػػرقية،عرض ف

ـ قػرب سػيدم إبػراىيم ا بلػػي اظتغطػى بقمػاش أخضػر ارتفاعػو عػن األرضػية يقػػدر 1.20مباشػرة علػى بعػد 
سػػم،تتقدمو كوتػػاف مسػػتطيلتا الشػػكل  مػػا سػػواد نػػات  40ـ كعرضػػو 1.80سػػم أمػػا طولػػو فيقػػدر بػػػ20بػػػ

سػػػػم،لكن طوعتمػػػػا متتلػػػػف 20اجملاكرة الصػػػػنوبر(يبلا عرضػػػػهما  عػػػػن إحػػػػراؽ مشػػػػوع كغصػػػػينات األشػػػػاار
سم تنتهػي بعقػد مػدبب،تتوزع بالزكايػا األربعػة للضػريح 57سم كالثانية يبلا طوعتا 45فاألكىل يبلا طوعتا 

أربعة أقواس حدكية غائرة يف جدراف الضريح الػيت حتمػل كتابػة ا أكػرب حديثػة بػاللوف األسػود باسػتعماؿ 
شػػكاؿ،تعلو تلػة األقػػواس قبػػة كركيػػة الشػكل خاليػػة مػػن أم زخرفػة ترتفػػع عػػن األرضػػية الفحػم كبعػػض األ

ـ،ىنػػاؾ مػػن يػػرل أف ىػػذا النػػوع مػػن القبػػاب ال ينسػػام  3.50ـ أمػػا طػػوؿ قطرىػػا فيقػػدر بػػػ4.10اػػوايل 
كثريان مع الضريح ذم الشكل اظتربع لعدـ توف  الشكل الدائرم مع اظتربع يف العمػارة كأف الشػكل اظتػذبب 

لبصػػلي أك اطتماسػػي أنسػػب لػػذلة،كما أف ىػػذا التصػػميم اعتندسػػي ال يضػػفي قػػوة كمتانػػة علػػى بنائهػػا أكا
ألف قاعد ا يف ىذه اضتالة ترتكػز علػى أربعػة نقػاط فقػ  يف حػني يبقػى اصتػزء األكػرب مػن غتاعتػا الػداخلي 

                                  
أيب عبد ا كىي عبارة عن قرل غتتمعة أىلها يركبوف اطتيل،ينظر:ا من بالد الربتغاؿ،بشماؿ األندل ،كانت جزءن تقع مدينة  بلة:-1

 733-725،ص01ػتمد بن إدري  اضتسين الشريف اإلدريسي،مصدر ساب ،م  
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يفػرض أف تيػدعم األمػر الػذم سػيدم إبػراىيم ا بلػي كبػرية اضتام،معلقان يف الفػراغ خاصػة كأف قبػة ضػريح 
 (1 جيدان.

فيما متص القاعػة الثانيػة فهػي أكػرب مػن القاعػة األكىل شػكلها مسػتطيل،كنف  الشػيء بالنسػبة لطػوؿ 
ـ 5.37جدارىا الشمايل كاصتنويب فهما غري متسػاكياف مثػل القاعػة األكىل إذ يبلػا طػوؿ اصتػدار الشػمايل 

يب فهمػػػػا متسػػػػاكياف،حيث يقػػػػدر طوعتمػػػػا ـ كبالنسػػػػبة للاػػػػدار الشػػػػرقي كالغػػػػر 5.54أمػػػػا اصتنػػػػويب فيبلػػػػا 
 ،حيثـ،مػػػا يالحػػػظ أنػػػو بػػػالرغم مػػػن التصػػػاؽ القػػػاعتني إال أهنمػػػا مل ي تيػػػا علػػػى اسػػػتقامة كاحػػػدة3.48بػػػػ

سػػم،يبعد مػػدخلها عػػن زاكيتهػػا 63اؿتػػرؼ اصتػػدار الشػػمايل عتػػذه القاعػػة عػػن القاعػػة الثانيػػة ؿتػػو اصتنػػوب بػػػ
ـ مػػػن 1.40أما ارتفاعػػػو فيبلػػػا  سػػػم،53ػػػػػػػو بػػػػ ر عرضدَّ ػػػػػػـ،يق2.10بػػػػرب ػػػػػػػو الغػػػػػػػرقية ؿتػػػػػػػالشػػػمالية الش

تسػاق  جزئهػا األنتػن  كقػد،أصغر حاما من قبػة القاعػة األكىل األرضية الداخلية للضريح،تعلو القاعة قبة
ف ىنػاؾ عػدـ تناسػب أخاليػة مػن أم زخرفة،يبػدك يم كمػا أهنػا تػرمأم علػى حاعتػا مػن دكف  كىػي ال تػزاؿ

يف حػػػني قاعتهػػػا  جػػػاءت قبػػػة القاعػػػة األكىل أكػػػرب حامػػػا ،حيػػػثذا اظتعلمة كالقاعػػػة يف ىػػػحاػػػم القبػػػ يف
ـ كطػػوؿ قطرىػػا 3.90،يبلػػا ارتفاعهػػا قاعتهػػا أكرب صػػغرية أمػػا القبػػة الثانيػػة فقػػد جػػاءت صػػغرية يف حػػني

ـ كىػػي األخػػرل كركيػػة الشػػكل كخاليػػة مػػن أم زخرفػػة،كفيما متػػص مػػواد البنػػاء اظتسػػتعملة يف ىػػذا 2.53
م األثػرم فقػد دتثلػت يف مػادة ا جػر كالطػوب لتلبػي  اصتػدارف كاظتػالط كمػادة الزتػة بػني ا جر،لػوف اظتعل

 اصتدراف بيضاء من الداخل كاطتارج.
ه ؼتتلفػػػة لكػػػن       علػػػى نتػػػني الضػػػريح قاعػػػة مسػػػتطيلة الشػػػكل أبعػػػادتوجػػػد عنػػػد حافػػػة اصتػػػرؼ الصػػػخرم 

ـ أمػػػا عػػػرض اصتػػػدار الشػػػرقي 8.80صتنػػػويب ـ كا8.87إذ يبلػػػا طػػػوؿ اصتػػػدار الشػػػمايل مػػػع فػػػارؽ بسػػػي ،
سػم يوجػػد مػػدخلها باصتػػدار اصتنػػويب 60ـ،كبالنسػبة لسػػمكها فقػػد بلػػا 3.65ـ كالغػػريب بػػػ3.80فيقػدر بػػػ
ـ عن مستول األرضية 1.90سم كارتفاعو 90ـ من زاكيتها اصتنوبية الغربية يبلا عرضو 2.50على بعد 

سػػم،نفتح ىنػػا قوسػػان لإلشػػارة إىل أف 20ة اػػوايل الداخليػػة  الػػيت تػػنخفض عػػن مسػػتول األرضػػية اطتارجيػػ
                                  

 32 :ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص-1
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قػػاعيت الضػػريح قتػػا أيضػػان منخفضػػتني عػػن مسػػتول األرضػػية اطتارجيػػة بػػنف  اظتقاس،ارتفػػاع سػػقف القاعػػة 
ـ يف إؾتػػازه مػػن القصػػب كاصتػػذكع شػػار الصػػنوبر،اظتالحظ أنػػو الكجػػود  ػػا لقػػرب أم كيل 2.35يقػػدر بػػػ 

لسبيل أك السرتاحة زائػرم ضػريح سػيدم إبػراىيم ا بلي،ناىيػة صا ،رمبا كانت تستعمل إليواء عابرم ا
ػػػة حاريػػػة طوعتػػػا             بينيت ىػػػذه القاعػػػة سػػػم،30فيقػػػدر بػػػػـ أمػػػا ارتفاعهػػػا 1ـ كعرضػػػها 1.60عػػػن كجػػػود دكَّ

 ست مبادة جريية أكسبتها لونان أبيض.كقد لبي الغري مشذبة كاظتالط كمادة الزتة،من اضتاارة 
،يفَّ إبالغنػػػا أنػػػو الضػػػريح اسػػػتعالمنا مػػػن الػػػذاكرة الشػػػعبية ظتدينػػػة ىنػػػني عػػػن و عنػػػداػػػدر اإلشػػػارة إىل أنػػػ

جبانب قرب  رضية الضريح الستخراج ما يكوف مدفوناأتعرض منذ سنتني لعملية هنب كسرقة فقد يف حفر 
 لكن مل يتم العثور على أم شيء كيف إيقاؼ اظتعتدين على اظتعلم األثرم. الويل الصا ،

 اإلتسالمية: المعالم األثرية المدنيةعن نبذة  2-2
مل ختلػػػػػو مدينػػػػػة ىنػػػػػني مػػػػػن ىػػػػػذا النػػػػػوع اظتعمػػػػػارم،لكن مل يتبػػػػػ  مػػػػػن أم معلػػػػػم أثػػػػػرم نتياػػػػػة لتػػػػػ ثري            

العوامػػل اظتختلفػػة سػػواءن بشػػرية أكطبيعيػػة،بالرغم مػػن أف مدينػػة ىنػػني كانػػت مػػن اضتواضػػر الرائػػدة يف اجملػػاؿ 
   ه عنهػػػا الرحالػػػة كاصتغػػػرافيني قػػػدنتان كاإلدريسػػػي الػػػذم كصػػػف حالتهػػػااظتعمػػػارم كالعمػػػراٍل حسػػػب مػػػا ذكػػػر 
ية كاظتسػػػػاكن ػػػػػػػارة مدنػػػػػػػػمنت عمػػػػػػػػػا تضػ،األمػػػػر الػػػػذم ي كػػػػد أهنػػػػ(1 العامػػػػة أهنػػػػا كانػػػػت عػػػػامرة بالسػػػػكاف

 كاضتمامات...إخل.
 المساكن: 2-2-1

 ـ مػػػػايلي65القػػػػرفعقػػػػب زيارتػػػػو الػػػػيت قػػػػاـ  ػػػػا إىل مدينػػػػة ىنػػػػني يف ذكػػػػر اضتسػػػػن بػػػػن ػتمػػػػد الػػػػوزاف 
يف غايػػػػػػة اصتمػػػػػػاؿ كالزخرفػػػػػػة،لكل مسػػػػػػكن ب ػػػػػػر مػػػػػػن اظتػػػػػػاء العػػػػػػذب،كفناء مغػػػػػػركس بكػػػػػػـر  :"...كدكرىػػػػػػم

معركش،أرضػػيتها كسػػطوح اضتاػػرات مبلطػػة كمزينػػة بػػالزلي  اظتلػػٌوف، مزينػػة بػػنف  الػػزلي  كاصتػػدراف مكسػػوة  
 (2 كلها بالفسيفساء...".

                                  
 534،ص01،ج02،م  مصدر ساب أيب عبد ا ػتمد بن إدري  اضتسين الشريف اإلدريسي،-1
 15:،ص02اضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر ساب ،ج-2
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يبقى الوصف الذم قدَّمو ىذا األخري أحد الطرؽ الػيت نتكػن مػن خالعتػا التعػرؼ علػى ماىيػة تصػميم 
ىػػػذه العمػػػارة  نػػػني ألهنػػػا اختفػػػت كليػػػة،إذ مل يتبػػػ  أم مسػػػكن قائمػػػا  ػػػا نتكػػػن مػػػن خاللػػػو بنػػػاء صػػػورة 

ذكػػره رينيػػو كاضػػحة اظتعػػامل عنها،ىػػذا األمػػر لػػي  كليػػد السػػاعة لكنػػو يعػػود لفػػرتة زمنيػػة طويلة،فحسػػب مػػا 
 ار اظتدينة يف هناية القرف التاسع عشر أهنا كانت خاكية على عركشها كمل الذم ز  René Bassetباسي 

التعػرؼ علػى جػزء مػن التصػميم أنو نتكن أمػاـ ذلػة  إالَّ ،(1 يشاىد بقايا أم مسكن قائم داخل أسوارىا
اضتفرية اليت أجريت برئاسة عبػد الػرزتن اعتندسي ظتساكينها كما حتلَّت بو من زخرفة كركن  فين من خالؿ 

،كالتيتعتػػػػرب مػػػػر ة تعكػػػػ  مػػػػا كػػػػاف قائمػػػػان باظتدينة،كسػػػػنتطرؽ للحػػػػديث عػػػػن (2 خليفػػػػة مقابػػػػل دار البلديػػػػة
 تصميمها بالتفصيل يف عنصر اظتواقع األثرية.

 القصور: 2-2-2
 Jannierجانييػػو  مػا تبقػى مػػن ىػذا النػػوع اظتعمػارم باظتدينػػة ىػو مػا نقلػػو لنػا عبػػد الػرزتن خليفػػة عػن 

ن ػػػػػقربة مػالذم ذكر أنو شاىد بقاياه جنوب اظترتفػع الػذم يقػع فيػو ضػريح سػيدم إبػراىيم ا بلػي علػى مػ
كاد ىنػػػني كالطريػػػ  اظتػػػ دم إىل أرشػػػقوؿ،كقد كػػػاف يلقبػػػو سػػػكاف اظتدينػػػة حين ػػػذ بػػػدار سػػػيدم ػتمػػػد أكدار 

           2ـ2400مسػػاحتو تيقػػدر بػػػك ـ40ـ كعرضػػو60اإلماـ،فيمػػا اػػص شػػكلو فقػػد جػػاء مسػػتطيل يبلػػا طولػػو

إىل كونػػو قصػػر صػػغري كلػػي  مسكنان،السػػيما كأنػػو كػػاف يتضػػمن أبػػراج  Jannier مػػا يفسػػر توجػػو جانييػػو
           متصلة باألسوار كموزعة على زكاياه األربعة ضتراستو،مادة بناء أسواره اليت أحاطػت بػو مػن جهاتػو األربعػة 

نػا مل نشػاىد ،اػدر اإلشػارة أنَّ (3 القػوة كالصػالبة ضتمايػة مػن كػاف يسػكنو من مادة الطابيػة الػيت تضػمن لػو
 بعدد من اظتساكن. أية بقايا عتذا القصر بعد معاينتنا للمكاف الذم أصبح مشغوالن 

 الحمامات: 2-2-3   
                                  

1-René Basset,Op.cit,p:103-104 
 

2-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:36 

3-ibid,p:294 
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      ؽتَّػػا ال شػػة فيػػو أف مدينػػة ىنػػني قػػد احتػػوت علػػى اضتمامػػات اكػػم مػػا تػػوفر عتػػا مػػن ثػػركة مائيػػة ككػػػوهنا   
كاظتقصػودة مػن قبػل اطتػاص كالعامػة ألقتيتهػا كنقطػة عبػور ؿتػو الضػفة األخػرل من اظتدف ا ىلػة بالسكاف،

عػػرب مينائها،أمػػاـ اختفػػاء البقايػػا األثريػػة اطتاصػػة  ػػذا اظتعلػػم األثػػرم يف اظتدينػػة يبقػػى الوصػػف الػػذم قٌدمػػو 
األثريػة كتػاريف مدينػة ىنػني يف مقالػو يف خضم حديثو عػن اظتعػامل  Georges Marçaisجيورج مارسيو 

،لقػػد (1 األثػػرملػػة اظتعلػػم اظتوسػػـو بعنواف:اػػث أثػػرم إسػػالمي  نػػني ىػػو السػػبيل الوحيػػد للتعػػرؼ علػػى ذ
ذكر أنو كاف بالقرب من الباب الشمايل للمدينة كس  البسػاتني الػيت كانػت موجػودة ىنػا كثالثػة قاعػات 

بعػد االستفسػار عنهػا مػن أعيػاف اظتنطقػة قيػل لػو أهنػا كانػت شكلها مستطيل متااكرة فيما بينهػا،تبني لػو 
ن كػاف ػػػػلب الظَّ ػػػػب ر أغد ػػػػر من ىذه القاعات جهة الشرؽ كيجتشغل كظيفة زتاـ،كعلى بعد بعض األمتا

      غرض منػػػو ىػػػو تزكيػػػد اضتمػػػاـ باظتاء،ناىيػػػة أنػػػو عثػػػر أيضػػػا علػػػى خػػػزاف مػػػائي سػػػقفو نصػػػف أسػػػطواٍل ػػػػػال
فكػػػرة أف تلػػػة القاعػػػات كانػػػت ضتاػػػارة الغػػػري مشػػػذبة كالطابيػػػة كا جػػػر كىػػػو مػػػا يػػػدعم مػػػادة بنائػػػو مػػػن ا

إذ ال يعقػػػل كجػػػود ىػػػذا النػػػوع مػػػن العمػػػارة مػػػن دكف ماء،لػػػذلة كػػػاف لزامػػػان  علػػػى اظتعمػػػارم تػػػوفري زتامػػػان،
 (2 ذلة.
 الطاحونة: 2-2-4   

  اسػػػتخدامها قػػػدنتان يف غتػػػاؿ الزراعػػػةتعتػػػرب ىػػػذه األخػػػرية مػػػن االؾتػػػازات اظتدنيػػػة الػػػيت بػػػرع اظتسػػػلموف يف 
يسػػمح عتػػم حتقيػػ  االكتفػػاء  منػػذ حػػوايل القػػرف التاسػػع مػػيالدم للحصػػوؿ علػػى منتػػوج زراعػػي جيػػد كذلػػة
  (3 ستمرارية يف اإلنتاج.االكضماف الذايت،

                                  
1-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:   350-333  

2-ibid,p:346 

،اظتلتقػى تطػوير الزراعػة كطػرؽ الػرم فػي إفريقيػا المسػلمة لتحقيػل التنميػة المسػتدامةدكر العرب المسلمين فػي عطية اصتيار،-3
 57:،اصتزائر،ص2012ديسمرب  04-03يف االقتصاد اإلسالمي،جامعة قاظتة مقومات حتقي  التنمية اظتستدامة الدكيل حوؿ 
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لقػػػد أشػػػار حسػػػن بػػػن ػتمػػػد الػػػوزاف إىل كجػػػود طاحونػػػات بػػػالقرب مػػػن كاد ىنػػػني الػػػذم كتتػػػاز اظتدينػػػة         
اصتنوب ؿتو الشماؿ باصتهػة الشػرقية بػالقرب مػن بسػاتني الكػرز كاإلجػاص كاطتػوخ الػيت كانػت تسػقى من 

،حسػػب مػػا ذكػػره عبػػد الػػرزتن خليفػػة أف جػػزءن مػػن األسػػوار الػػيت كانػػت تسػػتند عليهػػا (1 مػػن نفػػ  الػػواد
ة كذلة بالتحديػػد قبػػل سػػنهػا كيسػػارىا،الطاحونػة كانػػت ال تػػزاؿ موجػػودة ىنػاؾ بشػػكل عمػػودم علػػى نتين

ـ حينما كانت اظتدينة شػبو فارغػة مػن السكاف،تنحصػر كضػيفتها  يف تثبيػت الطاحونػة كالػتحكم    1958
 الػػػػػيت تزيػػػػػدىا           يف سػػػػػرعتها حػػػػػم نتتلػػػػػئ الػػػػػدكالب باظتػػػػػاء جيػػػػػدان،أما مػػػػػادة بنائهػػػػػا فقػػػػػد كانػػػػػت مػػػػػن الطابيػػػػػة 

 (2 .صالبةن 
 اإلتسالمية: المعالم األثرية العسكريةعن نبذة  2-3
إلطاللتػػػو اظتباشػػػرة علػػػى البحػػػر  مدينػػػة ىنػػػني يف موقػػػع اسػػػرتاتياي حسػػػاسكجػػػود ا الشػػػة فيػػػو أف ؽتَّػػػ

جعلهػػػا عرضػػػة للخطػػػر سػػػواءن مػػػن قبػػػل الػػػدكؿ اجملػػػاكرة أك قراصػػػنة  ينػػػاءكاحتوائػػػو علػػػى اظت األبػػػيض اظتتوسػػػ 
،األمر البحر،خاصة أهنا أصبحت يف مرحلة من مراحل حيا ا مدينة  ىلة بالسكاف كالنشاطات اظتختلفة

                تشػػػػييد منشػػػػآت ذات طػػػػابع عسػػػػكرم،لتحق  لنفسػػػػها األمػػػػن كاالسػػػػتقرار اللػػػػذين يزيػػػػداف الػػػػذم فػػػػرض 
 .من رقٌيها كتقدمها على ؼتتلف األصعدة

كالػػػػيت سػػػػنتطرؽ للحػػػػديث عنهػػػػا يف اظتواقػػػػع             القلعػػػػةة الػػػػيت كانػػػػت قائمػػػػة عسػػػػكريلا مػػػػن اظتعػػػػامل األثريػػػػة
حواضػر  صػن قبػل أف تػربز كحاضػرة علػى غػرارباظتدينة،لقد عرفػت مدينػة ىنػني باسػم اضتاألثرية اظتتواجدة 

اظتغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي  ىلػػػػػة بالسػػػػػكاف كمبػػػػػانيهم اظتختلفػػػػػة الطػػػػػابع بػػػػػني مػػػػػا ىػػػػػو ديػػػػػين كمػػػػػدٍل كعسػػػػػكرم              
الحػي كبني مػا ىػو فىا على الساحل كامتالكها للميناء،كنشاطا م اظتتنوعة بني ماىو اارم اكم كجود

صتػػودة ىوائهػػا كتربتهػػا كتػػوفر اظتػػاء لسػػقي اظتزركعػػات كالبسػػاتني،ييرجح أف القلعػػة  ىػػي مػػن كػػاف يقصػػدىا 
ـ باضتصػػن يف حديثػػو عػػن تلمسػػاف كنواحيهػػا ذاكػػران اسػػم حصػػن 11ىػػػ/5البكػػرم الػػذم عػػاش يف القػػرف 

                                  
 16:،ص02اضتسن بن ػتمد الوزاف الفاسي،مصدر ساب ،ج-4

2-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien….Op.cit,p:310 
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مػػر الػػذم ي كػػد      ،األ(1 الفػػركس كحصػػن الوردانيػػة قػػائال أف حصػػن ىنػػني ىػػو أكثػػر اضتصػػوف ذتػػاران كبسػػاتني
 أهنا أقدـ اظتباٍل مبػدينة ىنني،لقد كانت اظتكاف اظتفضػل عنػد اإلسػباف سػاعة احػتالعتم اظتدينة،فقػد دتركػزت

 ،أما فيما متص اظتػػػػػعامل(2  ـ6534ك6536نيت ػػػػدينة ما بني سػػػػػرية اليت استقرت باظتػػػ ا حاميتو العسك
 األثرية العسكرية األخرل اليت الزالت غالبية أجزائها قائمة مايلي: 

 األبواب:              2-3-1   
دتيزت مدينة ىنني بوجود ستسػة أبػواب توزعػت علػى مسػتول ػتػي  نسػياها اظتعمارم،منهػا مػا انػدثر 

اسػة العمػارة اإلسػالمية  دتاما كمل تبػ  إال النصػوص الكتابيػة الػيت حتػدثث عنهػا ؽتػا تركػو بعػض اظتهتمػني بدر 
 تنحصر تلة األبواب فيمايلي:

البػػاب الشػػمايل:يقع ىػػذا األخػػري بالزاكيػػة الشػػمالية الشػػرقية مػػن السػػور الشػػرقي علػػى مقربػػة مػػن كاد         -أ
ىنػػػػػني ييعػػػػػرؼ كػػػػػذلة باسػػػػػم بػػػػػاب السػػػػػانية نسػػػػػبة للطاحونػػػػػة اظتائيػػػػػة الػػػػػيت كانػػػػػت توجػػػػػد مبحاذتػػػػػو علػػػػػى                

دخلو ينفتح ؿتو البحر مباشرة،يوجد على نتينو كيساره بػرجني ضتراسػتو،ذكر جيػورج  مارسػيو طوؿ الواد م
Georges Marçais  أنػػػػو بػػػػين مػػػػن ا جػػػػر كليػػػػبي  باصتص،كمػػػػا تضػػػػمن زخرفػػػػة رائعػػػػة مػػػػن اظتعينػػػػات

ذنيت مسػاد سػيدم اضتلػوم كسػيدم اظتتشابكة فيما بينها مصػنوعة با جر،شػبيهة بػاليت ىػي موجػودة مب ػ
 ـ.10،لكن مل يتب  من ىذا الباب أية بقايا ماعدا فتحة مدخلو البالا عرضها (3 مدينأيب 
بػػػػاب السػػػػنوف:يقع ىػػػػذا البػػػػاب شػػػػرؽ اظتدينػػػػة،كاف يسػػػػمى أيضػػػػان عنػػػػد سػػػػكاهنا ببػػػػاب السػػػػنوف -ب   

أكالتاسػػنوف  حسػػب الػػذاكرة الشػػعبية شتػػي كػػذلة ألنػػو يسػػتعمل مػػن الطػػرؼ النسػػوة عنػػد قيػػامهم بغسػػل 
عبػارة عػػن فتحػة اسػػتطالتها عرضػية يقػػدر  شػػكلوـ،09حػوايل ىنػني الػػذم ال يبعػد عنػػو إالَّ  مالبسػهم بػػوادً 

ـ كىػو متلػو 2.5ـ كشتة جدار الذم يتصل  ػا ىػو ا خػر 2.5ـ أما ارتفاعها فيقدر بػ 4.50عرضها 
                                  

 80:مصدر ساب ،صأبوعبيد ا البكرم،-2
3-Abderrahmane Khelifa,Honaïne à Travers....,Op.cit,p:16 

1-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:348 
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ـ كعرضػػػػهما 6.40مػػػػن أم زخرفػػػػة لتػػػػاط مػػػػن جهػػػػة اليمػػػػني كالشػػػػماؿ بربجػػػػني شػػػػكلهما مربػػػػع طوعتمػػػػا 
ـ 2011ـ ثػم أعيدت عملية الرتميم سػنة2001ـ،حػظي بعملية ترميم  سنة50فاعهما ـ أما ارت4.50

 لكنها مل تشمل رتيع أجزاء اظتػدينة.
 رؼ التاار سػػػػػواءن الػػػذين قػػػػصدكا اػػلمدينة لػلسفر عرب مينائهاػػػػػالباب الغريب:كاف يستخدـ من ط-جػ

قائمػػا ضتػػد السػػاعة كقػػد حظػػي ىػػو ا خػػر بعمليػػة تػػرميم ،ال يػػزاؿ مدخلػػو (1 الػػذين رسػػت مػػراكبهم  ػػا أك
ـ،ال يعلػػوه أم 2ـ كشتػػة جػػدراهنا 5.25،مػػا تبقػػى مػػن البػػاب ىػػو فتحػػة عرضػػها 2011ك 2001سػػنة

قػػوس كقػػد الحظنػػا أنػػو كػػاف مغلقػػان بػػ لواح خشػػبية ظتنػػع اظتػػركر مػػن خاللػػو ألنػػو يػػ دم مباشػػرة إىل حديقػػة 
 ألحد سكاف اظتدينة.

كقػد ،ىذا البػاب موجػدان بالسػور اصتنػويب للمدينػة،ينفتح مباشػرة علػى جبػل اظتنزؿ باب اطتراجة:كاف-د   
 اندثر كليا.

الباب البحرم:شتي كذلة النفتاحو على القناة اليت تصل اظتيناء بالبحر ما يدؿ أنػو كػاف ؼتصصػا   -ق   
مارسػػػػيو فقػػػػ  للسػػػػفن التااربة،يبػػػػدك أف ىػػػػذا البػػػػاب كػػػػاف كبػػػػري اضتاػػػػم كذلػػػػة كفقػػػػا ظتػػػػا ذكػػػػره جيػػػػورج 

Georges Marçais  ـ،كمػػػػا ذكػػػػر أف اإلطػػػػار الػػػػذم               8.50عػػػػن عػػػػرض فتحػػػػة مدخلػػػػو الػػػػيت بلغػػػػت
كاف يعلوه بقوس حدكم مزخرؼ بزخارؼ رائعة بني النباتية كاعتندسية تشبو إىل حدو كبري على حدي قولو 

ة كبػراعم األزىػار اظتتشػابكة فيمػا الزخرفة اظتوجودة مبدخل م ذنة اظتنصورة فقد اتفقا يف كجود عنصػر البينيقػ
صػنعو  Georges Marçaisبينها كاظترصعة بقطع من الزلي ،نظران لػذلة التشػابو نسػب جيػورج مارسػيو 

للمػػرينيني يف الفػػرتة الػػيت احتػػل فيهػػا أيب اضتسػػن اظتػػريين تلمسػػاف كبعػػث بفرقػػة مػػن جيشػػو الحػػتالؿ مدينػػة 
،رمبػا (1 األكؿ،بينما نسب رشيد بوركيبػة بنائػو للزيػانيني،كما سبقت اإلشارة عن ذلة يف الفصل (2 ىنني

                                  
1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:301 

-2 Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:349 
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ألف اظتدينة عاشت حتت اضتكم الزياٍل أكثر ؽتا عاشتو يف ظل الدكلة اظترينية ألهنا كانت الرئة االقتصادية 
للزيانيني لذلة أبدعوا يف تنمي  كحتسني مينائها معماريػان،كييرجع عبػد العزيػز ػتمػود لعػرج ىػذا االخػتالؼ 

كػػالن مػػن اظتػػرينيني كالزيػػانيني اسػػتقوا مػػادة موضػػوعا م مػػن مصػػدر كاحػػد أال كىػػو اظتػػوركث اظترابطػػي   إىل أف
 ،لذلة يصعب التفرقة بينهما.(2 كاظتوحدم
 األتسوار: 2-3-2

كباقي اظتيزات اليت تواجدت باظتدف العتيقة باظتغرب اإلسػالمي مثػل مدينػة  ندركمػة كتلمساف،احػػتوت 
كألهنا درجػػػة كبػػػرية مػػن األقتيػػػة التااريػػػة، سػػػكرية لكوهنػػا مدينػػػة سػػػاحلية علػػىمدينػػة ىنػػػني علػػى عمػػػارة ع

بشػػػكل عمػػػودم علػػػى  لػػػمك02جانبهػػػا الشػػػمايل الغػػػريب كػػػاف ػتػػػدكدان جبػػػرؼ صػػػخرم نتتػػػد طولػػػو حػػػوايل
ا مػػن طػػرؼ اظتدينػػة،األمر الػػذم صػػعب عليهػػا مراقبػػة تلػػة اصتهػػة لالنعػػداـ الرؤيػػة كسػػٌهل باظتقابػػل مباغتتهػػ

كانػػت رادعػػا عتػػا مػػن أم عتمػػدت يف حتصػػينها علػػى األسػػوار الدفاعيػػة اظتنيعػػة كالػػيت لطاظتػػا  اتلني،لػػذلة ا
 ككذا األبراج اظتتصلة باألسوار كاظتنفصلة عنها ىنا كىناؾ. أكمن جهة الرب،من البحر  ىاـو قادـ

،بقيػػت منػػو بعػػض األجػػزاء الػػيت عكسػػت      (3 ـ6600يقػػدر الطػػوؿ اإلرتػػايل لسػػور مدينػػة ىنػػني حػػوايل 
مػػا كػػاف للمدينػػة مػػن مسػػتول معمػػارم رفيػػع يػػنم عػػن مكانتهػػا عنػػد منشػػ يها كعػػن اظتسػػتول االجتمػػاعي 

 كاالقتصادم للمدينة،بين من مادة الطابية لقٌوة حتملها ضد ضربات العدك ككفر ا باظتنطقة.    
بعػػػة مشػػػكلة شػػػكل شػػػبو منحػػػرؼ قاعدتػػػو الكػػػربل       حتػػػي  األسػػػوار باظتدينػػػة العتيقػػػة مػػػن جوانبهػػػا األر 
ـ يتضػمن سػبعة أبػراج مقارنػة 360يقػدر طولػو بػػحيػث ؿتو الشماؿ،ف طوؿ األسوار ىو السػور الشػمايل 

ـ كيتضػػمن تسػػعة أبراج،مػػا يفسػػر أف اظتعمػػارم كظػػف عبقريتػػو 650بالسػػور الغػػريب الػػذم يقػػدر طولػػو بػػػ
                                                                                                          

1-Rachid  Bouruiba,L’architecture Militaire  de  L’Algérie  Médiévale ,OPU, Alger ,1983, 

p:92 

 145ػتمود لعرج،مرجع ساب ،ص:  العزيز عبد-1
3-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:683 
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بنيػت بػو اظتدينة،فباصتهػة الشػمالية نتػر كاد ىنػني الػذم سػاعد  ىناؾ لالستفادة من طبوغرافية اظتوقع الػذم
يف تعزيز القوة الدفاعية لألسوار إذ كاف مبثابة خندؽ مائي يقف حػاجزان أمػاـ العػدك كيعمػل علػى تكسػري 
،أما اصتهة الغربية فقد تقدَّمها مرتفع يسػاعد العػدك علػى الػدخوؿ إىل اظتدينة،لػذلة عمػد  جبهات اعتاـو

ـ،لكػػػن حسػػػب مػػػا ذكػػػره عبػػػد الػػػرزتن خليفػػػة أف 7ى حتصػػػينها جيدان،يقػػػدر ارتفاعهػػػا اػػػوايلاظتعمػػػارم علػػػ
الطوؿ اضتقيقي لألسوار لي  ىو ذلة،إذ بعػد إجرائػو للحفريػة األثريػة بػالقرب منهػا ككصػولو إىل مسػتول 

الػيت  ـ،اظتالحػظ أف الشػرافات6.5،أما فيما متص شتكها فيبلػا(1 ـ60أرضية اظتدينة قدنتان تبني أف طولو 
 تعلوىا مل تعد تظهر للعياف بصورة مكتملة نتياةن لتلفها.

 األبراج: 7-3-3
كمعياران ظتػدل عسػكرية ألم دكلػة مػن الػدكؿ قػدنتان،تعد األبراج ىي األخػرل مظهػران مػن مظػاىر القػوة ال

           حرصػػػػها علػػػػى اسػػػػيد عامػػػػل األمػػػػن جملتمعها،لػػػػذلة اعتػػػػم اظتعمػػػػارم اظتسػػػػلم علػػػػى تشػػػػييدىا كتوزيعهػػػػا      
ىاػػػػػـو األعػػػػػداء                    كفػػػػػ  مقػػػػػايي  مضػػػػػبوطة كػػػػػي تكػػػػػوف نقػػػػػاط مراقبػػػػػة للمدينػػػػػة اإلسػػػػػالمية كمراكػػػػػز لصػػػػػدي 

 كىي تنقسم مبدينة ىنني إىل قسمني:
برجػػا مبػػا فيهػػا أبػػراج القلعة،تتباعػػد فيمػػا بينهػػا  22األبػػراج اظتتصػػلة باألسػػوار الٌدفاعية:يقػػدر عػػددىا بػػػ -

ـ،كىػػػػػي توجػػػػػد علػػػػػى مقربػػػػػة مػػػػػن أبػػػػػواب اظتدينػػػػػة كزكايػػػػػا انعطػػػػػاؼ              65ـ إىل64قػػػػػدرىامبسػػػػػافة منتظمػػػػػة 
 (2 ـ.3.80ـ،أما بركزىػا عن اضتػائ  فيصل إىل7ـ ك6السور الٌدفاعي يصل عرضها إىل مػا بني 

  يبقػػى الػػربج اظتوجػػود بالزاكيػػػة اصتنوبيػػة الشػػرقية مػػػن األسػػوار اظتشػػرؼ علػػى كامػػػل اظتدينػػة الوحيػػد الػػػذم 
     يتكػػػػوف مػػػػن فػػػػراغني كاحػػػػد مغطػػػػى بقبػػػػو كا خػػػػركىو الزاؿ ػتافظنػػػػا علػػػػى عناصػػػػره اظتعماريػػػػة العسػػػػكرية،

 (3 بقبة.
                                  

1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:683 

2-Abderrahmane Khelifa,Honaïne à Travers....,Op.cit,p:69 

  143:مرجع ساب ،صعبد العزيز ػتمود لعرج،-3
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األبػػػػػراج اظتنفصػػػػػلة عػػػػػن أسػػػػػوار اظتدينػػػػػة:جاءت ىػػػػػذه األخػػػػػرية كضػػػػػركرة ملحػػػػػة لرصػػػػػد حتركػػػػػات العػػػػػدك           -
ر الػػػذم ضػػػاعف احتماليػػػة قبػػػل أف تطػػػرؽ اظتدينػػػة علػػػى حػػػني غفلة،خاصػػػة أف ىنػػػني مدينػػػة سػػػاحلية،األم

تعرضها لالعتػداء مقارنػة باظتػدف الػيت تتحصػن بػني اظترتفعػات اصتبليػة مػن جها ػا األربعػة،من أىػم أنواعهػا 
 مايلي:
 اآلبلي: برج تسيدم إبراىيم-أ

 توسػػيعيعتػػرب ىػػذا الػػربج مػػن النقػػاط الٌدفاعيػػة اظتهمػػة مبدينػػة ىنػػني ظتوقعػػو االسػػرتاتياي الػػذم مكنػػو مػػن 
غتػػاؿ رؤيتػػو عػػرب اصتهػػات األربعػػة كإشػػرافو علػػى اظتدينػػة مباشػػرة،يقع فػػوؽ مرتفػػع صػػخرم يطػػل مػػن خاللػػو          

ـ،غتػػػػاكران لضػػػػريح سػػػػيدم إبػػػػراىيم ا بلػػػػي الػػػػذم أخػػػػد اشتػػػػو           667علػػػػى البحػػػػر مباشػػػػرة بارتفػػػػاع يقػػػػارب
كبػػػني دائػػػرة عػػػرض غربػػػان  63.48ك-°6.39،فيمػػػا متػػػص موقعػػػو الفلكػػػي فيقػػػع بػػػني خػػػ  طػػػوؿ (1 منػػػو
 دقيقة مشاالن. 54.97ك60.35°

ـ أمػػػا طػػػوؿ 5.50مظهػػػره اطتػػػارجي مربػػػع الشػػػكل،طوؿ ضػػػلعو اصتنػػػويب كالغػػػريب متسػػػاكياف إذ يبلغػػػاف 
ـ كطػػوؿ الضػػلع 5.69ضػلعو الشػػمايل كالشػرقي متتلفػػاف اختالفػػان طفيفػان إذ يقػػدر طػوؿ الضػػلع الشػػمايل بػػ

ىػػػػو ا خػػػػر متتلػػػف اختالفػػػػان كاضػػػػحا بػػػػني اصتػػػػدارين  ـ،نفػػػػ  الشػػػػيء بالنسػػػبة لالرتفػػػػاع5.55الشػػػرقي بػػػػػ
ـ 6.80ـ،كاصتػػدار اصتنػػويب الػػذم يبلػػا ارتفاعػػو 7.30الشػػمايل كالشػػرقي اللَّػػذين يبلػػا إرتفاعهمػػا حػػوايل 

ـ عػن األرضػية،يرجح أهنػا كانػت 4.50توجد بو نافذة مربعة تعذر علينا أخذ مقاسا ا الرتفاعهػا البػالا 
ج بواسػطة سػلم يػتم سػحبو بعػد الوصػوؿ إىل أعلػى حػم يبقػى اضتػراس يف تستعمل للوصوؿ إىل أعلػى الػرب 

 م من من األعداء.
ـ فقػػ  رمبػػا يكػػػػػػوف 4.40أمػػا اصتػػدار الغػػريب فهػػو األقػػػػػل ارتفػػػػػاعان بػػني جػػدراف الػػربج إذ يبلػػا ارتفاعػػو 

يو اظتغػػػرب جزئػػػو العلػػػوم قػػػد تسػػػاق  يف كقػػػت سػػػاب ،بيين ىػػػذا الػػػربج مػػػن مػػػادة الطابيػػػة الػػػيت ألًػػػف معمػػػار 
                                  

1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:696 
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يػة لعاديػات الزمن،كبقػاءه اإلسالمي قدنتان على استعماعتا يف البناء مبثل ىذا النوع اظتعمارم ظتقاكمتها العال
 من بػيٍعًد الفرتة الزمنية اليت شهدت ميالده أكرب دليل. بالرغم 
 :برج تسبانيوؿ-ب   

 فػػػػػػػقد              ما اختلفا يف حتديد مكػانػػػػػػو،كجيػػػػػػورج مارسيو يف تسميتو ببػػػرج سبانيوؿ لكنه رينيو باسياتػػػػػػػف  

،يف حػني ييرجػع جيػورج (1 ذكر رينيو باسي أنو الربج اجملػاكر لضػريح سػيدم إبػراىيم ا بلػي السػالف الػذكر
متتلػف عػن الػربج اظتوجػود باصتهػة الشػمالية مارسيو موقعو إىل جنوب القلعة كيضيف على ذلة قػائالن أنػو 

ـ كعرضػػػػو 8.80،مشػػػػريان إىل أف ؼتططػػػػو كػػػػاف مسػػػػتطيل الشػػػػكل يقػػػػدر طولػػػػو بػػػػػ(2 بػػػػالقرب مػػػػن الضػػػػريح
ـ قاعدتػػو مبنيػػة بالطابيػػة يف حػػني جدرانػػو بينيػػت مػػن اضتاػػر يتكػػوف مػػن ثالثػػة طوابػػ  أكعتػػم سػػقفو 6.75

عػػة كمػػا جاكرىػػا إالٌ كومػػة تػػراب ارتفاعهػػا ييقػػدر اػػوايل مقبػػب،لكن مل ؾتػػد لػػو أم بقايػػا أثنػػاء معاينتنػػا للقل
 ـ تغطي أساسو الذم بين من الطابية.6.5

اػػػػػدر اإلشػػػػػارة أف إرجػػػػػاع بنػػػػػاء ىػػػػػذا الػػػػػربج إىل اإلسػػػػػباف فيػػػػػو نػػػػػوع مػػػػػن اظتغالطػػػػػة،ف ذا مػػػػػا تفحصػػػػػنا            
الػيت كانػت خاصػية بنائيػة كقاشتػان مشػػرتكان             تبػػػػػػػػػني أهنػػا الطابيػةبنػاء قاعػدة جدرانػو يف اظتػادة الػيت اسػتعملت 

دتيػػػػزت  ػػػػا دكؿ اظتغػػػػرب اإلسػػػػالمي قػػػػدنتان ابتػػػػداء مػػػػن العهػػػػد اظتوحػػػػدم،باعتبارىا األكثػػػػر تػػػػوفران كمقاكمػػػػة     
               للعوامػػػػػل الطبيعيػػػػػػة كالبشػػػػػرية حتػػػػػػدَّث عنهػػػػػا عبػػػػػػد الػػػػػرزتن بػػػػػػن خلػػػػػدكف ميسػػػػػػميا إيٌاىػػػػػا الػػػػػػرتاب اظتػػػػػػدكوؾ

البنػػػاء قػػػائالن"...ا ىػػػي تتنػػػوع أنواعػػػا ...كمنهػػػا البنػػػاء بػػػالرتاب خاصػػػة تقػػػاـ منػػػو  و عػػػن صػػػناعةيف حديثػػػ
 (3 اضتيطاف...".

 األثرية:المواقع نبذة عن  2-4
                                  

1-René Basset,Op.cit,p:603 

2-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:350 

 511:ص،01جالرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ، عبد-3



 نػػدينة ندركمة كىنيذة عن التراث المعمارم كالمواقع األثرية بمػنب             الفصل المالث      

158 

 

 نتياػػػة لتعػػػرض ىػػػذه اظتدينػػػة لعوامػػػل ؼتتلفػػػة منهػػػا مػػػا ىػػػو طبيعػػػي كمنهػػػا مػػػا ىػػػو بشػػػرم أصبػػػػح معػػػػظم     
 ما كرد ذكره كبناء ي دم كظيفة خاصة بو يف بعض كتب الرحالةتراثها اظتادم أطالالن،من ضمن مواقعها 

 كالباحثني أمثاؿ:البكرم كحسن بن ػتمد الوزاف كمارموؿ كرااؿ كجيورج مارسيو.
يبػػػدك أف غتمػػػل اظتواقػػػع األثريػػػة  نػػػني ىػػػي ذات طػػػابع إسػػػالمي أم أف عمائرىػػػا أنشػػػ ت يف الفػػػرتات           

مي اظترابطني كاظتوحػدين كالزيػانيني كاظترينيني(،كذلػة يظهػر بوضػوح اليت ت سست فيها دكؿ اظتغػرب اإلسػال
من البقايا اظتوجودة باظتواقع كمواد البناء اظتستعملة يف بقايا األسػوار كالٌلقػى األثريػة اظتتواجػدة ىنػاؾ كطػرؽ 

اقػع الزخرفة،إضافة إىل ما حتدثت عنو كتب الدارسني الذين سلفت اإلشارة إىل ذكرىم مػن أىػم تلػة اظتو 
 األثرية مايلي:

 الموقع األثرم القلعة: 2-4-1   
يتمركػػز يف الناحيػػة اصتنوبيػػة الغربيػػة مػػن اظتدينػػة فػػوؽ منحػػدر صػػخرم يرتفػػع عػػن سػػطح البحػػر اػػوايل               

دقيقػػػػة غربػػػػان كدائػػػػرة عػػػػرض  50.22ك-°1.39ـ،فيمػػػػا متػػػػص موقعػػػػو الفلكػػػػي يقػػػػع بػػػػني خػػػػ  طػػػػوؿ30
 دقيقة مشاالن.27.80ك10.35°
ل علػػػى اظتينػػػاء مػػػن اصتهػػػة الشػػػمالية كالشػػػرقية،أما مػػػن اصتهػػػة اصتنوبيػػػة كالغربيػػػة فيقابػػػل جبػػػل اظتنػػػزؿ                 طي ييػػػػػ

،شػػػػكلو العػػػػاـ أقػػػػرب إىل ²ـ4500 يػػػػتم الولػػػػوج إليػػػػو عػػػػرب ؽتػػػػر ملتوم،تقػػػػدر مسػػػػاحتو اإلرتاليػػػػة اػػػػوايل
إذ يبلػػا طػػوؿ السػػور الشػػمايل قػػايي ،تسػػاكية اظتاظتسػػتطيل يتصػػل مشػػاالن بػػاصترؼ الصخرم،أضػػالعو غػػري م

كىػػو بػػذلة أطػػوؿ األسػػوار ـ،89.20سػػور الشػػرقي فيقػػدر طولػػو بػػػ ـ،أمػػا ال60ـ كالسػػور اصتنػػويب 58.5
ـ،نشػػري فقػػ  أننػػا حػػدَّدنا االااىػػات كفقػػان ظتسػػار الًقبلػػػة 78.80كبالنسػػبة للسػػور الغػػريب فيقػػدر طولػػو بػػػ

 باظتدينة.
صػػػػػػػا ا مػػن تلػػف بطػػوؿ األسػػوار بػػل حػػم يف ارتػػػػػػػفاعها نتػػػػػياة ظتػػا أمل يوجػػد فقػػػػػػػ  ىػػذا االخػػػػػػػتالؼ 

إذ يقػػػف ىػػػذا اظتعلػػػم بااػػػاه مباشػػػرة ،األمػػػر الػػػذم عرضػػػو للتيٌػػػار اعتػػػوائي امػػػل عػػػن عمليػػػة اضتػػػث،نػػػات  
ـ ا يػ يت 12بقطرات مياه كأمالح قادـ من جهة البحر،يعترب السور اصتنويب أعلى األسوار بارتفػاع قػدره 
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ـ ك قصػى 5ـ،أمػا السػور الشػمايل كالػػشرقي فلػم يتاػاكز ارتفػاع9عده السور الغػريب بارتفػاع قػدره حػوايل ب
حػػد ظتقابلتهمػػا جهػػة البحػػر مباشػػرة كت ثرقتػػا مبػػا كرد ذًكػػره  نفػػان،تتوزع بالسػػور الشػػرقي أربعػػة أبػػراج مل يتبػػ  

لها منهػا إالَّ  تها تفصػ كذلػػة ألهنػا تقابػػل جهػػة  ـ20عػػن بعضػػها الػبعض مسػػافة متسػاكية قػػدرىا  أساسػػ
البحػػر كاظتدينػػة معان،أمػػا بقيػػة األسػػوار فلػػم تتضػػمن إالَّ بػػرجني فقػػ  يف زاكيػػا انعطافهػػا،كمل تتبػػ  منهػػا ىػػي 

ـ،أمػػا شتكهػػا فيػػرتاكح بػػني 4.85ـ كعرضػػها 3.70بقايػػا أساسػػها،كيبلا نػيتيوؤىػػا عػػن اصتػػدار األخػػرل إالَّ 
ـ مػػن الزاكيػػة 2.20ـ  كمػػادة بنائهػػا مػػن الطابيػػة الشػػائعة االسػػتعماؿ،كيوجد علػػى بيعػػد 1.50ـ ك1.30

ـ 7 الشمالية الغربية صهري  مبين باضتاارة سػقفو نصػف برميلػي مبػين بػا جر كالطابيػة يبلػا طولػو حػوايل
حسػػػب جيػػػورج مارسػػػيو كػػػاف يسػػػتعمل ـ،05كعرضػػػو حػػػوايل ـ،2.90أمػػػا ارتفاعػػػو عػػػن األرضػػػية فيبلػػػا 

 (1 لتخزين اظتاء لالستفادة منو يف حاالت اضتصار مثالن.
       اضتالػػػة الراىنػػػة عتػػػذا اظتوقػػػع ال نتكنهػػػا أف تػػػوفر لنػػػا صػػػورة كاضػػػحة اظتعػػػامل عػػػن القيمػػػة التارمتيػػػة كاألثريػػػة 

 قوة  لك  مدػػالؼ يعػػػركو األسػػػاديان تػػراثان مػػػونو تػػػودة فيو من كػػػكوف بارزة كموجػػػفركض أف تػػػاليت من اظت
كبراعة اظتعمارم اظتسلم يف تركيض الطبيعة كما تتضػمنو مػن مػواد بنػاء ضتمايػة نفسػو،فبعد معاينتنػا للموقػع 

ألعشػػاب كمػػا يف زراعتػػو فيػػو مػػن طػػرؼ أحػػد كجػػدنا الصػػهري  ؽتلػػوء باألتربػػة أمػػا اظتوقػػع فقػػد كػػاف ملي ػػان با
 من الطبيعػةاألثرم كرات الزجاج،أمَّا ما يهدد ىذا اظتوقع ،إضافة إىل كجود قار ذم قاـ بفالحتوالسكاف ال

رت يف سػنة كتكػرَّ  2015سػنةفهي اضترائ  الػيت اكتسػحت جػزءن كبػريان مػن اظتوقػع اػاذم لػو جهػة الغػرب 
ـ،لػػػػذلة البػػػػد علػػػػى القػػػػائمني علػػػػى زتايػػػػة 100 النػػػػرياف إال حػػػػوايلحيػػػػث مل تبعػػػػد عنػػػػو ألسػػػػنة ،2016

 اظتوركث اظتادم كاظتواقع األثرية استدراؾ األمر كالتنبو لو قبل كقوع الكارثة.
 الموقع األثرم المقابل للبلدية: 2-4-2   

 ينقسػػم ىػػذا اظتوقػػع األثػػرم إىل جػػزئني كاحػػد علػػى جػػػهة اليمػػني كا خػػر علػػى جهػػة اليسػػار يفصػػلهما
طريػػػ  يػػػ دم إىل دار البلديػػػة اظتقابلػػػة عتمػػػا حاليػػػان مػػػن جهػػػة الغرب،فيمػػػا متػػػص موقعػػػو الفلكػػػي فهػػػو يقػػػع              

                                  
1-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:346 
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دقيقػة مشػاالن،تعود أكىل  .3532ك10.°35دقيقة غربا كدائرة عرض 12.00ك -°,391بني خ  طوؿ
ػػػلَّم ب عػػػض سػػػكاهنا كثيقػػػة إىل اضتفريػػػات اظتقامػػػة بػػػو إىل العقػػػد األخػػػري مػػػن القػػػرف التاسػػػع عشػػػرة حينمػػػا سى

مكتب العرب بتلمساف تكشف مكاف كجود ما خب ه عػركج أثنػاء ػتاكلتػو الفػرار مػن قبضػة اإلسػباف عػرب 
ميناء ىنني،لكن عمليات البحث اليت قاـ  ا الفرنسيوف مل تسفر عن أم نتائ ،كبػعد عقد من استقالؿ 

عبػػد الػرزتن خليفػػة إجػػراء حفريػػات  ـ قامػػت بعثػة أثريػػة برئاسػػة1972ـ ك1971اصتزائػر كبالتحديػػد سػػنة
لكن من أجل التعرؼ على اصتانب اظتعمارم كالعمراٍل الذم كاف نني لي  للكشف عن الكنز اظتفقود، 

ـ مػػػع نفػػػ  مػػػدير اضتفريػػػة حتػػػت كصػػػاية كزارة اإلعػػػالـ 1980يف اظتدينة،كأعيػػػد التنقيػػػب يف سػػػنة  سػػػائدان 
 (1 كالثقافة.

الػػيت تعتمػػد علػى حفػػر شػػبكة مػػن  Willerكيلػر  طريقػػةإتبػػاع  وقع األثػػرم إىل قسمني،يتضػػح مػػن خػالؿ طريقػػة اضتفػػر أنػو يفَّ ػػػػقيسػػم اظتمكتػػب الربيػد،كذلة بعػػدما ور الشػػمايل مقابػل اظتدرسػػة ك يفَّ مباشػرة التنقيػػب بػػالقرب مػن السػػ
 (2 للمربع من جهة،كمن جهة أخرل تساعد على حترؾ البعثػة يف موقع اضتػفر.على مستول اصتهات األربعة   tratigraphies Laاظتربعات تفصلها ؽترات للتعرؼ على التموضع الطبقي

تراكحػت  الزينػة،األمر الػذم يػدؿ أف ىػذا اصتػزء مػن اظتدينػة كػاف حػي سػكين،كقد أسفرت عملية التنقيب األثرم عن اكتشاؼ بقايػا أساسػات مسػاكن كعػدد مػن اللقػى األثريػة        متمثلػة يف أكاٍل فخاريػة كقطػع نقديػة كأدكات

م كانػػت موجػػودة ،حسػػب مػػا ذكػػره    عبػػد الػػرزتن خليفػػة يف كتابػػو ىنػػني أقػػدـ مينػػاء مبملكػػة تلمسػػاف أهنػػا كانػػت شػػبيهة مبسػػاكن اضتواضػػر الػػت(3  2ـ100ك 2ـ70اظتسػػاحة اإلرتاليػػة للمسػػكن الواحػػد بػػو بػػني 
اكن اظتكتشػػفة  نػػذاؾ كتلمسػػاف كندركمػػة،كذلة مػػن حيػػث التصػػميم الػػداخلي فقػػد تبػػنيَّ مػػن بقايػػا اظتسػػ
علػى حرمػة أىػل  باظتوقع األثرم أف مدخلو جاء منكسران كىو ما يعرؼ بالسقيفة الػيت تعمػل علػى اضتفػاظ

البيت من أنظار اظتارة،كقد كجػدت بػو اظتػراحيض حػم نتكػن ربطهػا بسػهولة مػع قنػوات الصػرؼ الصػحي 
كلو قريػب إىل اظتسػتطيل اطتاصة باظتدينة،ضف إىل ذلة كجدت بقايا أساسات غرفو ملتفة حوؿ فناء شػ

ـ يتوسػػطو ب ػػر ذم شػػكل دائػػرم 4.10ـ كعػػرض يبلػػا 4.28بطػػوؿ يبلػػا 2ـ17.54مسػػاحتو تقػػدر بػػػ 
طابقني،ككػاف مبلطػان بػالزلي  كا جػر ًكفقػا  كيف أحد زكاياه يوجد بقايا سيػلَّم،ما ي كػد أف اظتسػكن  كػاف ذك

                                  
1-Abderrahmane Khelifa, Honaïne Ancien....,Op.cit,p:363 

  خالػػػػػػد غنيم،بيسػػػػػػاف للنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػع كاإلعػػػػػػالـ ،تررتػػػػػػة1،طمنػػػػػػاىج البحػػػػػػث األثػػػػػػرم كمشػػػػػػكالتوركدريغػػػػػػو مػػػػػػارتني غػػػػػػاالف،-2
 150 :،ص1998لبناف،

3-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:316 
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ن الرخػػاـ كالػػزلي  اظتزخػػرؼ بزخػػارؼ مػػ   ظتػػا عثػػر عليػػو ب رضػػيتو،أما عتبػػات األبػػواب فقػػد تضػػمنت قطػػع 
 (1 ىندسية تتمثل يف ؾتمة كزخرفة نباتية تتمثل يف براعم األزىار.

تكػػػػوَّف اظتسػػػػكن مػػػػن ثػػػػالث غرؼ،توجػػػػد الغرفػػػػة األكىل باصتهػػػػة الغربية،اػػػػدر اإلشػػػػارة إىل أف رتيػػػػع          
،تعترب ىػذه رم اظتكتشػف باضتفريػةالغرؼ الكبرية اضتام قد دتركزت باصتهة الغربية من اظتساكن باظتوقع األث

ـ،يتاػػػو 2.45ـ،كعػػػرض قػػػدره 8.45بطػػػوؿ قػػػدره،2ـ20.70 إذ تبلػػػا مسػػػاحتهاالغرفػػػة األكػػػرب مسػػػاحةن،
مدخلها الذم ينفتح على الفناء بالزاكية الشرقية منها ؿتػو الشػرؽ مػا نتكنهػا مػن اسػتقباؿ أشػعة الشػم  

 كىو بذلة األكثر اتساعان بني مداخل الغرؼ.ـ،1.30منها يف اإلضاءة يبلا عرضو صباحان كاالستفادة 
،طوعتػػػا يبلػػػا 2ـ9.57أمػػػا الغرفػػػة الثانيػػػة فقػػػد كجػػػدت باصتهػػػة اصتنوبيػػػة مػػػن اظتسػػػكن،تقدر مسػػػاحتها بػػػػ

سػػػم ينفػػػتح بزاكيتهػػػا الشػػػرقية،فيما متػػػص الغرفػػػة 90ـ،يقػػػدر عػػػرض مػػػدخلها بػػػػ1.65ـ كعرضػػػها 5.80
             يقػػػػدر طوعتػػػػا  2ـ7.49إذ تقػػػػدر مسػػػػاحتها بػػػػػ الثالثػػػػة فقػػػػد كجػػػػدت باصتهػػػػة الشػػػػرقية تعػػػػد أصػػػػغر الغػػػػرؼ 

،رمبػا كانػت تػ دم (2 ـ1.10ـ،ينفتح مدخلها بالزاكية اصتنوبية بعػرض قػدره 1.75ـ كعرضها بػ4.28بػ 
 كظيفة اظتطبف أكلتخزين أغراض العائلة.

                 كمواد بنػػػػاء مسػػػػتعملة افو مػػػػن بقايػػػػا أساسػػػػات كبػػػػالط أرضػػػػية،نتكػػػػن القػػػػوؿ مػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا يف اكتشػػػػ
أف ىػػػذا اظتوقػػػع األثػػػرم يعكػػػ  اظتسػػػتول اظتعمػػػارم الراقػػػي    اظتسػػػكن كغريىػػػا مػػػن الٌلقػػػى األثريػػػة،يف التشػػػييد 

الػػذم دتيػػزت بػػو اظتدينػػة،كيتف  أيضػػان مػػع مػػا أكرده اضتسػػػن بػػن ػتمػػد الػػوزاف مػػن كصػػف عنهػػا عمراهنػػا إبَّػػاف 
 القرف اطتام  عشر ميالدم.

ػػتلػػف اختاظتوقػػع األثػػرم مت عليػػو سػػابقان،إذ اختفػػت رتيػػع تفاصػػيل اظتوقػػع األثػػرم ا كػػاف الفػػا كاضػػحان عمَّ
مػػا طػػاؿ ىػػذا ات اظتسػػاكن كالغػػرؼ بسػػبب الػػيت اكتشػػفت أثنػػاء التنقيػػب مػػن أرضػػية كبػػالط كػػذلة أساسػػ

كعػدـ القيػاـ ب عمػاؿ ـ،1980قيػب فيػو منػذ  خػر عمليػة سػنة مل يتم معػاكدة التن ،حيثاظتوقع من إقتاؿ
                                  

1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:366 

2-ibid,p:366 
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قتالع األعشػػاب الػػيت تنمػػو سػػواءن داخػػل مربعػػات اضتفػػر أكيف اظتمػػرات أكاسػػتخراج األتربػػة صػػيانة دكريػػة كػػا
 اليت طيمرت أرضية اظتوقع األثرم كاظتكتشفات اليت أزيح عنها النيقاب.

 الموقع األثرم الميناء: 2-4-3
            اسػػػتطاعت مدينػػػة ىنػػػني مػػػن خػػػالؿ اظتينػػػاء أف تكػػػوف ػتػػػ  اىتمػػػاـ السػػػالطني كالغزاة،لقػػػد سػػػاعدىا
يف ازدىػػار رتيػػع غتاال ػػا السػػيما االقتصػػادية كاالجتماعيػػة إذ كػػاف مبثابػػة الرئػػة االقتصػػادية للدكلػػة الزيٌانيػػة 
كذلة كفقان ظتا أكرد اضتسن بن ػتمد الوزاف أنو حضر بنفسو كصوؿ أحد كتَّاب السلطاف الزياٍل السػتالـ 

 (1 تها ستسة عشرة ألف مثقاؿ ذىب مسكوؾ.الضرائب مبيناء ىنني من سفينة جنوية،كقد بلغت قيم

 يظهر اظتلمح العاـ للشاطئ من اظتنحدرات اجملاكرة لو عبػارة عػن امتػداد مػائي للبحػر علػى ىي ػة حػدكة
كالثػػاٍل مػػن اصتهػػة الغربيػػة نتتػػد طولػػو مػػن اصتهػػة الشػػرقية م االؿتدار،كاحػػد شػػديد نيالفػػرس،لتي  بػػو جػػرف

 من غتاؿ الرؤية من تلة الناحية.من كيلومرتين األمر الذم قلَّص  أكثر
فيمػػػػػا متػػػػػص اظتوقػػػػػع األثػػػػػرم ظتينػػػػػاء اظتدينػػػػػة فهػػػػػو مالصػػػػػ  للاػػػػػرؼ الصػػػػػخرم الػػػػػذم تعلػػػػػوه القلعػػػػػة  

دقيقػػػػػػة غربػػػػػػا كدائػػػػػػرة عػػػػػػرض  25.06ك-°.391ـ،موقعػػػػػػو الفلكػػػػػػي يقػػػػػػع بػػػػػػني خػػػػػػ  طػػػػػػوؿ30اػػػػػػوايل
ـ،حسػػػب 50ـ كعرضػػػو85دقيقػػػة مشاالن،شػػػكلو عبػػػارة عػػػن حػػػوض مسػػػتطيل طولػػػو 30.02ك10.35°
كاف يتصل بالبحر مػن الزاكيػة الشػمالية الشػرقية عػرب قنػاة تتصػل  Georges Marçais يورج مارسيوج

ـ،كمػا سػبقت 8.50بالباب البحرم الذم كاف يعلوه إطار ذك عقد حدكم الشكل يبلا عػرض فتحتػو 
يبػػدك أف ىػػذه القنػػاة كانػػت ىػػي األخػػرل بػػنف  ،ك (2 اإلشػػارة إىل ذلػػة عنػػد اضتػػديث عػػن البػػاب البحػػرم

عرض فتحة القوس حم تسمح بتحػرؾ اظتراكػب مػن كإىل البحػر،كمل يكػن طوعتػا يتاػاكز حسػب معاينتنػا  
ـ،كمػػػا كػػػاف ىػػػذا اظتينػػػاء ػتصػػػنان بربجػػػني للمراقبػػػة عػػػن نتينػػػو كيسػػػاره علػػػى حػػػدي قػػػوؿ مػػػارموؿ  250اظتينػػػاء 

                                  
 16:،ص02،جاضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر ساب -1

2-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p: 345-344  
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ار فيهػػػا جيػػػورج أف ذلػػػة حػػػدث قبػػػل الفػػػرتة الػػػيت ز  م أثر،يبػػػدك،لكنهمػػػا انػػػدثرا كمل ؾتػػػد عتمػػػا أ(1 كراػػػاؿ
 (2 إذ ذكر ىو ا خر أنو ال كجود عتما بتاتان.مارسيو مدينة ىنني،

قد اختفػى مػن اظتوقػع  Georges Marçaisادر اإلشارة إىل أف ما أتى على ذكره جيورج مارسيو 
نػت تصػلو بػالبحر،ال تتػوفر لػدينا أم معلومػة األثرم،فقد اندثر الباب البحرم كلية مبا ذلة القناة الػيت كا

عن كقت اندثارقتا،ما تبقى من اظتينػاء تلػة السػاحة الػيت كانػت ترسػو  ػا السػفن حتػت اصتػرؼ الصػخرم 
مباشرة كىي اليـو مبنية مبساكن خاصة،كما يف بنػاء مركػز للبحريػة العسػكرية مقابػل لػو ك ي ػة اظتينػاء سػنة 

1988 3). 
 األثرم البرج البحرم:الموقع  2-4-4   

ػػػي ىػػػذا األخػػػري كػػػذلة لوقوعػػػو بالسػػػاحل علػػػى ارتفػػػاع  ـ،يوجػػػد علػػػى نفػػػ  ااػػػاه بػػػرج سػػػيدم 15شتي
دقيقػػػػة  34ك30.39ك°-1 إبػػػراىيم الػػػذم يتقدمػػػو ناحيػػػػة الشػػػرؽ،يقع موقعػػػو الفلكػػػي بػػػػني خػػػ  طػػػوؿ

ل بػػػرج ا خػػػر مثلػػػو مثػػػدقيقػػػة مشاالن،موقعػػػو جػػػد اسػػػرتاتياي ىػػػو  80.45ك10.°35كدائرة عػػػرضغربػػػان،
مل يتبػ   إذ يشرؼ على اظتدينة كعلى الساحل األمر الذم حقَّ  غتاؿ رؤية جيػدة للحػرَّاسسيدم إبراىيم،

ن خاللو شػكل الػربج مربع،مػادة ـ،يظهر م1.30م يربز عن مستول األرضية بػ إال بقايا أساسو الذ منو
مػػػػن اضتاػػػػارة الغػػػػري اظتشػػػػذبة اظتتوسػػػػطة اضتاػػػػم كا جػػػػر  القليػػػػل الشػػػػيءبنػػػػاء أساسػػػػاتو الػػػػيت يظهػػػػر منهػػػػا 

كالطوب،فيما متص تاريف بنائو ال يعرؼ شيء عنو رمبا يعود للفرتة اليت قػٌدـ فيهػا اظتينػاء دكران رياديػان إبػاف 
 ،كاػػدر اإلشػػارة أنػػو يف الكشػػف بػػالقرب منػػوالفػػرتة الزيانيػػة ظتراقبػػة اضتركػػة التااريػػة كزتايتػػو مػػن أم اعتداء

 تحةػػػػػػػـ،كلػػػػػو ف2.32ـ كارتفاعػػػو 2.28ـ كعرضػػػو 5.50إؾتػػػاز مشػػػركع اظتينػػػاء عػػػن صػػػهري  طولػػػو أثنػػػاء 
  سم  كقد لبست جدرانو مبادة صلبة.40سم كعرضها 60طوعتا 

                                  
  296:،ص2مارموؿ كرااؿ،مصدر ساب ،ج-1

2-Georges Marçais,Recherche....Op.cit,p:345 

3-Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:690 
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 برج النونة:الموقع األثرم  2-4-5   
ف مػػن دكف مراقبػػة لرصػػد رتيػػع مل يرتكهػػا اظتخططػػو يوجػػد ىػػذا الػػربج باصتهػػة اصتنوبيػػة الشػػرقية للمدينػػة،

التحركػػػات كبالتػػػايل تػػػ مني اظتدينػػػة كليػػػة مػػػن رتيػػػع اصتهػػػات باألقتيػػػة األمػػػن كاعتبػػػاره شػػػرط أساسػػػي لنمػػػو 
تخمػني نتكػن القػوؿ أف بقايػا عتػذا الػربج باصتهػة الشػرقي الشػرقية،لكن عػن طريػ  الاظتدف،مل نعثر على أم 

 مادة بنائو كانت من الطابية لكثرة استعماعتا يف الفرتة اإلسالمية.

:يبين أنواع المعالم األثرية كالمواقع األثرية كعددىا كفل العينات المختارة للدراتسة بمدينة 03الجدكؿ رقم
 .ىنين.من إعداد الباحث

 ماىية األثر
 كظيفة اظتعلم
 األثرم

 العدد
العدد 
 الكلي

 النسبة اظت وية

 
 اظتعامل األثرية

 اإلسالمية الػدينية

 0 اظتساجد
 
1 

 
 

7 % 

 

 0 اظتدارس

 1 األضرحة

 
 

 اظتعامل األثرية
 اإلسالمية اظتدنية

  0 اظتساكن
 
0 

 
 

0% 
 0 اضتمامات
 0 القصور
 %57 08 03 األبواب

   03 األبراج 
   01 القالع 

 %36 05 05  اظتواقع األثرية
 100% 14   اجملموع اإلرتايل
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      :تبين نسب المعالم األثرية كالمواقع األثرية بمدينة ىنين كفل عينات الدراتسة.     03لدائرة النسبية رقم 
 من  إعداد  الباحث

 
                  :تبين المعالم كالمواقع األثرية بمدينة ىنين كفل العينة المختارة للدراتسة.  03األعمدة البيانية رقم 

 من إعداد الباحث
       ضػػػػح مػػػػن اصتػػػػدكؿ كالػػػػدائرة النسػػػػبية كاألعمػػػػدة البيانيػػػػة أعػػػػاله أف مدينػػػػة ىنػػػػني حتتضػػػػن جػػػػزءن قلػػػػيالن يت

من تراثها اظتادم،نظرن ظتا أصاب اظتدينة من عوامل كػاف علػى رأسػها العامػل البشػرم الػذم بػدأ تػ ثريه مػن 
اظتاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 األضرحة
 األسوار 7%

7% 

 األبواب 
22% 

 األبراج
21% 

 القالع
7% 

 المواقع األثرٌة
36% 
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إىل اضتاضػػػر عػػػرب العمليػػػات التنمويػػػة الػػػيت تػػػ يت يف مقػػػدمتها عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية،ففي اظتاضػػػي  كامتػػػدَّ 
يػػب اظتدينػػة كمػػا تعرضػػت معاظتهػػا األثريػػة إىل التحطػػيم كاإلتػػالؼ أيػػاـ االحػػتالؿ االسػػباٍل الػػذم قػػاـ بتخر 

ٌمػا كانػت عليػو كالػيت ذكػر لتتغري صػور ا عغادرتػو عتػا كاطتػركج منهػا هنائيػان،كذلة قبػل مذكرنا ذلة سػالفان،
كانػػت يف قمػػة االزدىػػار معماريػػان كاقتصػػاديان،فقد كيجػػد  ػػا مسػػاكن رائعػػة الصػػنع كمسػػاجد   ااصتغػػرافيني أهنػػ

صػلت اظتدينػة إلينػا قد ك زاىرة بالعلم كالفقهاء كنشاط اارم كثيف مع دكؿ الضفة األخرل عرب مينائها،ك 
 أجزاءن متناثرة ىنا كىناؾ.  يف الفرتة اظتعاصرة ال حتمل بني طيا ا إالَّ 

ال زالػػػت حتػػػتفظ مبآثر،أغلبهػػػا مواقػػػع أثريػػػة تتمثػػػل أساسػػػان يف اظتوقػػػع األثػػػرم ا بػػػالرغم مػػػن ذلػػػة إال أهنػػػ
اظتقابػػل ظتقػػر البلديػػة الػػذم أزاح عنػػو النيقػػاب عبػػد الػػرزتن خليفػػة كالقلعػػة كالػػربج البحػػرم كاظتينػػاء كبػػرج نونػػة  

علػػى شػػواىد أثريػػة كمػػواد البنػػاء كلقػػى أثريػػة قطع فخاريػػة،أدكات كلهػػا ترتبػػع علػػى مسػػاحة معينػػة كحتتػػوم 
مػػػػن إرتػػػػايل مػػػا يف اإلشػػػػارة إليػػػػو يف اظتعطيػػػػات  %31الزينة،مسػػػامري،قطع نقديػػػػة...إخل(،كىي دتثػػػػل نسػػػبة

كما حتتػػػوم إىل جانػػػب ذلػػػة علػػػى بعػػػض اظتعػػػامل األثريػػػة ذات الطػػػابع العسػػػكرم اػػػض السػػػالفة الػػػذكر،
ب كالسػػور الػػذم يلػػف اظتدينػػة كاألبراج بػػرج سػػيدم إبراىيم،بػػرج سػػبانيوؿ كالقلعػػة اظتتمثػػل أساسػػان يف األبػػوا

مػن إرتػايل عينػة %57اليت مل يتب  منها إالَّ جدراهنا فق  لذلة ذكرهنا كمعلم ككموقع أثرم(،كقد بلغت
ىل اظتػػوركث اظتػػادم ظتدينػػة ىنني،كذلػػة راجػػع لقػػوة كصػػالبة اظتػػادة الػػيت بينيػػت منهػػا ىػػذه األخرية،إضػػافة إ
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ـ كرمبػا ألف كجودىػا علػى أطػراؼ اظتدينػة سػاعد علػى 2شتة جدراهنا الػذم كػاف يصػل أحيانػان إىل حػوايل
بقائها من دكف ضرر بالا إذ مكنها ذلة من االبتعاد عن اظت ثرات اظتختلفة ما عدا أسوارىا اليت شكلت 

 جزءن من تكوينها الداخلي.
فيما متص اظتعامل األثرية الدينية كاظتدنيػة مل يتبػ  منهػا أم شػاىد مػادم مػا عػد ضػريح سػيدم إبػراىيم 

ا بلػػي الػػذم ال زاؿ مػػاثال للعيػػاف فػػوؽ اظترتفػػع الصػػخرم باصتهػػة الشػػمالية الشػػرقية للمدينػػة،أما مػػا تبقػػى       
يف عنػػو إال مػػا يف الكشػػف ،فقػػد انػػدثرت كليػػان كاختفػػت معاظتهػػامػػن قصػػر أك مسػػاكن أك زتامػػات...إخل 

 فة.عبد الرزتن خلياألستاذ اظتنازة من طرؼ اضتفرية 
 خال ة الفصل:

كمتنػػوع بػػني مػػاىو ديػػين كمػػدٍل كعسكػػػرم،لكن  ثابػػت لقػػد احتضػػنت مدينػػة ندركمػػة كىنػػني ترثػػا ماديػػان 
اظتواقع األثريػة كجػدت مبدينػة ىنػني لوحػدىا فق ،كقتػا علػى العمػـو أقػل كمػان ككيفػان ؽتػا ىػو موجػود مبدينػة 

 تلمساف.
بالنسبة ظتدينة ندركمة فقد جاءت معاظتها األثرية قليلة يف العػدد لكنهػا متنوعػة بػني مػاىو ديػين كمػدٍل 

لػػة مثػػل بقيػػة اضتواضػػر الػػيت عاصػػر ا،تتمثل أىػػم معاظتهػػا الدينيػػة يف اصتػػامع الكبػػري كعسػػكرم مثلهػػا يف ذ
ة الزىراء كضريح سػيدم أزتػد الباائي،تػاريف بنػاء اظتشيد يف العهد اظترابطي،مساد القدارين كمساد اللَّ 

بػػػل ىػػػذين األخػػػريين يبقػػػى ػتػػػل غمػػػوض فػػػاظتبم األكؿ تنعػػػدـ اظتصػػػادر التارمتيػػػة الػػػيت  تتحػػػدث عنػػػو مقا
التعػػػديالت الػػػيت طػػػرأت عليػػػو كالػػػيت زادت مػػػن اختفػػػاء تفاصػػػيلو اظتعماريػػػة  األصػػػيلة الػػػيت كػػػاف نتكػػػن مػػػن 
خالعتػػػا حتديػػػد تػػػاريف بنائػػػو،أما الضػػػريح فهنػػػاؾ تضػػػارب يف اظتػػػادة التارمتيػػػة مػػػا أضػػػفى عليػػػو ىػػػو ا خػػػر 

سػػػػػلطاف السػػػػػوؽ ...اخل  ،قصػػػػػر الالقاضػػػػػي،اضتماـ البايلغموضان،بالنسػػػػػبة ظتعاظتهػػػػػا اظتدنيػػػػػة فتتمثػػػػػل يف دار 
               كتنحصػػػػػر معاظتهػػػػػا العسػػػػػكرية كبقيػػػػػة مػػػػػدف اظتغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي الػػػػػيت تشػػػػػرتؾ معهػػػػػا يف طبوغرافيػػػػػة اظتوقػػػػػع
يف األسوار اليت تلف اظتدينة مبنية مبادة الطابيػة،كاألبواب موزعػة علػى اصتهػات األربعػة لضػماف أكػرب قػدر 

ة الشمالية مزينة با جر،كقد تعرضت لعٌدة تعػديالت،أما جبنػوب من اظتراقبة،كتتمثل يف باب اظتدينة باصته
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ـ،أمػػػػا بشػػػػرؽ اظتدينػػػػة فتواجػػػػد البػػػػاب اظتسػػػػمى 4اظتدينػػػػة فناػػػػد بػػػػاب القصبة،شػػػػكلو مربػػػػع يبلػػػػا ارتفاعػػػػو
 بالفراقي،كبالناحية الغربية تواجد باب تازة.

مػػػة،إىل اضتػػػدي الػػػذم       فيمػػػا متػػػص مدينػػػة ىنػػػني كجػػػدنا أهنػػػا تعػػػيا فػػػراغ تػػػارمتي مقارنػػػة بتلمسػػػاف كندرك  
ال نتكن اضتديث فيو عن معاظتها األثرية،نظران لعوامل ؼتتلفة،فبالنسبة للمعامل الدينيػة ىنػاؾ ضػريح سػيدم 
إبراىيم،أمػػػا اظتعػػػامل اظتدنيػػػة فهػػػي األخػػػرل منعدمػػػة،كتبقى الػػػدالئل األثريػػػة اظتكتشػػػفة بػػػاضتفريتني األثػػػػريتني 

خليفػػػة ىػػػي مػػػن دتػػػدنا مبعلومػػػات حػػػوؿ حػػػي سػػػكين متكامػػػل             اظتناػػػزتني مػػػن طػػػرؼ األسػػػتاذ عبػػػد الػػػرزتن
مػػػع اظتخطػػػ  الػػػداخلي للمسػػػاكن،أما اظتعػػػامل العسػػػكرية فهنػػػاؾ األسػػػوار اظتشػػػيدة ىػػػػي األخػػػرل مػػػن مػػػادة 
الطابية،ضػػف إىل ذلػػة األبػػواب اظتتمثلػػة يف:بػػاب البحر،البػػاب الشػػمايل،باب السػػانية،باب السػػنوف،باب 

فتتمثل يف برج النونػة،برج سػيدم إبػراىيم،من بػني ىػذه اظتعػامل مػا اختفػى كمنهػا مػا ال اطتراجة،أما األبراج 
 يزاؿ باقيان.

كمهمػا اعػرتل عمراهنػا مػػن ختريػب إال أف مػا تبقػػى يعكػ  مػدل أقتيػة اظتدينػػة يف الفػرتة الزيانيػة كالػػدكر 
أيب اضتسػػن  إىل تطويقهػػا  الػػذم لعبػػو منائهػػا يف اظتبػػادالت التااريػػة،تلة األقتيػػة دفعػػت بالسػػلطاف اظتػػريين

اامية عسكرية كمػن اى بنػاء مسػاد ألىاليهػا حػم يثبػث لنفسػو كجػوده فيهػا،كمل يكػن ليقػدـ علػى ذلػة     
 مل تكن بقدر أقتية تلمساف. لو
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 تمهيد:    
منػػػػذ أف كيجػػػػد اإلنسػػػػاف علػػػػى ظهػػػػر ىػػػػذه البسػػػػيطة كبدايػػػػة فاػػػػر اضتضػػػػارات األكىل انٌكػػػػب اىتمامػػػػو         

من أجػػل ضػػماف كسػػيلة حتقػػ        يفػػي ااجاتػػو النفسػػية كاالجتماعيػػة،علػػى تكػػوين إطػػار حضػػارم متواضػػع 
ة ا فيمػا بعػد الكهػوؼ كبالتايل البقاء،فلااء يف بادئ األمر إىل أمن األشاار العالي لو األمن كاالستقرار

كاظتغػػػػػارات،إىل أف اىتػػػػػدل إىل طريقػػػػػة للبنػػػػػاء كالتعمػػػػػري بعػػػػػدما اكتسػػػػػب غتموعػػػػػة مػػػػػن اطتػػػػػربات اسػػػػػتقاىا                 
مػػػن مسػػػريتو الطويلػػػة يف صػػػراعو مػػػع الطبيعػػػة،كاليت دٌرب  ػػػا تفكػػػريه لينتفػػػع  ػػػا كيسػػػتفيد منهػػػا يف تػػػذليل 

 عقبات أخرل تعيقو على حتسني ظركؼ معيشتو.
 مفهـو الحضارة:-1

ي كد علمػاء ا ثػار أف االكتشػافات األكىل الػيت كوَّنػت خطػوات التقػٌدـ اإلنسػاٍل  أصػبحت فيمػا بعػد            
أداة أساسػػية بعػػد أف اتٌضػػحت قيمتهػػا العلميػػة كزًيػػد مػػن اسػػتعماعتا،فزاد ذلػػة مػػن قيمتهػػا كحتٌسػػن نوعهػػا     

كىػػو مػػا ييعػػرؼ بالقيمػػة الرتاكميػػة للشػػيء
،فعلػػى سػػبيل اظتثػػاؿ بعػػد أف اكتشػػفت القيمػػة الغذائيػػة ضتبػػوب (1 

القمػػح الربٌيػػة،قاـ اإلنسػػاف جبمعػػو كزرعػػو كانتظػػار اصػػوؿ حػػم ينضػػ  ضتصػػده،كمن يفَّ أكلػػو حبٌػػان ا قػػاـ 
بطحنػػػػو ليصػػػػبح دقيقا،كىكػػػػذا إىل أف توصػػػػل إىل صػػػػنع اطتبز،ىنػػػػا تتالٌػػػػى العالقػػػػة القائمػػػػة بػػػػني اضتاجػػػػة 

ذتػػرة كػػل قبيلػػة مػػن القبائػػل البدائيػػة سػػاقتت يف التحػػرؾ قػػدما للخػػركج مػػن سيػػكيوف  كاالخػػرتاع،ك كيػػف أف
البػػػػداكة إىل حركػػػػة اضتضػػػػارة،كل ذلػػػػة مل يتػػػػ ت إالٌ باسػػػػتعماؿ العقػػػػل الػػػػذم اعتػػػػربه بعػػػػض العلمػػػػاء أكؿ 

      مكتشفات اإلنساف،فمن خاللػو أمكػن لػو مػن إدراؾ األشػياء كفهمهػا،كالرب  بػني الظػواىر الػيت أحاطػت        
ػػرج طاقاتػػو الفكريػػة، على ك بػػو مسػػتعينا يف نفػػ  الوقػػت بيػػده ليناػػز مػػا اختزنػػو عقلػػو مػػن مالحظػػات كمتي

كصقل اضتاارة كحتويلها إىل أدكات لقضاء يف توظيف العصا للديفاع عن نفسو،سبيل اظتثاؿ استعمل يده 
                                  

،اجمللػػ  الػػوطين للثقافػػة كالفنػػوف كا داب  1،طدراتسػػة فػػي أ ػػوؿ الحضػػارة كعوامػػل قيامهػػا كتطورىػػا،الحضػػارةحسػػني مػػ ن ،-1
 14 :،ص1978الكويت
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،ىػػػذا (1 تاحػػػا لعقلػػػوحاجاتػػػو اليومية،لػػػذلة قػػػاؿ اظتتخصصػػػوف أف عقلػػػو كػػػاف دلػػػيال ليػػػده كيػػػده كانػػػت مف
االجتماع الوظيفي أٌدل إىل حتقي  خطوات عمالقة كبلوغ قٌمة جبػل اضتضػارة اإلنسػانية  كىػو مػا حتػٌدث 

بقولػػػو أف االجتمػػػاع البشػػػرم حػػػدث بعػػػد أف عػػػاش  Sansimoneعنػػػو اظتفكػػػر الفرنسػػػي سػػػاف سػػػيموف 
الزراعػة كاسػتخداـ النٌػار كطهػي اإلنسػاف دىػوران طويلػة اقتػب  مػن خالعتػا أساسػيات االسػتقرار اظتتمثلػة يف 

الطعػػػاـ كصػػػنع الفخػػػار كقػػػد أطلػػػ  علػػػى ىػػػذه اظترحلػػػة بسػػػفح اصتبػػػل الػػػذم يشػػػبهو ىنػػػا باضتضػػػارة،كارتقاء 
اإلنساف يف ىذا اصتبل ىو ارتقاء يف سيلَّم اضتضارة.
 2) 

 ة:ػػػػػلغ 1-1   
مػػػيالدم قػػػد احتػػػوت             يبػػػدك أف معػػػاجم القػػػرف الثالػػػث كالرابػػػع اعتاػػػرم اظتوافػػػ  للقػػػرف التاسػػػع كالعاشػػػر

صػػػػػفحا ا علػػػػػى كلمػػػػػة حضػػػػػارة،يف حػػػػػني مػػػػػا كرد مػػػػػن معػػػػػاجم قبػػػػػل تلػػػػػة الفػػػػػرتة مل تتعػػػػػرض للحػػػػػديث               
عن ىذه الكلمة،يرجع االشتقاؽ اللغوم لكلمة حضارة إىل الفعل الفعل الثيالثػي حىضىػرى 
،يػذكر الٌلغػوم (3 

حىضىػػػر تعػػػين إيػػػراد الشػػػيء ككيركًده كمشػػػاىدتو،كيقوؿ أف  ابػػػن فػػػارس اظتعػػػركؼ بػػػالرٌازم الٌلغػػػوم أف الفعػػػل
 (4 اضتٍضر بالسكوف خالؼ البدك.

 ا طالحان: 1-2
أمػػػػػا اصطالحا،فاضتضػػػػػارة ىػػػػػي ذتػػػػػرة كػػػػػل جهػػػػػد مبػػػػػذكؿ إلقامػػػػػة نظػػػػػاـ اجتمػػػػػاعي متكامػػػػػل أساسػػػػػو                

وامػػل اإلبػػداع مػػا سػػيزيد            األمن،ألنػػو إذا مػػا حتػػرر اإلنسػػاف مػػن اطتػػوؼ،حتٌررت يف نفسػػو دكافػػع التطٌلػػع كع
                                  

 21:م ن ،مرجع ساب ،صحسني -1
 37:اظترجع نفسو،ص-2
،رسػػػالة ماجستري،ختصػػػص أصػػػوؿ مقومػػػات الحضػػػارة كعوامػػػل أفولهػػػا مػػػن منظػػػور القػػػرآف الكػػػريم،أزتػػػد بػػػدكمعمػػػار توفيػػػ  -3
  09:،ص 2005جامعة النااح الوطنية،فلسطني،،ينالد
،دار الفكػػر للطباعػػة 02،حتقيػػ  عبػػد السػػالـ ػتمػػد ىػػاركف،جمعجػػم مقػػاييس اللغػػةأيب اضتسػني أزتػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػاء الػػرازم،-4

 76-75:،ص1979يع،مصر،كالنشر كالتوز 
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إذ يعتػربه ن خلػدكف مفهػـو اضتضػارة بػالعمراف،،يرب  عبد الػرزتن ابػ(1 ور كالرٌقي اضتضارممن مستول التط
جػػػزءان مػػػن الػػػرٌتؼ الػػػذم يػػػنام عنهػػػا،كيقوؿ يف ىػػػذا الشػػػ ف:"البناء كاختطػػػاط اظتنػػػازؿ إفتػػػا ىػػػو مػػػن منػػػازع 

ؼ اضتضػػارة علػػى أهنػػا ػتػػاكالت اإلنسػػاف ،كىنػػاؾ مػػن عػػر (2 .."اضتضػػارة الػػيت يػػدعوا إليهػػا الػػرتؼ كالدعػػة.
اظتتمثلػػػة يف االستكشػػػاؼ كالتفكػػػري كالتنظػػػيم كالعمػػػل علػػػى اسػػػتغالؿ الطبيعػػػة للوصػػػوؿ إىل مسػػػتول حيػػػاة 

 (3 أفضل كىي حصيلة جهد رتيع األمم كلها.
اظتػػاء مػػن عنصػػرين  كيضػػيف مالػػة بػػن نػػيب تعريفػػان للحضػػارة لػػو عالقػػة مبعادلػػة كيميائيػػة،فمثلما يتكػػوف   

أساسػػػػيني قتػػػػا اعتيػػػػدركجني كاألكسػػػػاني كػػػػذلة اضتضػػػػارة،إذ تتكػػػػوف مػػػػن ثالثػػػػة عناصػػػػر أساسػػػػية تتمثػػػػل           
يف اإلنسػػػاف كالػػػرتاب كالوقػػػت مقػػػدما ذلػػػة علػػػى شػػػكل معادلػػػة رياضػػػية مفادىػػػا مايلي:اضتضػػػارة تسػػػاكم 

ثػة الػيت تسػمح بتػوفري اإلنتػاج سػواء  إنساف زائد تراب زائد كقت،كالوقت ىنا ىو الزمن كىي العناصر الثال
كاف ذلة على اظتستول اظتاديم أكالركحي،ألف اضتضارة حسب كجهة نظػره إبػداع كليسػت تقليػدان،إذ أهنػا         

مػػػن بػػػني القػػػيم الػػػيت ال تبػػػاع كال تشػػػرتل كال تكػػػوف يف حػػػوزة أحػػػد نتتنػػػع عػػػن إعطائهػػػا فمػػػثالن ال نتكػػػػن 
 (4 منتاات ذلة البلد. استريادىا من بلد  خر رغم استرياد

ىػػػي   كيقػػػٌدـ مالػػػة بػػػن نػػػيب شػػػركطان أخػػػرل لقيػػػاـ اضتضػػػارة نتكػػػن أف نوجزىػػػا يف ثالثػػػة نقػػػاط أساسػػػية
 :كا يت

 اإلنسػػػاف:باعتػػػػباره اظتػػػحرؾ األساسي يف مسار اضتضارة المتالكو القدرات العقلية كالػػبدنية اليت تػػ ىػػػلو-

                                  
،دار اصتيػػػل للطبػػػع كالنشػػػر 01،ج01،تررتػػػة زكػػػي ؾتيػػػب ػتمود،تقػػػدَل ػتػػػي الػػػدين صػػػابر،م قصػػػة الحضػػػارةكؿ كيريػػػل ديورانػػػت،-1

 03:كالتوزيع،بريكت، دت(،ص

  172:،م سسة األعلمي للمطبوعات،لبناف،ص1،جالمقدمةعبد الرزتن بن خلدكف،-2
،دمشػػػػػ ،دار الفكػػػػػر اظتعاصػػػػػر  2،ط 1،جاإلتسػػػػػالمية كمػػػػػوجز عػػػػػن الحضػػػػػارات السػػػػػابقةالحضػػػػػارة العربيػػػػػة أبوخليػػػػػل شػػػػػوقي،-3

 20:،ص1996
 30:،ص1991،دار الفكر،دمش ،5،طتأمالتمالة بن نيب،-4
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يػ  مػا يصػبو إلػػيو مػن طمػوح يف ىػذه معهػا لالسػتفادة منهػػا  ػدؼ حتقعلى التفاعػل مػع البي ػة كالتٌكيػف 
 اضتيػاة.

البي ػة اظتالئمة:يقصػد  ػا اظتكػاف الػذم ال بػد أف تتػػوفر فيػو أسػباب االسػتقرار النفسػي اظتتمثػل يف األمػػن -
ػػػل اضتضػػػارات القدنتػػػة قامػػػت علػػػى        ضػػػػفاؼ األهنػػػػار  كاظتػػػادم اظتتمثػػػل يف جػػػودة اظتػػػاء كالػػػرتاب كاعتػػػواء ،جي

 بػما يف ذلة اظتػدف الػيت بلغت أكج عظمتها من اظتكاف الذم كجدت فيو.
االجتمػػػاع البشػػػرم:أم اضتيػػػاة ضػػػمن اصتماعػػػة نتياػػػة ظتػػػا تفرضػػػو الغريػػػزة البشػػػرية الػػػيت أجػػػربت اإلنسػػػاف             -

خطػػػار اظتشػػػرتكة كهاػػػـو علػػػى االختالط،فمػػػثالن غريػػػزة حػػػب البقػػػاء دفعتػػػو للعػػػيا مػػػع ا خػػػرين لػػػدرء األ
اضتيوانات اظتفرتسة كباختالطو البد أف يشكل تنظيم اجتماعيان ييوزع فيو بواسطتو اضتقوؽ كالواجبػات بػني 

إىل تفاصػيل مػن تفاصػيل صػغرية  األفراد باعتبار أف اضتضارة يف غتملهػا أسػلوب معيشػي يعتػاد عليػو الفػرد
 (1 أكرب يعيشها يف غتتمعو.
ن خلػػػػدكف علػػػػى رأس الٌدارسػػػػني الػػػػذين حتػػػػدثوا عػػػػن مراحػػػػل االجتمػػػػاع البشػػػػرم               ييعتػػػػرب عبػػػػد الػػػػرزتن بػػػػ

 إذ يرل أف كل رتاعة دتٌر بثالثة مراحل أساسية تتمثل فيمايلي:
    مرحلػػة البػػداكة:دتثل اضتيػػاة البدكيػػة اظترحلػػة األكىل لكػػل قبيلػػة،نتتاز البػػدك باضتركػػة كالتنقػػل الػػدائم،يقتاتوف -

       كيٌتبعوف نظػػاـ العصػػبية الػػذم نتػػنح القبيلػػة األلفػػة كالػػدفاع عػػن اظتصػػا  اظتشػػرتكةمػػن القطعػػاف الػػيت يرعوهنػػا،
 كىو الذم كتعلها قادرة على االنتقاؿ إىل الطور الثاٍل.  

من مرحلة الغزك:فيها يتم الت سي  إذ تغزك قبائل أخرل أضعف منها لتزيد من اتساع رقعتها اصتغرافية ك -
 حام ؽتتلكا ا اليت تساعدىا على البقاء.

        مرحلػػػػػة التحضػػػػػر:تعترب اظترحلػػػػػة األخػػػػػرية يف حيػػػػػاة القبائػػػػػل قػػػػػدنتا،يتم فيهػػػػػا تػػػػػدكين الػػػػػدكاكين كتقنػػػػػػني -
 (2 ضعف كتتغلب عليها قبيلة أخرل غازية فتقهرىا كتستويل على ما كانت دتلكو.اظتدف كاألمصار،لتبدأ بعد ذلة يف اظتيل للملذات كاظتسرٌات كنسياف اضترب كالكفاح لتضعف شي ا فشيء إىل أف تالقوانني كدتدين 

                                  
 51:،ص1987،تررتة عمر كامل،عبد الصبور شاىني،دار الفكر،دمش ،4،طشركط النهضةمالة بن نيب،-1
 07:،ص2004،دار الكتب العلمية،لبناف،1ػتمد بن تاكيت الطناي،ط،حتقي  رحلة بن خلدكفعبد الرزتن بن خلدكف،-1
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ثالثػة أجيػاؿ،كأف كؿ ال يطػوؿ عمرىػا أكثػر مػن زقة ثالثها الرتؼ،كما ذكر أف الدرتمن خالؿ ما ذكره عبد الرزتن بن خلدكف يتبني أف ىناؾ ثالث عوامل تسق  األمم كتينهي حيا ا أكعتا:ضعف اإلشراؼ،ثانيها تشدد اصتنود اظت
 عتم كالفرد طفولة كشبابان كشيخوخة،كلكن ىذا ال نتنع أف ختتفي يف أكؿ مراحل

 
 
 
 (1 حيا ا ألسبابو أخرل. 

األمر مت صػلة يف طبيعػة اجملتمعػات منػذ فاػر نشػ  ا إىل غايػة عصػرنا اضتاضػر، منو،كىو ما جعلو شتة الوجود اإلنسػاٍل،كحقيقةورم بكٌم ىائل         يزات األساسية للحضارة اإلنسانية،فقد حىظي مسارىا التطيعترب التغري من اظت
 سواء كانت اجتماعية أكاقتصادية أكعمرانية.أحد السنن اظتٌسلم  ا الاٌلزمة لبقاء اصتن  البشرم،كىو يعين التحوؿ كالتعديل اضتاصل يف اعتيكل العاـ للماتمع عرب ؼتتلف اجملاالت  الذم أضفى إىل كونو

إلنساف لعامل اإلدراؾ ،الذم كضع فرقان بني التقٌدـ كالتغرٌي،فالتقٌدـ حسب رأيو ال ييعترب عملية أكتوماتيكية،أم أنو ال لتدث إال إذا أخضعو اHobhawchن العلماء الذين حتٌدثوا عن ماىية التغرٌي العامل االجتماعي ىو اكشم
،ضف إىل ذلة (2 اليت اٌسده على أرض الواقع ال أكثر كال أقل ؼتتلفة يكوف فيها اإلنساف األداةأما التغرٌي فيحدث بصورة مستمرة كتلقائية بفعل عوامل   قدرة على صنع اضتياةما ي كد أف اإلنساف حسب كجهة نظره لو الكدكر العقل،

 (3 .حالة تغرٌي دائم ىدمان كبػناءن  كىو ما ذىب إليو عبد الرزتن فوزم الفخراٍل قائالن أف اظتدف ككل يف التغرٌي ال يتاو دكما ؿتو األفضل
ـ يف أهنمػا نتاػا عػن الطمػوح الاٌلمتنػاىي لإلنسػاف يف تكػوين إطػار حضػارم يفػي جبميػع من ىذا اظتنطل ،نتكن القوؿ أف التغرٌي يتضمن غتموعػة مػن التعػديالت تتاػو إمػا سػلبا أكإكتابػا كٌمػان ككيفػان،كيتف  يف شػيء كاحػد مػع التقػدٌ 

 كاالجتماعية،كلكي يصل غتتمع ما لقمة التغري الفعلي البد                  لو أف نتٌر ب ربعة مراحل تتمثل يف ما يلي:رغباتو النفسية 

 متطلبات جديدة. م:تكوف ىذه اظترحلة نقطة البداية لولوج مسار التٌطور،كىو يزداد بازدياد احتياج اجملتمع إىلمرحلة التحدي -
اظترحلػػػة االنتقػػػاؿ التػػػدركتي مػػػن تقليػػػد إىل االبتكػػػار،األمر الػػػذم سػػػينام     مرحلػػػة االنتقػػػاؿ:يتم يف ىػػػذه -

 عنو صراع بني القدَل كاضتديث،ي ٌدم إىل ظهور انفصاـ ضمن الكياف الواحد للماػتمع.
مرحلة تطبي  األفكار اصتديدة:كيقصد  ا إعادة التنظيم اصتػذرم لبنػاءو جديػد مػن رتيػع  اصتوانػب كفقػان -

يدة اليت حتصل عليها كيتبنٌي يف ىػذه اظترحلػة كيفيػة التغيػرٌي ككيفيػة حتديػد أسػ  جديػدة للمكتسبات اصتد
كبػػػذلة يصػػػل متطػػػورة كمتعػػػٌددة النػػػواحي سػػػواء كػػػاف ذلػػػة يف اصتانػػػب االجتمػػػاعي أكالثقػػػايف أكالسياسػػػي 

بعػض اظتفكػرين ،ىنػاؾ (4 اجملتمع إىل قمة التغػرٌي الفعلػي كاطتػركج مػن حػػالة اصتمػود الػيت كانػت مهيمنػة عليػػو
من فرضوا حتمية حدكث تغرٌي داخػل النسػ  العػاـ للحضػارة،فمثالن يشػري مػارك  صػاحب نظريػة اضتتميػة 
االقتصػػػادية إىل أف الظػػػركؼ االقتصػػػادية تشػػػكل أسػػػاس البنػػػاء االجتمػػػاعي كتػػػ ثر تػػػ ثريان عميقػػػا يف رتيػػػع 

 (5 اصتوانب اظترتبطة بالنشاط البشرم.
                                  

 08،ص:اظتصدر نفسو-2
       www.isaj.net  05:(،ص)في ماىية التغّير كاتجاىاتو الفكريةيةتسوتسيولوجيا التغّير قراءة مفاىيميوسف عناد زامل،-2

    260 :،ص1993،منشورات جامعة قاريون ،ليبيا،2 ،طالرائد في فن التنقيب عن اآلثارعبد الرزتن فوزم الفخراٍل،-3

  104 :،ص1993،ىار للطباعة كالنشر،مصر،لتغّير االجتماعي كالمقافي في المجتمع القطرمأمينة علي كاظم،ا-1
 275:،ص1987،منش ة اظتعارؼ،اإلسكندرية،ما علم االجتماعػتمد سعيد فرح،-2
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فقػػػػد قػػػػاؿ أف اجملتمػػػػع يتحػػػػوؿ مػػػػن غتتمػػػػع ميكػػػػانيكي إىل غتتمػػػػع ،Dorkaymeأمػػػػا العػػػػامل دكركػػػػاَل 
عضوم نتياة للتحضر االجتماعي اظتتزايد يف اضتياة،أم أنو يسري من حالة البساطة إىل حالة التعٌقػد أمػا 
نظريػػة التغػػرٌي االجتمػػاعي الػػدائرم فيفسػػري ركادىػػا نشػػ ة التغػػرٌي انطالقػػا مػػن فكػػرة قيػػاـ اجملتمعػػات كتطٌورىػػا 

ا مػػع مػػا لتػػدث يف الطبيعػػة مػػن فتػػو كإذبػػالؿ كحتلٌػػل إىل جانػػب ىػػذه النظريػػة،ىناؾ نظريػػة أخػػرل كاختفائهػػ
تشري ىذه األخرية إىل أف  Darwinتسمى بنظرية االنتخاب الطبيعي من ركادىا العامل البيولوجي داركين

 (1 ر.ػػػػػػػكل نظاـ حضارم لتمل بني طٌياتو بذكر التغي
 ماىية التنمية الحضرية:-2   

ينقسػػػػػم مصػػػػػطلح التنميػػػػػة اضتضػػػػػرية إىل جػػػػػزئني أساسػػػػػيني قتػػػػػا التنميػػػػػة كاضتضػػػػػرية،كالقتا مػػػػػن اظترتادفػػػػػات الػػػػػيت أكجػػػػػدىا               
 النشاط اإلنساٍل على ىذه اظتعمورة مع حقيقة التغري اليت تصاحب النس  اضتضارم كػكل منذ بركز الطموح البشرم. 

 :كأنواعها مفهـو التنمية 2-1
قػػػاـ اإلنسػػػاف بتاسػػػيد رغباتػػػو منػػػذ القػػػدـ يف حتسػػػني ػتيطػػػو كظػػػركؼ معيشػػػتو عػػػرب عمليػػػات نفػػػذَّىا      

على أرض الواقع انطوت حتت مفهػـو التنمية،ىػذه األخػرية ال نتكػن مػن دكهنػا أف لتػدث تغػري يف النسػ                
مػػػن قبػػػل الٌدارسػػػني يف ؼتتلػػػف اضتضػػػارم كالريقٌػػػي االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم،لقد اسػػػتقطبت اىتمامػػػا كبػػػريا 

التخصصات العلمية،لكوهنا تررتة مباشرة للاهد العقلي كالبدٍل الػذم بذلػو اإلنسػاف فػوؽ ىػذه اظتعمػورة 
   أف بػػدأ اثػػو عػػن السػػبل الػػيت مػػن شػػ هنا أف  تعمػػل علػػى ت مػػػني البقػػاء كاالسػػتمرار كتػػوفر لػػو التػػ قلم معػػو البي ػػة  الػػيت كيجػػد              منػػذ 
 فيها.
 غةن:ػػػل 2-1-1

يرجع االشتقاؽ الٌلغوم لكلمة تنمية إىل الفعل فتىَّى يػينَّمي بتشديد النوف كىو يعين الزيػادة بفعػل فاعػل  
ك ف نقوؿ مثالن فتَّى النار أم أشػبع كقودىػا،ًلَّ ن نتاجػو زاده ككىثَّره،فتَّػى ذاكرتػو أم قوَّاىػا كىنػاؾ الفعػل فتػا     

تلقاء نفسو ،ييقاؿ فتىىا،فتيان كفتاءن أم زاد ككثر،كالنمػاء يعػين أىف الشػيء يزيػد من دكف شدة مبعم الزيادة من 
                                  

  13:يوسف عناد زامل،مرجع ساب ،ص-1
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مػػن زاد مالػػو عػػن  فتػػػَّها أمػػا حػػاال بعػػد حػػاؿ مػػن دكف أف يضػػاؼ إليػػو شػػيء،فمثالن يقػػاؿ ظتػػن أشػػعل النػػار
ترجػع إىل أف كلمػة التنميػة  ،لػذلة أمكػن القػوؿ(1 طري  مرياث فيقاؿ لو فتا مالو ألنو زاد من تلقاء نفسو

الواقػػػػػع حتقيػػػػػػقان كيسػعى لتحػػػصيلها علػى أرض ،األكؿ فتػَّى بتشػديد اظتػيم ألف اإلنسػاف يقػف كراءىا الفعل
 عتدؼ يسعى إليو.عتدؼ 
 ا طالحان: 2-1-2   

ييقصػػػد  ػػػا غتموعػػػػة الوسػػػائل كالطػػػػرؽ كاإلمكانػػػات اظتسػػػتخدمة مػػػػن أجػػػل حتسػػػػني اظتسػػػتول اظتعيشػػػػي                
لػػػػف النػػػػواحي االجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة كاالقتصػػػػادية،كىي عمليػػػػة اسػػػػتحداث تكيٌػػػػف مقصػػػػود  مػػػػع مػػػػن ؼتت

الطبيعػػة أكىػػي التغػػرٌي العمػػدم داخػػل اجملتمػػع،كىي تنػػت  عػػن ختلػػي اجملتمعػػات اظتتخلفػػة عػػن كػػل مػػا ىػػػو 
رد مػن ىي عملية حترر إنساٍل تشمل حترير الف تقليدم كتبيٌن كل ما ىو جديد من اجملتمعات اظتتقٌدمة،أك

الفقر كالقهر كاالستغالؿ كتقييد اضترية،كما تشػمل حتريػر اجملتمػع مػن ذيؿي االعتمػاد علػى اطتػارج كختليصػو 
  (2 من قيود التبعية.

مػػػن خػػػالؿ مػػػا كرد مػػػن التعريفػػػات السػػػابقة يتضيػػػح أف التنميػػػة جهػػػد مػػػنظم يسػػػتند إىل ختطػػػي  سػػػليم              
ككسيلتها،كىناؾ فرؽ بينها كبني النمو،إذ أف التنمية عبارة عن عمليػة كأف أفراد اجملتمع ىم ىدؼ التنمية 

شاملة اقتصادية كاجتماعية كسياسػية علػى نقػيض النمػو الػذم ينحصػر يف اصتانػب اظتػاٌدم كالػذم لتػدث     
ؾ يف اجملتمعػػات دكف ختطػػي  مسػػب  كػػالنمو الػػدنتوغرايف علػػى سػػبيل اظتثػػاؿ ال اضتصر،ضػػف إىل ذلػػة ىنػػا

ر،إذ كلمػػػػا زادت كثري ػػػػا زادت كتػػػػرية التغرٌي،فمػػػػثالن موجػػػػة ىػػػػذا األخػػػػري                 بػػػػني التنميػػػػة كالتغٌػػػػ عالقػػػػة طرديػػػػة
الػػػيت اكتسػػػػحت العػػػػامل ب سػػػره نتاػػػػت عنػػػػو التنميػػػػة االقتصػػػادية الػػػػيت حٌولػػػػت اجملتمػػػع مػػػػن غتتمػػػػع زراعػػػػي         

                                  
 1655-1654:الفريكز بادم،مصدر ساب ،ص-2
  94:،ص2001،دار الشركؽ،01طالتنمية في عالم متغير،دراتسة في مفهـو التنمية كم شراتها،إبراىيم العيسوم،-1
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ىاػػػرة السػػػكاف مػػػن األريػػػاؼ إىل  إىل صػػػناعي بعػػػد أف حلٌػػػت ا الت اظتيكانيكيػػػة ػتػػػل العامل،مػػػا زاد يف
 (1 اظتدف ليزيد اٌتساعها كٌمان ككيفان.

 واع التنمية:ػػػػأن 2-1-3
 ػناتمل يػػػػب  مصػػػطػلح التػػػنمية ػتػػػػػػػػػصورنا يف عػػػػػػػامل االقتصاد،إفتا انػػػػػتػػػقل إىل حػػػػػػػػقل السياسة منذ ستيػػ

 ؽتارسة القيادة كاضتكػم كعلػم السػلطة أك الػػػػػدكلة،ا اتٌػػػػػػسع فيػػػػػمااظتاضي،كىي تيعرؼ على أهنا فن القرف 
مػػا بعػػػد مفهومهػػػا لي خػػػذ جانبػػػان معرفيػػػان بعػػػدد مػػن التخصصػػػات العلميػػػة األخػػػرل،فمثال أصػػػبح ىنػػػاؾ مػػػا 
يعػػرؼ بالتنميػػة الثقافيػػة الػػيت  ػػدؼ إىل رفػػع اظتسػػتول الفكػػرم للماتمع،ىنػػاؾ أيضػػا مػػا يسػػمى بالتنميػػة 

عية،كيقصػػػد  ػػػػا توحيػػػد جهػػػػود األفػػػراد ككػػػػذا اعتي ػػػات اضتكوميػػػػة لتحسػػػني الظػػػػركؼ اظتعيشػػػػية يف االجتما
اجملتمعػػات كتػػوفري السػػكن كالصػػحة كالتعلػػيم...إخل،من جهتهػػا كػػذلة قػػٌدمت ىي ػػة األمػػم اظتتحػػدة تعريفػػان 

ماعيػػة إفتػػا مقاربػػان للتعريػػف السػػاب ،مفاده أف التنميػػة االجتماعيػػة ال تتضػػمن فقػػ  حتسػػني األحػػواؿ االجت
              حتسػػػػني حػػػػم األكضػػػػاع االقتصػػػػادية كالثقافيػػػػة عػػػػرب تضػػػػافر جهػػػػود اظتػػػػواطنني كاضتكومػػػػة لتحقيػػػػ  تكامػػػػل 

           ،مػػػوازاةن مػػػع التنميػػػة االجتماعيػػػة ظهػػػر نػػػوع  خػػػر يتمثػػػل (2 يف اجملتمعات،كاسػػػيد مفهػػػـو التقػػػٌدـ القػػػومي
هومها على أسػػػػػػاس أف البشر ىم الثركة اضتقيقية لألمػم كأف التنميػة البشػرية يف التنمية البشريػػػػػػػػػػة يقـو مفػػػػػػ

ىػػػي عمليػػػة توسػػػيع خيػػػارات البشػػػر،لقد بػػػرز ىػػػذا اظتصػػػطلح مػػػن الربنػػػام  اإلفتػػػائي الػػػذم أعلنتػػػو األمػػػم 
لفػرد أم أهنػا تتاسػد بالبشػر لصػا  البشػر،باعتبار اف اإلنساف ىو أداة كغاية التنمية،اظتتحدة،مشريان إىل أ

 (3 كاظتكوف األساسي للماتمع كمنظمو كقائده كغتدده.

 مفهـو الحضرية: 2-2
                                  

 30،ص:2011،مركز ابن األزرؽ لدراسات الرتاث السياسي،الرياض،أفكار في التنمية السياتسيةيوسف بن عثماف بن حزَل،-2
  ،مػػذكرة ماجستري،قسػػم علػػم االجتمػػاعالتصػػنيع كالتنميػػة الحضرية،دراتسػػة تحليليػػة بمدينػػة العلمػػة كاليػػة تسػػطي قتػػاش، سػػاعد-2

 16:،ص2009جامعة منتورم،قسنطينة،

 17:،صساب مرجع ،قتاش ساعد-2
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لقد أرتع عدد من الباحثني على أف القرف العشرين ىو قرف التحضر العػاظتي كظهػور البي ػات اضتضػرية  
مورفولوجيػة  انعكػ  بشػكل مباشػر علػىإذ شهد العػامل خاللػو فتػوان كازدىػاران خاصػة يف النصػف الثػاٍل منػو،ما 

اظتػػدف كٌمػػان ككيفان،فحسػػب مػػا أشػػارت إليػػو إحصػػائيات صػػندكؽ السػػكاف التػػابع عتي ػػة األمػػم اظتتحػػدة أف 
 قبل هنايتو،كذلة  %50مع مطلع القرف العشرين قد كصلت إىل13%نسبة قاطين اظتدف اليت مل تتااكز 

      وانب ؼتتلفة كمتكاملة فػػػػيماػػة جػػػاة إحتواء اظتدف على ثالثػػػػػـ بالضب ،كذلة نتي1992يف حدكد عاـ 
بينهػا،إذ تعتػػرب سػكن ألفػػراد اجملتمػع بالدرجػػة األكىل،كأمػػاكن للعمػل كاإلنتػػاج االقتصػادم كالعلمػػي كالتقػػين 
كالفػػين بالدرجػػة الثانيػػة كمراكػػز لتقػػدَل اطتػػدمات بالدرجػػة الثالثػػة،كل ذلػػة نػػات  عػػن كػػوف اظتدينػػة الوعػػاء 

،كىي علػى ىػذا النحػو منػذ أف تكونػت أكىل اجملتمعات،كعليػو أمكػن التنميػة الذم تنصب فيو رتيع أنواع
 (1 .القوؿ أهنا اظتهد الذم ترتعرع فيو طفولة اضتضارة

ىناؾ بعض الٌدارسني من استبدؿ كلمػة اضتضػرية بكلمػة اظتدنيػة مثػل جػورجي زيػداف يف كتابػو التمػٌدف 
فػ  اإلنسػاف يف حتصيلو،حتسػينان ألحوالػو اظتعيشػية اإلسالمي قائالن يف ىذا الش ف أف اضتضارة ىي كل ما كي 
ا اظتدنيػػة فهػي رتيػػع مػا توصػػل إليػو البشػػر مػن تقػػدـ معتمػدان يف ذلػػة علػى التاربػػة اظتنبثقػة عػػن التفكري،أمَّػ

يف كعػاء يسػمى باظتدينػة،فما يف حتقيقػو يف عصػور مػا قبػل كرقي عرب ؼتتلف اظتيادين بعد حدكث االجتماع البشرم 
رؼ اإلنسػػاف مبفػػرده يسػػمى حضػػارة ألهنػػا كانػػت مبثابػػة خطػػوات عمالقػػة كذتػػرة جهػػد ذايت التػػاريف مػػن طػػ

باظتدنية أك اضتضرية ألهنمػا نتاػا عػن خػربات  االجتماعي فيسمىكرقيو بعد أف نش ت اظتدف كتكوَّف نظامها 
         ال نتكػػن أف لتػػدثا يف فػػراغ كال اضتػػديث عنهمػػا سػػواءن مػػن اصتانػػب الكمػػي حيث سػػابقة كارتبطػػا باظتدينػػة،

أك الكيفػػي يف ظػػل غيػػاب غتػػاؿ جغػػرايف كثقػػايف كاقتصػػادم كاجتمػػاعي يتميػػز بػػنم  خػػاص،األمر الػػذم 
 (2 أحدث تقارب يف الكلمتني.

                                  
  لتطويرىػاراىرة التحضػر أكالبيئػات الحضػرية فػي الػوطن العربي،كاقعها،تسماتها،مشػكالتها،اآلفاؽ المسػتقبلية ػتمد صافيتا،-1
   www.4beographie.com 01:ص
 05:،ص1973،دار اعتالؿ،القاىرة،01،جتاريخ التمّدف اإلتسالميجورجي زيداف،-2
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 لغةن: 2-2-1
 ضر لتضر حػضوران،ضػػػػد غػػػػاب يػػغيبفيمػػا متص كلمة حضرية يرجع اشتقاقهػػا اللػػٌغوم مػػن الفعل ح

 ٍف ه مىاػػػػػػػػًلمىٍت نى ػػػػعى ﴿ػػعد،مػػػػعناه قػػػػػػدَّـ،مػػػػػصداقان لقولو تعػػػػػاىل:ػػػعل متػػػػػػػػػا،كىناؾ الفعل أحضر كىو فػػػمغيب

 كغريىا من ا جر كاصتص،أم ما قدَّمت،كاضتىٍضرىة ىي اظتدينة كيقاؿ عتا كذلة عيدَّة البناء (1 ﴾أىٍحضىرىتٍ 
  البػػػػادم نػػػػسبة  ي خالؼ البادية كاضتاضر خالؼػػػػاضرة اليت ىػػػػػامة باضتػػػػػأم اإلقػػػػاء،كاضتًػضىارة بكسر اضت

ػػلَّم أىٍف يىًبيػػعى ،(2 ظتكػػاف سػػكم كػػل كاحػػد عػػن أنػػ  رضػػي ا عنػػو قػػاؿ:"نػىهىى الرىسيػػوؿي صىػػلَّى ا عىلىيػػًو كىسى
حىاًضره لًبىادو كىًإف كىافى أىخىاهي أًلىبًيًو كىأيٌمػػًًو"،جاء ىػذا النهػي اظتطلػ  يف البيػع كالشػراء ألنػو يف عهػده صػلى ا 

 ككػػاف التاػػار يتسػػارعوف لشػػرائها مػػن البػػادم عليػػو كسػػلَّم كػػاف أىػػل الباديػػة يػػ توف بسػػلعهم لبيعهػػا باظتػػدف 
الحتكارىػػػػػا كاظتغػػػػػاالة يف ذتنهػػػػػا فيمػػػػػا بعد،ىػػػػػذا العمػػػػػل ػتػػػػػرـٌ ظتػػػػػا فيػػػػػو إضػػػػػرار إىل السػػػػػوؽ قبػػػػػل دخوعتػػػػػا 
 (3 باظتسلمني.

 ا طالحان: 2-2-2   
تشػػػري اضتضػػػرية إىل طريقػػػة العػػػيا كاضتيػػػاة اظتميػػػزة ألىػػػل اظتػػػدف الػػػيت انبثقػػػت عػػػن اطتصػػػائص الثقافيػػػػة 

 دقتام إىل قسػػمني يكػػػميل أحػػػكاالجتماعيػػة كاظتػػ ىالت االقتصػػادية السػػائدة يف اجملتمػػع ككػػل،كىي تنقسػػ
 ا خػر يف اظتػكاف نفسػو:

القسػػػػم اظتاديم:يتمثػػػػل يف كػػػػل مػػػػا لػػػػو عالقػػػػة مبتطلبػػػػات اإلنسػػػػاف اظتاديػػػػة النارتػػػػة عػػػػن الرغبػػػػة الشػػػػديدة          -
الػػذات عػػرب رتيػػع اصتوانػػب الػػيت كاظتػػدارس كاظتستشػػفيات   تكإثبػػايف حيػػاة أفضػػل ظتسػػايرة حتػػديات العصػػر 

كشػػبكة الطػػرؽ كالشػػوارع الواسػػعة كالعمػػارات الشػػاىقة االرتفػػاع كاظتصػػانع كالبنػػوؾ ككسػػائل النقػػل كأمػػاكن 
                                  

 13سورة التكوير،ا ية-1

 373:الفريكز بادم،مصدر ساب ،ص-1

ين ،ريػاض الصػالحين،أيب زكريا لتي بن شػرؼ النَّػوكم الديمشػقي-2   بريكت،،اظتكتػب اإلسػالمي01األلبػاٍل،طحتقيػ  ػتمػد ناصػر الػدي
 620:،ص1979
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الرتفيػػو كالتسػػلية،أم كػػل مػػا ىػػو موجػػو طتدمػػة اظتصػػلحة الفرديػػة كالعامػػة للماتمػػع كجلػػب اظتنفعػػة كإبعػػاد 
 الضرر.  

 الغري ماديم:يتمثل يف اصتانب الثقايف كاالجتماعي الذم يوجيو أسلوب العيا داخل اظتدف،أمالقسم -
 أهنػػا طريقػػة ذات نسػػ  معػػني يف اضتياة،كعليػػو ىنػػاؾ اضتضػػرم الػػذم يعػػيا يف اظتدينػػة داخػػل مسػػكن ذم

 عتم للػػػػعمل باظتػػػػػدف ا  اضتضر الذين مترجوف من منػػػػاز  ناؾ أنصاؼػػػكىزراعة،ػػػػػري الػػػفت  معنٌي،كلو حرفة غ

"عػػن اضتضػػرية قػػائالن Tomas Manيف نفػػ  السػػياؽ،حتدَّث الكاتػػب األظتػػاٍل تومػػاس مػػاف"،ك (1 مسػػاءان 
ىي الركح العميقة للماتمع كاضتضرية ىي ا ليػة الصػٌماء"،أم أهنػا النػواة كاظتركػز الػذم تنبعػث                  ":اضتضارة 

كالثقافية كاإلدارية اظتكونة للهيكل اضتضارم العػاـ للماتمع،كعليػو فػ ف مػدل منو التاهيزات االجتماعية 
تطػػػور اضتضػػػرية يػػػدؿ علػػػى االرتقػػػاء اضتضػػػارم،كىي أيضػػػا بنػػػاء اجتمػػػاعي ينشػػػ  كينمػػػو كيتطػػػور حسػػػب 

 (2 الوضعية اليت يعيشها اجملتمع نفسو ألهنا تنبعث من الذات الفردية كاصتماعية معان.
 نمية الحضرية:التمصطلس مفهـو  2-3   

لقد حظي مفهـو مصطلح التنمية اضتضرية باىتماـ اظتفكرين الغربيني منذ بداية القػرف العػػشرين،حيث 
 ـ مقػػاالن 1939أحػد زعمػاء اظتدرسػة األنثركبولوجيػة اضتضػرية سػنة  "Louis Wertكيػرث " قػدَّـ  لػوي 

اضتضػػرية طريقػػة معينػػة يف اضتيػػاة ال حتػػت عنواف"اضتضػػرية ك سػػلوب حيػػاة"عن مدينػػة شػػيكاغو معتػػربان فيػػو 
كإفتا حتػػٌدد انطالقػػا مػػن أفتػػاط السػػلوؾ االجتمػػاعي الػػذم ا ظتقػػايي  إحصػػائية ككثافػػة السػػكاف،حتػػدد كفقػػ

نتثػػػػػػل قلػػػػػػػب اضتيػػػػػػػاة اضتضػػػػػػرية،كاعترب اظتدينػػػػػػػة غتػػػػػػػاالن حيػػػػػػوم يتميػػػػػػػز بكػػػػػػػرب اضتاػػػػػػم كالكثافػػػػػػػة السػػػػػػػكانية 
  (3 .العالية،كالاٌلاان  يف طريقة العيا بني األفراد

                                  
 19:،ص1989،تررتة حلمي عبد القادر،ديواف اظتطبوعات اصتامعية،اصتزائر،الجغرافية الحضريةقارٍل جاكلني بوجو،-1

 40:،ص1962،منشورات اظتكتبة العصرية،بريكت،التغّير الحضارم كتنمية المجتمعين،صابر ػتي الد-2
 78:،ص1984،دار عامر للكتب،الرياض،علم االجتماع الحضرماصتوالٍل،فادية عمر -3
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كمػػػا حظيػػػت باىتمػػػاـ ىي ػػػة األمػػػم اظتتحػػػدة،إذ قػػػٌدمت دكران فعػػػاالن يف نشػػػر فكر ػػػا كذلػػػة منػػػذ عػػػاـ 
ـ حينمػػػػػا قامػػػػػت ب عػػػػػداد دراسػػػػػة حػػػػػوؿ اظتراكػػػػػز االجتماعيػػػػػة اظتتواجػػػػػدة باألريػػػػػاؼ،معتربة فيهػػػػػا          1951

تحسػػػػػني األكضػػػػػاع التنميػػػػػة اضتضػػػػػرية عمليػػػػػةن ترتكػػػػػز علػػػػػى التعػػػػػاكف اظتتبػػػػػادؿ بػػػػػني السػػػػػكاف كاضتكومػػػػػات ل
ـ 1957 االجتماعية اظتختلفة،لكن بعد صدكر التقرير الػٌدكيل عػن اضتالػة االجتماعيػة لسػكاف العػامل سػنة

افػة السػكانية اضتضػرية تشػري إىل زيػادة الكثسػية،كىذا مػا جعػل التنميػة تغري مفهـو التنمية اضتضرية كأصبح لتمل معم جديد يتمثل يف تغيري اجملتمع الريفي إىل غتتمع متحضر عرب تػوفري رتلػة مػن اطتػدمات األسا
نسمة،كسػػيادة اظتهػػن التااريػػة كالصػػناعية،ككجود قػػدر عػػايل مػػن التقػػٌدـ التكنولػػوجي كتشػػييد العمػػارات الشػػاىقة كإنشػػاء الشػػوارع الواسػػعة 10 000،ككػػرب حاػػم اظتدينػػة بتعػػداد قػػدره2ف/كلػػم2000مبػػا يتعػػٌدل 

 ( 1 كاألحياء الكبرية كغرس األشاار.
م االعتمػاد علػى الػنف  كتعب ػة كافػة اإلمكانػات كالطاقػات أهنػا غتموعػة مػن العمليػات الػيت تعليػ علػى      اظتفكرين الذين اىتمػوا بتقػدَل تعريػف للتنميػة اضتضػرية ػتمػد عبػد الفتػاح ػتمػد الػذم عرَّفهػا  أبرز

،لػذلة تعتػرب تغيػريان موجهػان يسػاىم فيػو أفػراد اجملتمػع مػع حكومػا م يف تنفيػذىا اعتمػادان علػى اإلمكانػات اظتتاحػة (2 ل اظتعاصػرةكاصتهود مع حتديػد أكجػو التقػدـ علػى ضػوء التفاعػل بػني الطاقػة الوظيفيػة كبػني القػو 
كًكفقان للطبيعة التارمتية كالثقافية للماتمع كىكاقعو اظتعاصر الذم يعيشو ا ف.
 3) 

عػػػػن الطمػػػػوح شػػػػكاؿ اظتاٌديػػػػة النااػػػػة يٌتضػػػػح جليػػػػان مػػػػن التعػػػػاريف السػػػػالفة الػػػػذكر،أف التنميػػػػة اضتضػػػػرية ىػػػػي مظهػػػػر مػػػػن مظػػػػاىر العمػػػػراف البشػػػػرم كالتقػػػػٌدـ العلمي،أكبعبػػػػارة أخػػػػرل ىػػػػي األ
مػػع الطبيعػػة لتحسػػني ظػػركؼ معيشػػتو،كىي صػػورة مػػن صػػور اضتضػػارة       الالٌمتنػػاىي لإلنسػػاف كصػػراعو 

اتبها كانتقاؿ مػن فتػ  قػائم مػن أفتػاط اضتيػاة إىل فتػ   خػر،أم مػن مرحلػة البػداكة إىل مرحلػة كمرتبة من مر 
التمٌدف،معتمد يف ذلة على التخطي  السليم القػائم علػى خػربات اجملتمعػات يف تنظػيم مػدهنا ضػف إىل 

 (4 ذلة.

 
 
 
 من ىػػػػػذا اظتنطػػػػل  أمػػػػكن اعتػػػػػبارىا االسم األخػػػػري لالستػػػػقرار البػػػػشرم الذم رشتو اإلنسػػػاف بتفكػػػػريه 

 تبثػػػي عَّالةػػػػشرم كأداة فػػػػػكحقَّقو على أرض الواقع،األمر الذم جعل منها عملية إنسانية تراف  الوجود الب

                                  
  18:مرجع ساب ،ص،ساعد قتاش-1
  311:،ص2002،اظتكتب اصتامعي اضتديث،اإلسكندرية،االتجاىات التنموية في ممارتسة الخدمة االجتماعيةػتمد عبد الفتاح ػتمد،-2
الّصحراكية،دراتسػػػػػة ميدانيػػػػػة بمنطقػػػػػة عػػػػػين الصػػػػػحراء بمدينػػػػػة مشػػػػػكالت التنميػػػػػة الحضػػػػػرية بالمدينػػػػػة حكيمػػػػػة بولعشػػػػػب،-3

 18:،ص2007،رسالة ماجستري،علم االجتماع اضتضرم،جامعة قسنطينة،توقرت
  سػػػػػوريا،01ط ،دار اظتلتقػػػػػى،وامػػػػػل التخلػػػػػل كاالنهيػػػػػارعلػػػػػى عتبػػػػػات الحضػػػػػارة،بحث فػػػػػي السػػػػػنن كعبتػػػػػوؿ أزتػػػػػد جنديػػػػػة،-4

 12:،ص2011
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جوده علػى أرض الواقػع كيلػيب متطلباتػو عػرب عالقػة تػ ثري كتػ ثر اػرم أحػداثها من خالعتا اإلنساف ذاتو ككي 
ور التقين اصتوانب االقتصادية مع جهود التطداخل اظتدف اليت أصبحت دتثل انعكاسان لعالقة تتفاعل فيها 

لنشػػػاط كالعادات اليوميػػػة مػػػن أجػػػل تفعيػػػل اكالضػػػغوط اإلداريػػػة،كالعبقريػػػة اطتالَّقػػػة للمهندسػػػني اظتعمػػػاريني 
كقػػد بػػرز بػػاظتوازاة مػػع التنميػػة الػػيت تقػػاـ يف اظتػػدف ،(1  االجتمػػاعي كالثقػػايف كالسياسػػي يف اظتدينػػة  الواحػػدة

       اظتسػػػػمَّاة بالتنميػػػػة اضتضػػػػرية،تنمية أخػػػػرل يطلػػػػ  عليهػػػػا اسػػػػم التنميػػػػة الريفيػػػػة الػػػػيت يكػػػػوف موضػػػػع إجرائهػػػػا 
توفريىػػا للمتطلبػػات األساسػػية لسػػاكنيو مػػن  يف األريػػاؼ،كىي تتفػػ  حسػػب رأينػػا مػػع التنميػػة اضتضػػرية يف

 مسكن الئ  كمدرسة كقاعة عالج.
 أىم االتجاىات المفسرة لنشأة التنمية الحضرية:-3

ػػػػػويف اضتضػػػػػارة اإلنسػػػػػانية،كتطورىا عػػػػػرب ؼتتلػػػػػف اجملػػػػػاالت اىػػػػػتم        نظػػػػػران ألقتيػػػػػة التنميػػػػػة اضتضػػػػػرية يف تكى
       خني أكاجتمػػػاعيني أكاقتصاديني،خاصػػػة مػػػع تفاقمهػػػابتفسػػػري نشػػػ  ا عػػػدد مػػػن البػػػاحثني سػػػواءان كػػػانوا مػػػ ر 

         يف العصػػػر اضتػػػديث إىل اضتػػػدي الػػػذم أصػػػبحت تشػػػكل اإلطػػػار العػػػاـ كاعتيكػػػل األساسػػػي الػػػذم تػػػػػيمىارىس 
 فيو الوظيفة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية،ما جعل منها كاقعان ملموسان كػتركان أساسيان لنمػو اضتضػارة

اىرة أكعمليػػة تارمتػػان يشػػكل ،لػػذلة تعػػددت النظريػػات الػػيت حتػػدثت عنها،خاصػػة أفَّ لكػػل ظػػ(2 اإلنسػػانية
ال يتازأ من حاضرىا كبيعدان معرفيان يساعد بشكل كبري يف تفسريىا لتوضيح معاظتهػا كأصػوؿ نشػ  ا جزءان 

 كحتليلها من أىم االااىات اليت اىتمت بتفسريىا مايلي:
 االتجاه االجتماعي: 3-1

 يعترب عبد الرزتن بن خلدكف من اظتسلمني األكائل الذين درسوا الظاىرة اضتضرية،حسب كجػهة رأيػػػو

تمػع نػاجم عػن عالقػة طرديػة كأف اإلنساف حضػرم بطبعػو كتكػٌوف اجملدينة بنية اجتماعية يف تطور دائم،اظت
أنػػو كلمػػا ازدادت الرفاىيػػة كحتٌسػػن اظتسػػتول اظتعيشػػي كلمػػا كػػرب حاػػم السػػكاف،م كدان أف البَّػػدك  مفادىػػا

                                  
  14:قارٍل جاكلني بوجو،مرجع ساب ،ص-1
 15:،صاظترجع نفسو-2
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اجتماعيػػة كانػػت  أصػػل التامػػع البشػػرم كأف الباديػػة ىػػي أصػػل اضتواضػػر الػػيت تكونػػت فيمػػا بعػػد ب سػػ و 
        اكػػم  سػػائدة عنػػد البػػوادم مػػن قبل،فعمليػػة التحضػػر يف نظػػره صػػفة طبيعيػػة كمتاػػٌدرة يف الػػنف  البشػػرية

،كمػا قسَّػػم األقػاليم اصتغرافيػػة (1 أف اإلنسػاف يف سػػعي دائػم لتغيػػري ػتيطػو مػػن كضػع إىل كضػػع أحسػن منػػو
إىل سبعة أقاليم كفقا لطبيعة اظتناخ،ما ي كد حسب كجهة نظره أف للمكاف كاظتناخ تػ ثري بػارز علػى ماىيػة 

من رقي التفاعل اإلنساٍل يف مكػاف كزمػاف كاحػد  اظتدف كٌمان ككيفان،كأف ذترة االجتماع البشرم ال تنت  إال
  (2 حتت إدارة رشيدة.

باظتػػدف  كوجػػو للتنميػةبػن خلػػدكف حػوؿ التحضػػر ك سػلوب عػيا ،ك تلػة ىػي كجهػػة نظػر عبػػد الػرزتن 
 ،كدكره يف الػػػػػػػػػتعبري عػػنالػػذم ينمػػو فيػػو ذلػػة التحضػػر اجملػػػػػػػػػتمعالثقافػػة السػػائدة يف كعػػػػالقتو مػػع ماىػػػػػػػػػية 

            حام التقػدـ الفػكرم للػػػماتمعات قػػػػػػاطػبة.

اىػػػتم علمػػػاء االجتمػػػاع مػػػن بعػػػده بتفسػػػري بػػػركز عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية باظتػػػدف انطالقػػػا مػػػن الوضػػػع 
االجتمػػاعي السػػػائد فيها،كاظتتمثػػػل أساسػػػا يف حاػػػم السػػػكاف كتوزيػػػع اصتنسػػػني كمعػػػدؿ اظتواليػػػد كالوفيػػػات 

حضر إىل امع سكاٍل ذك حام معػنٌي كخصػائص معينػة تتمثػل يف العمػر كالنػوع  كاعتارة،لذلة يشري الت
"الػػػذم طتَّػػػص  راء بعػػػض Idalouدىاليػػػو"نيػػػة...إخل،من ركاد ىػػػذه النظريػػػة إاظتسػػػتول اظتعيشػػػي كاضتالػػػة اظته

اظتتخصصني حوؿ التنمية اضتضرية يف معم ما قالو أف اضتضرية موجودة بالفعل كىي اإلطار الذم دتػارس 
             و الوظيفػػػػة االجتماعيػػػػة،كالكياف الػػػػذم يسػػػػتمد اسػػػػتمراره مػػػػن النشػػػػاط الػػػػذم يقػػػػـو بػػػػو أفػػػػراد اجملتمػػػػعفيػػػػ
،لػػذلة تعتمػػد بعػػض الػػدكؿ علػػى عػػدد السػػكاف كمعيػػارو (3 أف اجملتمػػع ىػػو مػػن يصػػنع حتضػػره كتنميتػػو أم

 نسمة يف الدافتارؾ250لقياس معٌدالت التنمية اضتضرية،كىو متتلف من دكلة إىل أخرل،إذ يرتاكح بني 
 نسمة يف اليػػػػاباف،يف حػػػػػني ىناؾ دكؿ أخرل كالػػػػػواليات اظتتػػػػحدة 03000نسمة يف فرنسا ك2000ك

                                  
 152-115:،ص01عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1

 63:،صاظتصدر نفسو-2
 15:قارٍل جاكلني،مرجع ساب ،ص-3
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 األمريكية ككندا اختذت معيارين كقتا عدد السكاف كالتنظيم اإلدارم السػائد لقيػاس مػدل انتشػار التنميػة
 (1 اضتضرية مبدهنم.

ح أف ىػػػذا االاػػػاه تررتػػػة مباشػػػرة لتػػػ ثري اضتاػػػم السػػػكاٍل يف نشػػػ ة التنميػػػة تبعػػػا عتػػػذه اظتعطيات،يتضػػػ
ظػػى بكثافػػة سػػكانية مرتفعػػة دتػػنح كجهػػان متتلػػف دتامػػان عػػن الوجػػو الػػذم  اضتضػػرية كانبعاثها،فاظتدينػػة الػػيت حتى
دتنحػػو مدينػػة أقػػل كثافػػة،إذ تقػػل  ػػا اظترافػػ  الػػيت تنبثػػ  عػػن حاجػػة السػػكاف عتػػا،فمثال مدينػػة ذات حاػػم 

كاٍل ىائل ال حتتاج إىل مدرسة كاحدة فق  كال إىل مستوصف كاحد،إفتا إىل مدارس كمستشفيات ما س
لبشػػػػر بػػػػداخلها،كفيما متػػػػص ي كػػػػد أف ىنػػػػاؾ عالقػػػػة طرديػػػػة بػػػػني مػػػػدل حتضػػػػر اظتػػػػدف كمقػػػػدار اجتمػػػػاع ا

                 سػػانية إىل أف حتضػػر اظتػػدف ال يتحقػػ  إالَّ ب حكػػاـ النسػػب كاسػػتخداـ اظتقػػايي  اإلن  فقػػد أشػػارفرتكفيوس،
تمعػو كملػٌم بعلػـو يف العمراف،عرب حتصينها كتوفري شركط معيشية جيدة على يد معمارم أخالقي منػتمو جمل

الػيت توَّصػل إىل حتقيقهػا اإلنسػاف  اإلؾتازاتب كالفلة،لذلة أمكن اعتبار اظتدينة من أىم  اعتندسة كالط
 (2 عرب التاريف.

 االتجاه التاريخي: 3-2 
ػػػػػوراس  يهػػػػػتم ىػػػػػذا االاػػػػػاه بدراسػػػػػة تطػػػػػور أشػػػػػكاؿ اجملتمعػػػػػات اٌليػػػػػة اضتضػػػػػرية األكىل،مػػػػػن ركادىػػػػػا جي

"Jorasse"ككريسػػػػػػػتالريك"Kristaliro"كأيكلػػػػػػػػمىاٍف"Auliman  اىتمػػػػػػػوا باصتػػػػػػػذكر التارمتيػػػػػػػة للمنػػػػػػػاط،"
دىٍف اضتضػػرية مػػن حيػػث طبيعتهػػا كتنوعهػػا كخصائصػػها،فيما عػػدا ىػػ الء الٌدارسػػني،برز يف ىػػذا االاػػاه جيػػور 

"مبصػػػػػػطلح جديػػػػػػد أطلػػػػػػ  عليػػػػػػو اسػػػػػػم"الثورة اضتضػػػػػػرية اظتبٌكرة"،قاصػػػػػػدان بػػػػػػو JordanTchilihتشػػػػػػيلو "
االسػػػػتيطاف الػػػػدائم يف صػػػػورة امعػػػػات كثيفػػػػة كبدايػػػػة العمػػػػل بالنشػػػػاطات غػػػػري زراعيػػػػة كفػػػػرض الضػػػػرائب  

فلػػة مػػن كتػػراكم رؤكس األمػػواؿ كإقامػػة اظتبػػاٍل الضػػخمة كتطػػور فنػػوف الكتابػػة كتعلػػم مبػػادئ اضتسػػاب كال
                                  

 15:18:قارٍل جاكلني،مرجع ساب ،ص-1
  ،دمشػػػ 28،مػػػ 01،غتلػػػة جامعػػة دمشػػػ  للعلػػػـو اعتندسػػػية،العددمفهػػػـو الفضػػػيلة فػػػي مصػػػطلس المدينػػػةيسػػار عابػػػدين،بيرينانو،-2
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"كجهػػة نظػػره حػػوؿ الظػػاىرة اضتضػػرية كدكرىػػا Louis Memfourdجهتػو عػػرض اظتفكػػر لػػوي  ؽتىٍفػػورد"
اظتدينػػػة  يف فتػػو اظتػػػدف مشػػػريان إىل أهنػػػا تنقػػػل اظتػػدف مػػػن مرحلػػػة إىل أخػػػرل أكعتػػػا مرحلػػة النشػػػ ة تليهػػػا مرحلػػػة

كيف األخػري مرحلػة ،Tiranopoulisا مرحلة مدينػة ًتريانوبػولي  الكبرية،كبعدىا مرحلة اظتدينة العظمى،
"فقػػػد حػػػدَّد أربػػػػعة Erik Lambard،أمػػػا اظتفكػػػر إيريػػػة ظتبػػػارد"Nicropoulisمدينػػػة النيكركبػػػولي  

 مراحػل مٌر  ا العامل يف تكػوينو اضتضرم رابطان إيَّاىا باظتظاىر اليت دتيػزىا كىي كػالتايل:
دتثػػل ىػػذه اظترحلػػة تلػػة اػػاكالت األكىل الػػيت قػػاـ  ػػا اإلنسػػاف مػػن أجػػل إحػػداث مرحلػػة التحضػػر البػػدائي:-

 يف اضتيػاة. لضماف استمرارهتكيف مع البي ة اليت كجد  ا كإيػااد تراب  بني اصتانب اظتاٌدم كاظتعنوم 
بدأت مرحلة التحضر اظتميز:بدأت يف ىذه اظترحلة تظهر اظتالمح األكىل لتكوف االجتماع البشرم،كما -

 تتحدد أىم خصائصو كأىم اظتشاكل اليت تعرتض طريقو كاىتماماتو األساسية كيفية استغالؿ ما لتي  بو
 لت مني غػذائو.

       المبػاردثفػان لسػكاف بالعواصػم كي كػد إيريػة مرحلة التحضر الكالسيكي:شهدت ىذه اظترحلة دتركزان مك-
" Erik Lambard"  االستقرار اضتضرم اضتقيقي.أف ىذه اظترحلة دتثل بداية 
مرحلػة التحضػر الٌصػناعي:تعترب ىػذه األخرية، خػر مرحلػة مػن مراحػل التكػوين اضتضػرم،بدأت مالػتهػػا -

بالظهور مع بداية القرف العشرين نتياة لتدف  األعداد الكبرية للوافدين من األرياؼ كاظتناط  الزراعية إىل 
كػل فتػوان سػريعان كازدادت كتػرية النمػو اضتضػرم،بلغت نسػبة اظتدف الكبرية،لذلة سالت اظتػدف يف العػامل ك

سػنة %47ـ لتصػل إىل1950يف سنة  %30ا ارتفعت إىل%14سكاف اظتدف يف بداية القرف العشرين
 يف خضم كل ذلة برز إىل الوجود أيفتوذجه جديد يف البناء اضتضرم أخد يزداد كميو يسمى ،ك (1 ـ 1999

ػػػػل  فقػػػ  سػػػنة  يف العػػػامل يف بدايػػػة القػػػرف العشػػػرين كجػػػود مدينػػػة مليونيػػػة كاحػػػدةباظتػػػدف اظتليونية،فقػػػد سياي
 (2 ـ.1970

                                  
 56:قتاش،مرجع ساب ،ص ساعد-1

 95:،ص2002،اظتكتب العريب اضتديث،اإلسكندرية،مشكالت المدينةحسن عبد اضتميد أزتد رشواف،-2
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 من خػػػػػػالؿ اظتػػػراحل اليت يف ذكرىػػػػا،تبنٌي أف التػػنمية اضتضرية عملية إنسانية بالدرجة األكىل،تػػػػرتب  يف

 فتوىا بالظركؼ اليت حتي   ا.
 االتجاه االقتصادم: 3-3   

حيث  ب ىػذا االااه أف التنػػػمية اضتضرية مرحػػلة متقػػػػدمة مػن مراحػػػػػل النمػو االقتصػادم،يػرل أصػػػػحا
ازدادت حػػػػػػػػػركة التػػػػػػصنيع كتشػػػعبت طرقهػػػا كلمػػػا ازدادت كتػػػرية التنميػػػة عامػػػة،ففي الوقػػػت الػػػذم   كػلػػػػػػما

ىػػي األخػػرل بسػػيطة كانػػت فيػػو أسػػاليب العمػػل كاإلنتػػاج بسػػيطة كبدائيػػة كانػػت عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية 
كبطي ة النمو،كمظاىرىػا تكػاد تنعػدـ،كبتغري أسػاليب االقتصػاد كتطورىػا أكبعبػارة أخػرل االنتقػاؿ مػن فتػ  
اقتصاد اظتعيشة الذم كاف يعتمد بشكل مباشر على الفالحػة مبختلػف أنواعهػا،كيرتكز علػى ثالثػة نقػاط 

باسم االقتصاد التقليدم إىل فت  اقتصاد أساسية تتمثل يف األرض كاليد العاملة كرأس اظتاؿ لذلة عرؼ 
مػػا يعػػرؼ باالقتصػػاد اضتػػر،ألف الليرباليػػة االقتصػػادية ىػػي اظتكػػوف الرئيسػػي لػػو كىػػو يعتمػػد علػػى  السػػوؽ أك

كلػػة يف األنشػػطة االقتصػػادية كمتضػػع يف عملػػو علػػى قػػانوف العػػرض رة اضتريػػة الفرديػػة كعػػدـ تػػدخل الدفكػػ
عين الغياب الكٌلي للقطػاع العػاـ كدكر الدكلػة يف تنظػيم اضتيػاة كمع ذلة ف ف اقتصاد السوؽ ال ي،كالطلب

 االقتصادية.

"،بدراسػػػتو الػػػيت حػػػاكؿ مػػػن خالعتػػػا Jerasseمػػػن أبػػػرز ركاد ىػػػذه النظريػػػة اظتفكػػػر االقتصػػػادم ًجػػػرىاس"
ـ،لقػػػػد كجػػػػد عالقػػػػة كطيػػػػدة بػػػػني النمػػػػو 1932اسػػػػتعراض التػػػػاريف االقتصػػػػادم للحضػػػػارة الغربيػػػػة سػػػػنة 

يف دكلػػة مػػا مػػع مقػػدار حتضػػرىا،كأف اظتنػػاط  االقتصػػادية ىػػي األكثػػر حتضػػران مقارنػػة              االقتصػػادم اضتاصػػل 
 (1 مع اظتناط  األخرل.

 االتجاه النموذجي: 3-4
 "،أحد م سسي علم Max Fiberماٍل ماك  فيرب"ػػػفكر األلػػػػاه اظتػػػػارزين يف ىذا االاػػػػاد البركَّ ػػػػمن ال
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 الفصل األكؿ                                                    التنمية الحضرية ماىيتها كإشكاالتها

189 

 

عل ػػػػواع الفػػػػػاضتديث،تنحصر كجهة نظره حوؿ عملية التنمية اضتضػرية يف كوهنػا فتػوذج ألحػد أناالجتماع 
رأيػو اإلنساٍل الذم انبث  عن اي  الذم يعيا فيو،كأهنا كاقع من دكف أم ختطي  مسب  ألنو حسب  

ىػو اضتػاؿ بالنسػبة  ال نتكن التعامل مع اظتدينة ككل كك هنا مػاٌدة جامػدة نتكػن ضػبطها ضػبطان رقميػان كمػا
ىػػي كمػػا تتضػػمنو مػػن تنميػػة حضػػرية عبػػارة عػػن رد فعػػل تتاػػاكب مػػن خاللػػو مػػع  للظػػواىر الفيزيائيػػة،بل

،تنحصػػػر سػػػلبيات ىػػػذا االاػػػاه يف إنقاصػػػو لقيمػػػة التخطػػػي  كدكره يف توجيػػػو (1 اػػػي  الػػػذم توجػػػد فيػػػو
            ن اظتعطيػػػات الػػػيت تنحصػػػر اظتسػػػار التطػػػورم للمػػػدف فحػػػم كإف كانػػػت ىػػػذه األخػػػرية ردة فعػػػل جملموعػػػة مػػػ

مسػتول معػني مػن الرتؼ،البػد أف تتقيػد بقػوانني تنظيميػة لتفػادم جتماع البشرم كاالسػتقرار كتػوفر يف اال
 حدكث فتو عشوائي.

 االتجاه اإليكولوجي: 3-5
               يعتمػػػػد ىػػػػذا االاػػػػاه يف تفسػػػػريه لعمليػػػػة التنميػػػػة اضتضػػػػرية علػػػػى التفاعػػػػل القػػػػائم بػػػػني اإلنسػػػػاف كبي تػػػػو
الػػػػػػيت يعػػػػػػيا فيها،بػػػػػػدأت فكػػػػػػرة ىػػػػػػذه النظريػػػػػػة علػػػػػػى يػػػػػػد العػػػػػػامل البيولػػػػػػوجي ليػػػػػػدكينا فػػػػػػوف بريتيالنفػػػػػػي 

"LodouingVonberalanffy يف العشرينيات من القرف اظتاضػي،ػتاكالن الوقػوؼ علػى أىػم القػوانني"
يطػػرأ علػػى أحػػد عناصػػر الػػيت حتكػػم حيػػاة األفػػراد داخػػل اظتػػدف،ارتكزت نظريتػػو حػػوؿ فكػػرة التغػػرٌي الػػذم 

ف للمحي  الذم يعيا فيو اإلنساف،سي ٌدم حتمان إىل حدكث تغريات يف الرتكيب الٌداخلي النظاـ اظتكوي 
للمدف،الػػذم تعتػػرب التنميػػة اضتضػػرية جػػزءان ال يتاػػزأ منػػو،ك يقصػػد  ػػا حضػػريان ذلػػة التفاعػػل كتنظيما ػػا 

 "بدراسة تتمحور حوؿDankanاؿ قاـ دانكاف"كم سسا ا اليت ختدـ مصا  أفراد اجملتمع،يف ىذا اجمل
 تعرؼ التحق  من الفرضية التالية:ىناؾ عالقة ارتباط بني اصتماؿ اظتكاٍل كبني حام كتوزيع اصتماعات

 "كقد توصل إىل مايلي:Barkباسم فرضية بارؾ"
 جتماع.االيساعد التحليل اإليكولوجي على تفسري االرتباط بني اظتساحة كمقدار -
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               س ذلة االرتبػػاط من خالؿ م شرات الوضع السوسيولوجي كاالقتصادم كاالختالؼيتم قيا-
 يف اظتهنة.

ػقاط السػػػػػػكن كحػػػػػػدكث التوسػػػػػػعات العمرانيػػػػػػة يػػػػػػرتب  باظتسػػػػػػتول االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي عدد نػػػػػػتػػػػػػػػ-
 (1 للمدينة.

لدراسػػػػػػة العالقػػػػػػات القائمػػػػػػة             تًبعػػػػػػان عتػػػػػػذه اظتعطيػػػػػػات،يتبنٌي أف النسػػػػػػ  اإليكولػػػػػػوجي عبػػػػػػارة عػػػػػػن أداة     
بػػػني اظتتغػػػريات أكالظػػػواىر اضتيويػػػة اظتعلنػػػة داخػػػل اظتػػػدف،كالفرد فيػػػو عضػػػو يف التشػػػكيلة االجتماعيػػػة يتػػػ ثر               

مبػػا لتيطبو،كعليػػو يكػػوف كػػل نشػػاط تػػابع لػػو انعكػػاس مباشػػر لطبيعػػة اظتكػػاف الػػذم يقطنو،كعمليػػة التنميػػة 
بالدرجة األكىل فعل إنساٍل كتعبري مباشر ظتفهـو التغرٌي اظتقصود،لذلة نتكنها أف تتػ ثر اضتضرية اليت تيعترب 

بطبيعة اصتماعة يف كيفية عملها كبنائها االجتماعي،انطالقان ىذه اظتعطيات كطريقة تفسري العالقة القائمة           
النمػػػػو اضتضػػػػرم كاإلطػػػػالع               بػػػػني اػػػػي  كالتحضػػػػر تعتػػػػرب ىػػػػذه النظريػػػػة كاحػػػػدةن مػػػػن الطػػػػرؽ اظتهمػػػػة لفهػػػػم

على اظتتغريات اإليكولوجية اظتساعدة على حتديد اظتناط  اظتتاانسة كالغري متاانسة فيما بينها من حيػث 
 النمو.
 االتجاه الحضرم: 3-6   

      يفسػػػػػػػر ىػػػػػػػذا االاػػػػػػػاه انبعػػػػػػػاث التنميػػػػػػػة اضتضػػػػػػػرية باظتػػػػػػػدف إىل ماىيػػػػػػػة اظتوقػػػػػػػع اصتغػػػػػػػرايف مػػػػػػػن حيػػػػػػػث               
احتوائػػػػو علػػػػى اظتػػػػوارد األكليػػػػة كاإلمكانيػػػػات اإلنتاجيػػػػة باعتبارىػػػػا عوامػػػػل أساسػػػػية يف دفػػػػع عالػػػػة النمػػػػو 
بػػػػاختالؼ أشػػػػكالو سػػػػػواءن كػػػػاف اجتمػػػػاعي كػػػػػالنمو الػػػػدنتوغرايف أكمعمػػػػارم كانتشػػػػػار البنايػػػػات اظتتعػػػػػٌددة 

ر ػػا يف أف التنميػػة األغراض،عيرفػػت ىػػذه النظريػػة باسػػم  خػػر كىػػو نظريػػة اضتتميػػة اضتضػػارية كتػػتلخص فك
 اضتضػػػرية يتماشػػػى كفقػػػان ظتوقػػػع الدكلة،فالػػػدكؿ اظتتخلفػػػة تتواجػػػد إمػػػا يف منػػػاط  شػػػديدة اضتػػػرارة أكشػػػديدة

 تنػػػػػميةبواجد باظتناط  اظتعتدلة كتتػػػػػمتع ػػػػقدمة تتػػػػنمية اضتضػػػػرية،بيػػػػػنما الدكؿ اظتتػػػػيها تػػػػػػػالربكدة كال توجد ف
                                  

،رسػػػالة ماجسػػػتري ختصػػػص علػػػم نموذجػػػان أدكات التهيئػػػة كالتعميػػػر كإشػػػكالية التنميػػػة الحضػػػرية،مدينة الحػػػركش ريػػػاض تػػػومي،-1
 28:،ص2006االجتماع،جامعة منتورم،قسنطينة،
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        بالرغم مػػػػن بعػػػػض اظتوضػػػػوعية الػػػػيت تتميػػػػز  ػػػػا ىػػػػذه النظريػػػػة،إالَّ أهنػػػػا تعٌرضػػػػت لالنتقػػػػاد جيػػػػدة،اضتضػػػػرية  
كؿ  كثػري مػن اظتػوارد كتعتػرب مػن الػدكؿ الػيت تفتقػر إىلمػا جػاء يف الواقع،ىنػاؾ بعػض الػدألهنا تتعارض مػع 
بحػػػػث العلمػػػػي كإرسػػػػاء سياسػػػػة اضتضػػػػرية كالياباف،سويسػػػػرا نتياػػػػة اعتمادىػػػػا علػػػػى ال الرائػػػػػػػػدة يف التنمػػػػػػية

 (1 رشيدة.
ؽتا تقدَّـ ذكره عن االااىات اظتفسرة لعملية التنمية اضتضرية،يتضح كجود اختالؼ يف تفسريىا راجع 
الخػػتالؼ مسػػتول كبي ػػة التفكػػري عنػػد أصػػحاب تلػػة االااىات،فهنػػاؾ اظتتخصػػص يف علػػم االجتمػػاع 

ؾ من ينتمي إىل بلد ناـ ك خر متقدـ،كعموما تلتقػي كالتاريف كالبيولوجيا كاالقتصاد،كمن جهة أخرل ىنا
رتيعها يف أف التنمية اضتضرية عملية إنسانية بالدرجة األكىل كأهنا ابنة بي تها بالدرجة الثانية،فهي منتعشػة 

 يف البلداف اظتتقدمة كمتدىورة يف البلداف السائرة يف طري  النمو.
 :مةعا في المدف عوامل رهور التنمية الحضرية-4   

باعتبػػار التنميػػة اضتضػػرية أداة ربػػ  بػػػني اصتانػػب االجتمػػاعي كالثقػػايف كاالقتصػػادم كاصتانػػب اظتعمػػارم 
كحػػػػػم السياسػػػػي للماتمػػػػع لتكػػػػوين غتػػػػاؿ حضػػػػارم مسػػػػاير ظتتطلبػػػػات اظتكػػػػاف كالزمػػػػاف يسػػػػمى باظتدينػػػػة       

 كاحد،كىي تتمثل فيمايلي:كمليب صتميع متطلبات أفردىا تعددت عوامل انبعاثها كمل تنحصر يف عامل 
 العامل االجتماعي: 4-1   

"أف التنميػػػة اضتضػػػرية مبفهومهػػػا Haboyal Lobraيػػػرل عػػػامل االجتمػػػاع الفرنسػػػي حابويػػػاؿ لػػػوبرا "
الواسػػػػػع ليسػػػػػت عمليػػػػػة كاحػػػػػدة ذات طػػػػػابع اقتصػػػػػادم،إفتا ىػػػػػي غتموعػػػػػة مػػػػػن العمليػػػػػات ذات الطبيعػػػػػة 

م ػػػػػػاألفراد،كمػا تقػـو بينه أهنػا عمػل مركػب لتتػاج إىل فهػػم سػلوؾمبعػػم السوسػيولوجية كالنفسػية كحػم البيولوجيػة،
من عالقات،كما يرتتب عنها من أنظمة ت ثر على اجملتمع ككل،كلتحقي  تنمية حضرية باظتػػػػدف البد من 

                                  
أطركحػة دكتػوراه دكلػة ختصػص -حالػة الجزائػر دراتسػة نظريػة-اتستراتيجية التصػنيع كالتنميػة بالمجتمعػات الناميػةسعيد فكركف،-1

 99-98:،ص2005علم اجتماع التنمية،جامعة منتورم،قسنطينة،
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       االعتنػػػػاء بثالثػػػػة جوانػػػػب أساسػػػػية كىػػػػي اصتانػػػػب اطتػػػػدمايت أم كػػػػل مػػػػا يهػػػػم أفػػػػراد اجملتمػػػػع مػػػػن مرافػػػػ  
،ا اصتانب الثقايف عرب توفري أكرب عدد من اظتدارس كاصتامعات كيف األخػري النشػاط اظتصػاحب (1 عمومية

اضتديث عن التنمية كعليو ألفراد اجملتمع  كالعالقات االجتماعية،التاارة،االنتقاؿ من مكاف  خر...إخل،
لػػػػى عػػػػن مشػػػػركع حضػػػػارم متعػػػػدد اصتوانػػػػب يهػػػػدؼ إىل إضػػػػفاء تغيػػػػػر جػػػػذرم ع ىػػػػو اضتػػػػديث اضتضػػػػرية

اجملتمع،كتحسػػني أكضػػاعهم اظتعيشػػية يف غتػػاؿ السػػكن كالٌصػػحة كالتعلػػيم كاظتواصػػالت ألف جػػوىر التنميػػة 
 (2 اضتضرية حتصيل اجتماع بشرم يف مكاف كاحد لتحقي  مستول معني.

 العامل السياتسي: 4-2   
صػة البلػداف اضتديثػة االسػتقالؿ الػيت اختػذت مػن التنميػة شػعاران للطمػوح كاصتهػد كاالؾتػاز قضية التنمية عمومان من أىم القضايا اورية اليت حتظى باىتماـ بالا من طرؼ الباحثني كاظتفكرين كالسياسيني جبميع بلػداف العامل،خا تعد

لػػ ،اعترب يف جوىرىػػا تضػافر رتيػػع اصتهػػود عػػرب ؼتتلػف اجملػػاالت عػػرب سياسػة حكيمة،تضػػمن حتقيػػ  مبػػدأ العػدؿ كاظتسػػاكاة بػػني أفػراد اجملتمػػع،من ىػػذا اظتنط       تطلب ىػذه العمليػػة إلحػراز تغيػػري كاسػػع النطػاؽ ؿتػػو االااىػػات اظترغوبػػة،ت
ا دتثل توازف بني قول اظتصا  اظتختلفة اليت تعمػل يف األخػري علػى تنفيػذ سياسػة توجػو مسػ لة النظػاـ كحتػٌدد مسػ كلية إدارة ل فيها كاجبات من نوع خاص،أم أهنالسياسيوف اظتدف كتلة حكومية دتارس فيها غتموعة من مظاىر القوة،كت دَّ 

  (3 تنظيمية.اظتدينة كف  قوانني كمواد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
،رسػػالة القػػيم الّدينيػػة فػػي التنميػػة االجتماعية،دراتسػػة ميدانيػػة حػػوؿ الميػػزابيين المقيمػػين بمدينػػة باتنػػة ،دكراليمػػني بػػن منصػػور-1

 38:،ص2010ماجستري،ختصص علم االجتماع الٌديين،جامعة اضتاج طتضر،باتنة،
2-Abdelatif  Benachenhou,Conférence sur  le Développement  Territorial   en Algérie, à la 

salle des conférences d’Aboulkassem SaâdAllah,Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 

Université d’Abou BakrBelkaïd,Tlemcen,Algérie Le:28/01/1016 

 62:،دار اظتعرفة اصتامعية،اإلسكندرية، دت(،صعلم االجتماع الحضرمػتمد عاطف غيث،-3
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 من خالؿ كجهة نظر السياسيني للمدينة،يعترب التسيري اضتضرم تررتة مباشرة جملموعة القوانني اظتنبثقة

عػػن السػػلطة اضتاكمػػة،كىو كػػذلة إسػػرتاتياية تتبعهػػا مراكػػز اختػػاذ القػػرار لتحسػػني كػػل مػػا عالقػػة مبسػػتول 
عيا الفرد داخل البي ات اضتضرية،لذلة ىو األداة اظتناسبة يف تفعيل السياسػة اظتدنيػة الػيت تعػين غتموعػة 

من السياسػػػػػات القواعػػػػد كاظتبػػػػػادئ الػػػػيت يلتػػػػػـز  ػػػػا اظتخططػػػػػوف يف كػػػػل مراحػػػػػل العمػػػػل كىػػػػػي تػػػػدخل ضػػػػػ
االجتماعية اليت تعلنها اضتكومات يف بلداهنا،إضافة إىل ذلة تعمل األحزاب السياسػية عػرب براغتهػا علػى 

"أىػم كظائفػو زيػادة David Apterبعث التنمية اضتضرية باظتدف،فهي تعترب حسب ما ذكره دافيػد أبػرت"
ك ذا الشػػػكل األجهػػػزة اظتسػػػ كلة، نػػػاس كنقلهػػا إىلكتلم  احتياجػػػات الكتوجيػػػو الػػرأم العػػػاـ،علػػى تنظػػػيم 

 (1 لتدث تقارب بني اضتكاـ كاكومني.

 
 
 
 
لػػػذلة تعتػػػرب األحػػػزاب السياسػػػية قػػػول مدنيػػػة منظمػػػة تضػػػم غتموعػػػة مػػػن األفػػػراد يشػػػرتكوف يف أفكػػػار 

كمن جهػػػػة          تػػػػ ثري علػػػػى السػػػػلطة اضتاكمػػػػة مػػػػن جهػػػػة،كتصػػػػورات معينػػػػة تعمػػػػل علػػػػى تعب ػػػػة الػػػػرأم العػػػػاـ لل
الػػػػدكر الرقػػػػايب علػػػػى األجهػػػػزة اضتكوميػػػػة الثالثػػػػة كاظتتمثلػػػػة يف اصتهػػػػاز التنفيػػػػذم كالتشػػػػريعي أخػػػػرل تلعػػػػب 

اجملتمعػات  أم غتتمع منكالقضائي،كعليو تعترب األحزاب السياسية من أفضل الوسائل كا ليات اظتتاحة يف 
 لتحقي  التنمية اضتضرية كالتكامل بني اظتتطلبات األساسية للماتمع.

 االقتصادم:العامل  4-3   
                                  

         مػػػذكرة لنيػػػل ،2007-1997السياتسػػػية فػػػي رتسػػػم السياتسػػػة العامة،دراتسػػػة حالػػػة الجزائػػػر مػػػن ،دكر األحػػػزاب حسػػػيبة غػػػارك-1
شػػػػػػػهادة اظتاجستري،ختصػػػػػػػص تنظيمػػػػػػػات سياسػػػػػػػية كعالقػػػػػػػات دكلية،كليػػػػػػػة اضتقػػػػػػػوؽ كالعلػػػػػػػـو السياسػػػػػػػية،جامعة مولػػػػػػػود معمر،تيػػػػػػػزم 

 24:،ص2012كزك،
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اضتضػػارة اإلنسػػانية الػػيت نتاػػت عػػن تفاعػػل القػػيم اظتعنويػػة الفكريػػة مػػع القػػيم  إؾتػػازاتحتتػػل اظتػػدف أبػػرز 
اظتاٌديػػػة،اليت تنحصػػػر بشػػػكل مباشػػػر يف اصتانػػػب االقتصػػػادم بالدرجػػػة األكىل،فمػػػن خاللػػػو يػػػتم االنتقػػػػاؿ                

مهمػػػػان يف إحػػػػداث التنميػػػػة عػػػػرب ؼتتلػػػػف اجملػػػػاالت              مػػػػن حالػػػػة التخلػػػػف إىل حالػػػػة التقػػػػٌدـ باعتبػػػػاره عػػػػامالن 
 كىو ما حدث لدكؿ أكربا.

 بعد ظهور النهضة االقتصادية منذ منتصف القرف الثامن عشرة ميالدم بربيطانيا كتعميمها على باقي

األمر الػػذم سػػاعد علػػى ظهػػور علػػم جديػػد مػػح اظتػػدف،كؿ،حتٌسػػن اظتسػػتول اظتعيشػػي للفػػرد كتغػػريت مالالد
هػػػػتم بػػػػالتنظيم اظتػػػػدٍل شتػػػػى بعلػػػػم التخطػػػػي  اضتضػػػػرم،إلكتاد تػػػػوازف بػػػػني التقػػػػدـ االقتصػػػػادم كاصتانػػػػب ي

اظتعمػػارم،فمثال يٌف يف بػػاري  اسػػتحداث ختطػػي  عمػػراٍل جديػػد يسػػمى مبخطػػ  ىاكشتػػاف نسػػبة ظتبتكػػره 
الػيت أتاحػت كىو يعتمد على فتح الشوارع العريضة،دتاشيا مػع حركػة التصػنيع النااػة عػن الثػورة الصػناعية 

إمكانػػات ماديػػة لتاسػػيد ذلػػة كلػػو أف العامػػل السياسػػي كػػاف حاضػػرنا ىػػو ا خػػر يف ىػػذه العملية،كقػػد 
 (1 عٌمت ىذه اظتخططات باقي عواصم أكركبا.

كفقػػػػان ظتػػػػا يفَّ ذكػػػػره يتضػػػػح أف مسػػػػار التنميػػػػة اضتضػػػػرية يف أم غتتمػػػػع علػػػػى اخػػػػتالؼ مرجعيتػػػػو الدينيػػػػة 
                 كالثقافيػػػػػة كمسػػػػػتواه االقتصػػػػػادم عبػػػػػارة عػػػػػن رد فعػػػػػل للمتطلبػػػػػات الزمانيػػػػػة كاظتكانيػػػػػة اظتتضػػػػػمنة جملموعػػػػػة 

يف األخػػػري تعتػػػرب كلهػػػا مبثابػػػة القاسػػػم  مػػػن العوامػػػل سػػػواءن كانػػػت اقتصػػػادية أكسياسػػػية أكاجتماعيػػػة،إالَّ أهنػػػا
 اظتشرتؾ من حيث األقتية لدل رتيع الٌدكؿ،إذ ال نتكن أف تكتمل التنمية اضتضرية بعامل كاحد فق .

 خصائص التنمية الحضرية:-5   
تنبث  عملية التنمية اضتضػرية مػن اظتػدف،ما جعلهػا تكتسػب خصػائص دتيزىػا عػن غريىػا مػن العمليػات 

              كوهنػػػا عمليػػػة،ىي عبػػػارة عػػػن سػػػلوؾ اجتمػػػاعي لػػػو طريقتػػػو اطتاصػػػة كشتاتػػػو الػػػيت دتيػػػزه فهػػػي باإلضػػػافة إىل
علػػى سػػكاف اظتػػدف فق ،إفتػػا نتكػػن ألم فػػرد أف يكتسػػب التحضػػر  عػػن غريه،كىػػي ليسػػت تعبػػرينا مقصػػوران 

                                  
،غتلػػػػة العمػػػػراف كالتقنيػػػػات انػػػػي كالحركػػػػة كالنقػػػػل كالمػػػػركرالتجربػػػػة الغربيػػػػة فػػػػي التوفيػػػػل بػػػػين التخطػػػػيط العمر نبيػػػػل الكػػػػردم،-1

 01:،ص2008،األردف،03اضتضرية،العدد
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،باإلضػػافة بػػالتغري السػػريع سػػواءن مػػن حيػػث النمػػو الػػدنتوغرايف،أكمن حيػػث الػػنظم االجتماعيػػة كاالقتصادية
 ي:ف التنمية اضتضرية تتميز مبا يلإىل ذلة ؾتد أ

جوىر نش  ا نابع عن طموح كتغري إرادم كيلد كفكرة نتات عػن اضتاجػة اظتاٌسػة لوضػع أحسن،فرضػتو -
 سينَّة التاديد كاالجتماع البشرم.

يب يف تعريفػو تعترب عملية إنسانية مقصودة ألف اإلنساف ىو اػرؾ األساسػي فيهػا كمػا ذكػر ذلػة بػن نػ-
             للحضػػػارة،كىي تتميػػػز بطػػػابع االسػػػتدامة أم أهنػػػا تعمػػػل علػػػى حتقيػػػ  أىػػػداؼ اجملتمػػػع الػػػذم توجػػػد فيػػػو 
من دكف اإلضرار مبتطلبات األجياؿ الاٌلحقة،كما أهنا تعترب ضركرية لكل غتتمع بغض النظر عن مستواه 

ي ػػػات ألهنػػػا عمليػػػة متعػػػددة اصتوانػػػب فليسػػػت اظتعيشػػػي كىػػػي دتتػػػاز بالديناميكيػػػة كالتعػػػاكف بػػػني ؼتتلػػػف اعت
            معماريػػػػة فقػػػػ  إفتػػػػا اجتماعيػػػػة كثقافيػػػػة كاقتصػػػػادية،لذلة تسػػػػتوجب تضػػػػافر رتيػػػػع اصتهػػػػود لنقػػػػل اجملتمػػػػع 
مػػن كضػػع سػػليب إىل كضػػع إكتػػايب عػػرب إعػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة مباالػػو اصتغػػرايف كىػػو مػػا يسػػمح  حتويػػل 

غتموعػة كتكتنفهػا    ػا البنايػات الشػاىقة االرتفاع،لصغرية إىل مدينة كبػرية حتػيالبادية إىل مدينة كاظتدينة ا
 شبكة الطرقات اظتعٌقدة.من 
كبتقسػػيم العمػػل كاتسػػاع تتميػػز بػػنم  سوسػػيوثقايف خػػاص متنػػاقض مػػع مػػا كػػاف سػػائدا يف اظتػػدف العتيقة،-

أسػلوبان معيشػيان كاسػع كغػري ػتػدكد إذ أف التنميػة اضتضػرية تفػرض كزيػادة التعقػد االجتمػاعي باظتػدف، نطاقػو
بعيد عن قيود العػادات كالتقاليػد الػيت حتكػم اضتيػاة الريفيػة،كما يكتنفػو التاديػد كاإلبػداع فلكػل شػػخص 

 معني مثالن عمل خاص بو.
تتناسػػب عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية تناسػػبان طرديػػان مػػع عػػدد السػػكاف اظتدينػػة،إذ كلمػػا زاد عػػددىم ازدادت -

السػػػػتيعاب متطلبػػػػا م كطػػػػرؽ اظتواصػػػػالت كمراكػػػػز الػػػػتعلم كالصػػػػحة كؼتتلػػػػف اطتػػػػدمات  التنميػػػػة اضتضػػػػرية
 األخرل.
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تعتمػػػد علػػػى أغلفػػػة ماليػػػة معتػػػربة لتحقيػػػ  أىػػػدافها كيف حالػػػة إذا مل ترصػػػد عتػػػا أغلفػػػة ماليػػػة كافيػػػة ف هنػػػا -
 ستواجو عقبةن يف حتقي  أىدافها ما سي دم إىل تراجع اظتستول اظتعيشي للسكاف.

كاظتخطػ    التػوجيهي  POSعتماد على ؼتططات تسيري كاستغالؿ األراضػي كمخطػ  شػغل األراضػي اال-
،الػيت سػي يت (PUP) 1 كاظتخط  العػمراٍل اظت قت(PUD كؼتط  التعمري اظتوجو (PDAU للتهي ة كالتعمري

 .اضتديث عنها الحقان 
اضتيز الذم توجد فيػو مػا ي كػد أهنػا  تعترب عملية داخلية ذاتية،أم أف مقوما ا كبوادر كجودىا تنبث  عن-

 انعكاس مباشر ظتعطيات اقتصادية كجغرافية كتارمتية كثقافية اطتاصة باجملتمع
 تعترب عمليةن اتػػػػػمع فيها القوة االقتػصادية كجهود التطور التقين كالعبقرية اطتالقة للمهندسني اظتعماريني-

التطلعػػات اليوميػػة للسػػػكاف،كنتتاز اجملتمػػع الػػذم حظػػي بعمليػػػة كالقػػوانني اإلداريػػة يف غتػػاؿ التعمػػػري ككػػذا 
تنميػػة حضػػرية باظتركنػػة كالنشػػاط كالتغػػرٌي السػػريع،إذ باإلمكػػاف أف يتحٌصػػل الفػػرد علػػى رتيػػع  الضػػركريات  

 (2 كالعمل كالسكن كاطتدمات الٌصحية كالتعليم،لذلة تعترب اظتدف نقطة جذب للسكاف.
 إشكاالت التنمية الحضرية:-6   

تتطلػػػػب عمليػػػػة التنميػػػػة اضتضػػػػرية غتموعػػػػة مػػػػن العوامػػػػل الػػػػيت نتكػػػػن مػػػػن خالعتػػػػا أف تتحقػػػػ  أىػػػػدافها             
عرب ؼتتلػػف اجملػػاالت داخػػل اظتػػدف لكػػن                دـ أفػػراد اجملتمػػع جبميػػع مسػػتوياتو،كتػيفىعيػػل براغتهػػا التنمويػػة الػػيت ختػػ

ستعرتضػػػها لعوامػػػل علػػػى قػػػدر كػػػاؼ مػػػن اإلمكانات،ا أكمل حتتػػػوم تتضػػػافر رتيػػػع اصتهػػػود فيمػػػا بينهػػػا،إذامل
                                  

 73:ساعد قتاش،مرجع ساب ،ص-1
 75:،صساعد قتاش،مرجع ساب -1
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غتموعػػػػة مػػػػن العقبػػػػػات حتػػػػوؿ دكف قيامهػػػػػا كاعػػػػل منهػػػػا عوائػػػػػ  يف حػػػػدي ذا ػػػػػا علػػػػى أرض الواقػػػػػع،األمر            
 الذم ينام عنو حدكث انعكاسات سلبية على اجملتمع،تنحصر أىم اإلشكاالت فيمايلي:

 اإلشكاؿ االقتصادم: 6-1
صادم ارتباطػان كثيقػان مػع عمليػة التنميػة اضتضػرية،إذ يعتػرب اػرؾ األساسػي عتػا كألم يرتب  العامل االقت

 عمليػػة تنمويػػة أخػػرل،كإذا مػػا حػػدث أم خلػػل بػػو يف أم غتتمػػع سػػي دم إىل حػػدكث تراجػػع يف مسػػتول
 عيا الفرد من أىم ما ينام عنو مايلي:

الفػػػػػرد مػػػػن األرصػػػػػدة اظتاليػػػػػة نقػػػػص رؤكس األمػػػػػواؿ اظتسػػػػتثمرة بالنسػػػػػبة إىل عػػػػػدد السػػػػكاف أم نصػػػػػيب -
منهػػػا ن البطالػػة اظتتنوعػػة داخػػل اجملتمع،اظتخصصػػة للتنميػػة،األمر الػػذم لتػػدث تفشػػي مسػػػتويات عاليػػة مػػ

 عةكبالنسػػبة للبطالة اظتػػػػػقنَّ ود جزئي أثناء السنة،بطالة موشتية يكوف فيو عدد من أفراد اجملتمع يف حالة رك
 (1 كلية فهي الركود الكلي جملموعة كبرية من السكاف.أما البطالة الفهي عمل من دكف إنتاج،

ضػػعف البنيػػاف الصػػناعي الػػذم يعػػد أحػػد اظتقومػػات األساسػػية لعمليػػة التنميػػة اضتضػػرية،فهو يعمػػل علػػى -
حتريػػة ؼتتلػػف األنشػػطة اظتتواجػػدة باظتدينػػة،فمثال كجػػود اظتصػػانع كإنتػػاج البضػػائع يسػػتدعي تػػوفري كسػػائل 

مػػا يتطلػػب إعػػداد شػػبكة مػػن الطػػرؽ الػػيت مػػن دكهنػػا لػػن تكػػوف ىنػػاؾ حركػػة           النقػػل كاظتواصػػالت لتسػػويقها 
  (2 كال اارة،كمن دكف التاارة لن تكوف القرل كاظتدف.

و يعتػرب ضػعف العامػل االقتصػادم أحػد أىػم كأبػرز العراقيػل الػيت تواجػو عمليػة التنميػة اضتضػرية               عتذا كليػ
الواقػػع كمػػن يف االسػػتاابة ظتتطلبػػات أفػػراد اجملتمع،ضػػف إىل ذلػػة عػػدـ  يف اسػػيد مشػػاريعها علػػى أرض

كجػػػود حركيػػػة صػػػناعية باظتػػػدف يػػػ ٌدم إىل ىارىػػػا اثػػػا عػػػن أمػػػاكن جديػػػدة تػػػوفر سػػػوؽ العمػػػل كتسػػػاعد                
 على العيا.

 اإلشكاؿ االجتماعي: 6-2
                                  

 157-153:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
 75:ساعد قتاش،مرجع ساب ،ص-2



 الفصل األكؿ                                                    التنمية الحضرية ماىيتها كإشكاالتها

198 

 

األخػػػرية الوعػػػاء الػػػذم يوجػػػد                يقصػػػد باإلشػػػكاؿ االجتمػػػاعي كػػػل مػػػا لػػػو عالقػػػة باظتدينػػػة باعتبػػػار ىػػػذه 
كينمو العمراف البشرم فيو ،كلكي حتق  التنمية اضتضرية أىدافها،البد أف يتماشى اجملتمػع الػذم يصػنعها  
كٌمػػان مػػع ماىيػػة مػػ ىالت الدكلػػة الػػيت يتواجػػد فيهػػا،إذ أف ارتفػػاع معػػٌدالت النمػػو الػػدنتوغرايف كركػػود اجملػػاؿ 

اشػػػر إىل اسػػػتحداث اخػػػتالالت تػػػنعك  سػػػلبا علػػػى مسػػػار عمليػػػة التنميػػػة االقتصػػػادم يػػػ ٌدم بشػػػكل مب
اضتضػػػػرية،فتزايد عػػػػدد السػػػػكاف يتطلػػػػب تػػػػوفري أكػػػػرب قػػػػدر مػػػػن السػػػػكن كأمػػػػاكن للعمػػػػل كمراكػػػػز للعػػػػالج           

ألف تػػدىور الوضػػع الصػػحي للسػػكاف يػػ دم إىل تراجػػع مسػػتول التنميػػة اضتضػػرية،فكلما حتٌسػػن مسػػتول 
ألف األسػػػرة البنيػػػة األساسػػػية              تػػػرية التنميػػػة علػػػى اخػػػتالؼ أنواعهػػػا،مػػػا ازدادت ك الٌصػػػحة لػػػدل األسػػػرة كل

الػػيت تنشػػ  مػػن خالعتػػا ؼتتلػػف التامعػػات البشػػرية،كقد سػػعى علمػػاء االجتمػػاع كاألكب ػػة إىل تفسػػري الصيػػلة 
 رؽ،أم أصل اإلنساف كطػػػػػوؿالرابطة بني الصحة كاظتتغريات االجػػتماعية مػػػػػثل الطبقية كنوع اصتػػػػػن  كالعً 

ة معينػة كاالىتمػاـ جبهػربام  اإلفتائيػة اظتختلفػة اصتانب،،كمػا يػ دم عػدـ كجػود تػوازف يف توزيػع الػ(1 العمر
إضػػافة إىل زيػادة فتػو السػػكاف سػواءن بفعػل الزيػادة الطبيعيػػة أكبعامػل اعتاػرة ؿتػػو مػن اظتدينػة مقارنػة ب خرل،

اضتضػرية الػيت بػرزت إىل الوجػود مػع خضػوع بعػض الػدكؿ لالسػتعمار الػذم اظتدف إىل بركز ظػاىرة الثنائيػة 
جسػػد نوعػػا جديػػدان يف التعمػػري يتنػػاقض مػػع الرتكيبػػة العمرانيػػة الػػيت كانػػت أصػػل البنػػاء اضتضػػرم،كما ىػػو 

 (2 موجود مبدينة اصتزائر كمدينة تينوشتيتالف اليت حٌلت ػتلها مدينة مكسيكو.
ن أخد اظتتطلبات األساسية صتميع نواحي اظتدينة بعني االعتبار ككضع تفاديان لوقوع ذلة األمر البد م

أساليب أؾتع ظتواجهة تلة العوائ  عرب رصد األغلفة اظتالية الكافية لتغطية االحتياجات اظتتعددة كاعتماد 
 ؼتططات معمارية توجو اظتسار التطورم للمدينة ببعد مستقبلي كفقان ظتعطيات اجتماعية كاقتصادية.

 اإلشكاؿ اإلدارم: 6-3   
                                  

 226:،اظتنظمة العربية للرترتة،لبناف، دت(،ص04الصياع،ط،تررتة فايز علم االجتماعأنتوٍل غدنز ككارين بريدساؿ،-1
 97-96قارٍل جاكلني ،مرجع ساب ،ص:-2
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ال تبػػدأ حياتػػو رشتيػػان إالَّ بورقػػة ىػػي شػػهادة حيث الشػػة أف اإلدارة جػػزء ال يتاػػزأ مػػن حيػػاة اإلنسػػاف،   
اظتػػيالد كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػهادة الوفػػاة،كىي أسػػلوب مػػن أسػػاليب التنظػػيم الٌػػي عتػػا 

ا جانػػػػب مػػػػػايل تنفػػػػػذ بػػػػو أىػػػػػداؼ السياسػػػػػة العامػػػػػة إطارىػػػػا القػػػػػانوٍل اطتػػػػػاص  ػػػػا يضػػػػػب  توجها ػػػػػا كعتػػػػػ
يف اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية  ،كىػػي(1 للػػبالد

 باظتدف كمن جهة أخرل نتكن أف تكوف مبثابة حارة عثرة يف طريقها كذلة لألسباب التالية:
 الش كف العامة للماتمع.عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري -
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنم- ويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 ارد البشرية كاظتالية.الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتو -
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

                                  
اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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 العامػل السياسػي ىػػو ا خػر إىل عرقلػة اظتسػار التنمػػوم مبختلػف أنواعػو،مبا يف ذلػة التػػػنميةم يػ د
كؿ،من أىػػػػػم                ارات الرياديػػػػػة يف أم دكلػػػػػة مػػػػػن الػػػػػدالنقطػػػػػة الػػػػػيت تنبثػػػػػ  منهػػػػػا رتيػػػػػع القػػػػػر اضتضػػػػػرية،باعتباره 

 :كتعل اصتانب السياسي عائقان يف حتقي  متطلبات اجملتمع كبعث عملية التنمية اضتضرية باظتدف ما يليما 
التنموية،ما سي دم   إىل إعػالف أحادية القرار كعدـ تعدد األفكار كالرؤل فيما متص تسيري العمليات -

مشاريع لتحقي  أىداؼ ػتصورة يف غتػاؿ معني،كاجملػاؿ السياسػي فق ،كبالتػايل البقػاء يف نفػ  اظتشػكل 
كضعف الػوعي السياسػي لػدل أفػراد اجملتمػع،األمر الػذم مػن شػ نو إحػداث ختلخػل يف الرتكيبػة السياسػية 

 كاف اظتناسب.كعدـ كضع الرجل اظتناسب يف اظت   لدل اضتكومات،مثال
التبعػػة السياسػػية للػػدكؿ اظتتقدمػػة الػػيت دتػػارس ضػػغوطا علػػى الػػدكؿ الناميػػة مػػن أجػػل إحػػداث اضػػطرابات -

 الطويل األمد.اجتماعية كاقتصادية داخل غتتمعا ا،عرب عدد من القرارات اصتائرة كاضتصار االقتصادم 
مػػػري منطقػػػة معينػػػة لرفػػػع مسػػػتواىا عػػػدـ فعاليػػػة السياسػػػات اظتنتهاػػػة يف توجيػػػو النشػػػاط الػػػذم يقػػػـو بتع-

االجتمػػاعي أكاالقتصػػادم،كذلة نتياػػة افتقارىػػا لتخطػػي  عقػػالٍل مسػػب  مبػػين علػػى أسػػ  علميػػة دقيقػػة 
ذات أبعػػاد ؼتتلفػػة،فمثالن غيػػاب البعػػػد السوسػػيولوجي مػػن غتموعػػة السياسػػػات اظتنتهاػػة يػػ دم إىل عػػػدـ 

ثاقها عػػن رؤل أجنبيػػة تتعػػارض مػػع خصوصػػية النبضػػرية مػػع متطلبػػات اجملتمػػع كتارمتػػو،توافػػ  التنميػػة اضت
 اظتناط  ػتل اؾتاز اظتشاريع التنموية،األمر الذم سيحوؿ دكف حتقي  تنمية متكاملة.

 االفتقػػػػار إىل تشريعات صارمػػة يف مػػػااؿ التػػػػعمري،كعاػػػػػز أجػػػػهزة الػػػػدكلة على السػػػػيطرة على التوسػػػع-

ل حلوؿ جذرية مع فرض رقابة يف اسيدىا للسياسية العامة اطتاصة بضب  كإكتاد باظتقابالعمراٍل،
 كالتحكم يف البناء االجتماعي للماتمع ككل. باجملاؿ اضتضرم اظتتعلقة اجملاالت

عػػدـ تبػػين مفهػػـو التخطػػي  اضتضػػرم عنػػد إعػػداد اسػػرتاتيايات لتحقيػػ  التنميػػة داخػػل اظتػػدف مػػن قبػػل -
مفهومػػػػػو علػػػػػى أنػػػػػو كسػػػػػيلة لتوجيػػػػػو كضػػػػػب  التوسػػػػػع العمػػػػػراٍل           اصتهػػػػػات اظتسػػػػػ كلة عنػػػػػد ذلػػػػػة متااىلػػػػػة

 كالتحكم يف مستقبل اظتدف دتاشيا مع فلسفة اجملتمع السياسية كاالجتماعية اظتتفقة مع تكوينو الثقايف.
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أفػػراد كجػػود فاػػوة كاسػػعة بػػني صػػانعي القػػرار يف م سسػػات اجملتمػػع مػػن جهػػة،كبني الواقػػع الػػذم يعيشػػو -
م يف هنايػػػة اظتطػػػاؼ إىل انتفػػػاع أقليػػػة دكف أخػػػػرل يف اجملػػػػتمع أخرل،األمػػػر الػػػذم سػػػي دمػػػن جهػػػة غتتمػػػع 
 الواحػد.

افتقار السياسات اضتضرية ظتبدأ التنسي  اظتتبادؿ مع ؼتتلف القطاعات ككذا ظتبدأ اظتراقبة كاظتتابعة اصتػاٌدة -
حركتهػػا كمػػن يف إكتػػاد اضتلػػوؿ للعمليػػات التنمويػػة اظتنفػػذة علػػى أرض الواقع،بغيػػة الوقػػوؼ علػػى مػػا يعرقػػل 

 (1 اظتناسبة عتا حم ال تتعرض للفشل.
غياب مفهـو التوازف اإلقليمي كطابع الشمولية يف إعػداد السياسػات التوجيهيػة للػبالد عامػة كاالىتمػاـ -

مػػػل قطاعػػػات أخػػػرل سػػػي دباصتانػػب الصػػػناعي كتطػػػويره كرصػػػد مبػػػالا ماليػػػة معتػػػربة لتنميتػػػ        مو،يف حػػػني  ي
كىو ها عمليػػة التنميػػة مبختلػػف أنواعهػػا،إىل تنميػػة منػػاط  كقطاعػػات علػػى حسػػاب منػػاط  أخػػرل مل دتسػػ

 كأثناء استحػػػػداثها للػػػمخططاتاصتزائرية عقب استقالعتا مباشرة، اإلشكاؿ األكؿ الذم كاجهتو الدكلة
 (2 .1977إىل سنة 1970الرباعية األكىل من سنة 

ااىل اظتشاركة الشػعبية كعػدـ كضػعها ضػمن أكلويػات إعػالف اظتشاريع،سػي دم ال ػتالػة إىل عػدـ بلػوغ -
       اعتػػػدؼ اظتتػػػوخى لديهم،لػػػذلة االسػػػتاابة للقػػػرارات عتػػػا تػػػ ثري كانعكػػػاس علػػػى اؾتػػػاز الػػػربام ،فمن اظتعلػػػـو 

كىم ،ف يف إحداثػػو أكمػػن يتػػ ثركف بػػوإذا انبثػػ  عػػن رغبػػة كاقتنػػاع مػػن الػػذين يتسػػببو  أم تغػػػري ال يػػتم إالَّ  أفَّ 
أفراد اجملتمع الذين حتكمهػم عػادات كتقاليػد اعلهػم يف بعػض األحيػاف يرفضػوف كػل مػا ىػو جديػد نتػ  

استشػار م كالتواصػػل معهػم كإعالمهػم سػػي دم ذلػة مػػن  نم  عيشػهم الػػذم ألفػوه،كيف حالػة إذا مػػا يفَّ بػ
                                  

،رسػالة ماجستري،ختصػص علػم االجتماع،جامعػة ػتمػد آلية التسيير الحضرم كالتنمية المحلية،حالػة مدينػة بسػكرة ماؿ لبعل،-1
 44:،ص2004خيضر،بسكرة،

 
 92ص:حكيمة،مرجع ساب ، بولعشب-1



 الفصل األكؿ                                                    التنمية الحضرية ماىيتها كإشكاالتها

202 

 

رية،إذ يف بعػػض األحيػػاف يفضػػلوف مشػػركعان عػػن ن طريػػ  التنميػػة اضتضػػعػػدكف شػػة إىل إزالػػة حاػػرة عثػػرة 
 (1 ل إؾتاز اظتشركع يكوف ملكا لورثة. خر لعالقتو اظتباشرة مع متطلبات كاقعهم،أك أف ػت

 التخطيط كالتنمية الحضرية: -7   
التخطػػػي  أسػػػلوب تنظيمػػػي يهػػػدؼ إىل حتقيػػػ  التنميػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية مبػػػا يف ذلػػػة التنميػػػة 

حصر إمكانيات اجملتمع اظتاٌدية كالبشرية كتعب تها كحتريكها ؿتو حتقيػ  أىػداؼ اجملتمػع  اضتضرية عن طري 
كغاياتو،كييػػػػػػعرَّؼ كذلة على أنو الػػػػػػػطريقة العقػػػػػػالنية كاظتنػػػػػػػػػػػتظمة يف صنع القرارات كحل اظتشاكل.
 2 ) 

جيػػػػو كاإلشػػػػراؼ السػػػػليم للنمػػػػو "التخطػػػػي  بالتو Aulestedلقػػػػد ربػػػػ  اظتخطػػػػ  األمريكػػػػي أكلسػػػػتد"
 الطبيعي الكامل للمدف،ألنو السبيل الوحيد للتغلب على اظتشاكل اظتختلفة اصتانب كاضتد من مشكلة 
 تكدس السكاف جبهة دكف األخرل يف اظتدينة الواحدة،كأف كل مدينة عليها عاجالن أـ  جالن االعػػػػػرتاؼ

 سلوب السياسي كالنم  االقتصادماألأيضان  كبضركرة استخداـ الوسائل التكنولوجية اضتديثة 
  (3 السليم.
الشػة أف اإلدارة جػزء ال يتاػزأ مػن حيػاة اإلنسػاف،حيث ال تبػدأ حياتػو    مبادئ التخطيط: 7-1   

رشتيػػان إالَّ بورقػػة ىػػي شػػهادة اظتػػيالد كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػهادة الوفػػاة،كىي أسػػلوب مػػن 
ىػداؼ أساليب التنظيم اٌلي عتا إطارىا القانوٍل اطتاص  ا يضػب  توجها ػا كعتػا جانػب مػايل تنفػذ بػو أ

،كىػػي يف اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة (4 السياسػػة العامػػة للػػبالد
                                  

 27:،صاظترجع نفسو-2
 22،ص:2010،تررتة ػتمد طو علي،م سسة الرياف،الرياض،النجاحالتخطيط أكؿ خطوات جيم   رشريماف،-3
 40:،مرجع ساب ،صبولعشبحكيمة -4
اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:ص،2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
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التنميػة اضتضػػرية باظتػدف كمػػن جهػة أخػػرل نتكػن أف تكػػوف مبثابػة حاػػرة عثػرة يف طريقهػػا كذلػة لألسػػباب 
 التالية:

 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  - اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 لية.الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتا-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (1 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

 
لبلػػػػوغ أىػػػػداؼ التنميػػػػة اضتضػػػػرية عػػػػرب التخطي ،البػػػػد مػػػػن االعتمػػػػاد علػػػػى فكػػػػريت العمليػػػػة كالربنػػػػام  

 اجتماعي كاقتصادم كحم ثقايف باجملػػػػػتمع،إذ ال يعػػػػقل أفباعتبارىاأم التنمية اضتضرية ستيحدث تغري 

 تػنت  من العدـ،لذلة كتب أف يكوف للػتخطي  قواعد كمبادئ ينطل  منها تتمثل يف مايلي:
                                  

  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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أف تكػػػػػػوف أجهػػػػػػزة التخطػػػػػػي  يف اجملتمػػػػػػع اضتضػػػػػػرم ذات مقػػػػػػدرة علػػػػػػى االقػػػػػػرتاح لتاػػػػػػاكز الصػػػػػػراعات           -
 يف عملية التخطي .

يكػػػػػوف يف ذىػػػػػن اظتخططػػػػػني اليػػػػػني أف رفاىيػػػػػة اجملتمػػػػػع الػػػػػي جػػػػػزء مػػػػػن رفاىيػػػػػة اجملتمػػػػػع ككػػػػػل           أف -
كأف الرفاىيػػػة العامػػػة ىػػػي اعتػػػدؼ األكؿ لعمليػػػة التنميػػػة اضتضرية،إضػػػافة إىل اعتبػػػار التخطػػػي  االجتمػػػاعي 

 حتريػػػػػة كتػػػػػرية                القاعػػػػػدة الػػػػػيت تنبعػػػػػث منهػػػػػا كػػػػػل أنػػػػػواع التخطػػػػػي  ألف اجملتمػػػػػع ىػػػػػو الفاعػػػػػل الرئيسػػػػػي يف
 التنمية.

اجملػػالت اظتختلفػػة الػػيت عتػػػا عالقػػة كطيػػدة باضتيػػػاة أف تكػػوف األجهػػزة اظتسػػ كلة قػػػادرة علػػى التنسػػي  بػػػني -
 (1 اضتضرية.
 أنماط التخطيط: 7-2
يف التخطػي األكؿ يتمثػل  نػوعنيسم التخطي  الػذم ييعػم بتنظػيم اجملػاؿ اضتضػرم داخػل اظتػدف إىل ينق

كقتػا متػػداخالف فيمػا بينهمػػا خاصػة علػػى اظتسػتول الػػي                  االجتماعي، اظتكػاٍل كالثػػاٍل يتمثػل يف التخطػػي 
ألف اسػػػػتخداـ األرض كحتديػػػػد اصتانػػػػب اظتورفولػػػػوجي للبنػػػػاء يتماشػػػػى كفقػػػػا لقػػػػيم اجملتمػػػػع كطريقػػػػة عيشػػػػو               

ب صػػػػالح كعػػػػالج اظتشػػػػاكل العالقػػػػة بػػػػاجملتمع  كمػػػػن أفتاطػػػػو األخػػػػرل التخطػػػػي  اإلصػػػػالحي الػػػػذم يهػػػػتم
اضتضػػػػرم،كتهي ة شػػػػبكة اظتواصػػػػالت،تقريب اإلدارة مػػػػن اظتػػػػواطنني ...إخل،أم أنػػػػو يهػػػػتم عمومػػػػا بعػػػػالج 

 صف بطابع الشمولية ػػػػػداعي الذم يتٌ ػػػػػػػطي  اإلبػػػػػكىناؾ التخػػػػػػضرم،ااؿ اضتػالنقائص اظتتواجدة داخل اظت
ط  حضرية جديدة جبميع مرافقها اضتيوية الضركرية كف  قالػب حػديث ي خػذ بعػني كيعمل على إكتاد منا

االعتبػػار مبػػدأ التنميػػة اظتسػػتدامة للماتمػػع،يرل بعػػض علمػػاء االجتمػػاع أف التخطػػي  اإلصػػالحي مقدمػػة 
 (2 ضركرية للتخطي  اإلبداعي.

                                  
 299:،ص1986،دار النهضة العربية،لبناف،دراتسات في التنمية كالتخطيط االجتماعيػتمد علي ػتمد،-1
 41:بولعشب حكيمة،مرجع ساب ،ص-1
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 كر التخطيط في التنمية الحضرية:د 7-3   
ليػػػػة ذات طػػػػابع اجتمػػػػاعي بالدرجػػػػة األكىل،كإذا كانػػػػػػػػػت ىػػػػذه تتمثػػػػل حقيقػػػػة التخطػػػػي  يف كونػػػػو عم

              فػػػػهذا يعػػػين أنػػػو ينطلػػػ  مػػػن الواقػػػع االجتمػػػاعي متاهػػػا ؿتػػػو اظتسػػػتقبل،أم مػػػن الوجػػػود الفػػػػعلي حقيقػػػػػػػػتو
 إىل الوجود الذم لتٌسن من كضعية أفراد اجملتمع كيفي جبميع حاجا م،ينحصر دكره فيما يلي:

التخطػػػػػي  علػػػػػى تنظػػػػػيم الػػػػػربام  كالتنسػػػػػي  فيمػػػػػا بينها،مػػػػػا سػػػػػيوفر اصتهػػػػػد كالوقػػػػػت كالتكػػػػػاليف       يعمػػػػػل -
 كيضمن سالمة التنفيذ.

يػػػوازف التخطػػػي  بػػػني اظتػػػوارد اظتتاحػػػة كاالحتياجػػػات الػػػيت يتطلبهػػػا أفػػػراد اجملتمع،كيعمػػػل علػػػى اسػػػتخداـ -
 معطٌلة كغتاالت لإلسراؼ.اإلمكانيات ب قصى طاقتها،كعلى أحسن كجو،دكف أف يرتؾ قطاعات 

              يعمػل التخطػػي  علػػى دقػػة التنبػ  بالنتػػائ  كمػػا يكتنفهػػا مػػن صػعوبات يعاصتهػػا بالدراسػػة كالفهػػم معتمػػدان -
يف ذلػػػة علػػػى أسػػػ  علميػػػة يف البحػػػث كالتحليػػػل كالتقػػػوَل الصػػػحيح،كما يعمػػػل علػػػى تطػػػوير اظتنػػػاى  

 .كالطرؽ اليت تكفل اسيد أىداؼ التنمية اضتضرية
يقػػـو بتكييػػف القػػرارات السياسػػية مبػػا متػػدـ أىػػداؼ عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية ظتنػػع حػػدكث دكف تصػػادـ -

بينهما ينام عنو عدـ تلبية ما يتوخاه أفراد اجملتمع من الطبقة السياسية،لذلة يتم قبل اإلعػالف عػن أم 
صػػادية كاضتضػػرية مبػػا برنػػام  سياسػػي مسػػبقا كضػػع ختطػػي  عقػػالٍل عػػرب رتيػػع اصتوانػػب االجتماعيػػة كاالقت
 يتناسب ككاقع اجملتمع كمستواه الثقايف كميوالتو كأىم النقائص اليت توجد يف كيػانو.

 يساعد التخطي  يف االستفادة من كل الطاقات البشرية اظتتاحة للػػػعمل  ا،كاألخػػػذ برأيها كمشػػػاركتها-

 (1 واطن.يف اقرتاح اطتط  التنموية اليت عتا عالقة مباشرة مبصلحة اظت
تػػػػزداد أقتيػػػػة التخطػػػػي  اضتضػػػػرم باظتػػػػدف مػػػػع كػػػػرب حامهػػػػا كتفػػػػاقم اظتتطلبػػػػات،فمثالن تظهػػػػر اضتاجػػػػة            
إىل مراكػػز للرتفيػػو كمراكػػز للعػػالج كالتمدرس،اضتػػٌد مػػن التلػػوث بشػػٌم أنواعػػو سػػواءن كػػاف بي ػػي أكضوضػػائي           

                                  
 2005اضتػػديث،،اظتكتػػب اصتػػامعي التنميػػة االجتماعيػػة مػػن منظػػور الممارتسػػة المهنيػػة للخدمػػة االجتماعيػػةػتمػػد عبػػد الفتػػاح،-1
 153:ص
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السػػػػيارات أك كرشػػػػات الصػػػػناعة،كتنظيم شػػػػبكة نارتػػػػة سػػػػواءن عػػػػن أم مػػػػا يصػػػػدر مػػػػن أصػػػػوات مزعاػػػػة 
 (1 اظتواصالت لتسهيل حركة تنقل األفراد كالبضائع داخل اظتدف كحم خارجها باااه اظتوانئ.

إذا مػػا تكوَّنػػت اظتػػدف مػػن دكف ختطػػي  مسػػب  يوضػػح مسػػار الرؤيػػة اظتسػػتقبلية لنمػػو اظتدينة،سػػتعرتض 
ايل سػػػتعاز علػػػى اسػػػيد أىػػػدافها علػػػى أرض الواقػػػع         عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية غتموعػػػة مػػػن اظتشػػػاكل،كبالت

فة،كحػػػدكث نقػػػص يف تلبيػػػة مطالػػػب السػػػكاف ظتطػػػاؼ إىل انتشػػػار األحيػػػاء اظتتخلمػػػا سػػػي ٌدم يف هنايػػػة ا
كالتخٌب  بنف  اظتشاكل،كحم ما إذا أعلنت برام  تنموية ف هنا لن ختضع ظتبدأ الشمولية كستعتين جبانب 

 يتمخض عنو خلل يف الرتكيبة اظتورفولوجية للمدينة. كاحد دكف اصتوانب األخرل
نتياػػػػة عتػػػػذه األقتيػػػػة،فرض التخطػػػػي  اضتضػػػػرم نفسػػػػو علػػػػى رتيػػػػع اإلدارات الػػػػيت أككلػػػػت عتػػػػا مهمػػػػة          

إذ مػن خاللػو ،توزيع كترتيب اسػتعماؿ الراضػي سػواءن كانػت يف دكؿ متخلفػة أكمتقديمػة باعتبػاره علػم كفػن
علػى تنظػيم اظتػدف القيػاـ  تاانسة كمنظمة،لذلة أصبح لزامان على القائمنيتكتسب اظتدينة ككل صورة م

بعملية ختطي  دقيقة مسبقة كف  دراسػة معمقػة كؼتتلفػة اصتوانػب حػوؿ الرتكيبػة الدنتوغرافيػة كاإلمكانيػات 
   االقتصػػػادية اظتتاحػػػة كاصتانػػػب الثقػػػايف أيضػػػان عػػػرب اطالعػػػو علػػػى اظتاضػػػي كمكنوناتػػػو للتعػػػرؼ علػػػى ماىيتػػػو 
كمػػػن يف ربطػػػو بالتقػػػدـ العلمػػػي كالثقػػػايف السػػػائد حاليػػػان يف اجملتمػػػع ليكتمػػػل اظتشػػػركع اضتضػػػرم مػػػن رتيػػػع 

 جوانبو.
 لتنمية الحضرية على المدف العتيقة:ل التأثيرات العامةلمحة عن -8
ػػا أؾتػػزه     كتسػػد اظتػػوركث الثقػػايف اظتػػادم عالقػػة بػػني ماضػػي األمػػم كحاضػػرىا،إذ يعػػد شػػواىد ملموسػػة عمَّ

األسػػالؼ يف رتيػػع اصتوانػػب اضتياتيػػة سػػواء كانػػت عمرانيػػة أك اجتماعيػػة أك اقتصػػادية،ألهنا مل تكػػن غتػػرد 
 يف البنػػػاء،حم يػػػنعمقشػػػرة فارغػػػة فق ،لكنهػػػا كانػػػت كعػػػاءان صػػػبَّ فيػػػو اظتعمػػػارم اظتسػػػلم خػػػالص عبقريتػػػو 

                                  
 77:،ص2005،مركز اإلسكندرية للكتاب،التخطيط الحضرمحسن عبد اضتميد أزتد رشواف،-2
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سػػػاكنو بالراحػػػة كاألماف،كقػػػد حتػػػدَّث عبػػػد الػػػرزتن بػػػن خلػػػدكف عػػػن ذلػػػة مشػػػريان إىل أف البنػػػاء ىػػػو أقػػػدـ 
 الصنائع اليت عرفها اإلنساف فوؽ ظهر ىذه البسيطة،كىي تعين معرفة العمل يف اختػػػاذ البػػػػيوت كاظتنػػػػػازؿ

اظترادفة ظتسار اإلنساف يف اضتضارة ىو االنتقاؿ من كضػع من بني العمليات ،ك ( 1 للسكن كاظت كل لألبداف
إىل كضػػع،فقد كلػػد كفتػػى معػػو كرافػػ  كجػػوده منػػذ البػػدايات األكىل يف رتيػػع اجملاالت،لػػذلة نتكػػن اعتبػػاره 
سنة من سنن اضتياة،فلواله ظتػا انتقػل اإلنسػاف مػن طػور البػداكة إىل طػور اضتضػارة،كلىمىا كصػلت إىل مػاىي 

،ىػػػذا ا ألمػػػر ىػػػو مػػػا دفػػػع عبػػػد الػػػرزتن بػػػن خلػػػدكف إىل تشػػػبيو اظتسػػػار اضتضػػػارم بعمػػػر الواحػػػد عليػػػو اليـو
منا،يتغري كيتبدؿ مع توايل السػنني،فكما يولػد اإلنسػاف طفػال ال يفقػو شػي ا،ا يبػدأ يف اكتسػاب اظتعػارؼ 

               ىػػػة كالػػػتعلم ؽتػػػا لتػػػي  بػػػو  إىل أف يبلػػػا سػػػن األربعػػػني فتػػػزداد قوتػػػو كيػػػرجح عقلػػػو،كمن يٌف يتوقػػػف فتػػػوه بر 
 ،من ىنا تت كد مالزمة التغري للحضارة.(2 من الزمن ليبدأ يف التقهقر كاالؿتطاط

كلكػػػػػوف اظتػػػػػدف العتيقػػػػػة جػػػػػزءان ال يتاػػػػػزأ مػػػػػن البنػػػػػاء اضتضػػػػػارم كفضػػػػػاء ذم ميػػػػػزة اجتماعيػػػػػة كثقافيػػػػػة 
علػػػػى مرافػػػػ  خاصػػػػة،فقد تػػػػ ثر تػػػػ ثران مباشػػػػران بػػػػالتغري الػػػػذم نػػػػت  عػػػػن طمػػػػوح اجملتمػػػػع اظتػػػػدٍل يف اضتصػػػػوؿ 

القػػرار اتبػػاع  ا،كلتحصػػيل ذلػػة عمػػد صػػانعو (3 كخػػدمات كأسػػلوب معيشػػي جديػػد يلػػيب حاجيػػا م اليوميػػة
طري  جديد يسمى بالتنمية اضتضرية اليت تعترب فتطان حياتيان كتعبريان ماديػان للػػػػػػطموح الالَّمػػػػػػػتناىي لإلنسػػػاف 

تعتمػػديف اضتصػػوؿ علػػى أىػػدافها كبنػػاء ىيكلهػػا علػػى التخطػػي  اظتبػػين علػػى األفكػػار  يف حيػػاة أفضػػل،كىي
    إىل مشػػػاريع تنمويػػػة،كفقا لإلمكانيػػػات اظتتاحػػػة كاالحتياجػػػات السػػػكانية اظتوجػػػودة  كالقػػػرارات الػػػيت تيػػػرتجىم

 على أرض الواقع،كىي بذلة عبارة عن طري  معبَّد يعك  جانب مهم من اضتضارة،عرب حتقيػ  مسػتول
 كإحداث ديناميكية اجتماعية كثقافية كاقتصادية كمعمارية داخل اظتدينة. معني من الرفاىية

                                  
 509 ،ص:1عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1

 465،ص:1اظتصدر نفسو،ج-2
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عكسػػت ىػػذه اظتعطيػػات مػػا للتنميػػة اضتضػػرية مػػن دكر فعَّػػاؿ كإكتػػايب يف حتسػػني اظتسػػتول االجتمػػاعي 
          لػػػػػػة عػػػرب مػػػا يتحقػػػ  مبوجبهػػػا كالثقػػػايف باظتػػػػػػدف علػػػى اخػػػػػػػػتالؼ أصػػػػػػػوعتا اصتغرافيػػػة كمػػػػػػػػذاىبها الدينػػػػػية،كذ

          متطلبػػػػات تتماشػػػػى يف سػػػػياؽ كاحػػػػد مػػػػع الوقػػػػت الػػػػراىن كاضتصػػػػوؿ علػػػػى سػػػػكن فػػػػردم كالعػػػػالج مػػػػن
يف اظتستشفيات كالتعلم يف اظتدارس كاصتامعات كالتنقل بوسائل نقػل سػريعة كمرلتػة،كالتزكد باظتػاء الشػركب 

سلكي. بالرغم من ىذه اظتيزات اليت تقدمها لسكاف اظتػدف،لكنها كاإلنارة كقنوات االتصاؿ السلكي كالالَّ 
 سػػػيف ذم حدين،فقػػػد أدَّت إىل اسػػػتقطاب عػػػدد كبػػػري مػػػن أصػػػحاب األريػػػاؼ رغبػػػة مػػػنهم يف اضتصػػػوؿ 
على االمتيازات السػالفة الػذكر،األمر الػذم أدَّل إىل بػركز عػدد مػن السػلبيات اظتتمثلػة يف ظهػور األحيػاء 

ء العقػػػػارم كانتشػػػػار أمػػػػاكن رمػػػػي القمامػػػػة بػػػػالطرؽ العامػػػػة كأمػػػػاكن البيػػػػع،كعاز العشػػػػوائية لضػػػػي  الوعػػػػا
،كمل (1  اظتستشفيات كاظتدارس كعدد من مراكز اطتدمات األخرل علػى احتػواء العػدد اظتتزايػد مػن السػكاف

كها ينتو الوجو السليب للتنمية اضتضرية عند ذلة فق ،بل ااكزه إىل حدي إقتاؿ الرتاث الثقايف الػذم يشػار 
 الفضاء العمراٍل،حيث كضعتو يف خانة النسياف.

أمػػاـ ىػػذا الوضػػع حػػدث اصػػطداـ بػػني األصػػالة كاظتعاصػػرة،ألنو مل يعػػد مفهػػـو الشػػواىد اظتاديػػة غتػػرد بقايػػا 
متناثرة ىنا كىناؾ من دكف قيمة،فقد سيطير عتا إطار قانوٍل يكفل زتايتها ألهنػا مبثابػة أداة فعالػة يف بعػث 

ف أنواعهػػا مػػن ثقافيػػة كاجتماعيػػة كاقتصادية،فضػػالن أهنػػا تشػػكل اعتويػػة كاظترجػػع الػػذم يكػػوي التنميػػة مبختلػػف 
ػػت لصػػػا  التنميػػة اضتضػػرية الػػػيت شػػهدت انبعاثػػػان         الشخصػػية العامػػة لألمػػػة ككػػل،إالٌ أف كفػػة اظتيػػػزاف رىجىحى

غػػػػػريان عميقػػػػػا            ـ بربيطانيا،كشػػػػػهدت مػػػػػن خالعتػػػػػا دكؿ أكربػػػػػا ت1760مػػػػػع بػػػػػركز الثػػػػػورة الصػػػػػناعية يف سػػػػػنة 
   يف أسػػػػلوب معيشػػػػتها نظػػػػران لالكتشػػػػافات الػػػػيت توصػػػػل إليهػػػػا اظتهندسػػػػوف كػػػػارؾ البخػػػػارم ك الت غػػػػزؿ
الشة أف اإلدارة جزء ال يتازأ من حياة اإلنساف،حيث ال تبدأ حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد 

                                  
المدينػة الجديػدة علػي  07بالوحدة الجوارية رقمدراتسة ميدانية ،المدف الجديدة كمشكلة االتسكاف الحضرمليليا حفيظي،-1

مػػذكرة ماجسػػتري ختصػػص علػػم االجتمػػاع اضتضرم،قسػػم علػػم االجتمػػاع، كليػػة العلػػـو اإلنسػػانية كالعلػػـو االجتماعية،جامعػػة منجلػػي،
 59،ص:2009منتورم،قسنطينة،



 الفصل األكؿ                                                    التنمية الحضرية ماىيتها كإشكاالتها

209 

 

فػػاة،كىي أسػػلوب مػػن أسػػاليب التنظػػيم الٌػػي عتػػا إطارىػػا كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػهادة الو 
،كىػي يف (1 القانوٍل اطتاص  ا يضب  توجها ا كعتا جانب مايل تنفػذ بػو أىػداؼ السياسػة العامػة للػبالد

اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية باظتػػدف كمػػن جهػػة 
 حارة عثرة يف طريقها كذلة لألسباب التالية:أخرل نتكن أف تكوف مبثابة 

 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشا
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف - عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 البشرية. إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

،كباظتقابػل مػع ذلػة مل (1 اضتديد كالصلب باستخداـ الفحم بدالن مػن اطتشػبالصوؼ كنساو كتنقية 
ـ،كالػيت دتثلػت يف قػانوف ليبػري ا بػدأت تيعلػن 1863ضتمايػة الػرتاث إالَّ مػع غتػيء سػنة  التفاتػةتظهر أكؿ 

                                  
تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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ػػاٍم سػػنة  ـ،ككانػػت يف غتملهػػا تكملػػة للقػػانوف 1907ـ ك1899بعػػض االتفاقيػػات الدكليػػة كاتفاقيػػة الىىى
 (2 .األكؿ

%         70فقػػػد تبػػػنيَّ أهنػػػا فقػػػدت أكثػػػر مػػػن وؿ اظتػػػدف العتيقػػػة بالعػػػامل العريب،حسػػػب دراسػػػة أيعػػػدت حػػػك 
،بفعػل سياسػة التاديػد (3 من نسياها اظتعمارم العتي  خػالؿ العقػود اطتمسػة األخػرية مػن القػرف اظتنصػـر
اظتفػاىيم عػرب ؼتتلػف اجملػاالت اضتضرم،اظتنبثقة كما سلفت اإلشارة عن ظهور الثورة الصػناعية الػيت قلبػت 

إف مل اظتتبقيػػػػة  %30سػػػػواءن االقتصػػػػادية منهػػػػا أك االجتماعيػػػػة أك الثقافيػػػػة،ؽتا سػػػػي دم ال ػتالػػػػة إىل زكاؿ 
نحصػػر أىػػم انعكاسػػات عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية تة كالعقػػل الػػواعي قبػػل فػػوات األكاف،ك تػػدركها اليػػد اظتػػاىر 

 على اظتدف العتيقة فيما يلي:
 المستول العمراني:على  8-1

كىو        أك بػػػاظتغرب اإلسػػػالمي مبيػػػزة خاصػػػة، دتيػػػزت اظتورفولوجيػػػة العمرانيػػػة باظتػػػدف العتيقػػػة سػػػواءن باظتشػػػرؽ
عند حتدثو عن النم  العمراٍل باظتدف اإلسالمية يف كافػة أرجػاء العػامل  Grunebaumما ذكره جركنامب 

إىل نظػاـ البوابػات الػيت تغلػ  األحيػاء يف الليػل كإىل عػدـ اإلسالمي،مشريان إىل األحيػاء السػكنية اظتسػٌورة ك 
،مػػا يوضػػح حػػرص (4 كجػػود سػػاحات مفتوحػػة أك ميػػادين داخػػل اظتدينػػة،يف حػػني ينفػػتح فضػػاء باظتسػػاكن

اظتعمػػػارم اظتسػػػلم علػػػى اسػػػيد مبػػػدأ اطتصوصية،كإضػػػفاء أكػػػرب قػػػدر مػػػن األمػػػن علػػػى النسػػػي  اظتعمػػػارم 
الداخلي عرب استحداث ؽترات منعرجة كضيقة،لكن مع بركز التنمية اضتضرية كعمليػة إنسػانية ذات أبعػاد 

العمليػػة رغبػػة جاػتػػة القػػتالع  اظتػػوركث اظتعمارم،ككػػ ف عتػػذهاجتماعيػػة كمعماريػػة ىبَّػػت ريػػاح التغػػري علػػى 
                                                                                                          

،م سسػة ىنػداكم للتعلػيم 01،تررتػة ػتمػد سػعيد طنطػاكم،طالتاريخ االقتصػادم العػالمي مقدمػة قصػيرة جػّداركبرت سي  لن،-1
 36،ص:2012كالثقافة،القاىرة، 

كاليػػػػة تلمسػػػػاف دراتسػػػػة حالة،دراتسػػػػة ،كاقػػػػع كآفػػػػاؽ الحمايػػػػة القانونيػػػػة للتػػػػراث المػػػػادم األثػػػػرم فػػػػي الجزائػػػػرحبيبػػػػة بػػػػوزار،-2
 04ص:2008،مذكرة ماجستري ختصص فنوف شعبية،قسم الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف،قانونية

 281،ص:2001 ،األردف،1اظتسرية،ط،دار مبادئ السياحةنعيم الطاىر،إلياس سراب،-3

  20صا  اعتذلوؿ،مرجع ساب ،ص:-1
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حسػػػب تعبػػػري الفيلسػػػػوؼ  جػػػذكر كػػػل مالػػػو عالقػػػة بػػػالرتاث،كطم  معاظتػػػو كالبػػػػدء مػػػن نقطػػػة الصػػػفر،أك
 ،كك مثلػػة (1 تنظيػػف اطتيمػػة كإفراغهػػا مػػن كػػل ػتتويا ػػا القدنتػػة  Karl Popperالنمسػػاكم كػػارؿ بػػوبر 

عػػن اظتػػدف الػػيت عانػػت مػػن تبعيػػات ىػػذه العمليػػة مدينػػة الػػٌدماـ باظتملكػػة العربيػػة السػػعودية،إذ فتػػى عمراهنػػا 
كفقػػا ظتنظػػور غػػريب يف كقػػت كانػػت فيػػو بلػػدة صػػغرية ذات ختطػػي  معمػػارم إسػػالمي يػػزاكؿ سػػكاهنا حرفػػة 

ة صػناعية دفعػت صيد األشتاؾ،حدث ىذا التغري بعد اكتشاؼ حقوؿ البرتكؿ بػالقرب منها،كانفاػار ثػور 
إىل نصػػػب مسػػػاكن  Aramcoبػػػبعض الشػػػركات اظتنقبػػػة ىنػػػاؾ كشػػػركة الزيػػػت العربيػػػة األمريكيػػػة أرامكػػػو 

ػػو ف نػػواة حضػػرية خػػارج أسػػوار (2 ـ لفائػػدة العمػػاؿ1938جػػاىزة بػػدءن مػػن سػػنة  ،األمػػر الػػذم أٌدل إىل تىكى
 اظتدينة بنم  معمارم غريب شطرؾتي الشكل.

لػػػػيت توسػػػػع عمراهنػػػػا خػػػػارج أسػػػػوارىا،كلكن ىػػػػذه اظتػػػػرة لػػػػي  باظتشػػػػرؽ مثػػػػاؿ  خػػػػر عػػػػن اظتػػػػدف العتيقػػػػة ا
اإلسػػػالمي إفتػػػا بػػػاظتغرب اإلسػػػالمي،بالتحديد مدينػػػة كجػػػدة اظتتاستػػػة للحػػػدكد اصتزائريػػػة،تكٌونت نػػػواة ىػػػذه 

ـ يف صػػورة امػػع سػػكاٍل ػتػػاط علػػى غػػرار 994ق/348اظتدينػػة علػػى يػػد زيػػرم بػػن عطيػػة اظتغػػراكم سػػنة 
 (3 نفتح  ا أربعة أبواب.اظتدف العتيقة ب سوار ت

مل تتغػػػػري مورفولوجيػػػػة ىػػػػذه اظتدينػػػػة مػػػػن منطلػػػػ  اقتصػػػػادم كمػػػػا حػػػػدث مبدينػػػػة الػػػػٌدماـ،لكنها تغػػػػريت         
بعػػػػد خضػػػػوعها كبػػػػاقي مػػػػدف اظتغػػػػرب األقصػػػػى للحمايػػػػة الفرنسػػػػية،فقد ارتقػػػػت إىل مسػػػػتول بلديػػػػة سػػػػنة 

رضػية الػيت ارتفػع ذتنهػا مػن القطػع األـ ما شاَّع اظتعمرين على السكن فيها كتنافسهم علػى شػراء 1915
فرنػػة للهكتار،كمػػا أٌدل ىػػذا التوافػػد اظتكثػػف إىل حػػدكث  175ك 125فرنػػة للهكتػػار إىل 15ك 10

فتػػػػو دنتغػػػػرايف ضػػػػاؽ بػػػػو حاػػػػم اظتدينة،فعمػػػػد اظتسػػػػتعمر الفرنسػػػػي علػػػػى حتطػػػػيم السػػػػور الػػػػدفاعي باصتهػػػػة 
                                  

 30-06:ص،جع نفسور اظت-2
،اصتمعيػػة اصتغرافيػػة 24 اجمللػػة اصتغرافيػػة العربية،العػػدددراتسػػة فػػي النمػػو السػػكاني كالعمرانػػي،-مدينػػة الػػدماـفػػايز ػتمػػد العيسػػوم،-3

 111،ص:1992العربية مصر،
   12،ص:2اضتسن بن ػتمد الوزاف،مصدر ساب ،ج-4
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لسػكاف،ا تتابعػت عمليػات اعتػدـ كالبنػاء،إذ مػن اظتسػاكن السػتيعاب اضتاػم اظتتزايػد ل الغربية،كبناء عػدد 
ـ قامػػت السػػلطات الفرنسػػية  ػػدـ السػػور الشػػمايل لتمريػػر طريػػ  مػػن ىنػػاؾ كرافػػ  1931مػػع غتػػيء سػػنة 

 (1 ىذا اظتشركع بناء سكنات على طوؿ الطري  حتولت إىل امتداد عمراٍل من تلة اصتهة فيما بعد.
اظتعمػارم الغػريب علػى مركػز اظتدينػة عقػب إنشػاء بنػة توالت عمليات التمػدف باظتدينػة كاسػتوىل الػنم  

اظتغػػػرب كاافظػػػػة العقاريػػػػة كدار البلديػػػػة كمصػػػػلحة الربيد،كاظتستشػػػفى كثانويػػػػة الفتيات،أمػػػػاـ ىػػػػذا الوضػػػػع 
اؿتصػػػػر النسػػػػي  اظتعمػػػػارم العتيػػػػ  ظتدينػػػػة كجػػػػدة يف غتػػػػاؿ ضػػػػي  مربػػػػع الشػػػػكل ال يتاػػػػاكز طػػػػوؿ ضػػػػلعو 

من نواتني،كاحدة شكلها شطرؾتي بالشماؿ كالغرب،كالثانيػة صػغرية ـ،كبرزت ثنائية حضرية مكوَّنة 400
 (2 اضتام بطراز معمارم إسالمي.

مل تكن اظتعامل التارمتية اظتكوينة للنسي  اضتضرم باظتدف العتيقة أك اظتواقع األثرية اليت جٌسدت يف كقت 
ل أك اضتراسة،بل ىي مر ة عاكسػة من األكقات نشاطان إنسانيان يف غتاؿ معني غترَّد مكاف للم كل أك العم

 كشاىد حي عن بي ة عمرانية متوازنة،نااة عن قيم ذات بيعد إسالمي ػتض حدَّدت اظتفهـو االجتماعي 
 واءػػػلدل سػػػػكاف اظتدينة،لػػػػقد تػػمثػَّػػػػل ذلة اظتػػػفهػػػػـو يف حتػػػػقي  نوع من القرابة كالتواصل بني السكاف س

 (3 وات يف اظتساجد أك نشاطا م يف كرشا م العرفية.أثناء ت دية الصل
مػػػن اظتػػػػػػػػػظاىر األخػػػػػػػػػػرل الػػػيت نتاػػػت عػػػن التنميػػػة اضتػػػػػػػػػضرية كأثَّػػػػػػػػرت علػػػى النسػػػي  اظتعمػػػارم للمػػػدف 

السػكاف كمبػانيهم  العتيقة اجتماعيان،زكاؿ األنشػطة اضترفيػة الػيت كانػت مػر ة عاكسػة للػرتاب  الػوظيفي بػني
 ككذا العمود الفقرم القتصاد اظتدينة اإلسالمية سواء باظتشرؽ أك باظتغرب.ئػػػػػػهم،كأحيا

                                  
،اظتلتقى الوطين الثالث كالعشرين مدينة كجدة التطور البنيوم كتوجهات التهيئةعبد القادر أسباعي،ىشاـ لسكع،مصطفى فتاف،-1

 346-344،ص:2012حوؿ مدينة صفرك،رتع كتقدَل عبد اللطيف معزكز،الشركة العامة للتاهيز كالطبع،فاس،مام

 346جع نفسو،ص:اظتر -2
،جامعػػػػة 25غتلػػػة اظتخطػػػ  كالتنمية،العػػػدد التوا ػػػل المعمػػػػارم كالحضػػػرم للتػػػراث العربػػػي اإلتسػػػػالمي،شػػػذل عبػػػاس حسػػػن،-1

  79،ص:2012بغداد،
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تعرَّضت مدينة فاس ظتثػل ىػذا اظتظهػر اصتديػد بعػد أف كانػت مػن اضتواضػر اظترموقػة يف ؼتتلػف اجملػاالت 
عمراهنػػا اضتضػػرم ،يػػػػػػػتميز (2  ـ لتكػػوف دار إقػػػػػػػامتو808ق/193منػػذ أف أسسػػها إدريػػ  الثػػاٍل يف القػػرف 

بوجػػػػػػػػود توافػػػ  بػػػني النشػػػاطات اضترفيػػػة كالعمػػػائر الدينيػػػة كاظتدنية،كقػػػد ابتعػػػد الػػػبعض منهػػػا عػػػن اظتسػػػاكن 
ما سػيعزز كاظتساجد لتفادم حدكث أم ضرر كانبعاث الركائح كحػدكث االىتػزازات كاألصػوات اظتزعاػة،

كاف تساعدىم علػى ت ديػة كاجبػا م كيسمح بتوفري أكرب قدر من الراحة للسمن اسيد مبدأ اطتصوصية،
الدينيػػػة كالدنيويػػػة،لكن مػػػع اسػػػتاابة ىػػػذه اظتدينػػػة ظتتطلبػػػات التنميػػػة اضتضػػػرية انبثػػػ  فتػػػو معمػػػارم كتغػػػري 
اجتماعي،كبرزت امعات سػكنية جديػدة بػنم  غػريب يعتمػد علػى الشػكل الشػطرؾتي،األمر الػذم أدَّل 

ألهنػػػا مل تعػػػد تلػػػيب متطلبا م،كبػػػاظتوازاة مػػػع ذلػػػة إىل إقتػػػاؿ اظتدينػػػة العتيقػػػة،كىارىا مػػػن طػػػرؼ السػػػكاف 
تراجػع االىتمػػاـ بالنشػاط اضتػػريف،إذ حػلَّ ػتلَّػػو نشػاط جديػػد يعتمػد علػػى ا الت اظتيكانيكية،ككػذا العمػػل           

يف قطاعات أخرل كالتعليم كالصحة كالنقل ...إخل،ليصبح إرتايل ما تتضمنو اظتدينػة العتيقػة مػن النشػاط 
ؾتمػػػػت ىػػػػذه النسػػػػبة عػػػػن ختلػػػػي العديػػػػد مػػػػن العػػػػاملني          ،(3 %60صػػػػناعي اضتػػػػديث حػػػػوايل التاػػػػارم كال

يف الصػػناعات اضترفيػػة عنهػػا ألهنػػا ػتػػػػػػػدكدة الدخػػػػػػػل،إذ مل يػػػػػػػعد مبقػػػػػػدكرىا تػػوفري مػػا لتتاجػػو العامػػل فيهػػا         
ػػلع كاظتنت اػػات األجنبيػػة لألسػػواؽ الداخليػػة،لكن                     مػػن متطلبػػات العػػيا لقلػػة اإلقبػػاؿ عليها،نتياػػة غػػزك السي

يف خضم كل ذلة،تبقى القيمة اضتقيقية للصناعات اضترفية يف الداللػة الثقافيػة كاالجتماعيػة الػيت كضػعها 
 فيها األسالؼ قدنتان.

 :لمحيطعلى مستول ا 8-2   
تتماشػػى الشخصػػية اليػػة للمعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػػة مػػع البي ػػة الػػيت حتػػي   ا،فقػػد اسػػػتطاعت 
التكيف معها،كتكوين جو  مالئم يضمن الراحة اصتسدية كالنفسية كالبصػرية ظتػن يسػكنها،ػتققة يف نفػ  

                                  
 116-115ص:،،مصدر ساب أبو عبيد ا البكرم-2

الدراسػػػات التخطيطيػػػة كاظتعماريػػػة ،مركػػػز تأ ػػػيل القػػػيم الحضػػػارية فػػػي بنػػػاء المدينػػػة اإلتسػػػالمية المعا ػػػرةإبػػػراىيم عبػػػد البػػػاقي،-3
 123،ص:1982مصر،
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بالنػػػػسبة  ل،كىػو األمػػػػػػر نفسػوالوقت مبدأ اطتصوصية أحيانان،كمبػدأ التعػايا مػع أفػراد اجملتمػع أحيانػان أخر 
للمدينػػة ككػػػل،إذ ؾتػػدىا تعتمػػػد يف بعػػض اظتػػػرات علػػػى نفسػػها يف تػػػوفري مػػا لتتاجػػػو السػػكاف مػػػن م كػػػل 

كمشػػرب كملػػب ،كيف حالػػة عازىػػا عػػن ذلػػة حتتػػة مػػع اظتػػدف اجملػػاكرة عػػرب التاارة،كقػػد انقسػػمت البي ػػة         
 (1 .إىل نوعني األكىل طبيعية كالثانية مصطنعة

كاف  ظهور النم  الغريب يف اإلعمار كانتشاره بشػكل مكثَّػف يف عمليػات التنميػة اضتضػرية بػركز عػدد 
مػػػن النتػػػائ  السػػػلبية اظتتمثلػػػة يف التلػػػوث،ففي الوقػػػت الػػػذم كانػػػت فيػػػو العمػػػارة اإلسػػػالمية صػػػديقة للبي ػػػة 

وث مبختلػف أنواعو،ىػذا تستمد أسباب بقائها منها،تغري الوضع بينهما كبرز صػراع كانػت فيػو الغلبػة للتلػ
األخري الذم يعد انعكاس مباشر ألنانية اإلنساف يف اضتصوؿ على ما يريده مػن رفاىيػة كطغيػاف مصػاضتو 
           الفرديػػػة كقلػػػة تبٌصػػػرًه لألمور،فهػػػا ىػػػو اليػػػـو يعقػػػد اظتػػػ دترات السػػػتدراؾ مػػػا نتكػػػن اسػػػتدراكو،بعدما طفػػػت 

كو بػاألم ،لتحقي  تطلعاتػو اظتختلػف الطػابع كاظتػػػػػعمارية إىل السطح العواقب الوخيمة للطري  الػذم سػل
كاالجتػػػػػماعية كاالقتػػػػػصادية،حم يستػػػػطيع تػػػػكييف الطػػػػػبيعة كفػقان الستعداداتو اصتسػمية كالعقليػة لضػماف 

  (2 إطار معيشي مريح.
ػػن ؼتططػػػوا اظتػػػدف العتيقػػػة  حضػػػػػػػرم ب سػػػلوب حضػػػارم،فقد أٍكلػػػوا   بامػػػػػػتياز تػػػػػػػشكيل مػػػػػػػػااؿقػػػدنتان دتكَّ

           للعمػػػائر الدينيػػػة كاظتدنيػػػة كالعسػػػكرية،على حػػػدي السػػػواء مػػػن دكف إضتػػػاؽ الضػػػرر بالبي ػػػة الطبيعيػػػة اىتمامػػػان 
اليت حتي   م أك البي ة اضتضرية اليت تتضمن رتيع نشاطا م التاارية كالصناعية،ما ي كػد حرصػهم البػالا 

    سػػتدامة يف رتيػػع غتػػاالت اضتيػػاة،كىو اظتبػػدأ الػػذم سػػاعدىم علػػى تسػػايل كجػػودىم علػػى اسػػيد مبػػدأ اال
اإلنسػػانية ظتػػدة زمنيػػة طويلػػة،كمهما أضػػفوا مػػن تعػػديالت علػػى البي ػػة الػػيت اختاركىػػا دار إقامػػة  يف اضتضػػارة

عتم،لكنها جاءت متوافقة فيما بينهما كمل تتضرر  ا عناصر البي ة كمنابع اظتيػاه كالغطػاء النبػايت،ألف ىػذه 
                                                                                                          

 

حالػػة قسػػنطينة،مذكرة ماجستري،ختصػػص البيئػػة الحضػػرية اخػػل األنسػػجة العمرانيػػة العتيقػػة كالتنميػػة المسػػتدامة،صػػا  العػػرييب،-1
 55،ص:2009التسيري اإليكولوجي للمحي  اضتضرم،معهد تسيري التقنيات اضتضرية،جامعة اظتسيلة،

 69-59،ص:اظترجع نفسو-2
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ربيع يف كتابو سلوؾ اظتالة األخرية كانت مبثابة اظتقومات األساسية لعيشهم،كىو ما أتى على ذكره ابن ال
تفػػػي  يف تػػػدبري اظتمالػػػة علػػػى التمػػػاـ كالكماؿ،حيػػػث حػػػدَّد سػػػتة شػػػركط إلنشػػػاء بي ػػػة حضػػػرية مسػػػتدامة

،لػػػذلة بقيػػػت متوازنػػػة بػػػالرغم مػػػن عمليػػػات التمػػػدف الػػػيت (1 ااجيػػػات السػػػكاف كلهػػػا تنبثػػػ  عػػػن الطبيعػػػة
اسد أشكاعتا اظتعمارية من مواد خضعت عتا،خصوصان أف ىذه العمليات كانت تتم من منطل  ديين،كتت

اليت حتتضنها،فمثالن بينيت أغلب العمائر باظتغرب اإلسالمي مػن مػادة الطابيػة بناء اليت توجد يف الطبيعة ال
 لوفر ا كسهولة اضتصوؿ عليها. 

قسػم تعرَّضت اظتعامل األثرية كاظتواقع التارمتية إىل نوعني من التلوث،يتمثالف يف الغري مادم كاظتادم،كين
النػوع األكؿ إىل صػػنفني البي ػػي كالبصػػرم،كقتا متقاربػاف يف حػػدَّة الت ثري،كيتمثػػل الصػػنف األكؿ يف انبعػػاث 
الغازات اليت دخلت إىل رئة اظتوركث اظتادم قبػل رئػة اإلنسػاف نفسػو،كقد نػت  عػن احػرتاؽ كقػود اظتركبػات 

نفايات ...إخل،إضافة إىل ذلة نت  اظتيكانيكية كالنشاطات الصناعية باظتصانع كمصنع اإلشتنت كحرؽ ال
ىذا النوع من التلوث عن احتباس اصتسيمات السَّامة داخل اظتساكن كدخاف الساائر،كالغازات اظتػػنبعثة 

 (2 من اظتواقد كاألفراف

أما الصنف الثاٍل فييقصد بو ضياع القيمة التارمتية كالفنية كاالجتماعية اليت أكجدىا اظتعمارم اظتسلم 
 يػػػػػ ألهنامل تكن فق  غتٌرد كتل من ا جر كاضتاارة كالطابية الصمَّاء ال توحي ب م شػػ ء،بل ىيف اظتباٍل

  كبالنسػػبة للنػػوع الثػػاٍل اظتتمثػػل يف التلػػوث اظتػػادم فينحصػػر أساسػػان ،(3  اظتسػػتول الفكػػرم الػػذم كػػاف سػػائدان 
يف النفايات الصناعية،أك كما يسميها الػبعض باظتخلَّفػات الصػلبة،كىي كػل مػا يتػن  عػن نشػاط اإلنسػاف 

                                  
  152شهاب الدين أزتد بن ػتمد بن أيب الربيع،مصدر ساب ،ص:-1
 71صا  العرييب،مرجع ساب ،ص:-2

-1 Islam Benarbia,L’évaluation de La Valeur Esthétique des Monuments 

Historiques,Cas de La Grande Mosquée de Nédroma,Mémoire de Magistère 

en architecture,option ville,patrimoine et urbanisme,département d’architecture 

faculté de technologie,université de tlemcen,2012,p:15 
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من بقايا اظتصانع كالقطع اضتديدية كاظتراف  العموميػة كاألسػواؽ كأمػاكن قيامو بنشاط صناعي،أك غريه  يف
بصورة متكررة يف دركب  الذبح ...إخل،ككذا القمامة النااة عن االستهالؾ اليومي لألسر،حيث تتكدس

كأحيػػاء اظتػػدف العتيقة،مكوينػػة بػػذلة انطباعػػان سي ان،كصػػورة أفقػػدت اظتػػوركث اظتػػادم أصػػالتو كرتاليػػة مظهػػره 
اطتارجي،ناىية عن الركائح الكريهة النااة عن تعفنها،كيزداد حام  ت ثري ىذا النوع من التلػوث باظتػدف 

الكثافػػػػة السػػػػكانية العػػػػػػػالية،كضي  الػػػػدركب كتعرجهػػػػا العتيقػػػػة أكثػػػػر مػػػػن اظتػػػػدف حديثػػػػة التصميم،بسػػػػبب 
،كىو ما صعَّب من عمليػات رتػع القمامػة كالػتخلص %30 كاؿتدارىا الذم يصل يف بعض األحياف إىل

منها،كمػػا تػػ ثرت قنػػوات الصػػرؼ الصػػػحي الػػيت كانػػت مهيَّػػ ة ضتاػػم معػػػني مػػن السػػكاف باظتػػدف العتيقػػػة 
،ػتدثػة (1 د السكاف ما أدَّل إىل تسرب اظتيػاه منهػا إىل اطتػارجبسبب الضغ  العايل النات  عن ارتفاع عد

نار عنها أضػرار ،يRemontée Capillaire الشعرية بواسطة اطتاصية ترتقي إىل األعلى بذلة رطوبة
ر ػسق  طبقا ا اطتارجية بفعل تزىػضعف مواد البناء كتي إذ تي ،اصتدراف كاألعمدة كالزخارؼتصيب جسيمة 

 من أصالة الشواىد مهم  جزءه كحني يتم ذلة يكوف قد اختفى ،الرطوبة مياه جفاؼ مالح النات  عناأل
معركفػػػػا باظتػػػػدف  ،ىػػػػذا اظتظهػػػػر اصتديػػػػد مػػػػن التلػػػػوث مل يكػػػػن(2  قيمػػػػة عتػػػػاال  نةػػػػػػػػلتصػػػػبح غتػػػػٌرد أمكاألثريػػػػة 

مدينػػػػػة العتيقػػػػػة،فعلى سػػػػػبيل اظتثػػػػػاؿ ال اضتصػػػػػر قػػػػػاـ عبيػػػػػد ا اظتهػػػػػدم ببنػػػػػاء مدينػػػػػة اظتهديػػػػػة إىل جانػػػػػب 
الزكيلػػػة،كجعل منهػػػا داران إلقامتػػػو،بينما أسػػػكن رعيتػػػو مبدينػػػة الزكيلػػػة،كأبقى علػػػى نشػػػاطا م باظتدينػػػة الػػػيت 

 (3 .على اإلانتاجمنو على اسيد مبدأ الراحة النفسية عتم ك ي ة جوو مالئم يساعدىم  سكنها،ًحرصان 
                                  

 71صا  العرييب،مرجع ساب ،ص:-1
1-Estel Colas,Impact de l’humidité et des solutions saline sur le comport - 

ement dimensionnel de grès du Buntsandstein:contribution à la sélection de 

faciès de restauration, thèse du doctorat, discipline :Biosciences  Ecole doctorale 

sciences Technologie santé,université de Rems Champagne-Ardenne, France  

2011,p:34-53 

 94،دار صادر،بريكت، دت(،ص:البالد كأخبار العبادآثار زكرياء بن ػتمد بن ػتمود القزكيين،-3
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ػػا خضػػعت لػػو اظتنػػاط  األثريػػة     بالعػػامل العريب،فقػػد تعرضػػت مػػدهنا التارمتيػػة  مل ختػػرج منطقػػة تلمسػػاف عمَّ
اظتػػػػ خودة كعينػػػػات للدراسػػػػة لتػػػػ ثريات ؼتتلفة،أفقػػػػد ا جػػػػزءان معتػػػػربان مػػػػن تراثهػػػػا اظتػػػػادم كقطعػػػػت تواصػػػػلها 
ػػػد نتياػػػة أسػػػباب دتثَّلػػػت أساسػػػان يف العامػػػل التػػػارمتي الػػػذم فرضػػػتو السياسػػػة  اضتضػػػارم  ىػػػذا الواقػػػع اسَّ
االستعمارية اٌاة حتديث النسي  اظتعمارم،ألنو مل يتالئم مع النم  اظتعيشي الذم اعتػاد عليػو،كمل متػدـ 
أيضػػػان مصػػػاضتو كأىدافػػػو العسػػػكرية الػػػيت تسػػػتدعي التنقػػػل يف أحيائهػػػا إلحكػػػاـ القبضػػػة جيدان،إضػػػافة إىل 

فتػػػو طبيعػػػي بفعػػػل اظتواليػػػد  العامػػػل االجتمػػػاعي اظتتمثػػػل يف تزايػػػد عػػػدد سػػػكاف مػػػدهنا التارمتيػػػة،إما نتياػػػة
اإلدارم  اصتدد،أكنتياة اعتارة إليها الحتوائها على ظركؼ معيشية الئقة،كما زاد الطػني بلٌػة ىػو اإلغفػاؿ

ال تتوافػػ  مػػع مػػا تػػنص عليػػو زتايػػة الػػرتاث اظتػػادم اظتنصػػوص عليهػػا يف القػػانوف  كإعػػداد ؼتططػػات تعمرييػػة
امػػل الثقػػايف اظتتمثػػل يف ظػػاىرة العوظتػػة اظتعمارية،قػػد كمػػا سػػلفت اإلشػػارة إىل ذلة،خاصػػة أف الع  98/04

 ترٌسف يف فكر جلي اظتعماريني القائمني على اؾتاز اظتشاريع التنموية كاظتراف  اطتدماتية باظتدف.
 خال ة الفصل:   

 علمػػػاف تػػػػػة،تبني أف اإلنسػػػػػػمية اضتضريػػػػصل اظتوسـو مباىية التنػػػػمن خالؿ ما يٌف التعٌرض لو يف ىذا الف

مبػػادئ التحضػػر مػػع بػػدايات كجػػوده علػػى ىػػذه اظتعمورة،كىػػو يعػػين الرغبػػة يف حتسػػني اػػي  كاسػػتحداث 
تكٌيف مقصود مع الطبيعة أكىو التغرٌي العمدم الذم لتدثو اإلنساف كىػو عامػل أساسػي ضتصػوؿ عمليػة 

رية الػيت تشػري لطريقػة العػيا كاضتيػاة التنمية مبختلف أشكاعتا يف اجملتمعات الػيت مػن أنواعهػا التنميػة اضتضػ
اظتميػػػػػزة ألىػػػػػل اظتػػػػػدف اظتنبثقػػػػػة عػػػػػن اطتصػػػػػائص الثقافيػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة السػػػػػائدة يف اجملتمػػػػػع،كىي تنقسػػػػػم              

م،كيتمثػػػػػل يف العمػػػػػائر كطػػػػػرؽ تشػػػػييدىا ككيفيػػػػػة إعػػػػػداد شػػػػػبكة الطرقػػػػػات إىل قسمني،القسػػػػم األكىل ماد
م،كيتمثػل يف اصتانػب الثقػايف كاالجتمػػاعي القسػم الثػاٍل فهػػو الغػري اظتادما كاسػتحداث اظتراكػز اطتدماتيػة،أ
 الذم يوجو أسلوب العيا.

ككتعريػػػػف شػػػػػامل للتنميػػػػػة اضتضػػػػرية نتكػػػػػن القػػػػػوؿ أهنػػػػا صػػػػػورة مػػػػػن صػػػػور اضتضػػػػػارة يف شػػػػػٌقها اظتػػػػػاٌدم 
 كاظتعنوم،كمرتبة من مراتبها كانتقاؿ من فت  قائم من أفتاط اضتياة إىل فت   خر.     
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السياسػي كالثقػايف ك االقتصػادم ك االجتمػاعي ك  العامػل التػارمتي يف ر عوامل ظهورىا بصػفة عامػةتنحص
فقػػد زتلػػت ميػػزات نػػذكر منهػػا أهنػػا عبػػارة عػػن سػػلوؾ اجتمػػاعي                ا عمليػػة إنسػػانية بالدرجػػة األكىل،كلكوهنػػ

إذ كلمػػػا زاد عػػػدد السػػػكاف،مػػػع عػػػدد  لػػػو طريقتػػػو اطتاصػػػة كشتاتػػػو الػػػيت دتٌيزه،كىػػػي تتناسػػػب تناسػػػبا طرديػػػان 
سػػػد                 طػػػ  عتػػػا مسػػػبقان ا اي السػػػكاف كلمػػػا ازدادت كتري ا،ضػػػف إىل ذلػػػة تتميػػػز بكوهنػػػا عمليػػػة عقليػػػة متي

علػػى أرض الواقع،كمػػا أهنػػا تعتػػرب عمليػػة داخليػػة ذاتيػػة،أم بػػوادر كجودىػػا تنبثػػ  عػػن اضتيػػز الػػذم توجػػد 
يت تكػػػوف سػػػببا يف ظهورىػػػا عائقػػػا لتػػػوؿ دكف اسػػػدىا فيػػػو،كيف بعػػػض األحيػػػاف تشػػػكل بعػػػض العوامػػػل الػػػ

باظتدينػػػػة،فمثال العامػػػػل االجتمػػػػاعي بظػػػػاىرة النمػػػػو الػػػػٌدنتوغرايف اظتفرط،يقػػػػف حاػػػػرة عثػػػػرة أمػػػػاـ اظتشػػػػاريع              
اليت تناز،إضافة إىل ذلة ىناؾ العامل االقتصادم الذم لو ارتباط كثي  بعملية التنمية اضتضرية كالعامل 

الػػذم يػػنعك  سػػلبان إذا مػػا يف العمػػل ب حاديػػة القػػرار كعػػدـ األخػػذ مبشػػورة اظتختٌصػػني،كلتانب السياسػػي 
ذلػػة البػػد أف تتػػوفر اإلمكانػػات اظتناسػػبة لػػذلة،كأف تسػػب  عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية ختطػػي  مسػػب ،كىو 

 للحفػػاظ الػػة ييعػػرَّؼ علػػى أنػػو عمليػػة عقليػػة تػػرتب  بػػاضتكم الػػي كاإلمكانػػات اظتتاحػػة،كىو مبثابػػة أداة فعٌ 
 .على التوازف كاالستمرارية
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  تمهيد:   
الػذم ترتعػرع فيػو طفولػة اضتضػارة تعترب اظتدف على اخػتالؼ أصػوعتا اصتغرافيػة كمرجعيا ػا الدينيػة اظتهػد 

ف اظتػػدف بعػػد تكػػو   إالَّ  ان ػتكمػػ اجتماعيػػان  كتبػػم فيػػو اجملتمعػػات،إذمل تشػػهد اإلنسػػانية حضػػارة راقيػػة كتنظيمػػان 
كذلػػػة اكػػػم ماعتػػػا مػػػن دكر اسػػػرتاتياي يف اسػػػتقرار اإلنسػػػاف نػػػة سػػػومر بػػػالعراؽ كأثينػػػا باليوناف،مثػػػل مدي

    ،كبػالرغم مػػن تشػػا ها(1 يػزاكؿ فيػػو رتيػػع نشػاطاتو الدينيػػة كالدنيويػػةكخلػ  تعػػايا بينػػو كبػني اػػي  الػػذم 
الذم أنشػ ت مػن أجلػو كاظتتمثػل يف تكػوين إطػار حضػارم يسػتايب ظتتطلبػات سػاكنيها ف نػو يف اعتدؼ 

        يبقػػػى لكػػػل كاحػػػدة منهػػػا خاصػػػية تنفػػػرد  ػػػا تنبػػػع عػػػن طبيعػػػة التفكػػػري اإلنسػػػاٍل اظتوجػػػود فيهػػػا لػػػذا فػػػ ف 
ذا اظتنطلػػ  ،مػػن ىػػ(2 كؼتططيهػػا طريقػػة التفكػػري السػػائدة عنػػد م سسػػها و مػػن مبػػاف تعكػػ  دتامػػان مػػا تتضػػمن

خالصػػة تػػاريف اضتيػػاة اضتضػػرية كأصػػدؽ صػػورة عػػن مراحػػل القػػوة كالضػػعف اللػػذين  أمكػػن القػػوؿ أف اظتػػدف
 (3 مرت  ما يف فرتات حيا ا.

د كيػاف سياسػي غػرب اإلسػالمي غتػرَّ اظتعلى غرار مدف العامل مل تكن اظتدف اإلسػالمية سػواء باظتشػرؽ أك 
خاضع لسلطة اضتاكم فق ،إفتا كانت كحدة معمارية تدب فيها اضتياة عرب تفاعل ساكنيها مع عمائرىم 

ال كمنهػػا مػػا ،الػػيت قػػاموا بتشػػييدىا كاظتسػػاكن كاظتسػػاجد كاألسػػوار كاضتمامػػات ... إخل،منهػػا مػػا انػػدثر دتامان 
ػبػالا الدي  يزاؿ مػاثال للعيػاف كسػالو  عتم ميػو مػدل ك الفػن اظتعمارم،يف غتػاؿ  ا أبدعػو األسػالؼ قػدنتان قػة عمَّ

إشباع رغبػا م الضػركرية الػيت  فقد كانوا ااجة إىل ذلة بنف  حاجتهم إىلؿتو إضفاء قيمة رتالية عليو،
                                  

،رتع كتقػػدَل عبػػد اظتلتقػػى الػػوطين الثالػػث كالعشػػرين حػػوؿ مدينػػة صػػفركالحكامػػة فػػي تػػدبير تسياتسػػة المدينػػة،آليػػات ػتمػد أزظتػػاط،-1
 131:ص،2012طبع،فاس،الشركة العامة للتاهيز كالاللطيف معزكز،

المعا ػػرة مػػن رػػاىرة حافظػػة علػػى ىويػػة المدينػػة العربية،تسػػبل الم،البغػػدادمعبػػد الصػػاحب نػػاجي حيػػدر عبػػد الػػركاؽ كمونة،-2
 21:ص،2010العراؽ،،كلية ا داب،جامعة الكوفة،06العدد ،غتلة أداب الكوفة،العولمة

ماجسػتري ختصػص مػذكرة ،دراتسػة فػي مورفولوجيػا المدينػةالتطور العمرانػي فػي مدينػة طوباس،اتجاىات إيَّاد رتيل أزتد صا ،-3
 17:ص،2009،فلسطنيللتخطي  كاإلقليمي،كلية الدراسات العليا،جامعة النااح الوطنية نابل ،
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تعينهم على اضتياة،لذلة كاف عمر الفن ىو عمر اإلنساف كتارمتو ىو تاريف البشرية،لقد أصػبحت تلػة 
 ا ػػغث منهػػػػقدية،الػػػػعظاـ أك قطع ن ات يف عيػرفنا اليـو على اختالؼ أنواعها سواء كانت أكاٍل أكاإلؾتاز 

تكمػن أقتيتػو األكىل كاألخػرية يف معرفػة صػورة اظتسػتول اضتضػارم ظتنازيهػا كخػربا م  إنسػانيان  أكالثمني تراثػان 
        أهنػػػا عػػػن ميالدىػػػا أكؿ مػػػرة إالَّ  السػػػنني م مػػػن مػػػركر  الؼ بػػػل ماليػػػنياظتختلفػػػة يف األزمنػػػة القدنتػػػة،فبالرغ
من أم ذاتية عن اإلؾتازات اضتاصلة  نػذاؾ،فكم مػن أثػر أقامػو حػاكم  ال تزاؿ حتمل صورة صادقة خاليةن 

مثلمػػا قػػاـ بػػو حتػػتم  الثالػػث عنػػدما أزاؿ اسػػم ر لنفسػػو كدكَّف ذلػػة يف اظتخطوطات،مػػا نسػػبو حػػاكم  خػػ
        اشتػػػو،نف  الشػػػيء بالنسػػػبة لرمسػػػي  الثػػػاٍل الػػػذم نقػػػا اشتػػػو اظتلكػػػة حتشبسػػػوت مػػػن مبانيهػػػا ككضػػػع 

 ربز اظتسػاقتة الػيت قػدمتها رتاعػةعلى كثػري مػن اظتبػاٍل الػيت أقامهػا فراعنػة مصػر مػن قبلو،إضػافة إىل ذلػة تيػ
حقػػػة معرفػػػة أنفسػػػهم يف اجملتمػػػع ل علػػػى األجيػػػاؿ اضتاليػػػة كالالَّ تسػػػهي بشػػػرية يف مكػػػاف مػػػا مػػػن ىػػػذا العامل،ك 

تلػػة إالَّ إذا اسػػتنط  عػػامل ا ثػػار  نتمػػاء ظتاضػػيهم،لكن ذلػػة لػػن يتحٌقػػ البشػػرم مػػن خػػالؿ شػػعورىم باال
            كانػػػت بشػػػرية أـ طبيعية،ألنػػػػوا  كوَّف عتػػػا اصتػػػو اظتناسػػػب ضتفظهػػػا مػػػػن عاديػػػات الػػػزمن سػػػواءن اظتكتشػػػفات،

 (1 ال نتكن اسرتجاعها يف أم حاؿ من األحواؿ.
 ة تلمساف:ػػطقالتراكم األثرم في من-1

الػذم الثابػت يقودنا اضتديث السالف الذكر للوقوؼ على الوضعية اليت يعيشها الرتاث األثرم اظتادم 
إىل منقوؿ نتكن زتلو كاللقى األثرية كغري منقػوؿ ثابػت يف مكانػو كاظتبػاٍل علػى اخػتالؼ أنواعهػا ينقسم 

       ن لػػػرزتاإلؾتػػػازات البشػػػرية،ذلة مػػػا ذكػػػره عبػػػد االػػػثالث الدينيػػػة كاظتدنيػػػة كالعسػػػكرية الػػػيت تعتػػػرب مػػػن أىػػػم 
أهنػػػا أكؿ صػػنائع العمػػػراف صػػػناعة البناء،قػػائالن كؿ مػػن كتابػػػو العػػرب مسػػػميان إياىػػا يف اصتػػػزء  األبػػن خلػػدكف 
 عػن ذلػػة كقػػد عػربَّ بعػد أف تكونػت اظتدف، مل يهتػػد إىل معرفػة معػم الرفاىيػػة إالَّ  أم أف اإلنسػافاضتضػرم،

 (2 ة اضتضارة.البداكة قبل رًقَّ بقولو خشونة 

                                  
 19-22:عبد الرزتن فوزم الفخراٍل،مرجع ساب ،ص-1
  509-152:ص،01عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-2
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 إنطالقا من ذلة أمكػن القوؿ أف التحضر كاف قائما منذ الػػػػقدمػوأنو تػػػػ تى لإلنػػػػػساف بعد خػركجػػػػػو    

مػػػن مرحلػػػة البداكة،كقػػػد بقػػػي مسػػػتمران اسػػػتمرار الطمػػػوح الالمتنػػػاىي لإلنسػػػاف يف حيػػػاة أفضػػػل،كاظتالحظ          
دف اإلسػػالمية حينمػػا تػػوارث فيهػػا السػػالطني اضتكػػم أكحينمػػا اتسػػعت رقعتهػػا              يف خضػػم كػػل ذلػػة أف اظتػػ

اظتسػتنب  دـ تغري اظتبدأ الذم انبعثت منو مل تتغري مورفولوجيتها اضتضرية ال يف شقها اظتادم أك اظتعنوم،لع
ػػ(1 مػػن تعػػاليم الػػدين اضتنيػػف يف شػػم أؿتػػاء العػػامل كح دة الطػػابع كمتشػػا ة الػػر ،كىػػو مػػا جعػػل العمػػارة موحَّ

،كمهمػػػا طالتهػػػا يػػػد التاديػػػد كالرتمػػػيم من أكاسػػػ   سػػػيا شػػػرقا إىل غايػػػة اػػػي  األطلسػػػي غربان اإلسػػػالمي،
أف اظتعمػػػاريني اظتسػػػلمني كأصػػػحاب اضتػػػرؼ كػػػانوا أشػػػد اضتػػػرص علػػػى رعايػػػة طابعهػػػا  عقػػػب إنشػػػائها،إالَّ 

ة عنػػدما أكصػػى اظتملوؾ"حسػػػاـ األصػػلي كبصػػمة صػػانعيها،مثل مػػا الػػى يف مسػػاد ابػػن طولػػوف بالقػػاىر 
 (2 الدين الجني" برتميمو بعد مركر أربعمائة سنة من ت سيسو.

لكػػػن سػػػرعاف مػػػا تالشػػػى ذلػػػة االىتمػػػاـ بالقيمػػػة الفنيػػػة كالتارمتيػػػة الػػػيت ميػػػزت اظتعػػػامل األثريػػػة كاظتواقػػػع 
عي،كتػ ثره بالثقافػات التارمتية بعد ىبوب رياح التغػري علػى اظتػدف بفعػل بيغيػة االرتقػاء يف اظتسػتول االجتما

ػػد يف كقػػتالغربيػػة  سػػاب  دخػػوؿ مثػػل تلػػة  مػػن جهػػة أخرل،ناىيػػة عػػن االسػػتعمار الػػذم كػػاف قػػد مهَّ
الػػيت انعكسػػت بالدرجػػة األكىل يف ترسػػيف فتػػ  حضػػرم متػػدـ مصػػاضتو العسػػكرية ككتسػػد ىويتػػو التيػػارات 

أم أنػو متطلبػات العصػر، عػد يسػتويفمل ي ة حتديث كتنميػة اجملػاؿ اضتضػرم باظتػدف العتيقة،ألنػوالثقافية،ااَّ 
لم ف،كمالػتهػا العمرانيػة يف بنيتهػا أدَّل إىل تغػري مورفولوجيتهػا اضتضػرية جديػدان  كتوجهان   ا منعرجان  أحدث
قابعػػػة داخػػػل أسػػػوارىا اضتصػػػينة بػػػل ااكز ػػػا إىل مػػػا كرائها،كمػػػا غابػػػت معهػػػا الػػػركح اصتماعيػػػة الػػػيت  تبػػػ  
 ياة من حيث التواصلػػػاشت مع معتقدات كأساليب اضتػػوال دتػػػقدَّمت حلالعمارة اإلسالمية ،ألف (3 ميز ا

                                  
 09:ػتمد عبد الستار عثماف،مرجع ساب ،ص-1
 57 :صثركت عكاشة،مرجع ساب ،-2
،اظتلتقػى المدينػة بػين إكراىػات السياتسػات الحضػرية المتعاقبػة كالرغبػة فػي تجػاكز مظػاىر األزمػة تسياتسةالدكارم،عبد الرزتن -3

 :ص،2002مػػامعزك،الشػػركة العامػػة للتاهيػػز كالطبع،فاس،رتع كتقػػدَل عبػػد اللطيػػف مالثالػػث كالعشػػرين حػػوؿ مدينػػة صػػفرك،الػػوطين 
0910- 



 (1962-1842الفصل الماني                         مسار التنمية الحضرية في منطقة تلمساف)

224 
 

مػػػػة الدينيػػػػة كالػػػػرتاب  اضتضػػػػرم فالعناصػػػػر اظتوجػػػػودة  ػػػػا ارتبطػػػػت ارتباطػػػػان كثيقػػػػا بالعػػػػادات كالتقاليػػػػد كالقي
 (1 كااكبت مع اظتفهـو السلوكي ألفراده يف تػعامال م التاارية كمنتاا م. عللماتم

  باظتػػدف عامػػة العتيقػػة منهػػا كاضتديثػػة تررتػػة مباشػػرة اصتديػػد يف البنػػاء كالتعمػػري الػػذم طيبيػػيعتػػرب التوجػػو 
أعمػػاؿ اضتفػػر ظتفهػػـو التنميػػة اضتضػػرية الػػيت تعتػػرب تنميػػة مكانيػػة تشػػمل إؾتػػاز اظتشػػاريع العمرانيػػة كؼتتلػػف 

الػػيت لتتاجهػػا أفػػراد  من أجػػل تطػػوير البنيػػة التحتيػػة للمػػدف كتلبيػػة رتيػػع اظتتطلبػػاتكالبنػػاء كشػػ  الطرقػػات،
مسػػػتول اجملتمػػع خصوصػػػان أف اجملتمػػػع اضتضػػػرم اضتػػديث يتميػػػز بالتعقيػػػد اظتتبػػػاين كتقسػػيم العمػػػل كارتفػػػاع 

كتعقد أنسػاؽ التفاعػل كالالَّاػان  كشػدَّة اضتػراؾ االجتمػاعي ككثافػة السػكاف التكنولوجيا كتباين السلوؾ،
سياسػة التنميػة اضتضػرية مػن أجػل ت ىيػل اظتػدف  ،لذلة عمدت الدكؿ اإلسالمية على تبػين(2 ككرب اضتام

الفكػر العمػراٍل اإلسػالمي منتهاػة  الستيعاب الكم اعتائل من السكاف لكن دكف إدماج كتكسػري مفهػـو
،لقػػد جػػاءت عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية كنتياػػة حتميػػة (3 ظتػػا ىػػو دخيػػل مػػن طػػرؽ يف حتقيػػ  الوجػػود اظتػػادم

كالتػػػارمتي الػػػذم انتشػػػرت بػػػوادره يف اجملتمػػػع العػػػريب اإلسػػػالمي          للتغػػػري االجتمػػػاعي كالثقػػػايف كاالقتصػػػادم
يف العيا كتبعية يف كيفية التصميم  جديدان  من دكف إغفاؿ اصتانب السياسي الذم فرض ىو ا خر فتطان 

بل جوىرىػا الشػتماعتا علػى رتيػع اصتوانػب من عملية التنميػة الشػاملة، اضتضرم،لذلة مل تعد جزءنا ثانويان 
         لفة الػػػػذكر،أم أهنػػػػا ال تقتصػػػػر علػػػػى إكتػػػػاد حلػػػػوؿ للمشػػػػاكل االجتماعيػػػػة كتػػػػوفري السػػػػكن كاظترافػػػػ السػػػػا

 نازة داخػػػػػػػػلػػػػعمارية اظتػػػػكاف كالعناصر اظتػػػػتمع كاظتػػالعامة فق ،بل ىي فن تشكيل العالقة اظتتبادلة بني اجمل
                                  

التخطيطيػػػة كالتصػػػميمية للمػػػدف التاريخيػػػة القديمػػػة العربيػػػة حالػػػة دراتسػػػية )مدينػػػة   االعتبػػػاراتعبػػػد اصتليػػػل ضػػػارم سػػػعدكف،-1
 327 :ص،2015كاس  فيفرم ،غتلة كلية الرتبية،كربالء(

،رسػالة ماجسػتري علػم في الوتسػط الحضػرم، دراتسػة ميدانيػة بمدينػة الجلفػةاندماج المهاجرين الريفيين،ػتمد بومدين دزتاٍل،-2
         2009جامعػػػة اصتزائػػػر،ة العلػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعية،كليػػػالعائلػػػة كالسكاف،قسػػػم علػػػم االجتماع،صػػػص علػػػم اجتمػػػاع االجتماع،خت

 70 :ص
       2011الكويػػػت،،14العػػػدد ،غتلػػػة كػػػاف التارمتية،التكوينالفكػػػر المعمػػػارم العربػػػي اإلتسالمي،البداية،التشػػػكيل،بػػػديع العابػػػد،-3
 69 :ص
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لب على قا بني ثقافتني يف مكاف كاحد،إذ أثَّرت بالسي قد أحدثت باظتقابل صراعا عمي،ل(1 اظتدينة الواحدة
ديـ العديػد منهػا كطيمػر حتػت األرض بفعػل مػا يف إؾتػازه مػن مشػاريع اظتعامل األثرية كاظتواقع التارمتية،فقػد ىيػ

تنمويػػة يف إطػػار التنميػػة اضتضػػرية،كىو مػػا أدَّل يف األخػػػري إىل ضػػياع حلقػػة مهمػػة مػػن حلقػػات التواصػػػل 
 اضتضارم.
الػػيت تنميػػة اضتضػػرية منطقػػة تلمسػػاف ظتنػػاط  الػػيت دتيػػزت بوجػػود تػػراث مػػادم يعػػاٍل مػػن كىيٍػػالىت المػػن ا

د فيهػػا،كىو مػػا عكػػ  مكانتهػػا أصػػيالن عػػرب اضتيػػاة الػػيت كانػػت تػػدب فيهػػا كمػػا شػػيي  معماريػػان  اكتسػػبت إرثػػان 
آت األسػػػػالؼ         اضتضػػػػارية اظترموقػػػػة مبختلػػػػف اجملػػػػاالت السياسػػػػية كاالجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية،إذ تػػػػدؿ منشػػػػ

ت الػػػيت الزالػػػكم ذنػػػة جػػػامع أغػػػادير كاصتػػػامع الكبػػػري كأطػػػالؿ جػػػامع اظتنصػػػورة كأسػػػوارىا  ػػػا علػػػى ذلة،
إىل غػػري ذلػػة مػػن اظترافػػ  العامػػة كاطتاصػػة،كما تبقػػى مػػن شػػواىد أثريػػة مبدينػػة شاخصػػةن يف مدينػػة تلمسػػاف،
             األمػػػر بالنسػػػبة ظتدينػػػة ىنػػػني الػػػيت ،نفمسػػػاجد أحيائهػػػا كمسػػػاكنها العتيقػػػة ندركمػػػة كاامعهػػػا الكبػػػري ك

           ال تػػزاؿ عمائرىػػا العسػػكرية ماثلػػة للعيػػاف كاألسػػوار كاألبػػراج كالقلعػػة الػػيت أشػػار البكػػرم إليهػػا يف حديثػػػو 
 (2 .عن اظتنطقة ككل أهنا أقدـ اضتصوف

عػػػن عراقػػػة اظتنطقػػػة   إضػػػافة إىل ىػػػذه الشػػػواىد اظتاديػػػة ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػن اظتصػػػادر كاظتراجػػػع الػػػيت حتػػػدثت
ككتػػاب اظتسػػػالة كاظتمالػػػة أليب عبيػػػد ا البكػػػرم الػػػذم تقػػػٌدـ ذكره،ككتػػػاب البلػػػدف ألزتػػػد بػػػن كاضػػػح 

          اؿ بعػػػػض البػػػػاحثني ككتػػػػاب كصػػػػف إفريقيػػػػا للحسػػػػن بػػػػن ػتمػػػػد الوزاف،كقػػػػد تػػػػبعهم يف ىػػػػذا اجملػػػػ اليعقػػػػويب
ارسيو ػػػػػػاـ مػػػػػػػجػػػورج ككلياألخػػػواف ركمة كترارة،ك نداظتعنػػػوف بػػػػ:اضتديثػػػة أمثػػػاؿ رينيػػػو باسػػػي بكتابػػػو  يف الفػػػرتة

            األثريػػػػة العربيػػػػة لتلمساف،كرشػػػػيد بوركيبػػػػة يف كتابػػػػو العمػػػػارة الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية بػػػػاصتزائركتبهما اظتعػػػػامل ػػػػػػػب
كعبػد الػػرزتن خليفػػػػػة مبػػػػػػػػ لفة ىنيػػػػػػن اظتينػػاء القػػػػػدَل ظتملػػػػػكة تلمساف،كػػػػل ذلػػة ي كػد أف منطقػػة تلمسػػاف 

                                  
،غتلػة اإلمػارات للبحػوث فػن كعلػم بنػاء عمػارة كعمػرف المػدائن الحضػريةسعدة،جالؿ أبو عبيد ػتمد رضا الشاكر،ىشاـ ػتمد -1

 08:ص،2013اإلمارات،،18العدد اعتندسية،
 80:صأبو عبيد ا البكرم،مصدر ساب ،-2



 (1962-1842الفصل الماني                         مسار التنمية الحضرية في منطقة تلمساف)

226 
 

ا التارمتيػػػة غتػػػاالن مػػػن فرتا ػػػمػػػن اضتواضػػػر،كأهنا أصػػػبحت يف فػػػرتة  كفتػػػو عػػػدد معتػػػربان  إنسػػػانيان  عرفػػػت نشػػػاطان 
حديػػػػػة اظترابطيػػػػػة كاظتو  اظتتمثلػػػػػة يف الدكلػػػػػة سػػػػػالمياظتغػػػػػرب اإلجغرافيػػػػػان كسياسػػػػػيان ألحػػػػػد أىػػػػػم كأبػػػػػرز دكؿ 

 .(ـ16ىػ/9ـ إىل القرف 11ىػ/5من القرف الرابعظتدة تزيد عن األربعة قركف كذلة كالزيانية،
         مػػػن أغػػػم مػػػدف اظتنطقػػػة تراثػػػان كمػػػا سػػػلفت اإلشػػػارة إىل ذلػػػة تعتػػػرب مدينػػػة تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنػػػني 

         كعسػػػػػكرم بػػػػػني مػػػػػا ىػػػػػو ديػػػػػين كمػػػػػدٍل متنوعػػػػػان  معماريػػػػػان  إرثػػػػػان  حتتضػػػػػنيف الفصػػػػػل الثػػػػػاٍل كالثالث،حيػػػػػث 
اي أشػػبو أف يكػػوف حصػػنان كذلػػة جملموعػػة مػػن العوامل،فمدينػػة تلمسػػاف اكتسػػبت موقعػػا جغرافيػػا اسػػرتاتي

نػػة ،ضػػػف إىل ذلػػة كانػػت مبثابػػة قتػػزة كصػػػل بػػني مدي(1  البسػػاتني الكثػػري كاضتصػػوؿ كالواسػػعة بػػني طبيعيػػان 
كمػػػا سػػػب  كأف  جعلهػػػا دتتلػػة مرفػػػ ينفػػاس كتػػػون  يف اظتيػػػداف التاارم،ناىيػػة عػػػن قر ػػػا مػػن السػػػاحل 

 أشرنا،كل ذلة أىلَّها ألف تكوف العاصمة السياسية كاالقتصادية للدكلة الزيانية.
أمػػػا فيمػػػا متػػػص مدينػػػة ندركمػػػة فقػػػد دتركػػػزت ىػػػي األخػػػرل يف موقػػػع ػتصػػػن،إذ توجػػػد بقلػػػب سلسػػػلة      

للسػكن كاإلقامػة  مفضػالن  ما جعلهػا يف منػ ل عػن األخطػار كمكانػان بة،رة اظتعركفة مبسالكها الصػعجباؿ ترا
كبالنسبة مدينة ىنني فوجودىا على مقربة من البحر جعلها دتتلة ميناء حتػدَّث عنػو اظت رخػوف كمػا ذكرنػا 

ادية للدكلػػة الزيانيػػة ذلػػة سػػالفان أنػػو عػػاد عليهػػا بػػالنفع إىل اضتػػد الػػذم أصػػبحت فيػػو مبثابػػة الرئػػة االقتصػػ
 نذاؾ،كقد زاد يف عمراهنا كرتالية بناءىا لالشتغاؿ غالبية سكاهنا يف اارة القطن كالقمػاش الػيت ضػمنت 

  (2 عتم راا كفريا،ذلة ما أشار إليو اظت رخوف أمثاؿ حسن بن ػتمد.
  راث معمارم ذتنيتعك  رتيع ىذه اظتميزات التارمتية صورة ما اكتسبتو تلة اظتدف الثالث من ت     

 جاء حصيلة إؾتازات عرب اظتراحل التارمتػػػػية اظتتػػػػػػتالية،تكاملت مع بعضها البعض عرب الزمن،لتشكل يف
 خاصية ثقافية معينة نتتزج فيها اظتعنوم باظتادم،تلبية للمصلحة اطتاصة با خرة األخػػػػػري كيانان موحد ذم

                                  
         2002،مػػػوفم للنشػػػر،اصتزائر،1،جثقافيػػػة دراتسػػػة تسياتسػػػية عمرانيػػػة اجتماعيػػػة،تلمسػػػاف فػػػي العهػػػد الزيػػػانيعبػػػد العزيػػػز فػػػياليل،-1
 167 :ص
 15:،ص2ج،مصدر ساب ،اضتسن بن ػتمد الوزاف-2
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 (1 انطلقت منها رتيع حواضر العامل اإلسالمي.كالدنيا،فقد كاف ذلة القاعدة اليت 
 كندركمة كنتياة عوامل متعددة كؼتتلفة بدأت تلة اطتاصية الثقافية اليت دتيزت  ا مدينة تلمساف    

كختتفي حتت كط ة التنمية اضتضرية اليت أدخلت إىل نسياهم تتالشى  كىنني عن غريىم من اظتدف
كتلبيةن لرغبة أفراد اجملتمع اظتلحة يف اكتساب سنة التغيري كالتاديد،مع  التارمتي تعديالت عميقة،دتاشيان 

كضع أفضل من الوضع الذم يعيشونو عرب ؼتتلف اجملاالت كالسكن  الصحة اظتواصالت...إخل،كمن يف 
كتفقدىا اقع التارمتية عتذه اظتدف الثالث،د اظتعامل األثرية كاظتو  دي راث،أصبحت التنمية اضتضرية مشكلة ت

            من النشاطات التقليدية كصناعة الزربية،البلغة الصوؼ...إخل  صيتها كمالػتها األصلية،فكثريه شخ
من النسي  التارمتي للمدف،كىو ما زاد يف اتساع اعتوة بني ماضي ىذه اظتدف  قد اضمحلت دتامان 

 .كحاضرىا
 :تلمساف كندركمة كىنينالمشاريع التنموية الحضرية خالؿ فترة االحتالؿ الفرنسي بمدينة -2

                يف ذلػػػة منطقػػػة تلمسػػػػافأليالػػػة اصتزائػػػر  نػػػػذاؾ مبػػػا كامػػػل اظتنػػػػاط  التابعػػػة   احتػػػل اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي
       أ يف تطبيػػ  غتموعػػة مػػن اإلجػػراءاتالػػيت شػػهدت أحػػداثان سياسػػية بػػارزة،كمبارد اسػػتيالئو عليهػػا حػػم بػػد

عمليػة  قػدر مػن الثركات،كقػد مسَّػت ليستنزؼ أكػربكاالجتماعية، اليت ختدـ مصاضتو العسكرية كالسياسية
 كػالن مػن مدينػػة تلمسػاف كندركمػة كىنػػني باعتبػارىم جػزءن اليتاػػزأ   االحػتالؿ كالتحطػيم كالبنػاء كاالسػػتنزاؼ

 من اصتزائر.  
تعتػػػرب مرحلػػػة االحػػػتالؿ الفرنسػػػي مػػػن األسػػػباب األكىل كاظتباشػػػرة يف إدخػػػاؿ مفهػػػـو جديػػػد للتخطػػػي     
 لعمراٍل كأسلوب مغاير عن الذم ألفو الفرد اصتزائرم يف العيا،فقد أدَّل إىل حدكث ذكباف للشخصية ا

 اضتػػػػضارية اليت تػػػميزت  ا حواضر اظتغرب األكس  كزكاؿ طابعها اظتعمارم يف كعاء ؽتلوء مب ثرات غريبة        
                                  

                15العػػػػدد،غتلػػػػة اظتخطػػػػ  كالتنمية،تخطػػػػيط المدينػػػػة العربيػػػػة اإلتسالمية،الخصو ػػػػية كالحداثػػػػةكامػػػػل بشػػػػري كػػػػاظم الكنػػػػاٍل،-1
 86:ص،2006بغداد،
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عن اعتوية كالثقافة العربية األصيلة اليت توارثتها األجياؿ عن األسالؼ،كىو ما جعلها مبثابة اضتلقة الرابطة 
 بينهم. 
 بداية االحتالؿ الفرنسي لمنطقة تلمساف: 2-1

د انتقػػػػاـ لإلىانػػػػة الػػػػيت تعػػػػرض عتػػػػا قنصػػػػلها اظتسػػػػمى ديفػػػػاؿ مل يكػػػػن إعػػػػالف اضتػػػػرب علػػػػى اصتزائػػػػر غتػػػػرَّ 
"Dival"ـ،فقػػػد قػػػدَّـ القنصػػػل كريسػػػي1830لسػػػنوات سػػػابقة عػػػن سػػػنة إفتػػػا يعػػػود"Kirssi"  ميقرتىحػػػان

ـ الحتالؿ اصتزائر،كأعاد بعد تسعة أعواـ من التفكري يف كيفيػة اقتحػاـ اصتزائػر اقػرتاح 1782لفرنسا سنة 
فيػػػو أىػػػم النقػػػاط الػػػيت تسػػػاعد علػػػى دخػػػوؿ  ـ،ػتػػػددان 7911مشػػػركع احتالعتػػػا للخارجيػػػة الفرنسػػػية سػػػنة

،لكػػػن حصػػػانة مدينػػػة اصتزائػػػر كقػػػدرا ا الدفاعيػػػة حػػػاؿ دكف تطبيػػػ  ذلػػػة اظتخط ،األمػػػر الػػػذم (1 اصتزائػػػر
اصتزائػر ىػي اظتدينػة الوحيػدة يف العػامل الػيت تسػتح  أف تسػح  بواسػطة  اعرتؼ بو ىو نفػ  قػائالن:"...إفَّ 

حظػت فرنسػا  لة جهنمية،لكننا لسنا مت كدين من تػ ثري ذلػة لكػي نيقػدـ علػى ااكلػة ..."،كبعػد أف ال
أف السياسػػػة االسػػػتعمارية للػػػدكؿ األكركبيػػػة بػػػدأت تطفػػػو إىل السػػػطح عقػػػب قيػػػاـ الثػػػورة الصػػػناعية كتزايػػػد 

         إضػػػافة إىل ظهػػػور األطمػػػاع الربيطانيػػػة مػػػن خػػػالؿ اضتملػػػة اسػػػتغالؿ رؤكس األمػػػواؿ الفائضة،اضتاجػػػة إىل
 راـ ػإىل توطيد عالقا ا عرب إب ـ الحتالؿ اصتزائر،سارعت1816سنة "Ixmote"اليت شنَّها إكسموت 

صػػفقات لالصػػطياد اظترجػػاف كبنػػاء اضتصػػوف كحصػػن  الباسػػتيوف كاضتصػػوؿ علػػى امتيػػازات مػػن السػػلطاف 
العثمػػػاٍل سػػػليم األكؿ لكػػػن بقػػػى اعتػػػدؼ األكؿ كاألخػػػري ىػػػو االحتالؿ،فعمػػػدت علػػػى تكليػػػف قنصػػػلها 

اظتركحة اظتنعرج اطتطري الذم غرٌي غترل األمور إىل حىٍبة م امرة الستفزازه،فكانت حادثة "Dival"ديفاؿ
 ( 2 ـ.1830كساىم يف احتالؿ اصتزائر سنة 

 بعدما بسطت فرنسا ىيمنتها على اصتزائر العاصمة،انكب اىتمامها الكامل على اسيد سياستها
 فػػيها االستعمارية التوسعية داخل البالد،فوصل مد ىا االستعمارم إىل منطقة تلمسػاف اليت اصػػػطدمت

                                  
 276:صمكتبة النهضة اصتزائرية،اصتزائر، د ت(،،3،جكالحديثتاريخ الجزائر في القديم مبارؾ بن ػتمد اعتاليل اظتيلي،-1
 275-271:،صساب مرجع ،مبارؾ بن ػتمد اعتاليل اظتيلي-2
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صتػػػ ت إىل عقػػػد معاىػػػدة معػػػو شتيػػػت مبعاىػػػدة تافنػػػػة،اليت يف مبوجبػػػػها عنػػػدىا مبقاكمػػػة األمػػػري عبػػػد القادر،
حتػديد األماكن التابعة ضتكم األمري،لكن سرعاف ما نقضػتها كضػربت بنودىػا عػرض اضتػائ  رافضػة فكػرة 

جػػانفي 30 يف Bugeaud وجػػو"االحػػتالؿ اػػدكد لتسػػتويل علػػى مدينػػة تلمسػػاف هنائيػػا بقيػػادة اصتنراؿ"ب
        ـ،كمػػػن بعػػػدىا مدينػػػة ندركمػػػة يف شػػػهر أفريػػػل مػػػن نفػػػ  السػػػنة بعػػػد اشػػػتباكات عنيفػػػة 1842مػػػن عػػػاـ 
             ،ليشػػػػمل االحػػػػتالؿ بػػػػاقي تػػػػراب منطقػػػػة تلمسػػػػاف مبػػػػا Bédeauعبػػػػد القػػػػادر كاصتنػػػػراؿ بيػػػػدك  مػػػػع األمػػػػري

القػػػػػادر مبدينػػػػػة معسػػػػػكر ظتواجهػػػػػة اصتنػػػػػراؿ الفرنسػػػػػي يف ذلػػػػػة مدينػػػػػة ىنني،بعػػػػػدما التحػػػػػ  األمػػػػػري عبػػػػػد 
 (1 "الموريسيار" الذم حق  ؾتاحا عسكريان ىناؾ.

 السياتسة العمرانية الفرنسية في منطقة تلمساف: 2-2
قػػاـ اظتسػػتعمر الفرنسػػي عقػػب اسػػتيالئو علػػى منطقػػة تلمسػػاف بتطبيػػ  غتموعػػة مػػن العمليػػات اظتنسػػقة 

التخطػػػػي  كالتنظػػػػيم ككضػػػػع الرقابػػػػة الكاملػػػػة كالتوجيػػػػو كفػػػػ  إسػػػػرتاتياية توفػػػػ           كاظتتكاملػػػػة تشػػػػمل أساسػػػػان 
سياسػػػة العلػػػى ذلػػػة اعتمػػػدت علػػػى  ان بػػػني الظػػػرؼ اظتكػػػاٍل كالتكػػػوين االجتمػػػاعي لسػػػكاف اظتنطقػػػة،كبناء
ا باعتبارىحتولػت إىل سياسػة اسػتيطانية،اضتضرية ك داة فعالة كمناسبة لتاسيد سياسػتها االسػتعمارية الػيت 

اظتدينػة         لكػوفكػذا مػارم كاالجتمػاعي علػى أرض الواقع،ك تررتة مباشرة كفعلية ظتراقبة كتنظػيم التخطػي  اظتع
 (2 ىي اضتضارة،كأف أم تغري يطاعتا سيطاؿ النس  االجتماعي كالثقايف للماتمع ككل.
ف كندركمػة كىنػني  من ىذا اظتنطل  أعلنت فرنسػا سياسػتها  االسػتعمارية العمرانيػة داخػل مدينػة تلمسػا

كاسػتحداث  عرب ش  طرؽ متعامدة فيما بينها،إذ عملت على إعادة تشكيل بنيتها بطابع معمارم غريب
ثنائيػػة حضػػرية متاػػاكرة يف اظتكػػاف            ؾتػػم عنػػو بػػركزتوسػػعات معماريػػة جبانػػب مػػدنيت تلمسػػاف كندركمػػة،ما 

نني باعتبػػػػارىم الطريػػػػ  اظتختصػػػػر لتحقيػػػػ  ث الطابع،اسػػػػتاابة ظتتطلبػػػػات اظتسػػػػتوطلكنهػػػػا متنػػػػافرة مػػػػن حيػػػػ
حػػػػػني  "Sabastier"األىػػػػػداؼ االسػػػػػتعمارية الفرنسػػػػػية،كذلة مػػػػػا أكػػػػػدَّه الباحػػػػػث الفرنسػػػػػي صباسػػػػػتيو

                                  
 117-119:ىنرم تشرشل،مرجع ساب ،ص ؿشار -1
 06:ػتمد عبد الستار عثماف،مرجع ساب ،ص-2
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قػػػاؿ:"...إف لفرنسػػػا فائػػػدةن كبػػػرية جػػػدان يف جلػػػب أعػػػداد معتػػػربة مػػػن الفرنسػػػيني إىل اصتزائر،ألهنػػػا الوسػػػيلة 
مشػػػػاؿ إفريقيا،ككتػػػػب أف حتقػػػػ  ذلػػػػة ا ف كلػػػػي  بعػػػػد       الوحيػػػػدة الػػػػيت دتكنهػػػػا مػػػػن تثبيػػػػت ىيمنتهػػػػا علػػػػى 
،كىػػػي الفكػػػرة نفسػػػها أكػػػدىا اصتنػػػراؿ الفرنسػػػي بياػػػو (1 نصػػػف قػػػرف ألنػػػو سػػػيكوف قػػػد فػػػات األكاف..."

"Bugeaud" لتكسػػػػري اظتفهػػػػـو الغػػػػريب ،كأيضػػػػان (2 إذا مل يتبػػػػع باالسػػػػتيطاف بقولػػػو الغػػػػزك سػػػػيكوف عقيمػػػػان
كإحداث قطيعة  ذه اظتدف الثالث،العمراف اإلسالمي ية اليت يعكسها ة كاعتوية اإلسالماألصيل يف العمار 

 .بني اظتاضي كاضتاضر
اظتتمثل يف إحكػػػػاـ قبضػػػة اليػػػػد        ضػػػرم االسػػػػتعمارم مػػػع اعتػػػػدؼ العسػػػكرم،كمػػػا تالئػػػم التخطػػػػي  اضت
نابليوف أثنػاء  مستفيدة يف ذلة ؽتا قاـ بوأم انزالقات أمنية داخل اظتدينة،على اظتدف حتسبا ظتنع حدكث 

إكتػػاد ختطػػي  معمػػارم يسػػاعد "Hawsman"إذ طلػػب مػػن اظتهنػػدس اظتعمػػارم ىاكشتػػافالثػػورة الفرنسػػية،
ىػذا األخػري علػى إعػادة ختطػي  اظتدينػة بػاظتخط  الشػعاعي الػذم يسػهل  قاـعلى قمع الثورات بباري ،ف
دة الثػائرين يف الشػوارع اظتتعرجػة مػن مطػار  بدالن ظتيداف بااػاه الشػوارع اظتسػتقيمة،ببساطة نصب اظتدافع يف ا

،ألف نسػػػياها اظتعمػػػارم العتيػػػ  شػػػكَّل حاػػػرة عثػػػرة أمػػػاـ السياسػػػة (3 كىػػػو مػػػا قامػػػت بػػػو باظتػػػدف العتيقػػػة
قتصػػادم يف حديثػػو عػػن الوضػػع اال"Blanqui"الكاتػػب الفرنسػػي بالنكػػي ذكػػره االسػػتعمارية،كذلة مػػا

اإلقلػيم لوحدىا على حتويػل  القادرةىي لكربل أف تطبي  اإلصالحات اكؽتتلكات الدكلة الفرنسية،م كدان 
عػػن طريػػ  إزاحػػة النسػػي   ال يػػتم إالَّ كأف ذلػػة ،الػػذم يف احتاللػػو بواسػػطة األسػػلحة إىل مسػػتعمرة حقيقيػػة

                                  
1-E.Sabastier,Quelques Mots sur l’Algérie,imprimerie Henry Michel,Nimes, 

1892,p:19,In:Gallica.Bnf.fr  

  22،غتلػػػػةكاف التارمتية،العػػػػدد (1830-1840)رنسػػػػية فػػػػي الجزائػػػػر بدايػػػػة االحػػػػتالؿالسياتسػػػػة العقاريػػػػة الفصػػػػا  زتػػػػري،-2
 129:،ص2013الكويت،

3-Ministre de la Guerre,Tableau de la situation des établissements Français 

dans l’Algérie en 0281,imprimerie Royale,Paris,1841,p  :72 
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كبغض ىر السياسػػة االسػػتعمارية،و ،لػػذلة كانػػت السياسػػة العمرانيػػة جػػ(1 مػػن اظتػػدف كليػػة اظتعمػػارم العتيػػ 
 (2 د الفضاء العمراٍل اظتادة األكلية ألم عملية استعمار.الذكر يعَّ عن االعتبارات السالفة  النظر

ذكػػره قامػػت فرنسػػا ب خضػػاع كػػل األمػػالؾ اظتسػػرية بالقػػانوف اإلسػػالمي قبػػل احتالعتػػا  مػػع مػػا يفَّ  دتاشػػيان 
،حم تبسػػػػ  ىيمنتهػػػػا كتسػػػػتحوذ علػػػػى رتيػػػػع للازائػػػػر لقوانينهػػػػا اػػػػددة  ليػػػػات اظتلكيػػػػة العقاريػػػػة هنائيػػػػان 

،فمػػػػا كػػػػادت دتػػػػر شػػػػهراف عػػػػن اتفاقيػػػػة اصتزائػػػػر الػػػػيت أبرمتهػػػػا مػػػػع الػػػػدام حسػػػػني (3 اظتمتلكػػػػات اظتعماريػػػػة
كالػػػػػيت قضػػػػػت احػػػػػرتاـ الديانػػػػػة امديػػػػػة كحريػػػػػة السػػػػػكاف كؽتتلكػػػػػا م كاػػػػػار م ،ـ1830جويليػػػػػة 05يف

ء ـ،اظتتضػػمن إنشػػا1830سػػبتمرب 8،حػػم أعلنػػت عػػن قػػرارات كػػاف أكعتػػا القػػرار الصػػادر يف(4 كصػػناعتهم
عػن نواياىػا  عرض اضتائ  ما نصت عليو بنػود االتفاقيػة ككاشػفةن  ضاربةن  Domaineقطاع أمالؾ الدكلة 

األراضػػػػي خػػػػازف كالػػػػدكاكني عليػػػػو مػػػػا جػػػػاء يف مادتػػػػو األكىل:"كػػػػل اظتنػػػػازؿ كاظت من بػػػػني مػػػػا نػػػػصَّ ك اطتفيػػػػة،
حتػت سػػلطة األتػراؾ الػػذين غػادركا اصتزائػػر أك الػيت خصصػػت ظتكػة كاظتدينػػة  كاظت سسػات الػػيت كانػت سػػابقان 

 ،لقػد أيتبػع ىػذا القػػرار بقػرار  خػر أصػػدر(5  لفائدتػػوسػريَّ حتػت أم عقػد سػت كؿ إىل قطػػاع أمػالؾ الدكلػة كتي 
ـ يهدؼ إىل تدعيم القرار الساب  ككتسده علػى أرض 1830ديسمرب7اصتنراؿ كلوزيل بتاريف من طرؼ 

 الواقع.
                                  

-1 M.Blanqui,Algérie,rapport sur la situation économique de nos possession 

dans le nord de l’afrique,W.Coquebert éditeur, Paris,1840, p:28, In:books 

.gogle.dz  

 129:صا  زتري،مرجع ساب ،ص-2
ختصػػػػص تػػػػاريف  ،مػػػػذكرة ماجسػػػػتري1830-1714الملكيػػػػة العقاريػػػػة فػػػػي الجزائػػػػر السياتسػػػػة الفرنسػػػػية تجػػػػاهعيسػػػػى يزيػػػػد،-3

 51:،ص2000جامعة اصتزائر،معاصر،قسم التاريف،
 13:،ص2007،دار البصائر،اصتزائر،2،جأبحاث كآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد ا،-4
 124:صا  زتري،مرجع ساب ،ص-5
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يتضػػػػح مػػػػن ىػػػػذين القػػػػرارين أف اظتسػػػػتعمر الفرنسػػػػي أراد ضػػػػرب اعتويػػػػة اإلسػػػػالمية منػػػػذ األيػػػػاـ األكىل 
ياة ػػػػػػػػػػػمػػػػت اضتارىا مػػػػا دمػػػػػػػػػػػي  ت ثقيػػػػدمان يف سياسػػػػتو الػػػػيت لػػػػن تتحقػػػػ  كلػػػػن تيػػػػ يمضػػػػيى ل،باصتزائر لوجػػػػػػػػػػػػػوده 

 فيمػػػا بعػػػد تواصػػػلك منظػػػور اإلسالمي،لل يػػػدب أجياهػػػا يف اجملتمػػػع اصتزائػػػرم كفقػػػان  ةػاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػ
ـ يف استصدار قانوف "فاريين"أك كما يعرؼ 1873في سنة ارات التعسفية كالقوانني اجملحفة،فإصدار القر 

علػػى نػػصَّ ألنػػو جػػاء حتقيقػػا ألىػػدافهم يف هنػػب األرض كاظتمتلكػػات العقارية،كقػػد  باسػػم قػػانوف اظتعمػػرين
إلزالػػة التشػػريع اإلسػػالمي اظتػػنظم للعمػػراف باظتػػدف،كذلة الفرنسػػية علػػى كػػل شػػيء شػػراؼ اإلدارة كجػػوب إ

حسػػب مػػا جػػاء يف مادتػػو األكىل الػػيت تضػػمنت مػػا يلػػي:"إف ت سػػي  اظتلكيػػة العقاريػػة بػػاصتزائر كاالنتقػػاؿ 
 (1 التعاقدم للملكيات كاضتقوؽ العقارية مهما كاف أصحا ا ختضع للقانوف الفرنسي".

أهنػا كانػت باصتزائر، السياسػة االسػتعمارية الفرنسػية العمرانيػة ـ ذكػره عػنمػن رتيػع مػا تقػدَّ  يتضح جليان 
العالقػػة الػػيت كانػػت اعتويػػة ك ر ككٌسػػاظتػػادم  تراثهػػا مالسػػتعمار اسػػتيطاٍل،عمل علػػى حتطػػي مباشػػران  انعكاسػػان 

حم يتسػم لػو إرسػاء دعػائم دكلػة جديػدة كإكتػاد تربيػر الحتاللػو رىا،قائمة بني ماضػي ىػذه األمػة كحاضػ
 .اصتزائر
ما طاؿ اصتزائر يف تلة اظترحلة الزمنية من ختريب كإتالؼ للمقومات اضتضارية ىػو مػا طػاؿ مدينػة  إفَّ 

       ثركات،كثانيػػػػػان الحتػػػػػوائهم مػػػػػن حيػػػػػث اظتوقػػػػػع ك  لكػػػػػوهنم أكالن مػػػػػدنان ذات أقتيػػػػػةتلمسػػػػػاف كندركمػػػػػة كىنني،
كانػت تتميػز   بعػد أف صػبحت ىػي األخػرل ،فعلى جانب مهم من بصػمات األسػالؼ يف عػدَّة غتاالت

يف غتملهػا منسػػامة  ،تػػػػػػػبدكعتي  بػتالحم مفردا ػا اظتعماريػة كتكامػل مكونا ػا يف كيػاف عضػوم موحػػػػػػػػػػد
ىػػػذا التصػػػميم الؿ ػػػػػػكتسبة مػػػن خػػػػػػػمع،ػػػػمساد اصتاػػػػػػطو اظتػػػػػػػيتوس لي الػػػذمػػػػػػػالك كمتاانسػػػة ضػػػمن إطػػػاره

فػػػػػػي كعػػػػػػاء غريػػػػػػػػػب عػػػػػن الػػػػػعمػػػػػراف ء تػػػذكب شػػػي ان فشػػػ ػػػػػػلها تفاصيشخػػػصيػػػػػة منػػػػػػػػػفردة،بدأت  العتيػػػ  
                                  

،أشػػغاؿ (1870-1873اف االحػػتالؿ الفرنسػػي )ػػػػػَّ للتشػػريعات العقاريػػة فػػي الجزائػػر إبالحقيقيػػة  لخلفيػػاتعػػدة بػػن داىػػة،ا-1
(،منشػػػػػػػػػػورات كزارة اجملاىػػػػػػػػػػدين  1830-1962اف االحػػػػػػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػػػػػػي  اظتلتقػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػوطين األكؿ حػػػػػػػػػػوؿ العقػػػػػػػػػػار يف اصتزائػػػػػػػػػػر إبٌػػػػػػػػػػ

 149 :ص،2007اصتزائر،
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ػػد يف ال مػػػػػن حػػػػيث الطػػػػػػػػراز،كليػػةن   مياإلسػػػػػال الشػػكل اظتسػػتعملة أك البنػػاء كال مػػن حيػػث مػػواد  البنػػاء،اظتعتمى
 (1 .للمباٍل اطتارجي
الشة أف اإلدارة جزء ال يتازأ مػن حيػاة اإلنسػاف،حيث ال تبػدأ حياتػو    مدينة تلمساف:2-2-1   

رشتيػػان إالَّ بورقػػة ىػػي شػػهادة اظتػػيالد كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػهادة الوفػػاة،كىي أسػػلوب مػػن 
ىػداؼ أساليب التنظيم اٌلي عتا إطارىا القانوٍل اطتاص  ا يضػب  توجها ػا كعتػا جانػب مػايل تنفػذ بػو أ

،كىػػي يف اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة (2 السياسػػة العامػػة للػػبالد
التنميػة اضتضػػرية باظتػدف كمػػن جهػة أخػػرل نتكػن أف تكػػوف مبثابػة حاػػرة عثػرة يف طريقهػػا كذلػة لألسػػباب 

 التالية:
 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػط- ر عتػػا سػػواءن  كػػاف عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (3 عقباىا.
                                  

 14:صأبو القاسم سعد ا،مرجع ساب ،-1
اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة حػػػافظ،أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي -3

  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   
 
 
 

 
صػػػنفت مدينػػػة تلمسػػػاف العتيقػػػة  كقطػػػاع ػتمػػػي مسػػػاحتو  403/09كفقػػػا للمرسػػػـو التنفيػػػذم رقػػػم 

 02ك °34.53 عػرضمشاال كدائػرة  دقيقة55ك.1°18يقع بني خ  طوؿ كتار ى51اإلرتالية تقدر بػ
دقيقػػة شػػرقا،لتدىا مشػػاال شػػارع غػػازم أكؿ ػتمػػد كجنوبػػا شػػارع زتصػػايل سػػايح،أما شػػرقا فيحػػدىا شػػارع 

وجػػػداف ضػػػمن  ييبػػػدك أف ىػػػذاف الشػػػارعني،(1 قػػػوار حسػػػني كغربػػػا شػػػارع االسػػػتقالؿ كشػػػارع الرائػػػد جبػػػار
تنتهػػػي أف احة اظتدينػػػة أكػػػرب مػػػن ػػػػػالنسػػػي  اظتعمػػػارم كلػػػي  علػػػى مشػػػارؼ حػػػدكدىا الغربيػػػة،كما أف مس

       "L’allé de pinعنػػدقتا،أما الشػػارع الغػػريب الػػذم لتػػدىا فهػػو مػػا كػػاف يعػػرؼ باسػػم شػػارع الصػػنوبر"
 يف الفرتة االستعمارية كىو اليـو شارع العزكٍل رمضاف.

نقطػػة القطػاع امػي حتػوالت عميقػة يف تكوينهػا اظتعمػارم خػالؿ فػرتة حيا ا،فقػد بػدأت كا عػاش ىػذ
مراقبة للطري  التاارم الذم نتر ؿتو اظتغػرب األقصػى كشتيػت  نػذاؾ ببوماريػا،كمع كصػوؿ اظتػد اإلسػالمي                

خػالؿ الفػرتة الزيانيػة كأصػبحت  جديػدة زاد عمراهنػا اتسػاعان  ةإىل مشاؿ إفريقية ظهرت يف نف  اظتكاف نوا
تسػػمى تلمساف،ينقسػػم عمراهنػػػا إىل أربعػػة أقسػػػاـ ديػػين كسياسػػي كاػػػارم كسػػكين،ما ي كػػػد زيػػادة حاػػػم 

دت فيػػػػو مكانػػػػة مرموقػػػػة بػػػػني حواضػػػػر اظتغػػػػرب كاظتشػػػػرؽ إىل اضتػػػػد الػػػػذم تقلَّػػػػ كمعماريػػػػان  اظتدينػػػػة اجتماعيػػػػان 
كمل ،دينة كثػريان ػػػػػية اظتػػػػغري مورفولوجػػػػهم مل تتلَّ ػػانيني ػتاإلسالمي،كحم بعد زكاؿ الدكلة الزيانية كحلوؿ العثم

ألف مػػا يف اسػػتحداثو مػػن قػػبلهم مل متػػرج عػػن مفهػػـو العمػػراف ،إىل حػػد  مػػا متتػػف طابعهػػا اظتعمػػارم العتيػػ 
 (.01م ػػورة رقػػػظر الصػػػػػ،أنمن ذم قبل وجوداظتمراف ػػػػػػػواف  مع العػػػػػػػكتما كلَّد انسااـ  وػػػػػكى،الميػػػػاإلس

                                  
،متضػمن 2009نػوفمبر 29ىػػ،الموافل لػػ1430ذم الحجػة  12مػ رخ فػي 403/09مرتسػـو تنفيػذم رقػم اصتريدة الرشتيػة،-2

 6-7،ص:2009،اصتزائر،71،العددإنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة تلمساف كتعيين حدكده
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ـ أفقدكىا عراقتها كىويتها اإلسالمية،بسبب ما أشتتػو 1842لكن غتيء الفرنسني كاحتالعتم عتا سنة 
حقيقػػة تلػػة ة الوعي،ا كانػػت تعتػػرب مػػا كػػاف مناػػزان ضػػربان مػػن ضػػركب اصتهػػل كقلَّػػك هنَّ ك ،ثسياسػػة التحػػدي

النػواة األكىل الػيت تكونػت فيهػا علػى يػد الركمػاف  كىػو ػتاكلػة الرجػوع باظتدينػة إىلالسياسة كاف شػي ا  خر،
طػػراز معمػػارم أطلػػ  عليػػو  االحػػتالؿ بػػرز خػػالؿ فػػرتةكقد كػتػػو كػػل مالػػو عالقػػة باعتويػػة العربيػػة اإلسػػالمية،

قاصػػػدين بػػػو يف نفػػػ  الوقػػػت تلػػػة اضتركػػػة  "Arabisance"اظتعمػػػاريوف الفرنسػػػيوف اسػػػم الطػػػراز العػػػريب
 لقواعػد العمػارة الركمانيػة يد لتحديث النسي  اظتعمارم العتي  كفقان الدؤكبة يف البحث عن كل ما ىو جد

 (1 كما عيرؼ أيضا باسم الطراز الكولونيايل.
سػػارو مسػػتقيم ارتكػػز الطػػراز اصتديػػد علػػى اسػػتحداث رتلػػة مػػن التفاصػػيل العمرانيػػة ك نشػػاء الشػػوارع مب

بطػاب  أكطػابقني السػتيعاب كفتح عدد مػن السػاحات كبنػاء مسػاكن عموديػة كمتعامد مع بعضو البعض،
،اكػػم أف االسػػتيطاف أداة فعالػػة (2 أكػػرب قػػدر مػػن اظتعمػػرين الػػذين كػػاف أغلػػبهم ذك مرجعيػػة دينيػػة يهوديػػة

إلؾتاح اظتشركع االستعمارم تستخدمو أم دكلة مستعمرة لتحقي  أىدافها اليت تسعى إىل حتقيقها مثلمػا 
 ،كقد اؿتصر أىم ما قاـ بو يف مايلي:(3 قامت بو إسرائيل يف فلسطني إبَّاف القرف اظتاضي

الشػة أف اإلدارة جػزء ال يتاػزأ مػن حيػاة اإلنسػاف،حيث    الم التاريخية: ـــاستغـالل المع-أ   
ال تبدأ حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد كال تنتهػي رشتيػان إالَّ بورقػة أخػرل ىػي شػهادة الوفػاة،كىي 

ٌلي عتا إطارىا القانوٍل اطتاص  ا يضب  توجها ا كعتا جانػب مػايل تنفػذ أسلوب من أساليب التنظيم ا
                                  

 28،مػ 01،غتلػة جامعػة دمشػ  للعلػـو اعتندسػية،العددالكولونيالي في الشخصية المحلية في العمػارة كالعمػرافندل اضتػالَّؽ،-1
 248،ص:2012دمش   

-6 Djilali Sari,Tlemcen,La Cité-Patrimoine à Sauvegarder,La Tachfinya à 

Reconstruire Imperativement,édition ANEP,Algérie,2006,p:77  
 80،الدار الثقافية للنشر،فلسطني، دت(،ص:التطور العمراني كالتراث المعمارم لمدينة القدس الشري لتي كزيرم،-3
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،كىػػي يف اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا (1 بػػو أىػػداؼ السياسػػة العامػػة للػػبالد
بعث عملية التنمية اضتضرية باظتدف كمن جهة أخرل نتكن أف تكوف مبثابة حارة عثػرة يف طريقهػا كذلػة 

 الية:لألسباب الت
 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف عػػدـ - كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.الب ء الشديد يف تنفيذ -
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

 
  نوفمرب 30بعد دتػػػػكن اظتسػػػػػتعمر الػػػػػفرنسي من احػػػػتالؿ مدينة تلػػػػػمساف كاسػػػػػتيالئو علػػػػيها هنائيا يف    

                                  
فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة اإلدارة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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ػػػػ ـ1842 ييفػػػػو كفقػػػػا ظتتطلباتػػػػو من أجػػػػل تكفاء تعػػػػديالت علػػػػى النسػػػػي  اظتعمػػػػارم،ضػػػػإل اىتمامػػػػوو توجَّ
اظتدينػة،ف مر  إعمػار كتنظػيمإلعػادة ع خطة عمل اكم العاـ للازائر كضكمن أجل ذلة قرَّر اضتالعسكرية،
       لزمها ػػػػػػػكما يدينة،ػػػػػػعػػن اظت لػػػػػػكامتقريػػر   ضريػػػػػػػفيو لتحػػػػػد موظػػػػػػراف أف يبعػػث أحػػػػػػاطعػػة كىة ظتقػػػػمػػدير اظتالي

      أرسػػػػل  طبعان كفقػػػػا للمنظػػػػور الغريب،كنػػػػزكالن ألكامػػػػرهيل لتاسػػػػيد عمليػػػػة التنميػػػػة اضتضػػػػرية،الؼ مػػػػاػػػػػػػػػمػػػػن غ
،كبعػػد كصػػولو (1 ،إىل مدينػػة تلمسػػافM.Leclereqىػػذا األخػػري نائػػب مفػػتا اظتاليػػة اظتسػػمى"لوكلرؾ" 

بعث برسالة إىل مديره بوىراف يقوؿ فيها:"...بعد ستة أياـ من اظتشي الشػاؽ حتػت األمطػار الغزيػرة  اإليه
مباػػيء مػن طػرؼ اضتػاكم العػػاـ الػذم أيعلػم مسػبقا  بيػدك كصػلت إىل مدينػة تلمسػاف كالتقيػت بػػاصتنراؿ

للازائر،لقػػػػػػد كجػػػػػػدت ىػػػػػػذا اصتنػػػػػػراؿ علػػػػػػى أىبػػػػػػة االسػػػػػػتعداد ظتواجهػػػػػػة أم مقاكمػػػػػػة باظتدينػػػػػػة كالنػػػػػػواحي 
اىػػا اجملاكرة،ككجػػدت اظتدينػػة يف حالػػة متقدمػػة مػػن التػػدىور تعمهػػا الفوضػػى كالػػدمار كاطتػػراب يرتسػػم ظتػػن ير 

بػػػ م  بكامػػػل تفاصػػػيلو كمػػػن دكف يصػػػاب ظػػػان مػػػا اػػػد مبػػػم ال يػػػزاؿ ػتتفصػػػورة البػػػ س كاضتػػػزف،إذ بالكػػػاد 
عاجػل للمبػػاٍل للمدينة،لػػذلة كتػػب أف تضػػعوا يف خػػدميت أحػػد  جػػردضرر،حسػب رأيػػي البػػد مػػن إجػػراء 

أف دركب  اظتتخصصني يف اظتسح ميداٍل كغتموعػة مػن الوسػائل الػيت تسػاعد يف حتديػد األماكن،خصوصػان 
لػوكلرؾ  د اإلطالع على رسالة نائب مفػػتا اظتاليةبػعك ،اظتدينة ال حتمل لوحات التسمية كغري مرقمة ..."

.Leclerecq M  ـ 1842فيفػرم  24كعقد عػدد مػن االجتماعػات  أصػدر اضتػاكم العػاـ للازائػر يف
           صػػػػنفت ىػػػػذه األخػػػػرية قػػػػد انػػػػت ريفيػػػػة أك مدنية،ك إىل مصػػػػادرة رتيػػػػع اظتمتلكػػػػات سػػػػواءان ك قػػػػراران يهػػػػدؼ

        عليهػػػػا كأصػػػػلها ألم فػػػػرتة يعػػػػود تػػػػاريف بنائهػػػػا كأقتيتهػػػػا ككػػػػذا الشػػػػوارع لطبيعتهػػػػا كحالتهػػػػا الػػػػيت ىػػػػي  تبعػػػػان 
،كما قاـ اظتستعمر على إثر الرسالة السابقة بتقوية اظتباٍل كحتصينات اظتدينة،كذلة مبوجػب (2  اليت حتدىا
طػػػػػرؼ اضتػػػػػاكم للػػازائر  نذاؾ،كالػػػػػذم أكػػػػػدَّ علػى ضػركرة ـ من 1843فرم ػػػػػػفي 26ادر يف ػػػػػالقرار الص

                                  
-6 André Lecocq,Tlemcen Ville Françaie (1842-1871),l’administration Militaire 

(1842-1852),Tome 01,éditions internationales,Tanger,1949,p:80  

2-ibid,p:82-85  
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  ي ػػػػة اظتنشػػػػآت كقصػػػػر اظتشػػػػور ليصػػػػبح النػػػػواة السياسػػػػية كاإلداريػػػػة كالعسػػػػكرية للمسػػػػتعمر،كبعد إعػػػػػػػػادة
األشػػػغاؿ أصػػػدرت اللانػػػة اعتندسػػػية العسػػػكرية تقريػػػر حػػػوؿ تقويػػػة كإصػػػالح السػػػور الشػػػمايل  اسػػػتكماؿ

ذا بػرزت كػكى،(1  اظت قػتذر إصالحو اللتصػاقو مػع اظتستشػفى رقي،أما السور الغريب فقد تعكاصتنويب كالش
 لتعديالت اضتضرية على اظتدينة.أكىل ا

أحػػد الفرنسػػيني الػػذين اسػػتقركا مبدينػػة تلمسػػاف يف السػػنوات  l’Abbé Bargésنقػػل القػػ  بػػارج  
األكىل لالحتالؿ الفرنسي حقائ  كشهادات مرئية عمَّا قاـ بو اظتستعمر إلعادة ىيكلة مورفولوجية اظتدينػة 

قصر اظتشور الذم اختػذ منػو مركػزان إداريػان بخدمة ظتصاضتو السياسية كاالجتماعية،فقد اىتم يف بادئ األمر 
بعد أف حطَّػػػم اظتسػػػاكن اجملػػػاكرة لػػػو كالػػػيت فػػػاؽ عػػػددىا اظتػػػائتني مسػػػكن عػػػرب اصتهػػػة الشػػػمالية ،ان كعسػػػكري

كالغربيػػػػة،ذكر ىػػػػذا القػػػػ  أف عمليػػػػة اعتػػػػدـ قػػػػد طالػػػػت أيضػػػػا ضػػػػريح كػػػػاف موجػػػػودان بػػػػالقرب مػػػػن قصػػػػر 
ـ أقدـ اظتستعمر على حتطيم أسػوار مسػاد أغػادير الػيت كانػت ال تػزاؿ جاذتػة 1843،كيف سنة (2 اظتشور

،كييعتقد أف اإلبقاء على اظت ذنة       (3 تشهد على عم  تاريف اظتدينة مبقيان يف الوقت نفسو اظت ذنة على حاعتا
كىػػػػذا مػػػػا سيسػػػػاعد فرنسػػػػا علػػػػى إبػػػػراز       هنا علػػػػى حاػػػػارة حتمػػػػل نصػػػػوص التينية،بػػػػد احتػػػػواءكػػػػاف سػػػػبب 

ال يتاػػزأ                       ة،باعتبار فرنسػػا جػػزءان عالقتهػػا القدنتػػة بشػػماؿ إفريقيػػا كت كيػػد مشػػركعية احتالعتػػا للازائػػر عامػػ
تلمسػاف، كمػا أف ذلػة تعبػري مباشػر عػن ىا العسكرم إىل مدينػة من اإلمرباطورية الركمانية اليت كصل مد  

    (4 رغبتها يف قراءة تاريف اصتزائر ب عني فرنسية،كتفػػػػسريه مبا يتناسػػػػب مع اضتاضر الذم متدـ مصػػػػاضتها.
                                  

1-Abdelkader Tahar,Médina de Tlemcen Mutation,Sauvegarde et Durabilité,Thèse de 

Doctorat en histoire et archéologie et Arts populaires,réalisée en cotutelle entre l’université 

Nice Sophia Antipolis-France et l’aboratoire du patrimoine archéologique et sa valorisa- 

tion L’université de Tlemcen ,Nice ,2015, p:111-112 

2-L’abbé Bargés,Op.cit,p:359-387 

3-ibid,p:164 

 07:ص،2003،اصتزائراضتكمة،،اوث كدراسات،دار أضواء على تاريخ الجزائر القديمػتمد البشري شنييت،-4
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أنػػػو  خصوصػػػان ،اسػػػتقرار اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي بقصػػػر اظتشػػػور فػػػرض إجػػػراء تعػػػديالت عليػػػو كمػػػا كرد ذكره   
كجده يف حالة متقدمة من اطتراب كالدمار،فعمد علػى إزالػة مػا تضػمن مػن عمػائر  يلػة للسػقوط بعػد أف 

كتعزيػػػز حطمهػػا كليػػة إلنشػػاء مستشػػػفى عسػػكرم كثكنػػة للانػػػد،باظتوازاة مػػع ذلػػة قػػػاـ بتقويػػة حتصػػيناتو 
رة،فقد جعػػػل ارتفاعهػػػا إىل ستسػػػة أمتػػػار كشتكهػػػا إىل فاعي عػػػرب إصػػػالح أبوابػػػو كأسػػػواره اظتتضػػػري جانبػػػو الػػػدي 

كاحػػد مػػرت مسػػتعمالن مػػادة اضتاػػر يف البناء،كمػػا قػػاـ بفػػتح بػػاب ضػػخم بوسػػ  السػػور الشػػمايل للمشػػور 
رب مػن البػاب الػذم أؾتػزه يصل ارتفاعو إىل غاية الشرافات،إىل جانب ذلة استعمل بنايتني كجػدتا بػالق

ييرجح أهنما بقايا قصػر قػدَل إليػواء مػا يقػارب أربعػني جنػدم ضتراسػة تلػة اصتهة،لقػد بلغػت تكلفػة تلػة 
ص اظتسػػػتعمر اصتهػػػة اصتنوبيػػػة مػػػن القصػػػر إلنشػػػاء ،كقػػػد خصَّػػػ(1 األشػػغاؿ ثػػػالث مائػػػة ألػػػف فرنػػػة فرنسػػػي

 (2 ح ت مينان ظت كنة اصتنود الفرنسيني.،إضافة إىل مستودعات للقممن األبقار رأس800ضتوايل إسطبالت 
مل تستثن السياسة العسكرية الفرنسية مساد قصر اظتشور،الذم يرجع تاريف ت سيسو حسب األخوين   

      كأنػػو خضػػع لعػػدة تعػػديالت لطاف الزيػػاٍل أيب زتػػو موسػػى األكؿ،جيػػورج ككليػػاـ مارسػػيو لفػػرتة حكػػم السػػ
،كعقػب دتركػز (3 كزخارفػو كحػم بػالط أرضػيتو الػذم أقتلػع كليػايف فرتة حكم األتراؾ مسَّت بيت الصػالة 

اظتسػػتعمر الفرنسػػي بقصػػر اظتشػػور أجػػرل عليػػو ىػػو ا خػػر عػػدة تعػػديالت شػػوَّىت فنيػػو اظتعمػػارم األصػػيل 
       كأفقدتػػو أصػػالتو ليتناسػػب مػػع كظيفتػػو اصتديػػدة كمسػػتودع للمستشػػفى العسػػكرم،كذلة اسػػتنادان ظتػػا جػػاء

ـ الػػذم يف اإلشػارة فيػػو إىل ضػركرة اسػػتخداـ 1863جػواف  23ة اعتندسػة بتػػاريف يف تقريػر رئػي  مصػػلح
ـ قػدَّـ حػاكم 1872جػواف 0 9مساد اظتشور كمسػتودع،كبعد مػركر تسػعة سػنوات تقريبػا كبالتحديػد يف

       اظتقاطعػػػة ردان علػػػى ىػػػذه القضػػػية يف رسػػػالة بعػػػث  ػػػا إىل اصتنػػػراؿ ي مرىػػػا فيهػػػا إجػػػراء التعػػػديالت الالَّزمػػػة 
أم لغايػة ظتػدة سػتة سػنوات،بقي اظتساد كمسػتودع حػريب ك اليت كردت يف تقرير رئي  اظتصلحة اعتندسية،

                                  
1-André Lecocq,Op.cit,p:68 

2-ibid,p:72 

3-Georges et william Marçais,Op.cit,p:313 
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فرضت ىذه الوظيفة اصتديدة لقد ،(1 أين يف حتويلو إىل كنيسة تابعة للمستشفى العسكرمـ،1878سنة 
م كاسػػتبدالو بسػػقف شػػبيو بسػػقف اظتسػػنَّ لػػت يف حتطػػيم سػػقفو أيضػػان إجػػراء تعػػديالت ىندسػػية عميقػػة دتثَّ 

كما الشػرقي علػى شػكل صػليب،الكنائ  كحتطيم القبػة كإزالػة اػراب ككضػع ثالثػة نوافػذ بػ على جػداره 
اليت كانت قد جلبت يف كقت سػاب  مػن موقػع  Onyx على إثر ذلة بنقل أعمدة رخاـ األكنيك اـ ق

 (2 ؿ موجودة ىناؾ إىل حدي الساعة.كىي ال تزاأيب اضتسن التنسي، اظتنصورة إليو،ا نيقلت ظتساد
أف كػػل التعػػديالت الػػيت أجرىػػا اظتسػػتعمر  Charle Brausselardاعػػرتؼ اظتستشػػرؽ شػػارؿ بركسػػالر      

مباشران على القيمة الفنية اظتعماريػة الػيت كضػعها فيػو اظتعمػارم  إعتداءان الفرنسي على مساد اظتشور كانت 
م ذنتػػو الػػيت مل نتسسػػها ضتاجتػػو اظتاسػػة        دراسػػي الفػػن اإلسػػالمي،إالَّ فلم يبػػ  منػػو مػػا يثػػري اىتمػػاـ ،الزيػػاٍل

مػػػػن السػػػػور الغػػػػريب لقصػػػػر اظتشػػػػور تسػػػػاعده يف مراقبػػػػة تلػػػػة الناحيػػػػة           كقريبػػػػان  مرتفعػػػػان  عتػػػػا باعتبارىػػػػا مكانػػػػان 
 (3 .ناء اليت أعيد  ا تصميمو ككنيسةأما ما تبقى فقد تالشى حتت ضربات اظتعوؿ كمواد الب

جنػػود  إليػػواءاسػػتخداـ اظتسػػتعمر أيضػػان بعػػض اظتسػػاكن الػػيت ال تػػزاؿ ػتتفظػػة ب جزائهػػا كاملػػة كمراكػػز 
،يعود ألحػػد القػػادة للسػػور الشػػرقي للمشػػور كػػاف مالصػػقان   اصتػػيا الفرنسػػي مثػػل اسػػتغالؿ مسػػكن ضػػخم

ب أكػرب العسكريني األتراؾ اظتسمى"اظتصطفى"،كذلة بعدما يف زيادة طاب  فوقو حػم يػتمكن مػن اسػتيعا
أصبح يسمى فيما بعػد بثكنػة "اظتصطفى"نسػبة لصػاحبو،كما اسػتغل اظتسػتعمر الفرنسػي ك عدد من اصتند،

ألهنا كانػت لكبري،بعد أف قاـ ب عادة  ي تها ثكنة"البايلة"اليت كيجدت باصتهة الشمالية الشرقية للاامع ا
اف تواجػػد األتػػراؾ مبدينػػة سػػت إبَّػػىػػي األخػػرل يف حالػػة مػػن اطتراب،اػػدر اإلشػػارة إىل أف ىػػذه الثكنػػة أيسي 

إلحكػاـ قبضػتهم  حتطػيم النسػي  اظتعمػارم العتيػ  أهنػم سػبقوا اظتسػتعمر الفرنسػي يف ما ي كػد "تلمساف"،
           ىػػػػػذا اظتسػػػػػكن نصػػػػػف كتيبػػػػػة عسػػػػػكرية فرنسػػػػػية بػػػػػني اظتشػػػػػاة كفػػػػػرقتني  علػػػػػى اظتدينػػػػػة كنواحيها،كقػػػػػد ضػػػػػمَّ 
                                  

4-Abdelkadar Tahar,Opcit,p:109  

 116 ،ص:شريف الرزقي،مرجع ساب -1
6-Charle Brosselard,Les Inscriptions....,4

emme
année N° 19,Op.cit,p:246 
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،إضػافة لػذلة اسػتغل غتموعػة (Bernard Mathias Henry"  1مػن الفرسػاف بقيػادة برنػارد ماتيػاس"
مػػن اظتسػػاكن كانػػت توجػػد بػػني سػػاحة االنتصػػار كشػػارع معسػػكر مراب  ػتمػػد حاليان(،كقػػد شتيػػت بثكنػػة 

،كاستغل أيضان متانة أسوار القيصارية،ككرب حامها كمخزفو (1 اظتعزكز نسبة السم اضتي الذم كجدت فيو
 (2 كظيفتها األصلية.بعدما أفرغها من  للعتاد اضتريب

وجػود علػى مسػتول طريػ  األسػوار م سػكنماختػار اظتسػتعمر اظتعمرين خاصػة  أطفاؿأماـ تزايد عدد ك 
Rue du Rampart، الػػذم كػػاف موجػػودان مػػػن مسػػار السػػور الػػدفاعي يف نفػػ   ىػػذا األخػػريؾتػػز أي لقػػد

كقػػػد ،مراقبػػػة حػػػدكد اظتدينةتسػػػهيل عمليػػػة كذلة ل،بعػػػدما حتطمػػػت غالبيػػػة أجزائػػػو جػػػراء االشػػػتباكاتقبل،
ف مػارم  اختػار اظتسػتعمر مبػم  خػر بػنف  اظتكػاف إلسػكاف اظتعلمػة  كماـ، 9ـ ك7تراكح عرضو ما بني 

            تلميػػػػذ  23بتػػػػدري  1845أكتػػػػوبر  01 الػػػػيت بػػػػدأ عملهػػػػا يػػػػـو Anna Marie Gérard جػػػػرارد
(3 .ذكور10ك إناث 13من بينهم

  
     مورفولوجيػػة النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ  لتغػػري جػػوىرم  تعػػرضذا االسػػتحداث اصتديػػد للمدرسػػة عتػػكػػاف 

كما نت  عنو ،ذلة النمو السكاٍل النات  عن تنامي أعداد اظتعمرين كما سنرلدكر بفعل ،يف ىيكلو العاـ
 مدينػة تلمسػاف ،فقػد كػاف يػتم تلقينػو يف،كلي  فقػ  اظتورفولوجيػة فقػد تغػريت طريقػة التعليممن متطلبػات

 بالكتاتيب كاظتدارس القر نية.
  أم شػػيئ لػػو عالقػػة باعتويػػة  كػػد أف السياسػػة االسػػتعمارية مل تسػػثمثػػل ىػػذه التعػػديالت كغريىػػا ت إفَّ 

اظتعماريػػة اإلسػػالمية سػػواء كػػاف مبػػم أكتصػػميم خػػاص اي،كمػػا دتاشػػى ذلػػة مػػع بعػػث التنميػػة اضتضػػرية 
                                  

3-André Lecocq,Op.cit,p:69-112 

1-André Lecocq,Op.cit,p:69 

2-Sidi Mohamed Negadi, Michel Terrasse,Agnés Charpentier,L’image de Tlemcen dans 

Les Archives Françaises,Imprimerie Mauguin,Algérie, 2011,p:149  

3-André Lecocq,Op.cit,p:164-165 
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اظتعمارم،كالرسم التخطيطي اظتوايل يبني التعديالت اعتندسية اليت قامػت مبدينة تلمساف لتحديث النسي  
  ا اإلدارة االستعمارية لتحويل مساد اظتشور إىل كنيسة.

 

 

 :يبين المقاطع األفقية كالعمودية الخا ة بتحويل مسجد المشورإلى كنيسة01الرتسم التخطيطي رقم 
 بدكف مقياس(.):001Abdelkader Tahar,Op.cit,pالمستشفى العسكرم.عن:

 إنشاء الساحات العمومية:-ب   
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لكونػػػو دتيػػػز مبميػػػزات  حظػػػي الفضػػػاء العمػػػراٍل ظتدينػػػة تلمسػػػاف باىتمػػػاـ اإلدارة العسػػػكرية الفرنسػػػية،ال   
 حضػػارية خاصػػة،بل ألنػػو شػػكَّل حاػػرة عثػػرة أمػػاـ سياسػػتو االسػػتعمارية،لذلة عمػػد علػػى إرسػػاء أفتػػوذج

     عرب تشييده امتػدادات مػن اظتسػاكن اظتنتظمػة بطػاب   مع مبادئو كأىدافو العسكريةماشى معمارم غريب يت
أحػػػد أبػػػرز  لقد أعتػػػربت ىػػػذه األخػػػريةكشػػػ  شػػػوارع مسػػػتقيمة كاسػػػتحداث سػػػاحات فسػػػيحة،أك طابقني،

كقد لركمػػاٍل كاليونػػاٍل علػػى حػػد السػػواء،العناصػػر اظتعماريػػة األفقيػػة الػػيت دتيػػز  ػػا التكػػوين العمػػراٍل الغػػريب ا
كػػل الشػػرائح االجتماعيػػة لاللتقػػاء فيمػػا بيػػنهم أك لبيػػع سػػلعهم،كما كانػػت تسػػتعمل يف حػػاالت خػػدمت  

كلمػػػة ذات أصػػػل التيػػػين مشػػػػتقة          اضتػػػرب لتامػػػع اصتنػػػود أثنػػػػاء اهػػػزىم  للخػػػركج للحرب،كالسػػػاحة لغػػػػةن 
 الفعػػػػػػلمػػػػػػن  شػػػػػػتقةاظت"Agora"،ككانػػػػػػت تعػػػػػػرؼ عنػػػػػػد اليونػػػػػػاف باسػػػػػػم األقػػػػػػورة"Platea"مػػػػػػن بالتيػػػػػػا

"Agreisein" رفػػػػت عنػػػػد الركمػػػػاف باسػػػػػم الػػػػذم يعػػػػين اجتمػػػػع كفتػػػػػى ضػػػػمن حيػػػػز مفتػػػػوح،يف حػػػػػني عي
".Forum"الفرـك

 1)   
أمػػا اصػػطالحا فهػػي مسػػاحة كبػػرية اضتاػػم فارغػػة ػتاطػػة مباموعػػة مػػن األبنيػػة كمفتوحػػة علػػى الشػػوارع    

  الثاٍل ك األرضػػية الطبيعيػػة،بػػنف  مسػػتول  يكػػوف مسػػتول أرضػػيتومنهػػا  األكؿكىػػي علػػى ثالثػػة أنواع،النػػوع 
يكػػوف فأكرب،أمػػا الثالػػث  ن مسػػتول األرضػػية الطبيعيػػة ليعطيهػػا دتيػػزان عػػ كػػوف مسػػتول أرضػػيتو مرتفػػع قلػػيالن ي

كيظَّػػػف ىػػػذا العنصػػػر اجملػػػايل يف التصػػػميم ك ،(2 مسػػػتول أرضػػػيتو مػػػنخفض عػػػن مسػػػتول األرضػػػية الطبيعيػػػة
 18يف  بعػػػد القػػػرار الصػػػادر عامػػػةن ساف كاصتزائػػػر ػػػػػػلمتعمر مبدينػػػة تػػػػػرؼ اظتسػػػػػػدث مػػػن طػػػػػالعمػػػراٍل اظتستح

صتلػػػػب اظتعمػػػػرين الػػػػذين مل يكػػػػن "Bugeaud"مػػػػن طػػػػرؼ اضتػػػػاكم العػػػػاـ اصتنػػػػراؿ بياػػػػو ـ1841أفريػػػػل
حػػػم يػػتمكن ك ،(3 عػػن اظتػػدف الفرنسػػية ب مكػػػػاهنم االستػػػػػػػػقرار يف بي ػػة عمرانيػػة ختتلػػف عمػػا ألفػػوه معماريػػان 

                                  
-6 Fadila Kettaf,La Fabrique des éspaces,Conceptions,Formes et des Places 

d’oran (Algerie),Thése du Doctorat,Discipline,geographie et aménagement de 

l’espace,L’université Paul-Valéry-Montpellier 3,France,2013,p: 53-56  

القديمػة فػي مدينػة نابلس،تحليلهػا مقترحػات تشػكيل الفراغات،السػاحات العامػة فػي البلػدة أسامة عبد ا صا  مصطفى،2-
 14-15:،ص2010،،جامعة النااح الوطنية،نابل ختصص ىندسة اظتعمارية،كلية الدراسات العليارسالة ماجستري،،تطويرىا
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مػػن  ذلػػة مبدينػػة تلمسػػاف عمػػد علػػى إجػػراء تعػػديالت عػػرب حتطػػيم عػػدداظتسػػتعمر الفرنسػػي مػػن اسػػيد 
كلعل أبرز ما قامت بو يف ىذا اجملاؿ حتطيم أحد أبرز اظتعامل األثرية باظتدينػة كاظتتمثلػة يف اظتدرسػة اظتساكن،
 اليت سب  كأف حتدثنا عنها.( 1 التاشفنية

يف تلػػػػػة اضتقبػػػػػة عيػػػػػدَّت مػػػػػن أنػػػػػذر التحػػػػػف اظتعماريػػػػػة بػػػػػاظتغرب اإلسػػػػػالمي كأبػػػػػرز منػػػػػابر العلػػػػػم لقػػػػػد    
ببػاري  اظتشػيدتني  Sorboneبلنػدف كالسػوربوف Oxfordيف ذلػة مثػل جامعػة أكسػفورد  الزمنية،مثلها
عػػد ـ،احتلػػت اظتدرسػػة التاشػػفنية موقعػػا اسػػرتاتيايا يليػػ  مبكانتهػػا العلميػػة فقػػد بنيػػت علػػى ب13يف القػػرف 

ـ جنػػػػػوب اصتػػػػػامع الكبػػػػػري بػػػػػالنواة اظتركزيػػػػػة للمدينػػػػػة بػػػػػني عػػػػػدد مػػػػػن اظتنشػػػػػآت الػػػػػيت تقاشتػػػػػت معهػػػػػا 25
،اسػتعماعتا اظتسػتعمر الفرنسػي كمكػاف لإليػواء (2 األقتية،كمساد سػيدم بلحسػن التنسػي كقصػر اظتشػور

اء عليػو إىل اظتدينة،إذ كػاف شػغلو الشػاغل ىػو إحكػاـ القبضػة ظتنػع حػدكث أم اعتػد  جنده ساعة دخولو
خاصػػػة كأف اظتدرسػػػة كبػػػرية اضتاػػػم كتوجػػػد مبكػػػاف قريػػػب مػػػن قصػػػر اظتشػػػور الػػػذم اختػػػذ منػػػو مركػػػزا إداريػػػا 

   كألػػػػها اظتستعمر إىل ؼتزف لػػػػـ حوَّل1845ايء سنةػػػػة،كمع مػػػػنة اظتدرسػػػػػػذاؾ بثكػػػػيت  نػػػػ،كشتان ػػػػػكعسكري
ت كاتسػػػعت دائػػػرة سػػػيطرتو كزاد نفػػػوذه جعػػػل مػػػن قاعا ػػػا ػتػػػالَّ ،كبعػػػدما توطػػػدت قػػػدماه جيػػػدان (3 األبقػػػار
 (1 كمن بيت صال ا قاعة للحفالت األمر الذم أفقدىا قيمتها الدينية كليا.اارية،

                                                                                                          
-3 Tarik Bellahsene,La colonisation en Algérie processus et procédures de 

création des centres de peuplement,institutions,intervenants et outils, le cas 

de centres en kabylie du Djurdjura 1857-1899, une illustration de la plaine 

vers la montagne,Thése de Doctorat,Discipline ville et enivronement,Université 

de Paris 08Vincennes,Saint-Denis,Paris, 2006,p:295  

ج ازدىارىا على يػد السػلطاف عبػد الػرزتن أبػو تاشػفني شييدت ىذه األخرية يف الفرتة اليت شهدت فيها الدكلة الزيانية أك  التاشفينية:-1
تكػن  كيلع ببناء الدكر كايري القصور كتشػييد اظتصػانع كاغػرتاس اظتنتزىات...فخلَّػد  ثػاران مل"...الذم حتدث عنو لتي بن خلدكف قائالن:

تػاريف بنائهػا يرجػع إىل النصػف األكؿ مػن القػرف كذكر أيضان لتػي بػن خلػدكف أف قبلو ظتلة كال عرؼ عتا مبشارؽ األرض كمغار ا..."،
 133-134 :،صمصدر ساب لتي بن خلدكف،،أنظر:ـ1337ـ ك1318ىػ اظتواف  لسنيت737ىػ ك718ما بني سنة ـ،14ىػ/8

-6 Djilali Sari,Op.cit,p:107-109  

3-André Lecocq,Op.cit,p:72 
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 ـ قػػدَّـ اجملل  البػػػلدم ظتدينػػػػة تلمسػػػػػاف طلبػػػػػا إىل القائػػػػػد العسػػػػكرم ليسلمو ملكػػػػػية 1860كيف سنة    

 22اظتدرسة التاشفينية،لكن ىذا األخري رفض طلبو،كبعد اظتداكالت الػيت اجتمػع فيهػا اجمللػ  البلػدم يف 
إىل  5028من جهتو حػاكم مقاطعػة كىػراف بعػث برسػالة حتػت رقػم ك ـ أعاد تقدَل طلبو،1865فيفرم 

إىل سػػوؽ للخضػػر كالفواكػػو،يف  مػػدير التحصػػينات يطلػػب فيهػػا االسػػتحواذ علػػى ملكيػػة اظتدرسػػة لتحويلهػػا
نػػافورة ميػػاه ك  مكاهنػػاطلػػب اجمللػػ  البلػػدم ظتدينػػة تلمسػػاف قيػػدـ  ػػدؼ  ػػدنتها إلؾتػػاز سػػاحة  كػػاف حػػني

 جػانفي 18على شاكلة الساحات األركبية،بعد عدة مفاكضات عرض قائػد اعتندسػة العسػكرية تقريػران يف
غرفػػة 78ب ؾتػػاز أشػػغاؿ إؾتػػاز بنايػػة ذات ـ حػػوؿ تسػػليم اظتدرسػػة بشػػرط أف يقػػـو اجمللػػ  البلػػدم 1867

ـ 1868مػارس  27بعد سنة من ىذا العػرض أرسػل اضتػاكم العػاـ للازائػر رسػالة بتػاريف ك اي الفرساف،
  يعلمػػػو فيهػػػا مبوافقتػػػو علػػػى التنػػػازؿ عػػػن اظتدرسػػػة مقابػػػل مبلػػػا مػػػايل لتحويلهػػػا إىل سػػػوؽ للخضػػػر كالفواكػػػو

ـ 1873دفع علػػى ثالثػػة أقسػػاط،كمع غتػػيء سػػنة ييػفرنة، 6000مبوجػب ذلػػة يف االتفػػاؽ علػػى مبلػػا ك 
   مػن قبػل أصدر اجملل  البلػدم قػرار  ػدنتها حسػب مػا كػاف مسػطران لػو يف ؼتطػ  التهي ػة العمرانيػة اظتناػز 

  (2 فق . ؾتاز ساحة عامة يلتقي فيها اظتعمركفـ إل1859جويلية 08يف 
بني الواقع الذم كجده باظتدينة كمػا يريػده  إحداث مقاربةيف  يكوف اظتستعمر الفرنسي قد ؾتحبذلة ك 

 بػػالا علػػى كػػاف لتحطػػيم اظتدرسػػة التاشػػفينية أثػػره يدان ظتفهومػػو يف التنميػػة اضتضػػرية،كقد  اسػػو خدمػػةن ظتصػػاضت
 المي يف اظتػػػػػػػشرؽ ػػػػػػػعمارم ذم الطػػػػػػػابع اإلسػػػػػػػػػفن اظتػااؿ الػػػػػػػػػػػرائدين يف مػػػػػػػػفرنسيني الػػػػػػػػد الػػػػػػػػػفسية أحػػػػػػػػن
Edmond Duthoit  يدموند دكتواكىو يسٌمى بظتغرب كا

 لتميزىا بثراء فين كزخريف رائع ،كقد ت ثر  ا (3 
                                                                                                          

،رسػالة لنيػل الدكتوراه،ختصػص ا ثػار الزخرفة المعمارية في عهد المرينيين كالزيانيين،دراتسة تحليلية مقارنةػتمد طتضر عػوظتي،-4
  261:،ص2013لقايد،تلمساف، ثار،جامعة أيب بكر ب اإلسالمية،قسم علم ا ثار كالتاريف،شعبة علم

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:214-215 

يف غتاؿ الرسم  ينحدر من عائلة مرموقة،يف مدينة أميان  الفرنسية 6837:كيلد سنة (Duthoit Edmond)إيدموند دكتوا -3
ـ باظتفتشػػية العامػػػة اظتختصػػػة 1872مػػػام  14عني بقػػرار كزارم يف كاعتندسػػة،اىتم بدراسػػػة الفػػن العػػػريب باظتشػػرؽ كاظتغػػػرب اإلسػػػالمي،

 أنظر:،يف مسق  رأسو6889،تويف سنةيف اصتزائر التارمتيةبدراسة اظتعامل 
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و،كعنػػدما ت اظتدرسػػة التاشػػفنية اىتمامبعد قدكمػػو إىل مدينػػة تلمسػػاف بعػػد سػػػنة مػػن تعيينػػو شػػدَّ فالصػػنع،
بعػػث رسػػالة إىل كزيػػر التعلػػيم كالفنػػوف اصتميلػػة الفرنسػػي،جاء فيهػػا مػػا يلي:إنػػو هػػا ختريبمباشػػرة حتطيمهػػا ك 

من أجػل انتػزاع قطػع الػزلي  فرنػة فرنسػي، 1500ليشرفين أف أقرتح على معاليكم صػرؼ نفقػة مقػدارىا 
مػن اظت سػف  رضػها مبتحػف اللوفر،سػيكوفعكرتعها ل،الفائقة اصتماؿ اليت تػزين مػدخل اظتدرسػة التاشػفينية

 ف يضيع ما تبقَّى من ىذه الزخرفة الرائعة الصنع إىل األبد.جدان أ
كيف نقػػل مػػا ت لقػػت بػػو اظتدرسػػة التاشػػفينية     كأمػػر بصػػرؼ اظتبلػػا اظتػػايل اظتطلػػوب،اسػػتااب الػػوزير للرسػػالة 

  Musée de"مػػػػػػن زخرفػػػػػػة،لكن لػػػػػػي  كمػػػػػػا كػػػػػػاف مقػػػػػػرران  إىل متحػػػػػػف اللوفر،إفتػػػػػػا إىل متحػػػػػػف كلػػػػػػوٍل

Cluny"اإلشػارة فقػػ  إىل أف ىػذا األخػػري يضػم أنػػدر مػا جػػادت بػو قرلتػػة اإلنسػػاف         رمبدينػة باري ،اػػد
يف ىػػػذا العػػػامل مػػػن حتػػػف فنيػػػة علػػػى اخػػػتالؼ أنواعهػػػا كأصػػػلها كمػػػادة صػػػنعها،ا أرجعػػػت فيمػػػا بعػػػد إىل 

عػػرض بعػػض مػػن قطعهػػا كػػالزلي  كالزخرفػػة اصتصػػية بػػاظتتحف العمػػػومي تي  متحػػف اصتزائػػر العاصػػمة،كحاليان 
 (1 ريف بتلمساف.للفن كالتا

بالرغم ما طاؿ اظتدرسػة التاشػفينية مػن ختريػب كحتطيم،ف نػو ال يػزاؿ بعػض مػن أجػزاء أساسػا ا كبػالط 
قنػػوات  دتريػػرأرضػػيتها قػػابع يف بػػاطن األرض،كذلػػة حسػػب مػػا شػػاىده السػػيد سػػيدم ػتمػػد نقػػادم أثنػػاء 

اظتناػزة مػن طػرؼ اظتسػتعمر ديػة ـ مبحاذاة الباب الرئيسي  الشمايل( لدار البل1991الغاز الطبيعي سنة 
عنػػو  لقد بػػدا لػػو ؽتػػا ر ه أف بػػالط أرضػػية اظتدرسػػة يتشػػابو مػػع بػػالط قصػػر اظتشػػور الػػذم كشػػفت،الفرنسػػي

                                                                                                          
Nabila Oulebsir,Edmond Dethoit, un architecte néogothique et moderne,entre 

Picardie et Mediterranée,Actes du colloque international sur les orientalismes 

en architecture à l’épreuve des savoirs,Europe et monde extra-européen19-20
emme

 

Siecles,institut  national d’histoire de l’art,4 et 5 mai 2006,Paris,p:16 

-1 Djilali Sari,Op.cit,p:  56  
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           وف كاضتام(،مػػا ي كػػد أهنػػا حتلٌػػت بفػػن راؽ يػػنم اضتفريػػات الػػيت أقيمػػت بػػو مػػن حيػػث الشػػكل اطتػػارجي اللَّ 
 (1 عن الذكؽ الرفيع للمعمارم الزياٍل.

 عمػػػػػارم العتي ،حيػػػػػث فتحػػػػػت سػػػػػاحة أخػػػػػرلمل يتوقػػػػػف اسػػػػػتحداث السػػػػػاحات العامػػػػػة بالنسػػػػػي  اظت
بالتحديػػػد جنػػػػوب شػػػػرؽ اصتػػػػامع الكبري،كقػػػد أيطلػػػػ  عليهػػػػا اسػػػػم سػػػاحة النصر سػػػػاحة البشػػػػري إبراىيمػػػػي 

(،كعلى نفػػػػػ  االاػػػػػاه باصتهػػػػػة الشػػػػػمالية الشػػػػػرقية أؾتػػػػػزت سػػػػػاحة أخػػػػػرل شتيػػػػػت سػػػػػاحة "بياػػػػػو" حاليػػػػػان 
Bugeaud الشهداء حاليان  ساحة.) 

  :إنجاز عدد من المباني-جػ
نسػػي بعػػد دتكنػػو مػػن إحكػػاـ قبضػػتو صتميػػع اظتنػػاط  الػػيت احتلهػػا،للتكوين توجػػو اىتمػػاـ اظتسػػتعمر الفر    

من أجػل إضػفاء صػبغة عمرانيػة غريبػة عليػو اعلػو مالئمػا لعػيا اظتعمرين،ألنػو الداخلي للنسي  اظتعمارم،
،ضػف أف ذلػة متلو من أية مرجعية ىندسيةفوضويان كغري منظم، عمرانيان  عترب على حدي تفكريه تصميمان أي 

 ."Blanqui"النكيػػالكاتب الفرنسي ب أشارنا إىل ما ذكرهما يتواف  مع 
للقيصػػارية بالفضػػاء التاػػارم يف غتػػاؿ التهػػدَل  مػػا حػػدث بػػالنواة اظتركزيػػة للمدينػػة ىػػو نفسػػو مػػا حػػدث   

الػػيت تعػػين غتموعػػة "Caseria"مػػرادؼ للكلمػػة االسػػبانية  اريةالقيصػػ اسػػمىنػػاؾ مػػن يػػرل أف كالتخريب،
،باعتبػػار أف (2 الػػيت تعػػين اضتصػػن اظتنيػػع"Caséro"لكلمػػة اإليطاليػػة ،كىناؾ مػػن يػػرل أهنػػا لمػػن اظتسػػاكن

 مفهـو "القيصارية"معماريان عبارة من مكاف يضم عددان من البنايات الػػػمحاطة بػػػسور عاؿ،يف حني يػػػػػرل
 (3 من اللقب الركماٍل قيصر كىي تعين مدينة القيصر. اشتقتأهنا  ا خرالبعض 

                                  
،كىو حاليػان يشػغل A.S.P.E.W.I.Tمقابلة شفوية مع السيد سيدم ػتمد نقادم،عضو ساب  يف رتعية اافظة على البي ة،-2

لسػػػاعة اعلػػػى ،2016جػػػانفي 17األحػػػد:يػػػـومنصػػػب أسػػػتاذ ػتاضػػػر بقسػػػم علػػػم ا ثػػػار يف جامعػػػة تلمسػػػاف،أجريت اظتقابلػػػة بتػػػاريف 
 مساءن.14:40

-1 Charle Brosselard,Les Inscriptions Arabes de Tlemcen,In (R) Africaine, 

5
emme

année,N°25,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine,Algérie 1861,p:167 
 

 45:مرجع ساب ،صنقادم،سيدم ػتمد -2
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كانػػػت توجػػػد القيصػػػارية باصتهػػػة الشػػػمالية الشػػػرقية للاػػػامع الكبري،شػػػكلها اطتػػػارجي عبػػػارة عػػػن شػػػبو 
اضتاػم  ري منحرؼ قاعدتػو الكػربل تتاػو ؿتػو الغرب،كلػدكاع أمنيػة أحيطػت بسػور عػاؿ لػو بػاب كاحػد كبػ

بااػاه ثكنػة البايلكػة مشػاالن  اطتارجية،كاف نتتد من كراء مدرسػة البشػري اإلبراىيمػي جنوبػان ك بواب اظتدف 
رب مػػػن ػكينحػػػين ليتلقػػػى بالبػػػاب الرئيسػػػي شػػػرقا بالقػػػىل اصتهػػػة الشػػػمالية للاػػػامع الكبري،إ ا ينعطػػف غربػػػان 

ػػػسػػػم،أيخذت ك47راع اظتلكي،لوحػػة رخاميػػػة طوعتػػامسػػاد سػػػيدم البنػػا،عيلي  علػػػى با ػػا الػػػذي  د قيػػاس موحَّ
النزعػػػػػات بػػػػػني اػػػػػار القمػػػػػاش،كمل حتتػػػػػوم القيصػػػػػارية علػػػػػى اػػػػػالت التااريػػػػػة كالورشػػػػػات اضترفيػػػػػة ض لفػػػػػ

احتوت أيضان على اضتمامػات كالفنػادؽ ككنيسػة تلبيػة ظتختلػف متطلبػات التاػار الوافػدين لكنها فحسب،
 (1 إليها من الضفة األخرل.

تػػػػػػػر 
 بَّعػت
القػػػػػػػػػػػػػػي
صػػػػػػػػػػار 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
علػػػػػػػػػى 
مساح

ىكتارات كىي مساحة كبرية إذ ما قورنت مبساحة اظتدينة العتيقة بتػون  الػيت تقػدر بسػتة ة قدرىا ستسة 
،األمػػر الػػذم ي كػػد أهنػػا كانػػت علػػى قػػدر كبػػري مػػن األقتيػػة يف النسػػي  اظتعمػػارم،كأف مدينػػة (2 ىكتػػارات

                                  
 60-62:مرجع ساب ،صنقادم،سيدم ػتمد -1

6-Souria Baba Ahmed Kassab,Antagonisme entre éspace historiques et 

developpement l’urbain,cas de Tlemcen,Thése Doctorat d’état en Architecture 

et  urbanisme,option présérvation des sites et monuments historiques,Ecole 

polytechnique d’architecture et urbanisme,Algérie,2007,p:241 
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ؽ تلمساف كانت ذات مكانة مرموقة يف التاارة لي  فق  بني حواضر اظتغرب اإلسػالمي بػل حػم اظتشػر 
اإلسالمي،اؿتصر اىتماـ اظتستعمر الفرنسي بعد دخولو اظتدينة ترسيف أقدامو أقصى ما نتكن لذلة عمد 

،مػا كػاف ليقػع اختيػاره إليها سلفت اإلشػارةاليت كالقيصارية دتيزت باظتتانة  على استغالؿ بعض اظتباٍل اليت 
مبثابػػة اعػػرتاؼ غػػري مباشػػر  نناػػػػػحسػػب ض عليهػػا لػػومل تتميػػز اصػػائص ت ىلهػػا عتػػذه اظتهمػػة اضتساسػػة،كىو

 على دراية اظتعمارم الزياٍل بقواعد البناء كالتعمري.
بقيػػت القيصػػػارية علػػػى ذلػػػة اضتػػاؿ إىل أف يف التنػػػازؿ عنهػػػا لصػػػا  اجمللػػ  البلػػػدم مقابػػػل مبلػػػا مػػػايل 

فيفػػػرم  10مثلمػػػا حػػػدث للمدرسػػػة التاشػػػفينية،عقب التقريػػػر الػػػذم أعػػػٌده مػػػدير اعتندسػػػة العسػػػكرية يف 
ـ  اظتتضػػمن قػػػرار بيػػػع ثكنػػة البايلػػػة كالقيصارية،كأيضػػػان عػػدد مػػػن اظتسػػػاكن اجملػػاكرة عتمػػػا مبسػػػاحة 1896

 سػػنتآر،مل يػػتم حتديػػد ذتػػن البيػػع يف ىػػذا التقرير،كمػػا مل تكتمػػل50 ر ك 24ىكتػػار ك1إرتاليػػة قػػدرت بػػػ

 ل  البػػػػلدمػػػػػامت إدارة اجملـ قػػػ1904نػػػة ػػػػلوؿ سػػػػـ،كا1903مع غتيء سنة  إجراءات نقل اظتلكية إالَّ 

لتلمساف بتحطيم  ما اشرتتو مبا يف ذلة القيصػارية كأعػٌدت ؼتططػا يوضػح التهي ػة اضتضػرية اصتديػدة الػيت 
مسػػكن للمعمػػرين الػػذين جلبػػوا يف إطػػار سياسػػة االسػػتيطاف  28سػػتنازىا،كقد دتثلػػت يف اؾتػػاز مشػػركع 

ر،أؾتػزت بطػراز غػريب خػالص كيف أيضػان إؾتػاز سػوؽ مغطػى اليت بػادرت  ػا فرنسػا سػاعة دخوعتػا إىل اصتزائ
،كك نػو تعمَّػد كضػع أسسػو ىنػاؾ (1 باصتنوب الغريب  من القيصارية اليت قػاـ بتحطيمهػا اظتسػتعمر كتشػييده

عتػػػػػذا ت كػػػػػد اظتسػػػػػتعمر الفرنسػػػػػي أنػػػػػو اظتكػػػػػاف األمثػػػػػل  يسػػػػػتعمل للتاػػػػػارباعتبػػػػػار أف ذلػػػػػة اظتكػػػػػاف كػػػػػاف 
 اظتوايل يوضح التعديل اعتندسي اجملرل على ثكنة البايلة كالقيصارية.إلنشائو،كالرسم التخطيطي 

 

 :يبين التعديل الهندتسي المنفذ على القيصارية كثكنة البايل  إلنشاء السوؽ       02الرتسم التخطيطي رقم 
 058Abdelkader Tahar,Op.cit,p مػػػسكن كعػػػػدد من الػػػشوارع،عن: 28الػػػمغطى كمػػػػػشركع 

 

                                                                                                          
 

 

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:212 
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مكػاف كجػود القيصػارية سػابقان عػن اصتػامع الكبػري إالَّ حػوايل الذم كػاف يبعد موضع السوؽ اظتغطى   ال   
ـ،مسػػاحتو اإلرتاليػػة تقػػدر          25ـ أمػػا عرضػػو فيقػػدر بػػػ45شػػكلو اطتػػارجي مسػػتطيل يقػػدر طولػػو بػػػ،ـ45
با جر،فيمػػا متػػص  ،قاعػػدة جدرانػػو مبنيػػة ااػػارة مسػػتطيلة كمنحوتػػة،أما مػػا تبقػػى فقػػد بيػػين2ـ1125بػػػ

سػػػقفو،فقد جػػػاء شػػػبيها بسػػػقف الكنػػػائ   إىل حػػػد مػػػا،فيتح يف كسػػػ  كاجهاتػػػو األربعػػػة أبػػػواب تتقػػػدمها 
 سالمل الرتفاع أرضيتو عن مستول أرضية الشوارع اليت حتي  بو.

 Haëdoسػػتعمر اظتدرسػػة اصتديػػدة الػػيت تشػػرؼ علػػى شػػارع ىايػػدكاظتأؾتػػز  السػػوؽ اظتغطػػىإضػػافة إىل 

               كىي تشػػػغل اليػػػػـو كظيفػػػة متحػػػػف ،مركػػػػز اظتدينػػػةك 07الطريػػػػ  رقػػػم  الػػػراب  بػػػني فالكسػػػػن( شػػػارع معركػػػة 
"Jonnart"تالعػػػاـ جونػػػار   ـ مػػػن طػػػرؼ اضتػػػاكم1905مػػػام07يف تدشػػػينها يف

              اػػػدر اإلشػػػارة إىل،(1 
رسػة التاشػفنية جاع صػورة مشػا ة للمداسػرت  يفر شيد بطراز إسالمي ػتض رغبة مػن اظتسػتعمأف مدخلها 

 .اليت كانت على قدر كبري من اإلبداع الفين
           اظتلفػػػػػػت لالنتبػػػػػػاه أف تلػػػػػػة النقػػػػػػاط العسػػػػػػكرية نيصػػػػػػبت داخػػػػػػل النسػػػػػػي  اظتعمػػػػػػارم العتيػػػػػػ  بػػػػػػاصتهتني 

مػا اسػتثنينا ثكنة"غورمالػة"اليت أنشػ ت يف كقػت الحػ           االشرقية كاصتنوبية الشرقية على اسػتقامة كاحػدة إذ
مقابػػػل اظتركػػػز اإلدارم كالعسػػػكرم اظتشػػػور،كقد يف إنشػػػائها بعػػػد أف قامػػػت اإلدارة الفرنسػػػية بتطبيػػػ  قػػػانوف 
               اظتصػػػػػػػػلحة العامػػػػػػػػة كالػػػػػػػػذم يقضػػػػػػػػي مبصػػػػػػػػادرة رتيػػػػػػػػع اظتمتلكػػػػػػػػات لإلؾتػػػػػػػػاز مشػػػػػػػػاريع ذات طػػػػػػػػابع عػػػػػػػػاـ

  -1453-1454 قػػػاـ اظتسػػػتعمر مبصػػػادرة اثػػػين عشػػػرة مسػػػكن حتمػػػل األرقػػػاـ التاليػػػة: اظتنطلػػػ  مػػػن ىػػػذا
(bis)1452 1465-1461-1460-1117-1417-1455 غورمالػػػة ملكيتهػػػا لعائلػػػة  ترجػػػع

يتمثػػػل يف مقهػػػى كانػػػت تقػػػع بػػػالقرب مػػػن اكمػػػة مقابػػػل  الػػػيت تلقػػػى فيهػػػا اظتدعو"أزتػػػد غورمالة"تعويضػػػان 
دىا دتكػػػػػػن اظتسػػػػػػتعمر الفرنسػػػػػػي مػػػػػػن حػػػػػػل مشػػػػػػكلة إسػػػػػػكاف كتػػػػػػػػػػػػائبو اظتشػػػػػػور،بعد االنتهػػػػػػاء مػػػػػػن تشػػػػػػيي

 (2 العسكػػػػػػرية.
                                  

1-Louis Abadi,Tlemcen au Passé Retrouvé,édition Gandini,France,1994,p:63

2-André Lecocq,Op.cit,p:72 
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كما يف باظتوازاة مػع ذلػة اؾتػاز مشػركع اإلنػارة باعتبػاره عػامالن مسػاعدان يف رصػد التحركػات كاسػتتباب 
فرنػػة فرنسػػي لتػوفري اظتعػػدات الالزمػػة كاألعمػػدة  6000.00األمػن باظتدينة،لقػػد خيصػػص لػػو مبلػا قػػدره 

بتوصػػيل اظتػػاء الشػػركب للثكنػػات العسػػكرية كاظتقػػرات اإلداريػػة اظتهمػػة بعػػد أف كقػػاـ أيضػػان كالزيػػت كاطتي ،
 (1 ياه شرؽ مساد سيدم بلحسن.ػػػافورة للمػػػػػب نػػػػياه اليت كانت موجودة، كما نصَّ أعاد  ي ة قنوات اظت

 : مستقيمة كالعريضةفتس الشوارع ال-د
ا كجػػود اظتسػػتعمر الفرنسػػي يف مدينػػة تلمسػػاف ىػػو كجػػود لثقافتػػو كانتمائػػو للحضػػارة الركمانيػػة ذلػػة مػػ

زءاف ال يتاػػػػػزأف مػػػػػن مشػػػػػركعو االسػػػػػتعمارم أك قتػػػػػا ػػػػػػػػألهنما جع،ػػػػػػػده علػػػػػى أرض الواقػػػػػػػػسػػػػػعى إىل اسي
   وػػػتعمار كلػػػػاالس

كلكػػػي يػػػناح يف ذلػػػة فػػػرض شخصػػػيتو اظتعماريػػػة الغربيػػػة علػػػى اظتدينػػػة كأىاليهػػػا الػػػذين عاشػػػوا لقػػػركف 
عديػػدة حتػػت ظػػل شخصػػية معماريػػة كعمرانيػػة نابعػػة عػػن تعػػامل الػػدين اضتنيف،منػػذ أف خػػ َّ  ػػا إدريػػ  

قهػػا ،إىل غايػػة غتػػيء األتػػراؾ كاسػػتقرارىم  ػػا بعػػد أف أضت(2 ـ789ىػػػ/174األكؿ مسػػادان ب غػػادير سػػنة 
 (3 ـ.1554البايلربام صا  راي  باصتزائر العاصمة سنة 

الَّت تلة الشخصػية اظتعماريػة يف الشػوارع اظتسػتقيمة كالعريضػة الػيت يف شػقها داخػل اظتدينػة باعتبارىػا 
حم ال يبقػػى أم لتنقػػل جنػػود اظتسػػتعمر الفرنسػػي، أساسػػيا للػػنم  العمػػراٍل الغػػريب كشػػريانان حيويػػان  مكونػػان 

اظتدينة إال كيصلو جنوده،كقد باشر اظتستعمر اسيد ذلة يف السػنوات األكىل لالحػتالؿ حيػث  مكاف يف 
مػػدير اعتندسػػة بػػاصتزائر إعػػداد دراسػػة  ػػدؼ  Charonالعقيػػد شػػركف  Bugeaud كلَّػػف اصتنػػراؿ بياػػو

كت مػػن أكيف شػػهر إؾتػػاز غتموعػػة مػػن اظتػػدف  ػػا مػػع مرعػػاه طبوغرافيػػة اظتنطقػػة كنوعيػػة اظتنػػاخ السػػائد فيهػػا،
    تقريػػران  Ravoisieمػػن بيػػنهم اظتهنػػدس رافػػوزم الفرنسػػيني ـ أعػػدَّت غتموعػػة مػػن اظتهندسػػني 1844سػػنة 

                                  
3-ibid,p:238-240 

 102:،ص07عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1

 329لتي بوعزيز،مرجع ساب ،ص:-2
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من التوجيهات اظتعمارية لبناء مدف تتماشى مع اظتعطيات السالفة الذكر على شاكلة اظتػدف يتضمن رتلة 
يف فػرتات سػابقة كشػ  شػوارع فرضت تلة التوجيهات ىدـ كحتطيم اظتبػاٍل الػيت شػيدت قد ،ك (1 ةاألكركبي

مسػػػتقيمة كعريضػػػة كتوسػػػيع الػػػدركب الػػػيت أؾتزىػػػا اظتعمػػػارم اظتسػػػلم مبيػػػزة خاصػػػة،ككاف ذلػػػة مبثابػػػة شػػػرخ 
ة تغػريات عميقػة علػى إثػر غػزك للتواصل اضتضارم الػذم عرفتػو اظتدينة،فقػد خضػع نسػياها اظتعمػارم لعػدَّ 

 لبعض أحيائها. التنمية اضتضرية الغربية

ة اجتماعات كمراسالت توسيع حدكد مدينة تلمساف العتيقة علػى مػا كانػت عليػو عدَّ  يف االتفاؽ بعد
ىكتػػػار لتسػػػتعيب حاػػػم السػػػكاف اظتتزايػػػد يف العشػػػرين سػػػنة اظتقبلػػػة،أيككلت ىػػػذه اظتهمػػػة  70إىل حػػػدكد 

 15اليت بعػث  ػا اضتػاكم العػاـ للازائػر يف  388لرئي  الفرقة اعتندسية حسب ما جاء يف اظتراسلة رقم 
توسعة مدار األسػوار ليشػمل اصتهػة الشػمالية  مبوجب ذلة يفَّ ك ـ إىل كزير اضترب الفرنسي،1853 رسما

اظتسػػػماة بتػػػافرات كاصتهػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة كاصتنوبيػػػة الغربيػػػة ااذيػػػة للصػػػهري  الكبري،لقػػػد جػػػاءت رتيػػػع 
سػػتحداث رنسػػي،فمثالن يفَّ االف التفاصػػيل اظتعماريػػة متوافقػػة مػػع األىػػداؼ العسػػكرية الػػيت سػػطَّرىا اظتسػػتعمر

ميالصػػػ  للسػػػور اطتػػػارجي للمدينػػػة علػػػى مػػػدار مسػػػاره،شتي بطريػػػ  التحصػػػينات ككػػػذلة بػػػالطري  طريػػػ  
التخطػػي  العمػػراٍل شػػهد تعػػديالن يف كيفيػػة إعداده،فبعػػد أف كػػاف  طريقػػةاػػدر اإلشػػارة إىل أف   العسػػكرم

مشػرتكان بػني إدارة اظتبػػاٍل  1853ن سػػنة مػدسػػة لوحػدىا فق ،أصػبح إعػػداده بػدءان مقتصػران علػى إدارة اعتن
كاجمللػ   Viala de Sorbierالعمومية اظتدنيػة الػيت كانػت حتػت إشػراؼ اظتهنػدس اظتعمػارم"فيال دكسػريب" 

 Charl ـ،حتػت رئاسػة شػارؿ بركسػالر1853أفريػل  30البلدم كصتنة التهي ة اظت سسػة بقػرار كالئػي يف 

Brosselard   ما متػص أىػم الشػوارع الػػيت يف ػػػػػ،كفي(2 بػػػػػرتيػػع اصتوانبغػرض إنشػاء ؼتطػ  متكامػل مػن
 مايلي: إؾتازىا نذكر 

 

                                  
3-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:114 

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:115-606 
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  ػػلم  (:ال يػػزاؿ يسػػمى  ػػذا االسػػم ضتػػدي 04 أنظػػر اظتخطػػ  رقػػم Rue de la paixشػػارع السي
الساعة قاـ اظتستعمر الفرنسي بشقو من غرب اظتدينة إىل شرقها مركران باصتامع الكبػري مػن اصتهػة الشػمالية 

أثناء عملية اسيد ؼتطػ  ىػذا الشػارع اعػرتض مسػاره مسػكن يعػود ألحػد اضتي األكريب اصتديد،إىل غاية 
بعػػد التحػػاكر معػػو  رفػض التنػػازؿالػػذم  Sieur Bachmanالعسػكريني الفرنسػػيني يسػػمى سػػيور بامشػاف 

يف حػػ  اسػػتعماؿ القػػوة القػػانوف اظتتمثلػػة ،فقاـ اجمللػػ  البلػػدم لتلمسػػاف بنيسػػيفرن نيعسػػكريلكزنػػو أحػػد ال
ـ 1869أفريػػػل  26ك1868نػػػوفمرب  18يف  بعػػػد تقدنتػػػو طلبػػػان ك اظتنفعػػػة العامػػػة مػػػن أجػػػل حتقيػػػ  ىدفو،

حػػ  تطبيػػ  ـ 1870فيفػػرمشػػهر اظتنعقػػدة ب 2201أعلػػن ىػػذا األخػػري يف جلسػػتو رقػػم  جمللػػ  اضتكومػػة
ـ ظتباشػػرة األشػػغاؿ فػػتح 1870مػػارس  11العامػػة،ا أعقبهػػا قػػرار اضتػػاكم العػػاـ الصػػادر بتػػاريف اظتنفعػػة 
 ـ.765ـ،أما طولو فيقدر بػ60،كقد بلا عرضو بػ(1 السلم  شارع
  شػارع فرنسػاRue de France  يسػمى حاليػان بشػارع االسػتقالؿ،يفَّ (:04 أنظػر اظتخطػ  رقػم 

يػػػان مػػػع اصتهػػػة شػػق و يف السػػػنوات األكىل لالحػػػتالؿ الفرنسػػػي لػػػرب  اظتشػػػور الػػذم كػػػاف مركػػػزان عسػػػكريان كإدار 
اػػو ؿتػػو البػػاب اصتنػػويب اكم اظتسػػار الػػذم يسػػلكو،إذ ينطلػػ  مػػن البػػاب الشػػمايل كيتالشػػمالية كاصتنوبيػػة،

 ان      ـ انتهػػػاء500اػػػوايل  ـ أمػػػا طولػػػو فيقػػػدر10مػػػركران بغػػػرب اصتػػػامع الكبري،ييقػػػدر عرضػػػو بػػػػخلػػػف اظتشػػػور 
   فيما متػػص تػػاريف ك أيسػػتحدث ىػػذا الشػػارع لألغػػراض عسػػكرية ػتضػػة،،لقػػد عنػػد شػػارع غػػازم أكؿ ػتمد

مدينػػة إنشػػائو فييسػػتنت  مػػن الرسػػالة الػػيت نشػػرىا اظتسػػمى اظتنصػػور يف جريػػدة تافنػػة الػػيت كانػػت تصػػدر يف 
اضتالػػػة  كاصػػػفان  1893مػػػام 10حػػػوؿ مدينػػػة تلمسػػػاف كنواحيهػػػا كجههػػػا ضتػػػاكم كىػػػراف بتػػػاريف تلمسػػػاف 

قطػػع كػػذكباف بعػػد يػػـو   يومػػان ك  األخػػرل لأف اظتبػػاٍل تنهػػار الواحػػدة تلػػو  بقولػػواظتزريػػة الػػيت تعيشػػها اظتدينػػة 
 (2 .ان ػػااري رابة ست  كثالثني سنة يعيا ىو ا خر فراغان ؾتز قي يف ك س ماء،كشارع فرنسا الذم أي  السكر

                                  
1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:228 

2-ibid,p:210 
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مل حتتػػوم ىػػذه الرسػػالة كصػػفا دقيقػػا لشػػارع فرنسػػا فحسػػب بػػل للمدينػػة ككل،فقػػد تػػدىورت مسػػاكنها     
كأخػػػػػذت تتسػػػػػاق  كتنهػػػػػار كليػػػػػة،من دكف أف يعػػػػػري عتػػػػػا اظتسػػػػػتعمر الفرنسػػػػػي أم أقتيػػػػػة النشػػػػػغالو بػػػػػ مور 
    عسػػػكرية،ناىية أف ذلػػػة كػػػاف يصػػػب يف مصػػػلحتو،ف ختفاء أكػػػرب قػػػدر مػػػن اظتبػػػاٍل ىػػػو إخػػػالء الطريػػػ  

لػػوغ أحػػد أىػػم أىدافػػو االسػػتعمارية اظتتمثلػػة يف ػتػػو اعتويػػة اظتعماريػػة اإلسػػالمية الػػيت تشػػكل أىػػم ركافػػد لب
ـ أم أنػػػو أؾتػػػػز بعػػػػد 1858 اعتويػػػة الوطنية،إضػػػػافة إىل ذلػػػػة يتضػػػح أف سػػػػنة اؾتػػػػاز الشػػػارع كانػػػػت سػػػػنة

شػور فقػد قسػم إىل سنة  من احتالؿ مدينة تلمساف،كنظران لدكره الريادم يف اضتركة لقربو مػن قصػر اظت16
قسمني كاحد للذىاب كا خر لإلياب حم  ال تتعرقل حركة العربات العسكرية،كىو مػا يظهػر يف الرسػم 

 الذم سي يت اضتديث عنو: 07الذم يعترب جزءن من اظتشركع اطتاص بالطري  رقمالتخطيطي اظتوايل 
 

   :يبين التصميم الهندتسي لشارع فرنسا)شارع االتستقالؿ حاليان( المنجز من طرؼ 03الرتسم التخطيطي رقم 
ل  دكف ػػ،م370ي ،علبة رقم ػػػمصلحة الهندتسة العسكرية الفرنسية،عن:مديرية األشغاؿ العمومية،األرش

 .18رقم،الورقة 
  الشػارع الػوطينRue national  حاليػا بشػارع العقيػد لطفػي(:يسػمى 04 أنظػر اظتخطػ  رقػم  

يعترب ىذا األخري من أىم اإلؾتازات الػيت أنشػ ىا اظتسػتعمر مبدينػة تلمسػاف ألنػو لعػب دكران  كبػريان يف ربػ  
اظتدينػػة مػػع مػػا لتػػي   ػػا مػػن اظتنػػاط ،ييطل  عليػػو اليػػـو شػػارع العقيػػد لطفي،كقػػد أيطلػػ  عليػػو يف أكؿ األمػػر 

نابليوف،مساره العاـ يبدأ غربػان مػن بػاب كىػراف إىل سػاحة بياػو قبل تسميتو بالشارع الوطين باسم شارع 
 شػرقان الػيت كانػػت تسػمى ىػػي األخػرل بسػػاحة نػابليوف

اظتهنػػدس يف حتديػد عرضػػو،حيث اقػرتح ،أيختلػػف (1 
يف حػػني اقػػرتح ،ـ32قػػدره  ان رئػػي  مصػػلحة مبػػاٍل اظتدنيػػة عرضػػ Viala de Sorbierفػػيال دكسػػوربيو 

ـ فق ،لكن بعد اظتداكالت اليت قامػت  ػا صتنػة الرتصػيف بتػاريف 12اجملل  البلدم للمدينة عرض قدره 
حػػػني بقػػػي الشػػػطر الثػػػاٍل ـ حسػػػمت اظتوقػػػف لصػػػا  رئػػػي  مصػػػلحة اظتبػػػاٍل اظتدنيػػػة،يف 1857مػػػام 22
جويليػػة  25إىل غايػػة  كىو التمديػػد إىل غايػػة سػػاحة بياو سػػاحة الشػػهداء حاليػػان( قيػػد حيػػز التنفيػػذمنػػو،
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ـ،لكنو جيوبو بػالرفض مػن عػدة 12ـ تاريف اجتماع اجملل  البلدم الذم قرَّر دتديده بعرض قدره1903
 ـ1904أكت  24اريدة تافنػػػػة بتػػػػاريف ػػػػػػر بػػػػػػػالف عنػػػػو يف اظتقػػػػاؿ الػػػػذم نشػػػػػػػو مػػػػا يف اإلعػػػػػػػػجهػػػػات كى

ػػػػ   ،ف حيلػػػػت القضػػػػية          ـ قػػػػرار لتمديػػػػد الشػػػػارع الػػػػوطين 1905 أفريػػػػل 26ض عنػػػػو يفإىل التصػػػػويت الػػػػذم دتخَّ
ـ،تزامن 640ـ،يبلا  طولو اإلرتايل حوايل 20 إىل غاية ساحة بياو ساحة الشهداء حاليان( بعرض قدره

اختػػػاذ ىػػػذا القػػػرار مػػػع اؾتػػػاز السػػػوؽ اظتغطػػػى السػػػالف الػػػذكر مكػػػاف  القيصػػػارية،لذلة كػػػاف لًزامػػػا علػػػى 

 (2 حركة تنقل األشخاص كالبضائع كحم اصتنود.اظتخططني اؾتازه بذلة العرض لتسهيل 
 شػػػارع ىايػػػدكRue Haëdo  يسػػػمى حاليػػػان بشػػػارع معركػػػة فالكسػػػن  (:04 أنظػػػر اظتخطػػػ  رقػػػم

ػتوره العػاـ مػن بػاب كشػوط اظتتواجػد بػاصتنوب الغػريب للمدينػة مػركران باظتدرسػة الفرنسػية اإلسػالمية نطل  ي
دة بقلب اظتدينة،يسمى حاليػا بشػارع معركػة و جحاليان( اظتو  ساحة ػتمد ستيسيت كصوالن إىل ساحة اصتزائر 

فالكسن،يف التعرض لقضية اؾتازه يف أكاخر القرف التاسع عشرة ميالدم،كذلة حسب ما جاء يف جريدة 
       يػػػػث أعلػػػػن حـ،1893فيفػػػػرم 10الصػػػػادرة بتػػػػاريف  Le Courier de Tlemcenبريػػػػد تلمسػػػػاف 

 داث ىذاػػػػػػػػقي  إدارم للوقوؼ على سلبيات كاكتابيات استحاجملل  البلدم لتلمساف عن فتح حترئي  

 (3 ـ.1893فيفرم17إىل 01الشارع كذلة من
                                                                                                          

-1 Abdelkader Tahar,Op.cit,p:234 

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:236 

2-ibid,p:234 
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إىل السػػيد ربنػػي   1893مػػام  03بعػػد االنتهػػاء مػػن التحقيػػ  بعػػث رئػػي  اجمللػػ  البلػػدم رسػػالة يف 
Rabnis  الػػػيت  يطلػػػب فيهػػػا ىػػػدـ اظتسػػػاكن744رئػػػي  مصػػػلحة اعتندسػػػة العسػػػكرية باظتدينػػػة حتػػػت رقػػػم

و،كبعد قيػػاـ ىػػذا األخػػري مبباشػػرة التحقيػػ  اظتيػػداٍل كجػػد ذتانيػػة توجػػد علػػى طػػوؿ مسػػار الشػػارع اظتػػراد شػػقي 
اصتهات  ر إىل إعالـعشرة بناية البد من حتطيمها من بينها بناية عسكرية ت كم بعض اصتند،لذلة اضطَّ 

أنو تلقػى رسػالة مػن رئػي  اجمللػ  البلػدم عتػدـ مسػاكن مػن بينهػا بنايػة عسػكرية،كيف نفػ  الوقػت  العليا
ـ،مل يتوقػػػف مشػػػركع فػػػتح 1893مػػػام  09أعلػػػم رئػػػي  اجمللػػػ  البلػػػدم مبالحظاتػػػو يف رسػػػالة بتػػػاريف 

عػػرض بل يف اؾتػػازه نظػػران ألقتيتػػو كفػػ  خػػ  مسػػتقيم مػػع تػػرؾ أرصػػفة مػػع اصتػػانبني ظتػػركر الػػراجلني بالشػػارع،
ـ عند اقرتابو من ساحة اصتزائر ساحة ػتمػد ستيسػيت حاليػان(،ازدادت 06ـ يبدأ يف التقلص إىل 09قدره 

عقب اجتمػاع اجمللػ  البلػدم اظتنعقػد بتػاريف  07أقتية ىذا الشارع عندما يف ربطو مع الطري  الوطين رقم
 ـ،ف صبح بذلة قتزة كصل بني كس  اظتدينة كخارجها.1931جويلية 16
 ظتسػرح:شػارع اRue de Théatre( يسػمى حاليػان بشػارع الرائػد ؼتتػار 04أنظػر اظتخطػ  رقػم:)

بوزيدم يتاػو اظتسػار العػاـ  عتػذا الشػارع مػن الشػماؿ إىل اصتنػوب انطالقػا مػن السػوؽ اظتغطػى إىل سػاحة 
،شتػي بػذلة االسػم نسػبة للمسػرح ـ07ـ كعرض قػدره660اظتشور جنوبان كف  ػتور أفقي مستقيم طولو 

،يف ربطػػػو فيمػػػا بعػػػد مػػػع شػػػارع Tribaudiniالػػػذم بػػػين يف تلػػػة الناحيػػػة مػػػن طػػػرؼ اظتهنػػػدس تريبػػػديين 
حم يػتمكن جنػود اظتسػتعمر الفرنسػي مػن ،1)   شارع مراب  ػتمد حاليا( Rue de Mascaraمعسكر 

كجػػدت الولػوج إىل داخػػل النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ  اػي بػػاب زيػػر ليصػػل مػػن خاللػو إىل بػػاب اصتيػػاد الػػيت 
باصتهػػػة الشػػػرقية مػػػن اظتدينة،كبػػػذلة يكػػػوف قػػػد أكصػػػل اظتشػػػور الػػػذم دتركػػػز فيػػػو عقػػػب دخولػػػو مباشػػػرة إىل 

 اظتدينة مع باقي األحياء األخرل.
                                  

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:221-233 
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 :شػػػػػارع كسػػػػػيميناسRue de Ximénes يسػػػػػمى حاليػػػػػان بشػػػػػارع          04 أنظػػػػػر اظتخطػػػػػ  رقػػػػػم:)
  Rueا شتػي بشػارع كسػيمناس،Rue  de Franceبن ستسػني كػاف يسػمى يف أكؿ األمػر شػارع فرنسػا 

Ximénes de  اظتلقػػػب بػػػػكسيمناس دكسيسػػػنرس   نسػػػبة ألحػػػد رؤسػػػاء األسػػػاقفةXiménes  de 

Cisnerosيبػدأ مسػاره مػن الشػماؿ مػركران بسػاحة  كافنيػاؾ،Place Cavaignac  سػاحة أكؿ مػام 
كصػػػوالن إىل حػػػي  سػػػاحة القػػػريكاف حاليػػػا(  Place Saint Michelحاليا(،كسػػػاحة القػػػدي  ميشػػػاؿ 

سػػػػيدم إبػػػػراىيم أين نتػػػػر ىنػػػػاؾ مبحػػػػاذاة مسػػػػاد مػػػػن جهػػػػة اصتنػػػػوب الغػػػػريب، الكراغلػػػػة اظتقابػػػػل للمشػػػػور
ـ،تطلػػػب 700ـ يف هنايتػػػو،أما طولػػػو فيقػػػدر اػػػوايل 08ـ ا يػػػتقلص إىل 10يقدر عرضػػػو بػػػػاظتصػػػمودم،

 دَل اظتساكن اليت كجدت يف طريقو كبقية الشوارع اليت استحدثت،كقد يف التطرؽ عتذه  إؾتازه ىو ا خر
،مػػن أجػػل حتطػػيم تلػػة البنايػػات كتعػػويض 1862مػػام  28القضػػية يف اجتمػػاع اجمللػػ  البلػػدم بتػػاريف 

 (1 .مالكها
د ذكػر القػ  ادر اإلشارة أف فتح الشارع كػاف مبثابػة نقطػة النهايػة ظتػا تبقػى مػن اظتدرسػة اليعقوبية،فقػ

أهنػػا كانػػت يف حالػػة متػػدىورة كمهاورة،كألهنػػا كانػػت تقػػع يف اظتسػػار اظتخصػػص لشػػارع   Bargésبػػرج  
 (2 مل يتواف اظتستعمر الفرنسي عن حتطيمها للوصوؿ إىل داخل اضتي السكين.Ximénis كسيميناس
اظتسػػػمى بيػػػدرا  1178صػػػاحب اظتسػػػكن رقػػػم  شػػػري يف اجتمػػػاع اجمللػػػ  البلػػػدم السػػػالف الػػػذكرلقػػػد أي 

SrPedra   اظتسمى حاج ػتمد بندم كلػد بلحػاج اللَّػذين رفضػا التخلػي     2112كصاحب اظتسكن رقم
 27عػػن مسػػكنهما مقابػػل تعويضػػهما،كنتياة لػػذلة بعػػد طلػػب اجمللػػ  البلػػدم بعػػث حػػاكم كىػػراف يف 

عبقػت ىػػذه الرسػػالة رسػػالة يػ مره فيهػػا بتطبيػػ  مبػدأ اظتنفعػػة العامػة لتحطػػيم اظتسػػكنني،ا أ1862ديسػمرب 
ي كػػد حػػ  اظتنفعػػة العامػػة،انتهى األمػػر بتحطيمهمػػا 1863جػػانفي 14الصػػادر بتػػاريف  758بقػػرار رقػػم 

                                  

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:222 

2-L’abbé Bargés,Op.cit,p:336-337 
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 André،كذكػػػر مػػػن جهتػػػو أندريػػػو لوكػػػوؾ (1 كإؾتػػػاز اظتشػػػركع حسػػػب مػػػا كػػػاف مسػػػطران لػػػو يف اظتخطػػػ 

Lecocq  اطتاصػػػة ظتسػػػاد سػػػيدم أف شػػ  ىػػػذا الشػػػارع أدَّل أيضػػػان إىل حتطػػػيم نػػافورة اظتيػػػاه كاظتػػػراحيض
،كىػػػػػو مػػػػػا تسػػػػػبب يف ضػػػػػياع تصػػػػػميمو األصػػػػػلي كبالتػػػػػػػػػػايل تشػػػػػويو ميػػػػػػػػػػػػزتو الفنيػػػػػة (2 إبػػػػػراىيم اظتصػػػػػمودم

 كالػػػػػػتارمتية. 
 :شػارع سػيدم بلعبػاسRue Sidi Bel Abbésيسػمى بشػارع أكؿ 04 أنظػر اظتخطػ  رقػم:)

ع األكىل اليت شٌقت يف النسي  التػارمتي ضتػي نوفمرب يف الوقت الراىن،يعترب ىذا الشارع من ضػػمن الشوار 
الرحيبة مدينة تلمساف حم يتم رب  اظتػػػػػػركز اإلدارم كالعسكرم اظتشور بباب سيدم بومػدين الػذم شتػي 
يف أكؿ األمػػر باشتػػو قبػػل أف يسػػمى بشػػارع سػػيدم بلعبػػاس،يف االتفػػاؽ علػػى إؾتػػازه بعػػد االجتمػػاع الػػذم 

لرائد اظتكلف باعتندسة العسكرية باصتزائر عامة حوؿ دراسة مشركع إعػادة رتع بني ؽتثل اجملل  األعلى كا
ـ،فتقػػػرر تعػػػديل ؼتطػػػ  شػػػارع 1845أكتػػػوبر  06تلمسػػػاف بتػػػاريف توجيػػػو الشػػػوارع كتسػػػويتها يف مدينػػػة 

اإلخػػػوة كااسػػػب كبومدين،كبعػػػد ثالثػػػة سػػػنوات اقػػػرتح الرائػػػد اظتكلػػػف باعتندسػػػة العسػػػكرية زيػػػادة توسػػػيع 
شػػػارع سػػػيدم بلعبػػػاس إىل عشػػػرة أمتػػػار،ا اقرتحػػػت بعػػػد ذلػػػة صتنػػػة إعػػػادة توجيػػػو الشػػػوارع يف جلسػػػتها 

عليهػػا حتطػػيم مسػػكن يقػػع يف مسػػاره  األمر الػػذم فػػرض،تغيػػري اااىػػو1860نػػوفمرب15 اظتنعقػػدة بتػػاريف 
ت عمليػة التبػادؿ جبار الذين اػاكبوا مػع مطلػب اللانػة مقابػل تعويضػهم مبلكيػة أخرل،دتَّػ يعود لورثة بن

بػػني اللانػػة كالورثػػة بعػػد إعػػداد ملػػف خػػاص يتكػػوف مػػن عقػػد التبػػادؿ كػتضػػر كتػػايب خػػاص بتقريػػر اطتػػربة 
 (3 س.للشارع سيدم بلعبا العقارية كاظتخط  اظتعمارم

 :شارع اظتنصورRue Almansour لتمل حاليػان اسػم شػارع عيسػات 04 أنظر اظتخط  رقم:)
أكؿ إيدير،لقد شكَّل ىذا األخري أحد دركب حي الرحيبة الشمايل،كىو يتقاطع مع شارع بلعباس شارع 

                                  
-3 Abdelkader Tahar,Op.cit,p:222 

4-André Lecocq,Op.cit,p 636:  
-6 Abdelkader Tahar,Op.cit,p:225-226 
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كدتديػده نوفمرب حاليا(كشػارع الموريسيار شػارع اإلخػوة بػن شػقرة حاليا(،قػاـ اظتسػتعمر الفرنسػي بتوسػعتو 
تسهيالن ضتركة تنقل اصتنود كفة العزلة عػن تلػة الناحيػة مػن اظتدينػة  اللذين سلف ذكرقتا،لريب  الشارعني

ـ أم 1863أكت  29العتيقة،تقرر تنفيذ أشػغالو توسػعتو بعػد اجتمػاع اجمللػ  البلػدم لتلمسػاف بتػاريف 
رة بعض اظتساكن اليت حالت بعد حوايل عقدين من دخوؿ اظتستعمر للمدينة،كقد ؾتم عن توسعتو مصاد

مػػػػػػن القػػػػػػانوف الصػػػػػػادر 66دكف إؾتػػػػػػاز التوسػػػػػػعة اطتاصػػػػػػة بالشػػػػػػارع كفقػػػػػػا ظتػػػػػػا ىػػػػػػو معمػػػػػػوؿ بػػػػػػو يف اظتػػػػػػادة
اللَّتػػػني ت كػػػداف ـ،1859سػػػبتمرب 08 يفالصػػػادر بتػػػامػػػن القػػػانوف  06كاظتػػػادة 1844أكتػػػوبر01بتػػػاريف

التنازؿ للمال  البلػدم  شرعية استعماؿ ح  اظتنفعة العامة،كذلة بعدما رفض أصحاب بعض اظتساكن
 126حسػػب مػػا جػػاء يف تقريػػر اظتبعػػوث إىل اضتػػاكم العػػاـ مػػن طػػرؼ مديريػػة اظتنشػػآت اظتدنيػػة حتػػت رقػػم

اج عبد القادر بريكسي"صاحب اظتسكن ػػػػػػعلى ذكر اسم"اضت،لقد ركػػز التقرير 1864أفريل  08 بتاريف
ضػوا الػذين رف 2585كاظتسػكن رقػم  2572 ككرثة "ػتمد كوردايل" أصػحاب اظتسػكن رقػم 2569رقم 

،لكن أقتية إؾتاز ذلة الشارع ضربت عرض اضتائ  اىتمامػات السػكاف (1 رفضا قاطعا تسليم مساكنهم
 كما نتلكونو،إذ يف يف األخري  دَل اظتباٍل كدترير الشارع.

 :شػارع اظتعصػرةRue de l’huilerieأطلػ  عليػو اسػم شػارع سػيدم 04 أنظػر اظتخطػ  رقػم:)
حامػػد حاليػػان بعػػد االسػػتقالؿ،يعترب ىػػذا األخػػري مػػن دركب حػػي الرحيبػػة الشػػمايل تشػػا ت عمليػػة توسػػعة 
ىذا الشارع مع شارع"اظتنصور" شارع عيسات إيدير حاليا(،فقد يف تعديلو ليتواف  مع ما يريده اظتسػتعمر 

ي بػػػذلة االسػػػم مػػػن اسػػػتقامة كعػػػرض ألنػػػو كػػػاف دربػػػان مػػػن درب اضتػػػي الػػػيت  دتيػػػزت بتعرجا ػػػا كضػػػيقها،شتي
لوقوعػػو بػػالقرب مػػن معاصػػر الزيتػػوف الػػيت كانػػت موجػػودة ىنػػاؾ،أطل  عليػػو اظتسػػتعمر اسػػم جرمػػاف سػػباتيو  

Germain Sabatier  ـ،كذلػػة مػػع مطلػػع القػػرف 1892ـ ك1888رئػػي  بلديػػة تلمسػػاف بػػني سػػنة
حػوؿ اظتسػاكن الواقعػة يف مسػاره،كقد يػة تلمسػاف بطلب مػن رئػي  بلدمباشرة حتقي  ميداٍل  يفَّ ،ك العشرين

ـ،كانتهػػت العمليػػة ب حصػػاء عػػدد مػػن 1861مػػارس 11إىل  01داـ ذلػػة إحػػدل عشػػرة يومػػا بػػدء مػػن
                                  

1-Abdelkader Tahar,Op.cit,p:224 
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الػػيت البػػد مػػن حتطيمهػػا لإلؾتػػاز مشػػركع التوسػػعة الػػيت تفطَّػػن اظتسػػتعمر ألقتيتهػػا  ػػذا اضتػػي منػػذ  اظتسػػاكن
ـ أمػر 1847مػارس 19الصػادر بتػاريف1053السنوات األكىل اليت دخل فيهػا اظتدينػة،ففي اظتراسػلة رقػم 

اف الػيت مػن اضتاكم العاـ للازائر الرائد اظتكلف باعتندسة إجراء تعديالت علػى بعػض دركب مدينػة تلمسػ
ـ مالكػو السػيد عبػد القػادر كأخػوه ػتمػد ،تقػدَّ 779بينها درب اظتعصرة،بعد إعالـ أصحاب اظتسػكن رقػم

بوعياد بطلػب مبلػا مػايل قػدره عشػرة  الؼ فرنػة فرنسػي مقابػل التنػازؿ عػن مسػكنهما الواقػع يف مسػار 
الا فيو،األمر الذم دفعو إىل توسعة الدرب،لكن رئي  بلدية تلمساف رفض طلبهما كاعترب اظتبلا اظتايل مب

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
القػػػػانوف عػػػػرب اسػػػػيد 
حػػػػػ  اظتنفعػػػػػة العامػػػػػػة 
علػػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػػػا 
اسػػػػػػػػػػتعمل يف رتيػػػػػػػػػػع 
الشػػػػػػػػػػػػػػػوارع الػػػػػػػػػػػػػػػيت يفَّ 

أك توسػػػػػػػعتها فتحهػػػػػػػا 
بالنسػػػػػػػػػي  اظتعمػػػػػػػػػارم 

مػن األسػوار الدفاعيػة الػيت كانػت تضػفي علػى   حتطػيم مػا تبقػىعلػى اظتستعمر كاف إقداـ كقد  ،(1 ةللمدين
،فبعػػدما أعػػاد اظتسػػتعمر الفرنسػػي (2 اإلسػػالمية رتاليػػة كىيبػػة،أثر بػػالا علػػى القيمػػة التارمتيػػة للمدينػػةاظتػػدف 

عػن تلػة الػيت كػاف يسػتعملها البنٌػاؤكف يف        بنائها كف  اظتسار الذم كانت دتٌر فيو مبواٌد بناء ختتلػف 
أك عسػكرية،فاميعها بنيػت مبػواد         أكمدنػػػػػية العمائر اظتشػػٌيدة بػػػمدينة تلمسػػػػػاف سواء كانػػػػت دينػػػػػية

                                  
2-ibid,p:220 

،اظتلتقى الوطين الثالث كالعشرين حػوؿ مدينػة صػفرك،رتع كتقػدَل المدينة العتيقة بصفرك بين التدىور كرّد االعتبار،زىري البحريم-2
 184ص:،2012عبد اللطيف معزكز،الشركة العامة للتاهيز كالطبع،فاس،مام
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تتػػوٌفر عليهػػا البي ػػة الػػيت كجػػدت فيها،لقػػد اسػػتعمل اظتسػػتعمر مػػادة اضتاػػر اظتصػػقوؿ يف إعػػادة بنػػاء السػػور 
ثانويػػة الػػدكتور بػػن عػػودة بػػن           لػػو بالزاكيػػة اصتنوبيػػة الغربيػػة مقابػػل  كجػػدنا عنػػد معاينتنػػاالدفاعي،ك 

 :ا تيةأنظر الصورة ،(Maillet" 1"كلمة  العتيقة ةغربية من اظتدينزرجب باصتهة ال
   
 
 
 
 
 

 
 

(:تبين تسنة بناء السور الجديد الذم يحيط بمدينة تلمساف من الجهة الجنوبية الغربية          02الصورة رقم)
 )مقابل ثانوية الدكتور بن زرجب(

قػػاـ بتشػػييد عػػدد مػػن اظت سسػػات اظتختلفػػة بعػػد اسػػتكماؿ مػػا كػػاف مسػػطران لػػو يف مشػػركعو االسػػتعمارم  
الطػػػابع باصتهػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة للاػػػامع الكبػػػري دتثلػػػت يف ػتكمػػػة كمقػػػر اافظػػػة كمقػػػر للحػػػرس الػػػوطين 

اليت قػاـ بنقلهػا مػن مكػاف غتػاكر للبلديػة إىل اصتهػة الغربيػة للاػامع الكبػري علػى بعػد  ككنيسة،ىذه األخرية
ت،بعػػػد مػػػا كثيػػػر عػػػدد اظتعمػػػرين اظتسػػػيح كضػػػاؽ غتاعتػػػا  م،شيػػػرع يف ـ باظتكػػػاف اظتسػػػمى تافرا200حػػػوايل 

رئي  مصػلحة اعتندسػة مبقاطعػة Viala de Sorbier فيال دكسريبيو ـ حتت إشراؼ1863إؾتازىا سنة 
                                  

اإلزميػل  بواسػطة   مصػنوعة مػن اللػوح الصلب،تسػتعمل لصػقل اضتاػارةطرقة كبرية اضتاػم ذات رأسػني م"Maillet"كلمةتعين  1-
   ر:ػػػػػنظأ

Chantal Lambrechts,Line Karoubi,Bruno Durand et autres,Le Petit Larousse En  

Grand Format,dictionnaire Français-français, Maury imprimeur S.A Malsherbes, 

Paris,2005,p:652 
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           Breuvet ػػػا جػػػزء مػػػن نػػػافورة ميػػػاه مصػػػنوعة مػػػن اظترمػػػر اكتشػػػفها القػػػدي  بػػػػركيف  كىراف،كقػػػد كضػػػع
 ( 1 أجراىا باظتنصورة.يف اضتفرية اليت 

لقػػد كاصػػل اظتسػػتعمر اىتمامػػو يف حتػػديث الفضػػاء اظتعمػػارم عػػرب اسػػتحداث توسػػعات عمرانيػػة خػػارج 
األسوار باااه اصتنوب الغريب كالشرقي،كقد دتيزت األحيػاء اصتديػدة بطػابع غػريب ػتض،شوارعػػها متعامػدة 

لػػذم يوجػػد علػػى طػػوؿ نسػػي  ىضػػبة اللَّػػة كمبقػػايي  عريضػػة كحػػي األفػػ  اصتميػػل كاعتػػواء اصتميػػل كالقلعػػة ا
هػػػور يف اظتورفولوجيػػػة اضتضػػػرية الػػػيت كانػػػت عليهػػػا اظتدينػػػة كظ تغػػػريالتوجػػػو اصتديػػػد لذلة رافػػػ  ىػػػذا سػػػيت،

للنسػػػي  اظتعمػػػارم  الفضػػػاء اظتكػػػاٍلإىل دتزيػػػ   ل تزايػػػد السػػػكاففقػػػد أدَّ ضػػػغوطات علػػػى اظتػػػورث العمراٍل،
يػـو مػن األيػاـ الػذرع الػواقي للمدينػة مػن ىاػـو األعػداء ك خػر اليت كانت يف  العتي  كالتوسع كراء أسواره

يف  غابػػػت ىػػػذه الرمزيػػػة ،لقػػػداظتعماريػػػة للمدينػػػة كاضتػػػد الفاصػػػل بػػػني مػػػا ىػػػو بػػػداخلها كخارجها عناصػػػرال
بل أكثر من ذلػة فقػد ،من التكوين الداخلي التصميم العمراٍل مبدينة تلمساف كأصبح ىو اد ذاتو جزء

 لشرقية.ا كاصتنوبية على مستول اصتهة اصتنوبية ادرالقليل النَّ  مل يتب  منو إالَّ ك ،امان دتاختفت معاظتو 
أف السياسػة االسػتعمارية تدخل االستعمارم يف مدينػة تلمسػاف،سب  ذكره عن رتلة ال اؽتَّ القوؿ نتكن 

لفرنسػػا توافقػػت مػػع عامػػل الزمػػاف كاظتكػػاف،إذ قػػاـ بتقسػػيم مشػػركعو االسػػتعمارم إىل مػػرحلتني أساسػػيتني 
عػػدد مػػن الثكنػػات كتقويػػة األكىل اعتػػم فيهػػا باصتانػػب الػػداخلي للمػػدف كإحكػػاـ قبضػػتو جيػػدان عػػرب إنشػػاء 

كره ػػػػػػا لفػػػػػػػػتيقة كفقػػػػػػػػمساف العػػػػػػنة تلػػػػػػػػضرية ظتديػػػػػػػة اضتػػػػػػػافة إىل إعػػػػادة ضػػػػب  اظتورفولوجيػػػػػػػػػإضصينات،ػػػالتح
التنموم الغريب اظتتواف  مع مصاضتو السياسية كاالجتماعية كحم الثقافية،أٌما الثانية فقد اىتم فيها ب عداد 

لثػركات البنية التحتية عرب تشييد غتموعة من اظتشاريع التنموية اليت تساعده يف استدامة كجػود كاسػتنزاؼ ا
 أقصى ما نتكن لتحويلها إىل بلده.

                                  
1-Louis abadi,Op.cit,p:58 
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كاظتنفعػة العامػة خػارج النسػي   من بني أىم ما انصب اىتمامو على تشييد ما لو عالقػة بالبنيػة التحتيػة
       نظػران ألقتيتهػػاالسػكة اضتديديػة كشػبكة طرؽ،كلكن بػالقرب مػن اظتعػامل التارمتيػة كاظتواقػػع األثريػة التػارمتي،

اة االقتصػػادية كاالجتماعيػة كأىػػم مػا يسػػاعد يف حتقيػ  أىػػداؼ التنميػة اضتضػػرية،ألهنا إذ تعتػرب شػػرياف اضتيػ
عبارة عن مسالة عمومية مهي ة بشكل جيد من حيث الطوؿ كالعرض كقدرة االستيعاب لتتاجها العاـ 

بل كاحػػدة مػػن األىػػداؼ الػػيت سػػطيرت تعمر الفرنسػػي كانػػت أكثػػر مػػن ضػػركرة،،بالنسػػبة للمسػػ(1 كاطتػػاص
يػػرب  مكػػاف اإلنتػػاج بػػاظتوانئ  اقتصػػاديان  د كسػػيلة نقل،بػػل ػتركػػان مل تكػػن غتػػرَّ  حيػػثاحتاللػػو للازائر،عقػػب 
كم مػن خالعتػا قبضػتها علػى اظتنػاط  اتلػة عػرب تسػهيل تنقػل فرقػو ىا إىل فرنسا،لتصدير  كأداة عسكرية حتي

 العسكرية بني اظتدف اصتزائرية اليت احتلها.
  ػػػػػلت مهمػػػة إؾتازىػػػا ظتػػػػػػػديرية اصتسػػػور كالطػػػػػػػػرؽ إىل ثالثػػػػػػػة أقسػػػاـ أساسػػػيةانقسػػػمت الطػػػػػػػرؽ الػػػيت أككػػػ

صػػػص ألغػػػراض عسػػػكرية كسياسػػػية أشػػػرتط يف حسػػػب اعتػػػدؼ اظتسػػػطر عتا،ف مػػػا القسػػػم األكؿ فخي  كذلػػػة
   إؾتازىػػا كجػػود كعامػػل األمػػن لػػذلة يف دتريرىػػا علػػى مقربػػة مػػن نقػػاط اظتراقبػػة،كأما القسػػم الثػػاٍل فقػػد قػػدـ

ان مػػدنيا ػتػػض،إذ يف اسػػتعمالو للمنفعػػة العامػػة كتنقػػل األشػػخاص أؾتػػزت علػػى نفقػػة مديريػػة اظتنشػػآت دكر 
 ف ػػدل،خصصت تكاليػػػقصرية اظتػػػوية الػػػطرؽ الثانػػػل يف الػػمثػػػسم الثالث فقد تػػػنسبة للقػػػا بالػػمدنية،كأمػػػال

رائب اظتفركضػػػػػػػة علػػػػػػػى الشػػػػػػػعب الضػػػػػػػاعتا مػػػػػػػن الغػػػػػػػالؼ اظتػػػػػػػايل اظتتحصػػػػػػػل عليػػػػػػػو مػػػػػػػن عائػػػػػػػدات ػػػػػػػػػأشغ
نشػػػري إىل حصػػػيلة  اظتػػػداخيل الػػػيت حتصػػػل مػػػن الضػػػرائب كالغرامػػػات  ككمثػػػاؿ عػػػن ىػػػذا األمػػػر،(2 اصتزائػػػرم

 .1846اظتفركضة على سكاف مدينة تلمساف كمصادرة أمواؿ األكقاؼ سنة 
 فرنة فرنسي.1.199.20 ضرائب عمليات البيع باصتملة:-
 فرنة فرنسي. 32.296.30التااكزات:الغرامات اظتالية النارتة عن -

                                  
لنيػػل شػػهادة اظتاجستري،قسػػم التهي ػػة العمرانية،ختصػػص  رسػػالة،النقػػل شػػبو الحضػػرم بواليػػة عنابػػة،كاقع كآفػػاؽؾتػػالء جػػـر ميلػػي،-1

 123 :،ص2009التهي ة اإلقليمية،كلية علـو األرض كاصتغرافية،جامعة منتورم،قسنطينة،
-1 Ministére de la guerre,Op.cit,p:81  
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األكقػػػػاؼ اظتخصصػػػػة للمسػػػػاجد ىػػػػي األخػػػػرل اسػػػػتحوذت عليهػػػػا كقػػػػد بلغػػػػت مػػػػداخيلها مػػػػا يعػػػػادؿ -
 (1 فرنة فرنسي. 22.599.92

السػػػاعة مػػػن بػػػني اظتشػػػاريع اظتهمػػػة الػػػيت  الػػػذم ال يػػػزاؿ يػػػ دم دكر ضتػػػدي  07يعتػػػرب الطريػػػ  الػػػوطين رقػػػم 
بػالا األقتيػة كعامػل سياسػػي  اقتصػاديان  لمسػاف،فق  أصػبح شػريانان عكػف اظتسػتعمر علػى إؾتازىػا مبنطقػة ت

يسػػػػاعد  يف تنقػػػػل اظتسػػػػتعمرين اظتنػػػػاط  الػػػػيت نتػػػػر  ا،كذلػػػػة مػػػػا تضػػػػمنتو اظتراسػػػػلة الػػػػيت بعػػػػث  ػػػػا السػػػػيد 
 رئي  مصلحة اعتندسة بالدائرة الثانية ظتقاطعة كىراف التابعة للمديرية "M.Ducoussot"دككوسوت 

جواف 14العامة للاسور كالطرؽ إىل نضريه رئي  مصلحة اعتندسة بالدائرة األكىل بنف  اظتقاطعة بتاريف 
 ـ،كما ذكر أف الطرؽ األكثر استعماال باصتهة الغربية للازائر ىي كالتايل:1954

 :يرب  ىذا األخري مدينة كىراف باضتدكد اظتغربية.02  الطري  الوطين رقم-
 :ألنو يرب  بني عدة مناط  كغليزاف،معسكر،سيدم بلعباس،تلمساف،مغنية.07 الطري  الوطين رقم-
فقػد أؾتػزه اظتسػتعمر لالسػتنزاؼ من بني الطػرؽ ذات الطػابع التاارم،:ألنو يعترب 13الطري  الوطين رقم-

 (2 الثركات الطبيعية من اظتناط  اصتنوبية الغربية باااه ميناء أرزيو.
عند كصوؿ أشػغالو إىل مدينػة تلمسػاف اػي  07رير الطري  الوطين رقم قامت اإلدارة االستعمارية بتم

،عػػرب شػػارع خلػػدكف الػػذم دتػػت (3 ـ 212بػػاب زيػػر اظتوجػػود باصتهػػة الشػػرقية ظتدينػػة تلمسػػاف بطػػوؿ قػػدره 
األكؿ مساد الشرفاء كالثاٍل مساد اللَّػة ـ يف كقت ساب  مبحاذاة مسادين،08 توسعتو عرضيان مبقدار

،كصػػوالن إىل سػػاحة الشػػهداء  سػػاحة (اضتػػديث عنهمػػا يف الفصػػل الثالػػث مػػن األطركحػػة قػػد سػػب  الغريبػػة،
إبٌػػػػاف االسػػػػتعمار(،أين كػػػػاف يػػػػرتب  مػػػػع شػػػػارع العقيػػػػد لطفي الشػػػػارع الػػػػوطين إبٌػػػػاف  Bugeaudبياػػػػو 

                                  
2-André Lecocq,Op.cit,p:109 

  15 الورقةف دكف رقم(،مل،170علبة رقمة تلمساف،األرشيف،مديرية األشغاؿ العمومية لوالي-3
 اظتصلحة التقنية.ف،بلدية تلمسا-1
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،ا ينعطػػف  ـ،32ـ كعػػرض قػػدره 629االسػػتعمار(كف  مسػػار يتاػػو مػػن الشػػرؽ إىل الغػػرب بطػػوؿ قػػدره
          L’allée de Pinsؽتػػػػػر الصػػػػػنوبر ذلػػػػػة جنوبػػػػػا مػػػػػركران بشػػػػػارع العػػػػػزكف رضػػػػػوافبعػػػػػد  07الطريػػػػػ  رقػػػػػم

ـ،أنظػػر 24.5  ـ كعرضػػو371،ا نتػػر شػػرؽ الصػػهري  الكبػػري كفػػ  طػػوؿ قػػدره (يةاالسػػتعمار  الفػػرتة إبٌػػاف
  .اظتواليةالصورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باللوف األ فر مركران بالجهة الشمالية الشرقية من نسيجها      07(:تبين مسار الطريل رقم03الصورة رقم)    

 )بتصرؼ( www.google earth.com  المعمارم كالموقع األثرم المنصورة،عن:         

 بالشوارع العريضة حم تسهػػل 07اظتػػػالحظ أف اظتستعمر الفرنسي تعمد دترير خ  الطري  الوطين رقم   

حركػػػة السػػػيارات داخػػػل اظتدينػػػة،ا ينعػػػرج مسػػػار الطريػػػ  غربػػػا مػػػركران بالصػػػهري  الكبػػػري جنوبػػػان،ليخرج مػػػن 
اظتدنيػػة الػػيت سػػي يت  اظتػػآثراظتدينػػة بااػػاه اظتوقػػع األثػػرم اظتنصػػورة الػػيت يلاهػػا مػػن جهتهػػا الشػػرقية فػػوؽ أحػػد 

 األطركحة. اضتديث عنها يف فصل الت ثريات من ىذه
كػػن للغايػػة علػػى الصػػعيد السياسػػي كاالقتصػػادم،إذ مػػن خاللػػو دتَّ  أيعتػػرب إؾتػػاز ىػػذا الطريػػ  أمػػران مهمػػان 

لتسػهيل حتركػو كإلحكػاـ قبضػتو جيػدان ،اظتستعمر الفرنسي مػن ربػ  اظتنػاط  اضتدكديػة مػع اظتنػاط  الداخلية
ل الثػورات الطبيعيػة كااصػيل الزراعيػة نقػل كحتويػ كما استطاع أيضػا مػن خاللػوعلى اظتناط  اليت نتر  ا،

قامػػت إدارة اصتسػػور كالطػػرؽ ب نشػػاء خػػ  للسػػكة بػػاظتوازاة مػػع إؾتػػازه كاظتػػواد األكليػػة إىل فرنسػػا عػػرب اظتوانئ،
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يف تلػػة الفػػرتة  اضتديػػدة يتاػػو ىػػو ا خػػر إىل اضتػػدكد اظتغربيػػة،باعتبار ىػػذا النػػوع مػػن النقػػل األكثػػر شػػيوعان 
كزتولػػػة للمسػػػافرين كالبضػػػائع،كما أف لػػػو أثػػػر بػػػالا يف تػػػدعيم سػػػلطة اظتسػػػتعمر مػػػن الزمنيػػػة كاألكثػػػر أمنػػػان 

خالؿ تيسري تنقل فرقػو العسػكرية بػني اظتناط ،لػذلة مل تغفػل السياسػة االسػتعمارية عػن ىػذا اصتانػب،إذ 
أفريػػل  08مباػػرد مػػا توطػػدت أقدامػػو ب يالػػة اصتزائػػر أصػػدر نػػابليوف الثالػػث ملػػة فرنسػػا مرسػػـو ملكػػي يف 

من السواحل  لم دتر بالقربك  80كلم منها   1357ـ إلؾتاز خ  للسكة اضتديدية بطوؿ قدره 1957
إىل أف دراسػػة  ادر اإلشػػارةكسػػطيف، مػػن قسػػنطينة ؿتػػو اصتزائػػر العاصػػمة ا إىل كىػػراف مػػركران ببليػػدة ابػػدءن 

 ـ مػػػػن قبػػػػل اظتهنػػػػدس إنتيػػػػل بيغيػػػػا1830اظتشػػػػركع كانػػػػت قػػػػد أعػػػػدت يف كقػػػػت سػػػػاب  يرجػػػػع إىل سػػػػنة 
"Emile Pereire" 12مبسػػػػػػاعدة بعػػػػػػض مػػػػػػن أصػػػػػػدقائو اظتهندسػػػػػػني،يف البػػػػػػدء يف ىػػػػػػذا اظتشػػػػػػركع يف 

إلؾتػػػاز مر الفرنسػػػي انتقػػػل اظتسػػػتعكبعػػػد ذلػػػة ـ،1862سػػػبتمرب  08منػػػو يف أينتهػػػي ك  ـ1859ديسػػػمرب
 أككلػػتكقػػد كلم،  1747ـ لصػػا  اظتنفعػػة العامػػة بطػػوؿ قػػدره 1879جويليػػة  18يف  مشػػركع خػػ  ثػػاٍل

ر مػن خػالؿ ىػذا اطتػ  ربػ  عػدد كبػري دتكن اظتسػتعمىل شػركات خاصػة كالسػلطات اليػة،مهمة إؾتػازه إ
غاًل مػػػػػع ػعيدة كمستػػػػػويػػػػػػػػػػرة،أرزيو مػػػػػػػع سػػػػػػػمػػػػػن اظتنػػػػػاط  مػػػػػع بعضػػػػػها الػػػػػبعض،إذ يف ربػػػػػ  سػػػػػطيف مػػػػػع الب

ظتسػتعمر ساف كمن اَّ إىل اضتدكد اظتغربية،كبعد االنتهاء من اظتشركع باشػر اػباس مع تلمػيزاف،سيدم بلعػغل
كلم لرب  اظتناط  الشمالية باصتنوبية   1614ـ بطوؿ يقدر بػ 1907خ  ثالث كذلة يف سنة  إؾتازيف 

 (1 كىو ما سيسمح لو بتاسيد سياستو االقتصادية كالعسكرية بنااح.
التعػرض جملريػات قضػية  فيما متػص خػ  السػكة اضتديديػة الػراب  بػني تلمسػاف كاضتػدكد اظتغربية،فقػد يفَّ 

اليت بعث  ا اظتدير العاـ ظتديرية السكة اضتديدية بػاصتزائر إىل السػيد رئػي   433إؾتازه يف اظتراسلة رقم 
عػن موعػد فيهػا استهل حديثو  كقدـ،1907جويلية  01مصلحة اصتسور كالطرؽ ظتقاطعة كىراف بتاريف 

الػػيت  ـ،عقػػب االتفاقيػػة1904جػػانفي مػػن سػػنة  ر يف الفػػاتح مػػن شػػهربدايػػة األشػػغاؿ الػػذم كػػاف قػػد تقػػرَّ 
ـ،علػى أف ينتهػي منهػا يف أجػل ال يتعػدل أربػع 1903ديسػمرب  03أبرمت مع صاحب اظتقاكلػة بتػاريف 

                                  
-1 www.encyclopedi-afn.org/index.php/Algérie_chemin_de_fer. 
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يف  سػػػػنوات أم 
حػػػدكد سػػػنة 

بعض النقاط اظتتعلقػة باظتسػتول الػذم كصػل إليػو اظتشػرع قيػد اإلؾتػاز اظتتمثلػة ب للتنويو،ا عرج (1 ـ1908
 (2 فيما يلي:

صػػػػربة حاليػػػػا مل يكتمػػػػل إؾتػػػػازه بعػػػػد،كىو نتثػػػػل             Turenneطتػػػػ  الػػػػراب  بػػػػني مدينػػػػة تلمسػػػػاف كتػػػػوراف ا-
 ما يقارب نصف طوؿ اظتشركع اإلرتايل للخ .

فرنػة فرنسػي  5.524.000تكلفة األشغاؿ اليت يف إنفاقها بعد مركر كأكثر مػن ثػالث سػنوات بلغػت-
 فرنة فرنسي.10.350.000من اظتبلا اإلرتايل للمشركع كاظتقدر بػ: 

كمػػا عمػػل اظتسػػتعمر الفرنسػػي علػػى اسػػتحداث ػتطػػة لنقػػل اظتسػػافرين كالبضػػائع خػػارج مدينػػة تلمسػػاف     
باصتهػػة الشػػمالية الشػػرقية علػػى مقربػػة مػػن بػػاب اصتيػػاد باصتهػػة الشػػمالية الشرقية،كالرسػػم التخطيطػػي اظتػػوايل 

قيا،كقد أطل  عليها وضح تصميميها اعتندسي اظتناز من طرؼ اظت سسة الكيميائية كالطرقية لشماؿ إفريي
 اسم اظتنصورة،أنظر الصورة ا تية:

  
     
 
 

                                  
 01الورقة،892ملف رقم ،382علبة رقم يةاألشغاؿ العمومية لوالية تلمساف،األرشيف،مدير -2
 01،الورقة893،ملف رقم 383مديرية األشغاؿ العمومية لوالية تلمساف،األرشيف،علبة رقم -3
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              :يبين التصميم الهندتسي لمحطة المنصورة بمدينة تلمساف،عن:مديرية األشغاؿ 04الرتسم التخطيطي رقم       

 03،الورقة889 ،مل  رقم382والية تلمساف،األرشي  علبة رقم ػػػالعمومية ل                    
استاابة للتعليمات السالفة الػذكر،يف إعػداد ػتضػر عػن أىػم اظتراحػل الػيت اجتازىػا اظتشػركع مػن طػرؼ 

مهنػػػػػدس مبصػػػػػلحة اصتسػػػػػور كالطػػػػػرؽ ؼتػػػػػتص مبراقبػػػػػة اظتشػػػػػاريع كالسػػػػػيد شػػػػػوالت "Platel"بالتػػػػػلالسػػػػػيد 
"Cholet":مهندس مبصلحة البناء باصتهة الغربية للازائر،تضمن مايلي 
اظتسػػػار:يبدأ مسػػػار ىػػػذا اطتػػػ  مػػػن مدينػػػة تلمسػػػاف إىل اضتػػػدكد ظتغربيػػػة أم مػػػن الشػػػرؽ ؿتػػػو الغػػػرب ا -

  .كلم39.607غتاىد كمدينة مغنية بطوؿ قدره باااه سيدم  07ينعطف جنوب الطري  الوطين رقم 
ـ،كمػػػػا كرد          1063اظتعابر:دتثلػػػػت يف إعػػػػداد غتموعػػػػة مػػػػن اصتسػػػػور كاألنفػػػػاؽ طوعتػػػػا اإلرتػػػػايل قػػػػدر بػػػػػ -

 ـ.1903ديسمرب  03يف االتفاقية اليت عقدت مع اظتقوؿ يف 
ف  اكا يت:مدينة تلمس  ات:توزعت ىذه األخرية على طوؿ مسار اطت  بلا عددىا خسة،كتوزعتاطَّ -

كمػػػػا تقػػػػدـ ذكره،سػػػػيدم غتاىد،تًغاليمات،مغنيػػػػة اضتػػػػدكد اظتغربية،تضػػػػمنت بنايػػػػة مػػػػن الطػػػػابقني كثػػػػالث 
مسػػػػاحات األكىل للمسػػػػافرين كالثانيػػػػة للبضػػػػائع كالثالثػػػػة خصصػػػػت للانود،إضػػػػافة إىل مسػػػػتودع للفحػػػػم 

 متلو من أم مرف .ماء،باستثناء ػتطة تًغاليمات فقد كانت عبارة عن موقف لكصهري  ل
 اظتسلة:يتكوف األخري من خطني متوازيني مصنوعني من الفوالذ تتقاطع معهما قطع فوالذية طوؿ كل-

 (1 سم تنفصل عن بعضها البعض مبسافة قدرىا نصف مرت.20ـ كعرضها 1.20كاحدة منها 
رقػػػم  ةمراسػػػلحة السػػػكة اضتديديػػػة ظتقاطعػػػة كىػػػراف بعػػػد االنتهػػػاء مػػػن األشػػػغاؿ بعػػػث مهندسػػػي مصػػػل

إىل السػيد اظتػػدير العػػاـ ظتديريػػة السػػكة اضتديديػػة بػاصتزائر تتعلػػ  مبوضػػوع تػػاريف االفتتاح،فقػػاـ ىػػذا  427
،بعػد أف قػاـ بتكليػف صتنػة مراقبػة اظتشػاريع علػى 1579األخري بالرد على طلبهم بتػاريف يف اظتراسػلة رقػم 

                                  
 07،الورقة898رقم ،ملف 383علبة رقم الية تلمساف،األرشيف،مديرية األشغاؿ العمومية لو -1
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أنػو مل يتبػ  عػن االنتهػاء مػن اظتشػركع إال  امستول مديريتو إعداد تقرير مفصل عن اظتشركع،كقد جاء فيه
 (1 .1907أكتوبر 18على ذلة قرر اظتدير العاـ افتتاح اطت  كاستغاللو ابتداء من  عشرين يومان،بناءن 

            مػػا أؾتزتػػو فرنسػػا مبدينػػة تلمسػػاف مػػن تػػدخالت يف النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ   يتضػػح ؽتػػا سػػب  ذكػػره أف
كاظتدة الزمنيػػة الػػيت مكثػػت ،االسػػرتاتياي الػػذم تتبػػوأه تلمسػػاف قتيػػة اظتوقػػعأل،كذلػػة مل تكػػن ضػػ يلة اضتام

 بػػني،كما يتألبػػديف اظتدينػػة إىل ا نمويػػة اضتضػػرية أنػػو أراد البقػػاء مػػن خػػالؿ ىػػذه اظتشػػاريع الت يتضػػحك فيهػػا 
         يف الكيػػػاف الػػػذم كػػػاف سػػػائدان يف اظتدينػػػة العتيقػػػة جػػػاء  شػػػرخ كانفصػػػاؿ أف البػػػدايات األكىل ضتػػػدكثأيضػػػا 

نتػػاج  الػػذم يعتػػربالتػػارمتي  ٍليف الرتكيػػب العمػػراينيػػة علػػى يػػد فرنسػػا،فقد جسػػدت ثقافتهػػا كمرجعيتهػػا الدي 
 عن ثقافة إسالمية مت صلة.معان ماىرة انبثقا  كبصمة يدو ،عقالٍل فكرو 
 مدينة ندركمة: 2-2-2

مدينػػة ندركمػػة كاحػػدة مػػن اظتػػدف الضػػاربة يف التػػاريف الػػيت تشػػكل عمراهنػػا حػػوؿ النػػواة اظتركزيػػة اصتػػامع 
(،فقد احتضنت بني درك ا كأحيائها شواىد مادية على ما مػر  ػا مػن دكؿ 04الكبري أنظر الصورة رقم 

مل تتميػػػز مبػػػ ىالت  لػػػو كدكلػػػة اظتػػػرابطني كاظتوحػػػدين كالزيػػػانيني مػػػثالن،كمل يكػػػن أف تسػػػتقر  ػػػا ىػػػذه الػػػدكؿ
ػا قالػو اضتكمػاء عػن  دتاشت مع ما ذكػره علػي اصتزنػائي يف م لَّفػو جػين زىػرة ا س يف بنػاء مدينػة فػاس عمَّ
أفضػػػل البقػػػاع عيشػػػان،فقد اسػػػتوجبوا اجتمػػػاع عػػػدد مػػػن الشػػػركط  اظتتمثلػػػة يف هنػػػر جػػػارم كػتػػػرث طيػػػب 

نفسػػػػها الػػػػيت اجتمعػػػػت ظتدينػػػػة ،كيبػػػػدك أهنػػػػا الشػػػػركط (2 كحطػػػػب قريػػػػب كسػػػػور حصػػػػني يكفػػػػل زتايتهػػػػا
ندركمػػػة،حيث دتركػػػزت يف حصػػػن طبيعػػػي ذم تربػػػة خصػػػبة كميػػػاه كفػػػرية عػػػاد عليهػػػا بػػػالنفع مػػػن اصتانػػػب 

سػػػٌهل عليهػػػا اسػػػتقطاب التاػػػار إىل اضتػػػد الػػػذم أصػػػبحت فيػػػو نقطػػػة التقػػػاء القوافػػػل  حيثاالقتصػػػادم،
األخػػرل الػػذين كفػػدكا إليهػػا عػػرب  التااريػػة القادمػػة مػػن اصتنػػوب كسػػكاف البػػوادم اجملػػاكرة عتػػا،كدكؿ الضػػفة

كلم،كالذم ايعترب الرئة االقتصادية للدكلة الزيانيػة،كمن بعػده مينػاء 30ميناء ىنني الذم مل يبعد عنها إالَّ 
                                  

 10 الورقة،898رقم ،ملف 383علبة رقم مية لوالية تلمساف،األرشيف،مديرية األشغاؿ العمو -1
 33علي اصتزنائي،مصدر ساب ،ص:-2
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د صػػاحب ازدىػػار النشػػاط التاػػارم ،لقػػ(1  كلػػم10حػػوايل  الغػػزكات الػػذم مل يبعػػد عنهػػا ىػػو ا خػػر إالَّ 
ا كزادت رقعتهػا عمػا كانػت عليػو،كما صػاحب ذلػة النشػاط حركة معمارية دؤكبة،فقػد انتشػرت عمائرىػ

حركة علمية كاسعة فقد كانت قبلة الفقهاء كالفقيو أزتد بن اضتسن الغمارم الذم حتػدث عنػو ابػن مػرَل 
كأنػو اء ا تعػاىل اظتنقطعػني لعبادتو،يف كتابو البستاف يف ذكر أكلياء تلمساف أنػو مػن أكػابر أكليػالتلمساٍل 

،كنظػران للعراقػة اظتسػػتمدة مػن مآثرىػا التارمتيػػة (2 ركمػػة زمنػا طػويالن يتعبػػد فيهػا باصتػامع الكبػػريبقػي مبدينػة ند
 23كقطػػػػػاع ػتفػػػػػوظ مسػػػػػاحتو اإلرتاليػػػػػة تقػػػػػدر بػػػػػػ 09/402صػػػػػنفت طبقػػػػػا للمرسػػػػػـو التنفيػػػػػذم رقػػػػػم

شػػارع جػػيا  مشاالن،لتػػده مشػػاالن  °0ك35عػػرض  غربػػان كدائػػرةدقيقػػة  44ك°1يقع بػػني خػػ  طػػوؿ ،تػػاركى
كغربػػػػا كادم 1956أكت  20التحريػػػػر الوطين،كجنوبػػػػان زتصػػػػايل سػػػػايح ميلود،أمػػػػا شػػػػرقان فيحػػػػده شػػػػارع 

 (3 زيغة.

لػػيت يوجػػد            ا ينقسػػم نسػػياها إىل أربعػػة أحيػػاء سػػكنية تلتقػػي كلهػػا يف السػػاحة اظتركزيػػة اظتسػػمَّاة بالرتبيعػػة   
بػين عفػاف،حػػػػي السػػوؽ،حي اطتػػػػػػػػػػربة،كال زالػت حتػتفظ   ا اصتامع الكبري،كىي كالتايل:حي بين زيػد،ح 

                  (4 .ب شتائها ضتد الساعة
عاشػػت مدينػػة ندركمػػة أكقػػات عصػػيبة يف الفػػرتة الوسػػطى،فقد تعرضػػت لػػويالت الصػػراع الزيػػاٍل اظتػػريين 

العاصػػػػمة خاصػػػػة أهنػػػػا كانػػػػت باعتبارىػػػػا اظتدينػػػػة األكىل الػػػػيت كػػػػانوا يصػػػػادفوهنا يف طػػػػريقهم إىل تلمسػػػػاف 
 لتػي بػن خلػدكف أف السػلطاف عثمػاف ركاهكتسب أقتية بالغة عنػد سػالطني الدكلػة الزيانية،فحسػب مػا ػػت

 بن يغمراسن استاء كثريان بعد سقوطها بًيدم السلطاف اظتػريين أبػو يعقػوب يوسػف
 

 كمػا ذكػر ػتمػد بػن،1)
                                  

-1 Abderrahmen Khelifa,Op.cit,p:177 

 31ابن مرَل الشريف اظتلييت اظتديوٍل،مصدر ساب ،ص:-2
 

 6-5ساب ،ص: ،مرجع09/402اصتريدة الرشتية،مرسـو تنفيذم رقم -3
 

،رسالة ماجيسرت،ختصص علم ا ثار -نموذجاندركمة -تأثير التنمية الحضرية على المعالم األثريةػتمد بن زغادم،-4
 17ص:،2010كاي ،قسم علم ا ثار، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة تلمساف،

 120لتي بن خلدكف،مصدر ساب ،ص:-1
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ن لتػػػػي بػػػػن يغمراسػػػػن تػػػػرؾ مدينػػػػة تلمسػػػػاف عبػػػػد ا التنسػػػػي أف األمػػػػري أبػػػػو يعقػػػػوب بػػػػن عبػػػػد الػػػػرزتن بػػػػ
كقػػػصورىػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػنيا ا كاستػػػػػػػقر بنػػػػػػػػػػدركمة للػػػػتعػػػػػػػبد فيػػػػػػػػها كاطتلػػػػو بنفسػػػػو عػػػػن الػػػػدنيا ظتػػػػدة أربػػػػع سػػػػنوات 

  (2).متتالية
عقػػػب تػػػدىور األكضػػػاع يف الدكلػػػػة الزيانيػػػة كظهػػػور اطتطػػػر االسػػػػباٍل علػػػى سػػػواحلها تعرضػػػت مدينػػػػة     

للتخريػػب كالتدمري،كقػػد ذكػػر مػػارموؿ كراػػاؿ ذلػػة قػػائال:"...كىي يف حالػػة مػػن التخريػػب ايػػث ندركمػػة 
ي كػػد ىػػذا التقػػػدَل مػػا اعػػرتل اظتدينػػػة            ،((3ة رداءة مسػػاكنها..."يػػل ظتػػن دخلهػػا أهنػػػا فنػػاء للػػدكاجن لشػػػدَّ متي 

لقريػػػػب مػػػػن اعها ػػػػػػػموق حكمػبػػػػها ػػػػػػػمػػػػن ضػػػػرر يف نسػػػػياها اظتعمػػػػارم جػػػػراء االعتػػػػداء االسػػػػباٍل الػػػػذم طال
 الساحل.

انضوت بعد ذلة اظتدينة حتت اضتكم العثماٍل ا االحتالؿ الفرنسي الػذم خضػعت لػو بعػدما جػرت 
كاألمري عبد القادر،انتهت باحتالعتا نتياػة رجػوع األمػري   Bédeauعدة معارؾ طاحنة بني اصتنراؿ بيدك

،كمػا زاد    (4 الموريسػيار الػذم حقَّػ  ؾتاحػا عسػكريا ىنػاؾعبد القادر إىل مدينػة معسػكر ظتواجهػة اصتنػراؿ 
الطني بلَّة ىو تنصيب اظتسػتعمر للمػدافع جببػل فالكسػن اػاذم عتػا لقصػفها،حين ذ قػرَّر أىاليهػا اطتضػوع 

 (5  .ضتكم اتل

 ألهنا     دينة نف  االىتماـ الذم أٍكاله ظتدينة تلمساف،رمبا ػػػػوؿ عتذه اظتػػػػػيبػػػػدك أف اظتستعمر الػػفرنسي مل ي
 كانت مدينة صغرية كمل تكن بنف  األقتية اليت تبوأ ا مػػػػدينة تػػػػلمساف،فػػػػهذه األخرية كػػػػانت العاصمة    

سػػػػػري  وريػػػػػان يفكحم يف فػػػػػرتة حكػػػػػم العثمػػػػػانيني شػػػػػكلت دكران ػتسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية للدكلػػػػػة الزيانيػػػػػة،السيا
 إيواء فرقو  على ساعدت اظتستعمر ا ىو موجود فيها من مبافو فضالن عمَّ األحداث السياسية،

                                  
  150ػتمد بن عبد ا التنسي،مصدر ساب ،ص:-2

 195 ،ص:02مارموؿ كرااؿ،مصدر ساب ،ج-3

 197ساب ،ص:شارؿ ىنرم تشرشل،مرجع -4
،اظتلتقػػػػػى الػػػػػوطين األكؿ حػػػػػوؿ تػػػػػاريف مدينػػػػػة ندركمػػػػػة كضػػػػػواحيها  ندركمػػػػػة مدينػػػػػة تاريخيػػػػػة مهػػػػػد الموحػػػػػدينمصػػػػػطفى جبػػػػػارم،-5

 03،ص:1987ندركمة،
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انضوت مدينة ىنني كىي على تلة اضتاؿ غتددان  حتت حكم الدكلة الزيانية اليت كانػت تعػيا أيامهػا 

كاالقتصػػادية الػػيت كانػػت حاصػػلة،بعدما عاشػػت ألكثػػر مػػن ثالثػػة األخػػرية  بفعػػل االضػػطرابات السياسػػية 
ساَّلت خالعتا  اؾتازات يف عٌدة  غتاالت ؼتتلفػة بػني مػا ىػو حالة من الرخاء كالرقي،حيث  قركف متتالية

 سياسي كاجتمػاعي كاقتصػادم كمعمػارم
،كيبػدك أف كضػع مدينػة ىنػني بقػي علػى مػا ىػو عليػو منػذ حتطيمهػا (2)

  نَّنا ال فتلػػة أم إشػػارة تارمتيػػة تػػدؿ علػػى رجوعهػػا إىل سػػاب  عهػػدىا يف فػػرتة حكػػم العثمػػانينيعلػػى يػػد اإلسػػباف،أل
لػػذلة نػػرجيح أهنػػا بقيػػت علػػى حالتهػػا مهاػػورة بعػػد أف كانػػت مدينػػة عريقػػة يف التمػػدف كذات مكانػػة مرموقػػة بػػني 

 حواضر اظتغرب اإلسالمي. 

ػػم باصتزائر،انضػػوت مدينػػة ىنػػني كبػػػاقي بعػػد تالشػػي اضتكػػم العثمػػاٍل كحلػػوؿ اظتسػػػتعمر الفرنسػػي ػت ٌلهى
اظتدف حتت حكمو،مل نصادؼ ذكر تاريف ػتدد الحتالعتا يف اظتراجع التارمتية،كلكن لتتمل أهنا خضعت 

ـ،ألنػػو يف حػػدكد ىػػذه السػػنة كػػاف اظتسػػتعمر الفرنسػػي قػػد بسػػ  6846ق/6658 لػػو قبػػل اكتمػػاؿ سػػنة
بػاألمري عبػد القػادر إىل اختػاذ عاصػمة م لفػة مػن خيػاـ  ىيمنتو على رتيع اظتدف كاظتناط  األمر الذم دفػع 

ضػف إىل ذلة أنو يف احتػػػالؿ مػدينة ندركمة القريبة منها يف سنة ،(3 إىل  خررية يرحتل  ا من مكاف  كث
 ،كىو ما يرجيح فكرة احتاللو ىي األخرل يف نف  السنة.(4 ـ6846

ـ أثنػػػاء       69عػػػن مدينػػػة ىنػػػني بعػػػد زيارتػػػو عتػػػايف هنايػػػة القػػػرف   René Bassetحتػػػدَّث رينيػػػو باسػػػي
   Nedromah  et     les Trarasقيامػو جبمػع اظتػادة العلميػة لتػ ليف كتابػو اظتوسػـو بعنػواف ندركمػة كتػرارة 

                                  
 15ابن األزتر،مصدر ساب ،ص:-2
  260عمرك الطمار،مرجع ساب ،ص: ػتمد-3

197شارؿ ىنرم تشرشل،مرجع ساب ،ص:- 4  
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كانػػت عبػػارة عػػن حطػػاـ كركػػاـ مػػن تػػراب متنػػاثر ىنػػا كىنػػاؾ بػػني أشػػاار التػػني كالكػػرز كاإلجػػاص            أهنػػا   
بػو كاديػن كاحػد مػن جهػة  كأنو مل يالحػظ كجػود أم مسػكن مكتمل،كيضػيف قػائالن أف ذلػة اطتػراب نتػر

    اظتالحػػظ يف حػػديث رينيػػو باسػػيك  الشػػرؽ يسػػمى كاد ىنػػني كا خػػر مػػن جهػػة الغػػرب يسػػمى بػػواد ريغػػو،

 كلمػةبػل كصػف مػا شػاىده مسػتعمالن   "Ville" ىنني أنو مل يرد يف سياؽ أسػلوب كصػفو اسػم مدينػةعن 
اظتدينػػة كالتغػػري اصتػػذرم الػػذم  كىػػو مػػا يػػدؿ داللػػة كاضػػحة عمػػا  لػػت إليػػوفق ، "La Ruine"خػػراب

 .اعرتل مسارىا اضتضارم مند ختربيها على يد اضتامية اإلسبانية
عقػب زيارتػو عتػا   René  Bassetقػدَّـ جيػورج مارسػيو ىػو األخػر كصػفان مشػا ان ظتػا قدَّمػو رينػو باسػي   

أشػػػار صػػػراحة أهنػػػا فقػػػدت ركنقهػػػا واف اػػػث أثػػػرم إسػػػالمي ظتدينػػػة ىنني،لقػػػد اظتوسػػػـو بعنػػػلتحريػػػر مقالػػػو 
مػن ػتػي  اظتدينػة كمستواىا االجتماعي كاالقتصادم كالثقايف الذم تنم عنػو تلػة الشػواىد األثريػة اظتتبقيػة 

حالػػة ألكصػػاؼ الػػيت كردت عنهػػا يف كتػػب الر ؼتتلفػػة كمتناقضػػة مػػع اأصػػبحت صػػور ا العمرانيػػة ك كالقلعة،
أبػػو عبيػػد ا البكػػرم كأبوعبػػد ا الشػػريف اإلدريسػػي كشػػهاب الػػدين يػػاقوت اضتمػػوم  اصتغػػرافيني أمثػػاؿ

كاضتسن بن ػتمد الوزاف،اصتدير بالذكر أف جيورج مارسيو ختم سياؽ حديثو بقولػو مدينػة ىنػني لػن تعػود 
 (1)صادية أكاجتماعية.أبدان لساب  عهدىا يف أم غتاؿ من اجملاالت سواءن  كانت معمارية أك اقت

    عػدد  دَّـعػن اظتدينة،قػ يػةر يف فرتة مقاربة ظتا قدَّمو رينيػو باسػي كجيػورج مارسػيو مػن معطيػات تارمتيػة كأث
 مػن طػرؼ اإلدارة الفرنسػية  نيطػت عتػممن الدارسني الفرنسيني الذين زاركىا يف إطار اظتهمػة العلميػة الػيت أ

مػػن البػػاحثنٍي  كػػله  كػػراهذ مػػا  ذكر عبػػد الػػرزتن خليفػػة يف ىػػذا الشػػ فمػػا لػػو عالقػػة بوضػػعيتها اظتعمارية،فقػػد
       دػػػػعن اظتدينة،فق Charle Mauprixوبرك  ػػػػػػارؿ مػػػػػكش Ardouin De Mazetت ػػػػػػازيػػػػػأردكاف دكم

 

 كصف دقي  كتعبري صريح يعك  بوضوح الوضعية اليت يعيشها أحد أبرز جاء يف تقرير أردكاف دكمازيت 
                                  

 
 

1-George Marçais,Recherche....,Op.cit,p:344 
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ة اطتػراب ،كذلػة لشػدَّ (1)ىنني مدينة بػوميب الثانيػةأف قولو حلية يف اظتغرب اإلسالمي،ملخصان اظتوانئ السا
كتغري مالمػػػح عمراهنػػػا بعػػػدما كانػػػت ذات مسػػػتول حضػػػارم ذائػػػع الصػػػيت،أما شػػػارؿ الػػػذم كجػػػده  ػػػا،

حتي  تتخللها غتموعة من األشػاار،ك كال أكثر، كاضتاارة ال أقلَّ  كجود كتل من الرتابفقد ذكر  موبرك 
  (.05أنظر الصورة رقم ،(2 ـ من حتطمها2البالا  ا األسوار اليت حاؿ شتكها 

يتضػػح مػػن بدايػػة القػػرف عشػػرين إىل منتصفو،مػػن خػػالؿ مػػا يف اإلشػػارة إليػػو مػػن طػػرؼ رتيػػع الدارسػػني 
ء مػػػػا قػػػػاـ بػػػػو اإلسػػػػباف سػػػػاعة اجػػػػرَّ ة النهايػػػػة اظت سػػػػاكية ظتدينػػػػة ىنني،كانػػػػت نقطػػػػـ  1534جليػػػػان أف سػػػػنة 

منها كقيامهم بتخريب عمراهنا،فكاف ذلة مبثابة الضربة القاضية لتصميمها العمراٍل الذم دتيػز  خركجهم
 ،كما كرد ذكػره عػن ػتمػدالفاخرة،كنشاطو التاارم كالعلمي اظتكثف كالصػناعات الرائػدة  نػذاؾ مبساكنو

 .(3)الوزاف يف كصفو عتا قبل أف تدمر عن  خرىابن ن ػػػػسح

 يكرتث ظتػا  لػت إليػو مل ألف اظتستعمريبدك أهنا بقيت على حالتها يف فرتة االحتالؿ الفرنسي للازائر، 
كظتػػا جػػاء يف التقػػارير الػػيت أعػػدَّىا الدارسػػوف الػػذين أكفػػد م ظتعاينتها،فقػػد أشػػاركا إىل حاػػم مدينػػة ىنني،

كػاف ذلػة بالنسػبة لػو ضػربة   اليت أصابت نسياها اظتعمارم العتي  يف جانبػو اظتػادم كاظتعنوم،رمبػاالكارثة 
كػػاف سػػييقدـ ىػػو        ،كجعػػل عاليهػػا سػػافلها عسػػكرية اإلسػػبانية بتخريػػب اظتدينػػة مل تقػػم اضتاميػػة الحػػظ فلػػو 

ل ال ػتالػػة ؼتططػػو مػػا بلغتػػو مػػن كمػػاؿ يف العمػػراف كتػػ ل  يف الفػػن اظتعمارم،سيفشػػ علػػى فعػػل ذلػػة،ألف
علػػى ىػػدفني أساسػػيني،األكؿ يتمثػػل يف توسػػيع خارطتػػو السياسػػية كاالسػػتحواذ   االسػػتعمارم الػػذم ت سَّػػ

على اظتواقػع االسػرتاتياية ذات الثػركات الطبيعيػة لتحويلهػا إىل بلػده،أما اعتػدؼ الثػاٍل كىػو األىم،فيتمثػل 
ع االسػػػتعمارم مػػػن رتيػػػع جوانبػػػو خاصػػػة كأنػػػو        يف القضػػػاء علػػػى اعتويػػػة العربيػػػة اإلسػػػالمية ليكتمػػػل اظتشػػػرك 

                                  
 

 

ـ،يف اكتشػػاؼ 79بوميب:مدينػػة ركمانيػػة بلغػػت مسػػتولن مرموقػػان يف مراتػػب اضتضػػارة،كقد دميػػرت علػػى إثػػر ثػػوراف بركػػاف فيػػزكؼ سػػنة -1
 25ـ،ينظر عبد الرزتن فوزم الفخراٍل،مرجع ساب ،ص:1738سنة  أطالعتا

-2 Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien..., Op.cit,p:271 
 

 15:،ص2ػتمد بن اضتسن الوزاف،مصدر ساب ،ج-3
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 مل يفكػػر يف مغػػادرة اصتزائػػر بػػل قػػرَّر البقػػاء فيهػػا لألبػػد

(1)
ػػو        كب،  عػػد أف تػػ تَّى لػػو ىػػذا األمػػر مبدينػػة ىنػػني كجَّ

اص كالزنػػػػة أف تضاريسػػػػها غنيػػػػة باظتعػػػػادف كاضتديػػػػد كالرصػػػػ ثركا ا،خصوصػػػػان  كامػػػػل اىتمامػػػػو السػػػػتنزاؼ
إضافة إىل ذلة ،(2 الذم كانت تصدر كميات معتربة منو ؿتو الضفة األخرل النوعية اصتيدةذم كالرخاـ 

جعلهػا تسػمى جببسػاريا يف الفػرتة القدنتػة قبػل ظهػور  كميات معتربة من مادة اصتب  كىو ما احتوت على
 الػػػػػدكؿ اإلسػػػػػالمية بشػػػػػماؿ إفريقيػػػػػا

بتكليػػػػػف عػػػػػدد مػػػػػن يف ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػياؽ قػػػػػاـ اظتستعػػػػػػػػػمر الفرنسػػػػػي ،(3 
م ػػػػػمرين اكػػػػػرية للمعػػػػػوين نػػواة حضػػػػػاعد علػػى تكػػػػػاري  الػػيت كجػػػػػػػدكىا ال تسػػػػاصتيولػػوجيني ظتعاينػػة تػػػػػض

 منهػػػػا تلػػػػػػػقَّب إمػػػػا جببػػػػلعتػػػػا عػػػػرب اصتهػػػػات الػػػػثالث  غالبيػػػػة األمػػػػاكن اجملػػػػاكرةف  ذم توجػػػػػػػد فيػػػػوػػػػػػػػاظتوقػػػػػػػع ال

 montagne)أك رأس، cap) ركبػػػػػػػة،أك((Colline 

كأمػػػػاـ كجودىػػػػا بػػػػني ىػػػػذه اظترتفعات،سيىسػػػػهيل ،(4 
الػػذم كػػاف يقػػود مقاكمػػة شرسػػة ضػػد اظتسػػتعمر  تعػػرض اظتعمػػرين إذا مػػا اسػػتوطنوىا عتاػػـو األمػػري عبػػد القػػادر

معركة حامية الػوطي  بػالقرب مػن ىنػني يف شػهر مػارس  Bédeauبنواحيها،فقد قامت بينو كبني اصتنراؿ بيدك 
 (5 .6846 سنةكأفريل 

لػف مػن طػرؼ كزارة الػدفاع الفرنسػية الػذم كي   M.Berardمن بني مػن أشػاركا إىل تضاريسػها الػوعرة بغاغػد 
أم غػػػػداة احػػػػتالؿ اصتزائػػػػر مباشػػػػرة،كقد أشػػػػار          ،6835ـ ك6836ظتعاينػػػػة طبوغرافيػػػػة اصتزائػػػػر عامػػػػة بػػػػني سػػػػنيت 

ؿ يف منطقػػة تػػرارة كليػػة مبػػا يف ذلػػة مػػوبرك  الػػذم اػػوَّ إىل طابعهػػا الطبػػوغرايف اظتعقَّػػد،نف  الشػػيئ ذكػػره شػػارؿ 
 طبوغرافيتها ؼتتلفة عما ر ه يف أمكنة أخرل،نف  الفكرة  مدينة ىنني على ظهر حصانو،كقد أشار إىل أفَّ 

                                  
 

 

 46إنسانيات،العدد ،غتلة بيل كإبَّاف االتستعمار الغربي للعالم اإلتسالميائ  األتساتسية للرتسم االتستشراقي قالوراؿ،قانادية -1
 73،ص:2009كىراف،ديسمرب

-2 Abdelaziz Gawar,Op.cit,p:37 

-3 Mac Carthy,Op.cit,p:169 

4-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien...,Op.cit,p:30 

  
 197شارؿ ىنرم شرشل،مرجع ساب ،ص:-5
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ـ،فقد ذكػر أف مسػالكها كعػرة كالولػوج إليهػا 6875الذم زار اظتدينة سنة  E.Delorralذىب إليها دكلوغاؿ 
صعب،كتضاريسػػها حتمػػل ميػػزة خاصػػة،كىو مػػا ي كػػد أف رتيػػع ىػػذه اإلشػػارات تتوافػػ  مػػع مػػا ذكػػره اصتغرافيػػػوف        

  Littus  Importuosumيف الفػػػػػػػرتة القدنتػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ طبوغرافيػػػػػػػة اظتدينػػػػػػػة،إذ كصػػػػػػػفوىا بالواجهػػػػػػػة اظتغلقػػػػػػػة  
Façade Sans Fenêtreأك

 
.
 1)

  
باظتػػػدينة  كانػػت ىػػػػذه اظتعطيػػػػات مػػن األسبػػػػػاب اظتباشػػرة لػػػػػعدـ اىتمػػاـ اظتسػػتعمر انشػػاء امػػع مكػػاٍل جػػػػػديد    

مل يتػػواف عػػن  اسػػتنزاؼ ثركا ػػا اظتعدنيػػة بعػػدما أكػػد عػػدد مػػن اصتيولػػوجيني غػػم تضاريسػػها باظتعػػادف  لكنػػو باظتقابػػل
 Louis      Gentil كلػػػوي  جونتيػػػل E.Fischeurكفيشػػور  A.Bernardكبرنػػػارد  F.Gautierأمثػػاؿ غوتيػػػو 

  .الذم قضى كقتان طويالن يف دراسة جيولوجية اظتدينة ككامل الساحل التلمساٍل

2)   
 معدف ارموؿ كرااؿ كجود ػػيني مػأنو قد ذكر يف كقت ساب  على ى الء اصتيولوجيني الفرنس ادر اإلشارة    

كمػػػػػا مػػػػػن شػػػػػة أنػػػػػو جبػػػػػل تػػػػػاجرة الػػػػػذم اليبعػػػػػد عنهػػػػػا إالَّ حػػػػػوايل ،(3  ايف اصتبػػػػػل اػػػػػاذم عتػػػػػاضتديػػػػػد بكػػػػػػػػػػػػثرة 
كلم،كمػػػا أشػػػار يف نفػػػ  السػػػياؽ عبػػػد الػػػرزتن خليفػػػة إىل كجػػػػػػػود عػػػدة قػػػػػػطع أثريػػػة مػػػن مػػػػػػادة اضتػػػػػػديد يف 03

كقػػػػػػالدات،ما ي كػػػد اسػػػتغالؿ  كني كحلػػػػػػػقات دائػػػػػػريةاضتفريػػػة الػػػيت أجراىػػػا باظتدينػػػة كانػػػت عبػػػػارة مسػػػػػػامري كسكػػػػػػا 
ـ توَّصػػػل اظتسػػػتعمر إىل 6877اظتػػػنام الػػػذم أشػػػار إليػػػو مػػػارموؿ كراػػػاؿ مػػػن طػػػرؼ سػػػاكنيها،كابتداءن مػػػن سػػػنة 

 اكتشػػػػاؼ عػػػػدَّة منػػػػاجم بالسػػػػاحل التلمسػػػػاٍل مػػػػن بيػػػػنهم مناػػػػػم يقػػػػع  يف جنو ػػػػا الشػػػػرقي علػػػػى بيعػػػػد حػػػػوايل

 من الكوارتز أبيض اللوف كزجاجي ن اظتنام خلي  تضمَّ  M.Ville ـ.فيلكلم،كحسب اظتهندس 06
كفلدسػػػبات ذم لػػػوف أبػػػيض شػػػاحب ينتمػػػي إىل غتموعػػػة الصػػػخور اظتتحولة،لقػػػد يف اسػػػتغاللو مػػػع بقيػػػة اظتنػػػاجم 

طػن 635408الػيت اسػتخرجت كميػة تقػدر بػػ  Mokta Elhadid األخػرل مػن طػرؼ شػركة موكتػا اضتديػد
عماؿ ػػػػؿتو الواليات اظتتحدة اإلمريكية كبريطانيا كبلايكػا عػرب مينػاء بػين صػاؼ كىنػني باستمن اضتديد كصدَّر ا 

                                  
1-Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien...,Op.cit,p:33-34  

-2 ibid,p:40-41 

 297،ص:02مارموؿ كرااؿ،مصدر ساب ،ج-3
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 5000طػػن ككظفػػت الشػػركة حينػػذاؾ  750 000ـ،تضػػاعف اإلنتػػاج إىل 6966العربػػات،كمع غتػػيء سػػنة 
 عامل

اظتسػتعمر دتكػن  6887ك 6886،كبعد ىذا االكتشاؼ بعشر سػنوات تقريبان،بالتحديػد مػا بػني سػنيت (1)
مػن إزاحػة النيقػاب عػػن منامػني  خػرين،األكؿ مػن مػػادة الفوسػفات يقػع باصتانػب الشػػرقي مػن جبػل تػاجرة رغبػػة 
منػػو يف تػػوفري اإلمكانػػات الالَّزمػػة إلنشػػاء مػػزارع كبسػػاتني،إذ يعتػػرب ىػػذا األخػػري مبثابػػة شتػػاد جيػػد لذلة،خصوصػػان 

فري إنتػػػػػػاج ال بػػػػػػ س بػػػػػػو مػػػػػػن اطتضػػػػػػر كالفواكػػػػػػو أف اظتدينػػػػػػة حتتػػػػػػوم علػػػػػػى ثػػػػػػركة مائيػػػػػػة معتػػػػػػربة تسػػػػػػاعد علػػػػػػى تػػػػػػو 
               عقػػػػػػب زيارتػػػػػػو عتا،حينمػػػػػػا ذكػػػػػػر كجػػػػػػود بسػػػػػػاتني التػػػػػػني  كىػػػػػػو األمػػػػػػر الػػػػػػذم ذكػػػػػػره رينيػػػػػػو باسػػػػػػي،(2 كاضتبػػػػػػوب

              الشػػػػرؽ،أما اظتػػػػنام ناحيػػػػة كالكػػػػرز كاإلجػػػػاص داخػػػػل أسػػػػوار اظتدينػػػػة علػػػػى مقربػػػػة مػػػػن كاد ىنػػػػني الػػػػذم نتػػػػر  ػػػػا
مػػػادة اصتػػػري يقػػػع باصتهػػػة اصتػػػػػػػػػػػنوبية الشػػػػػػػػػػرقية مػػػن اظتدينػػػة كقػػػد كصػػػػػػل عػػػػػػم  اضتفػػػر  ػػػذه اظتنػػػاجم  الثػػػاٍل فهػػػو مػػػن

  (3  .ـ50إىل
لهػدؼ األكؿ مػن احتاللػو للازائػر كاضػح ل اسيده يتضح جليا أف استغالؿ اظتستعمر الفرنسي للثركة اظتعدنية     

ؽتكن،فبماػػرد دخولػػو إليهػػا أكفػػد غتموعػػة مػػن الدارسػػني الستكشػػافها كالبحػػث كىػػو اسػػتنزاؼ ثركا ػػا أكػػرب قػػدر 
منارتهػا الواحػد تلػول يف اسػتغالؿ  بػدأ  حيػثتكتنزه تضاريسها،كلعَّل مدينة ىنػني خػري دليػل علػى ذلة، عما

إليػو جيػورج مارسػيو حينمػا  ا خر من دكف أف يقيم امعا عمرانيا  ا،كىو مػا يفسػر التوجػو الػذم ذىػب
 (4 .يف مقالو عن اظتدينة كمآثرىا أهنا لن تعود إىل ساب  عهدىا   أشار

 :خال ة الفصل
 يفَّ التػػػػطرؽ يف ىذا الفػػػصل إىل مػسػػػػار التنمية اضتضػػػرية مبػػنطقة تلمساف،كبالتحديػػػػد يف كل  من مدينة

                                  
 

 
 

-1 Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien....,Op.cit,p:46-47 

2-ibid,p:45-46 

3-René Basset ,Op.cit,p:103 

-4 George Marçais,Recherche.....,Op.cit,p:344   
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 عتا إىل غاية مغادرتو عتا كباقيتلمساف كندركمة كىنني عينات الدراسة،يف الفرتة اظتمتدة من سنة احتاللو 
             لة اظتقػػػدَّرة ػػػػػػ،لقػػػد ختلَّلػػػت ىػػػذه الفػػػرتة الزمنيػػػة الطوي1962إىل سػػػنة  1842منػػػاط  الػػػوطن،أم مػػػن سػػػنة 

يف إطػار تكػوين البنيػة التحتيػة الػيت عتػا عالقػة  مناػزات حضػرية ؼتتلفػة اجملػاالتسنة اسيد عػدَّة 120بػ 
اظتشركع االستعمارم،كقد ترسخت أقدامو  إلؾتاحظتعمرين الذين يف اجمليئ  م مباشرة مبصلحة اظتستعمر كا

ا تنزنػا يف دراسػكقػد ركَّ در كبػري مػن األقتيػة  ػذه اظتنطقة،يف بادئ األمػر مبدينػة تلمسػاف الػيت كانػت علػى قػ
مبوجػػب اظترسػػـو عنػػو قطاعػػان ػتفوظػػان  ظتسػػار التنميػػة اضتضػػرية إبػػاف الفػػرتة االسػػتعمارية مػػا أؾتػػز بػػاضتيز اظتعلػػن

 .09/403التنفيذم رقم 
أكؿ ما قػػػاـ بػػػو الػػػػمستعمر ىو استػػػػػػغالؿ اظتبػػػػػاٍل الػيت تػػػػػػ من لػو اضتمػػػػاية،فاختذ مػثال مػن قصػر اظتشػور 

بػػػ جراء تعػػػديالت عليػػػو كمػػػا كرد ذكػػػره خصوصػػػا أنػػػو كجػػػده يف حالػػػة متقدمػػػة مػػػن اطتػػػراب  ،كقاـمقػػػران لػػػو
كالدمار،فعمػػد علػػى إزالػػة مػػا تضػػمن مػػن عمػػائر  يلػػة للسػػقوط بعػػد أف حطمهػػا كليػػة إلنشػػاء مستشػػفى 
عسػكرم كثكنػػة للانػد،باظتوازاة مػػع ذلػة قػػاـ بتقويػػة حتصػيناتو كتعزيػػز جانبػو الػػدفاعي عػرب إصػػالح أبوابػػو 

              ره اظتتضػػػررة،فقد جعػػػل ارتفاعهػػػا إىل ستسػػػة أمتػػػار كشتكهػػػا إىل كاحػػػد مػػػرت مسػػػتعمالن مػػػادة اضتاػػػر كأسػػػوا
غريب،فقاـ حياؿ ا انتقل بعد أف ترسخت قدماه جيدان إىل إعالف براغتو اظتعمارية ذات الطابع اليف البناء،

مركز الربيد ك لسوؽ اظتغطى كالكنيسة ش  الشوارع كبناء اظتساكن للمعمرين كإؾتاز اك  ذلة فتح الساحات
كالضػرائب كاكمػة كمقػر الػػدرؾ كعػدد مػن األحيػػاء السػكنية خػارج اظتدينػػة كحػي النيغريي شػتواف( كبريػػة 

كاظتنصورة كالصفصيف،إضافة غلى ذلة أؾتز خ  للسكة اضتديدية كطري  يػرب  اظتدينػة مػع   أبوتاشفني(
 اضتدكد اظتغربية.

األمر نفسو مػع اظتػوركث اظتػادم اظتكػويف للنسػي  التػارمتي للمدينػة العتيقػة،فهو  مدينة ندركمة تكرَّر كيف
الذم أكاله ظتدينة  االىتماـا خر أصابتو يد اظتستعمر حينما إستوىل عليها،لكن يبدك أنو مل يوليها نف  

 اسػتحداث تلمساف،رمبا يعزل ذلة لطبوغراغية موقعهػا اظتتميػزة باؿتػدارىا،كىو األمػر الػذم ال يسػاعد يف
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تعامػػػد كتقػػػاطع نػػػواة حضػػػرية فرنسػػػية،العتماد ؼتططهػػػا الشػػػطرؾتي علػػػى األرضػػػية اظتنبسػػػطة الػػػيت تسػػػمح ب
 الشوارع فيما بينها.

فيهػػا نػػواة حضػػرية علػػى غػػرار مػػا أؾتػػز مبدينػػة تلمسػػاف كىنني،كىػػو مػػا  تناػػزكبالنسػػبة ظتدينػػة ىنػػني فلػػم 
كجػػػده  ػػػا مػػػن خػػػراب كمػػػا كانػػػت عليػػػو يف ،كذلة ظتػػػا كػػػم الػػػذم أصػػػدره فيهػػػا جيػػػورج مارسػػػيوي كػػػد اضت

اظتاضي،إذ بالرغم من مركر أكثر مػن ثالثػة قػركف  مقارنػة بفػرتة زيػارة جيػورج مارسػيو(من ختريبهػا علػى يػد 
إليهػػا عػػددان اظتسػػتعمر  قػػد بعػػث ل،بقيػػت فػػػارغة مػػن دف أم نشػػاط يذكر االسػػباف إبػػاف جػػوده  ػػا،إالَّ أهنػػا

 اصتب  كالرخاـ ذك النوعية اصتيدة.غناىا باضتديد ك  ،كبعدما تبنيظتعاينتهامن الدارسني 
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      يقػل  ال،كىو تلمسػافعمليػة التنميػة اضتضػرية مبنطقػة عنصران مهمان يف بعػث  العامل االجتماعيل شكي ي
ألنػو السػبب  كمػن أجلػو إذ تقػـو بػو،اإلنسػافبني التنمية ك وطيدة العالقة عن بقية العوامل األخرل لل ش نان 

ذا العامػل ػػػأف عت كاعتدؼ يف الوقت نفسو،كمن خالؿ ما ذكػره عبػد الػرزتن بػن خلػدكف يف اظتقدمػة يتضػح
         جملتمػػػػع كفػػػػ  نظػػػػاـ خػػػػاص يقػػػػودىم ملػػػػةاف ف تكػػػػو  أل،يف إحػػػػداث متغػػػػريات حضػػػػرية باظتػػػػدف قػػػػدنتان  دكران 

     عػػن ذلػػةكقد عػػربَّ ،ىػػو السػػبب القػػائم كراء تكػػوف االجتمػػاع البشػػرم الػػذم ىػػو أسػػاس تكػػوف اضتضػػارة
ا يسػتوىل مػ ة كالنعمة كالثػركة كالنعمػة مػن توابػع اضتػاكم كمقػدارك بقولو: "...إذ أمور اضتضارة من توابع الثر 

 األراضػػي..." عليػػو أىػػل الدكلػػة مػػن
 

      يف ذلػػة كالسػػبب قػػوة كعػػددان  ،كذكػػر أيضػػا أف الػػرتؼ يزيػػد الدكلػػة(1
ػػػ اإذ أف أىػػػل الدكلػػػة ن كضػػػعهم اظتعيشػػػي كثػػػر التناسػػػل كالولػػػد فكثػػػر عػػػددىم كاسػػػتكثركا مػػػن اظتػػػوايل حتسَّ

 كالصنائع كربيت أجياعتم

 
 

2)
كضػعية غتاال ػا ك ىذا مػا يبػني أف ىنػاؾ عالقػة سػببية بػني اضتضػارة يف رتيػع ك ، 

ركيػػػزة أساسػػػية يف اسػػػتحداث اظتتغػػػريات االقتصػػػادية  جتمػػػاعيلذلة أمكػػػن اعتبػػػار العامػػػل االسػػػاكينيها،
أداة اجملتمػػػػع ككسػػػػيلتو لصػػػػياغة كحتديػػػػد معارفػػػػو كمفاىيمػػػػو فالطاظتػػػػا كػػػػاف  يػػػػةكالسياسػػػػية كخاصػػػػة العمران

 (3 .األساسية كشحذ طاقات أفراده اإلبداعية اظتختلفة
ف اضتضػػارة ككػػل كػػوٍ   حػػوؿمالػػة بػػن نػػيب يف كتابػػو تػػ مالت و اظتفكػػر يػػلأشػػار إلفكػػرة مػػع مػػا   ىػػذه اػػػػتتف

فمثلما يتكػػوف ،ذلػػة علػػى شػػكل معادلػػة كيميائيػػة مقػػدمان ،كالعمارة ىػػي لغػػة اإلنسػػاف فيها،يةظػػاىرة إنسػػان
مهمػة  رػعناصػمػن كوف ػػػضارة ىػي كػذلة تتػػػػػػػاضت،انيػػػػػني كاألكسػػػػػمهمني قتا اعتيدركج اظتاء من عنصرين

   وماتػػػػػػػػػكىي اظتق،نػػػػػػػػػراب+زمػػػاف+ تػػػػػػػػارة=إنسػػػاضتض أفأم ،تتمثػػػػػل يف اإلنسػػػػػاف كالػػػػػرتاب كالػػػػػزمن،لقيامها
الشة أف اإلدارة جزء ال يتازأ من حياة اإلنساف،حيث ال تبدأ حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد 

                                  
  218،ص: 01عبد الرزتن بن خلدكف،مصدر ساب ،ج-1
 218اظتصدر نفسو،ص: -2
  1990،مصػرخطيطيػة كاظتعمارية،مركػز الدراسػات الت،107العػدد ،غتلػة عػامل البناء،تسة العمارةر داألمير...كميم عبد البػاقي،إبراى-3
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دة الوفػػاة،كىي أسػػلوب مػػن أسػػاليب التنظػػيم الٌػػي عتػػا إطارىػػا كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػها
،كىػي يف (1 القانوٍل اطتاص  ا يضب  توجها ا كعتا جانب مايل تنفػذ بػو أىػداؼ السياسػة العامػة للػبالد

اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية باظتػػدف كمػػن جهػػة 
 ثابة حارة عثرة يف طريقها كذلة لألسباب التالية:أخرل نتكن أف تكوف مب

 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين. ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف - عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 لطاقات البشرية.إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كا

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

                                  
اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:،ص2007السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،،دار 02،طاإلتسالمية األكلى
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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ألف اضتضػػارة ،أكالركحػػي كػػاف ذلػػة يف اجملػػاؿ اظتػػادم  سػػواءن ،الػػيت تسػػمح بتػػوفري اإلنتػػاج كالرقياألساسػػية  
 يتبناىػا تنبع عن اجملتمع الذم قيمكتتميز ب،دد كلي  تقليدان ػػمتا إبداع ىي عبارة عن هكجهة نظر حسب 

 (1 كيقـو باستحداثها.

ة كامنػػػػة لػػػػدل أفػػػػراد اجملتمػػػػع علػػػػى اخػػػػتالؼ مسػػػػتويا م يتضػػػػح مػػػػن خػػػػالؿ ىػػػػذا الػػػػرب  كجػػػػود قػػػػوَّ ك 
ػػال أكباإلكتػػاب  يعيشػػوف فيهػػا إمػػااالجتماعيػػة كالثقافيػػة يسػػتطيعوف بواسػػطتها التػػ ثري يف البي ػػة الػػيت   لبسي

فقػػػد ،(2 لػػػذلة كػػػانوا مػػػن ضػػػمن العوامػػػل اظتػػػ ثرة يف تشػػػكيل مالمػػػح الشخصػػػية اضتضػػػرية اظتعاصػػػرة باظتػػػدف
ىػي عبػارة عػن مػنه  معػني اكػم كػوف الطبيعػة اظتعماريػة  إتباععلى اظتخططني يف العصر اضتديث  أكجبوا

كمػػػا يعتػػػرب ىػػػذا العامػػػل تررتػػػة مباشػػػرة ،(3 ب فيػػػوتصػػػميم متماسػػػة كمػػػنظم ي سػػػ  لواقػػػع عمػػػراٍل مرغػػػو 
 كىو يتماشػػى،يصػػاحبها مػػن األنشػػطة االقتصػػاديةما ك ،غرايفو كحػػدكث النمػػو الػػدنتالسػػكاف الزديػػاد عػػدد 

كفقػػا لإلمكانػػات اظتتاحػػة يف اظتدينػػة اجملسػػدة ظتفهػػـو التنميػػة االجتماعيػػة الػػيت تعػػين حركػػة االرتقػػاء اصتػػذرم 
  (4 .اء كالرتؼ كالرضى النفسي عن مستواىم اظتعيشيخحلة الر ألفراد اجملتمع ككصوعتم ظتر 

قعهػػػػا اك  قـو بعػػػػرضسػػػػنتلمسػػػػاف كندركمػػػػة كىنػػػػني اظتػػػػدف األثريػػػػة الػػػػثالث باكػػػػم كجػػػػود تنميػػػػة حضػػػػرية ك 
طموحػػػػو العامػػػػل يفػػػػرض  سػػػػكاٍلا حاػػػػم ػػػػػػػاف كراءىػػػػػػػضرية كػػػػػػفمم كانػػػػت ىنػػػػاؾ تنميػػػػة ح،االجتمػػػػاعي

   (5 ارؾ األساسي يف التنػػمية اضتريػة كغػػػػػريىا مػن األنػواع األخػػػػػػرل.االجتماعي اظتنحصر يف اإلنساف ىو 
                                  

 30 ،مرجع ساب ،ص:....ت مػػالتمالة بن نيب،-1
 طدكر العامػػل االجتمػػاعي فػػي تشػػكيل مالمػػس الشخصػػية الحضػػرية المعا ػػرة كتحديػػدىا لمدينػػة السػػلعثمػػاف ػتمػػد غنػػيم،-2
 109،ص:2002 ،دمش ،03،العدد18 ،غتلة جامعة دمش ،جمللداألردفب

من عموميػػػات النظريػػػات المعماريػػػة إلػػػى خصو ػػػيات ديمػػػة فػػػي نظريػػػة التخطػػػيط العمرانػػػي:االتجاىػػػات الحالطػػػاىر لػػػدرع،-3
 107:ص،2013سعود، ؿ جامعة اظتلة ،16العدد ،(Courier de Savoir بريد العلم  غتلة،الممارتسة بحكمة الواقع

قسػػػم العلػػػـو اد التنمية،ختصػػػص اقتصػػػ،أطركحػػػة دكتوراة،لسياتسػػػية لتنميػػػة الريفيػػػة فػػػي الجزائػػػرالتوجػػػو الجديػػػد الطبيػػػب ىػػػامشي،-4
 27:ص،2014تصادية كالتاارية كعلـو التسيري،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،االقتصادية، كلية العلـو االق

 116:صنيم،مرجع ساب ،غماف ػتمد عث-5
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الشة أف اإلدارة جزء ال يتازأ من حياة اإلنساف،حيث ال تبدأ حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد 
الٌػػي عتػػا إطارىػػا كال تنتهػػي رشتيػػان إالَّ بورقػػة أخػػرل ىػػي شػػهادة الوفػػاة،كىي أسػػلوب مػػن أسػػاليب التنظػػيم 

،كىػي يف (1 القانوٍل اطتاص  ا يضب  توجها ا كعتا جانب مايل تنفػذ بػو أىػداؼ السياسػة العامػة للػبالد
اضتقيقػػة سػػالح ذم حػػٌدين،فمن جهػػة نتكػػن مػػن خالعتػػا بعػػث عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية باظتػػدف كمػػن جهػػة 

 التالية: أخرل نتكن أف تكوف مبثابة حارة عثرة يف طريقها كذلة لألسباب
 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف  عػػدـ- كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية. الب ء الشديد يف تنفيذ-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

 
                                  

الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة اإلدارة فػػػي عهػػػد أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3
  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى

  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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 مدينة تلمساف: 1-1
حاضػػػرة مػػػن حػػػػػواضر ت ػػػػػػػػػكان،باعتبارىػػػا  ىائالن  دنتوغرافيػػػان عاشػػػت ىػػػذه اظتدينػػػة كال زالػػػت تعػػػيا فتػػػوا 

فكثر الوافػػدكف إليهػػا طلبػػا لوضػػع معيشػػي األكسػػ  يف العصػػر الوسػػي  كعاصػػمة الدكلػػة الزيانيػػة، ربػػػػػػاظتغ
مػا جعػل اجملتمػع التلمسػاٍل يتشػكل مػن انتمػاءات عرقيػة ؼتتلفػة اؿتػدرت مػن القبائػل اجملػاكرة  ذاكى،أفضل

ككرشػة صػناعية ذائعػة الصػيت  ىامػان  ااريػان  د دار سػكين بػل كانػت زيػادة علػى ذلػة مركػزان عتا،كمل تكن غتػرَّ 
 (1 .ختلف اضترؼ كالصناعاتمبلالشتغاؿ أىاليها 

         "...كقػػػػػد توسػػػػػعت أيػػػػػاـ بػػػػػين تلمسػػػػػاف قائال:مدينػػػػػة سػػػػػن الػػػػػوزاف يف حديثػػػػػو عػػػػػن إىل ىػػػػػذا حأشػػػػػار 
         الواد حم أصبح فيهػا سػتة عشػرة ألػف كػانوف علػى عهػد السػلطاف أيب تاشػفني كبلغػت درجػة عاليػة  عبد

 كزاػػاؿ إذ ذكػػر ىػػو ا خػػر ذلػػة قائال:"...أصػػبحت ه مػػارموؿنفػػ  األمػػر أكػػدَّ ك ،(2 مػػن االزدىػػار ..."
حم أهنػػا كانػػت تضػػم سػػتة عشػػرة ألػػف دار مسػػكونة ،عهػػد أيب تاشػػفني مػػن العظمػػة مبكػػاف تلمسػػاف يف

 (3 .كتقاـ فيها أغلى اارة ب فريقيا ... "
،ففي عاليػةذات كثافػة على احتواء تلمساف منذ الفرتة الوسطى على تركيبة سكانية ىذا  التقدَل يدؿ    

 أهنػػػاأهنػػا كانػػت أسػػػر ؽتتػػدة كليسػػت نوكيػػة،أم  علمان ،الواحػػدة جػػود سػػتة أفػػػراد يف األسػػرةافرتضػػنا ك حالػػة 
            نٍي يف الفػػرتة الػػيت أشػػار إليهػػا اظتػػ رخى  سيصػػل عػػددىم،تكونػػت مػػن اصتػػد كاصتػػدة كاألكالد اظتتػػزكجني كأبنائهم

     ،كعليػػػو نسػػػتنت  (4 كتػػػارى15ال تتعػػػدل عاشػػػوا يف أحيػػػاء سػػػكنية عتيقػػػة مسػػػاحتها نسمة، 96000 إىل
 .2ف/ـ6.4ػقدرت بحيث جدان،كانت عالية  الكثافة السكانية أف
 ورةػػيتعذر علينا كضع ص،حدث عن فتو السكاف مبدينة تلمسافتمراجع اليت تػأماـ نقص اظتصادر كالك 

                                  
 171-167:صيز فياليل،مرجع ساب ،عبد العز -1
 17 :ص،02د الوزاف،مصدر ساب ،ج اضتسن بن ػتم-2
 302 :،ص02مارموؿ كزااؿ،مصدر ساب ،ج-3

4-www.google earth.com  
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كاضػػػػحة اظتعػػػػامل عػػػػن ذلة،خصوصػػػػا أهنػػػػا عاشػػػػت اضػػػػطرابات سياسػػػػية اكػػػػم مػػػػا دتيػػػػزت بػػػػو مػػػػن موقػػػػع 
 نيػػػػمكن القػػوؿ عػػن طريػػ  التخػتتنتػػلذلة  ة،ػػػػػاكة كاألكبػػػػكتفشػػي األمػػراض الفتَّ  عياػػػػاسػػرتاتياي مغػػرم لل

ا ؽتٌػ ه الفكػرةت كػد ىػذتك ،للظػركؼ السػائدة فيهػا  نذاؾ تبعان ،كجػزر يف فتػو سػكاهنا ا عاشت حركػة مػد  ػػػػػأهن
شػكل  بتناقص  العثمانيني،حيثعن حام ساكنيها يف فرتة حكم  Louis Abadiذكره لوي  أبادم 

 (1 .ملفت لالنتباهك كبري 
 الواقع السكاني لمدينة تلمساف في الفترة االتستعمارية: 1-1-1

 شاؿػػػػػػما أشػػػار إليػػػو تقريػػػر اظتاري،يف الفػػػرتة االسػػػتعماريةتلمسػػػاف دينة ػػػػػمسػػػكاف  عػػػددارة عػػػن ػػػػػػأكؿ إش
 13نقػػاد يف أالػػذم أعػػد سػػاعة دخولػػو إليهػػا برفقػػة مصػػطفى بػػن شتاعيػػل قائػػد قبيلػػة Clauzel  لوزيلػكػػ

كذكػر أف غتمػوعهم أسػرة مػن الكراغلػة  500أسػرة يهوديػة ك 300كقد جاء فيػو كجػود ،1836جانفي 
،كال نػدرم األسػباب الػيت كقفػت (2 مػن السػكاف األصػليني نسمة 4000كحوايل ،نسمة 4500  يقارب

 السالفة الذكر.ا كاف عليو يف الفرتة الزيانية كراء تراجع عدد السكاف بشكل ملفت لإلنتباه عمَّ 

 نظػران نسمة  2500الكراغلة  دعد فرتضنيم،اصتدكؿ التايل كالدائرة النسبيةبوضح ما جاء يف تقريره نك 
 نسمة.2000كعدد اليهود فيب التقرير،أسرىم كما كرد لكرب عدد 

 

 اجملموع اليهود الكراغلة كاف األصلينيسال

 ف8500 ف2000 ف2500 ف4000
 

 .1836:يبين عدد تسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي تسنة 04الجدكؿ رقم
 :يف الدائرة النسبية التالية كنوضح ذلة أيضان     

 

                                  
-1 Louis abadi,Op.cit,p:92 

-2 André Leocoq,Op.cit,p:7-8 

 



 عث التنمية الحضرية بمنطقة تلمسػػػػػػػػافدكر العامل االجتماعي كاإلدارم كالعولمة المقافية في ب       المالثالفصل 

287 

 

 
 

 
 

 

 .1836:تبين النسبة المئوية لسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي تسنة 04الدائرة النسبية رقم
 

السػػكاف تكػػوف مػػن خلػػي  بػػني ت يةالسػػكان الرتكيبػػةأف ،04كالػػدائرة النسػػبية رقػػم  يتضػػح مػػن اصتػػدكؿ
مقارنػة  كيتضػح أيضػا أف عػددىم تراجػع كثػريان ،األصليني كالكراغلة كاليهػود الػذين كفػدكا إليهػا قدنتان األفراد 

         ،كفيما متػػػػص تػػػػوزيعهم اظتكػػػػاٍل يف الفػػػػرتة الزيانيػػػػة كراػػػػاؿ سػػػػن الػػػػوزاف كمػػػػارموؿحباإلشػػػػارة الػػػػيت قػػػػدمها 
   دػػػػاف كاحػػػػاعتندسػة العسػػكرية أف ىػػذه الفػرؽ الػػثالث مل توجػد مبكنقيػػب يف Gaubertفقػد ذكػػر غوبػار

 باصتهػػػة كاكاضتضػػػر اسػػػتقر ة،لمدينلمػػػن اظتدينػػػة فقػػػد اسػػػتقر الكراغلػػػة يف اصتهػػػة الغربيػػػة كىػػػو اصتػػػزء العلػػػوم 
بالتحديػد مقابػل قصػر اظتشػور مػن جهػة بوسػطها  كاأمػا اليهػود فقػد دتركػز منها،الشرقية كىػو اصتػزء السػفلي 

  (1 .الشماؿ
 
أمرين أساسني  كالرتاجع يف أعدادىا مقارنة مبا كانت عليو الرتكيبة السكانية يفنوع تي كد ىذا ال   

واضػػػػػبني حة أقتية اظتدين يتمثالف من جهة يف
                                  

-1 Tahar Abdelkader,Op.cit,p:216 
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   صدىاػػػا قػػػػظتذلة ػػػػكن كػػػػمل تلػػػو إذ ،الميػػػػػغرب اإلسػػػػر اظت

أخػػػرل يف حػػػدكث االضػػػطرابات السياسػػػية كانتشػػػار األكب ػػػة ،كمن جهػػػة اس مػػػن كػػػل حػػػدب كصػػػوبػػػػػػالن
فضػػلوا  بلكاهنا األصػػليني مل يغادركىػػا كليػػةن،سػػ ففػػ  الظػػركؼ الػػيت مػػرَّت  ػػا كبالرغم كالكػػوارث الطبيعيػػة،

مػػا  Clauzelكلوزيػػل تقريػػر اظتاريشػػاؿالػػيت كردت عقػػب األخػػرل  اإلحصػػائية من اإلشػػارات،ك البقػػاء فيهػػا
 الرتكيبػػػػة االجتماعيػػػػة كانػػػػت تتشػػػػكل مػػػػن أربػػػػع ف ػػػػات أف أشػػػػار إىل ،إذBargésالقػػػػ  بػػػػارجي ذكػػػػره 

 (1 ا يت:يف اصتدكؿ نبينها اجتماعية 
 

 اجملموع اليهود اظتعمرين الكراغلة السكاف األصليني
 ف6865 ف1585 ف600 ف2670 ف2010

 

 .1845:يبين عدد تسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي تسنة 05الجدكؿ رقم
 

 :يف الدائرة النسبية ا تية أيضان كنوضح ذلة 
                                  

-1 L’abbé Bargés,Op.cit,p:428 

 

 السكاف األ ليين

 لكراغلةا 47%

29% 

 اليهود

24% 
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 .1845تسكاف مدينة تلمساف تسنة فئات تبين النسبة المئوية ل:05الدائرة النسبية رقم             
 نسػمة 6865إىل  كصػل دينػةاظت أف العػدد اإلرتػايل لسػكافأعػاله،كالدائرة النسبية  يتضح من اصتدكؿ     
يف تقػػػدَل القػػػ  بارج ،رمبػػػا يعػػػزل ذلػػػة إىل  نسػػػمة6855اػػػدر اإلشػػػارة إىل أف ىػػػذا العػػػدد كجػػػدناه ك 

اـتفاضػػػػػا قػػػػػدره  للسػػػػػكاف قػػػػػد تراجػػػػػع مسػػػػػاالن النمػػػػػو الػػػػػدنتوغرايف سػػػػػار ميبدك أف ،خطػػػػػاء يف اضتسػػػػػاب
د فػر  2010إىل  1836سػنة  نسػمة 4000من  عدد سكاف اضتضر نقصكذلة راجع لنسمة 1500
ىاػػػػرة  سػػػػكاف مرد ذلػػػػة يرجػػػػع إىل ،مػػػػن إرتػػػايل السػػػػكاف %29مػػػػا يعػػػػادؿ نسػػػػبة كىػػػػو  1845سػػػنة 

رمبػا  كأ 1842دينػة يف جػانفي احتػل اظتاظتسػتعمر الفرنسػي الػذم كػاف قػد  ىربػان مػن تلمساف ؿتػو اطتػارج
عػػػددىم  على عكػػػ  ذلػػػة ؾتػػػد أف الكراغلػػػة قػػػد ازدادلسػػػقوط قتلػػػى مػػػنهم يف ػتػػػاكلتهم ردع اظتسػػػتعمر،

ومػا جعلهػم يشػكلوف أكػرب كى 1845نسمة سنة  2670إىل 1836نسمة  سنة  2500من   كذلة
إىل لعػػػػود م رمبا يرجػػػػع ذلػػػػة ،مػػػػن إرتػػػػايل السػػػػكاف 39%يف عػػػػدد سػػػػكاف اظتدينػػػػة،إذ قيػػػػدرت بػػػػػ  نسػػػػبة

بالنسػػبة أما مسػػاكنهم بعػػد خػػركج اظتدينػػة عػػن حكػػم األمػػري عبػػد القػػادر الػػذم دخلػػوا معػػو يف مناكشػػات،
بقان لػي  مبدينػة تلمسػاف لوحػدىا  بػل فيبػدك أف عػددىا تنػاقص مقارنػة مبػا يف اإلشػارة إليػو سػا لف ة اليهود

يف  يف نفػػػػ  السػػػػنة أممرسػػػػـو بشػػػػ هنم  كىو مػػػػا دفػػػػع باظتلػػػػة الفرنسػػػػي إىل استصػػػػدار،يف رتيػػػػع اظتػػػػدف
علػػػػػى العػػػػػيا  يػػػػػنظم الديانػػػػػة اليهوديػػػػػة يف اصتزائػػػػػر عامػػػػػة،كنتنح عتػػػػػم حػػػػػ  االسػػػػػتقرار حتفيػػػػػزان عتػػػػػم1845

 السكاف األ ليين

29% 

 الكراغلة

39% 

 اليهود

23% 

 المعمرين

9% 
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مػػن العػػدد الكلي،كذلػػة لتفعيػػل سياسػػة االسػػتيطاف الػػيت بػػدأ يف % 23،كقػػد شػػكلوا نسػػبة قػػدرىا (1 فيهػػا
 Bugeaudحتاللػػػو،فكما ذكػػػر اصتنػػػراؿ بياػػػو حػػػم يػػػناح إتطبيقهػػػا اظتسػػػتعمر سػػػاعة دخولػػػو للازائػػػر 
(2 .سيكوف الغزك عقيما إف مل يتبع باالستيطاف

 

 فرنسػػا تبعػػان  بظهػػور ف ػػة جديػػدة كىػػي ف ػػة اظتعمػػرين الػػذين أكفػػد م ميػػزفتـ 1845 سػػنة إحصػػاءا أمَّػػ
سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفةلل

 
مػػػن مزايػػػا ماديػػػة        ة العسكرية،اسػػػتفادكا يػػػدكف احتسػػػاب اضتام معمػػػر 600كقػػػد بلػػػا عػػػددىم ،الذكر

 باصتهػةمالصقة لدار البلديػة  نيسةك  داثركحية دتثلت يف استح لكأخر ،كاظتنازؿ كالقطع الصاضتة للزراعة
رؼ ػػػػػػدشػػػنت مػػػن ط،ك (حاليػػػان  الػػػدكتور بػػػن زرجػػػب شػػػارع Clauzelعلػػػى شػػػارع كلػػػوزاؿ ؼتشػػػر  الشػػػرقية

وجػػػػو  خػػػػر الىػػػػذا مػػػػا يثبػػػػت بوضػػػػوح  ،(3  كاضػػػػور القػػػػ  بػػػػارج Douboucheكبػػػػوش داألسػػػػقف 
          بدايػػػة فتػػػو دنتغػػػرايف إىل اظتدينػػػة كاسػػػتقرارىم  ػػػا مبثابػػػة  اظتعمػػػرين قػػػدـككاف ،زائرػػػػػػػػػػلالحػػػتالؿ الفرنسػػػي للا

                                  
 396:،ص1998اإلسالمي،بريكت،،دار الغرب 06،ج01،طتاريخ الجزائر المقافيأبو القاسم سعد ا،-1
 129صا  زتري،مرجع ساب ،ص:-2
 113،ص:06ج أبو القاسم سعد ا،مرجع ساب ،-1

 اليهود

17% 

 المعمرين

 الكراغلة 21%

29% 

 الحضر

33% 
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          العػػػدد اعتائػػػل لتػػػومكعػػػاء عقػػػارم  البحػػػث عػػػناإلدارة االسػػػتعمارية علػػػى  األمر الػػػذم فػػػرضاظتدينػػػة،يف 
،ىػػذا األخػػري    تػػوفري اظترافػػ  الضػػركرية عتػػم كالسػػكن كالصػػحة كالتعليملمػػن الوافػػدين علػػى مدينػػة تلمسػػاف ك 

  الذم سب  اضتديث عنو.
         معمػػػػر 600إذ قفػػػػز عػػػػددىم مػػػػن ل عػػػػدد اظتعمػػػػرين ارتفاعػػػػا ملحوظػػػػان سػػػػاٌ 1847مػػػػع غتػػػػيء سػػػػنة ك 
مػا يػربز ارتفػاع اضتاػم  نسػمة7268حػني بلػا العػدد اإلرتػايل لسػكاف  يف،معمػر 759إىل 1845سنة 

شتاعيػػل مصػػطفى داخػػل  بػػن السػػكاٍل ككػػل عػػن الػػذم كػػاف عليػػو كذلػػة راجػػع السػػتقرار أنصػػار القائػػد
تواصل ،اعد م اظتستعمربعد دعوة اظتستعمر عتم ليكونوا يف م من من انتقاـ األمري عبد القادر ظتس،اظتدينة

لحػػاكم العػػػاـ لعمالػػػة كىػػراف يف الرسػػػالة اظت رخػػػة لعػػدد اظتعمػػػرين يف االرتفػػاع فوفقػػػا ظتػػػا قدمػػو كزيػػػر الػػػدفاع 
ىم دمعمػػػر جديػػػد ليصػػػبح عػػػد 393بػػػػػػػ  1848أف عػػػددىم ازداد يف سػػػنة  1849جويليػػػة31بتػػػاريف 
يف دراسػة قػاـ  ػا حػوؿ  Catteloup ـ الباحث كتلوبقدَّ  1851يف سنة ،ك (1  معمر1152اإلرتايل 

 ،كالدائرة النسبية: (3 ا يتمدينة تلمساف كنواحيها عدد سكاهنا كما ىو مبني يف اصتدكؿ 
 اجملموع اليهود اظتعمرين الكراغلة اضتضر
 ف12095 ف 2100 ف2495 ف3500 ف4000

 

 .1851:يبين عدد تسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي تسنة06الجدكؿ رقم 
 ذلة أيضا يف الدائرة النسبية التالية: كنوضح

 
 

 

 .ـ1851 :تبين عدد تسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي تسنة06الدائرة النسبية رقم
    

                                  
2-André Leocoq,Op.cit,p:190-193  

-3 Tahar Abdelkader,Op.cit,p:107-202 -3  
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 ةكأف تركيبتهػا السػكاني أف النمو السػكاٍل يف تزايػد مسػتمر مبدينػة تلمسػاف،من اظتعطيات أعالهيتضح     
سػػكاف اضتضػػر ىػػي الف ػػة األساسػػية اظتكونػػة للماتمػػع  كقػػد أصػػبحت ف ػػة،أربعػػة ف اتبقيػػت متكونػػة مػػن 

 نسػػمة 4000إىل  ف اضتضػػركاكاصػػل عػػدد سػػقػػد ل،التلمسػػاٍل بػػالرغم مػػن تزايػػد أعػػداد الف ػػات األخرل
كجػػدنا 1836كإذا مػػا رجعنػػا إىل تعػػداد ،فقػػ  نسػػمة 2010مػػا يعػػادؿ 1845بعػػد أف كػػانوا يف تعػػداد 

ككػػ ف نفػػ  العنصػػر البشػػرم الػػذم تنػػاقص يف ،1851أم نفسػػو يف سػػنة  نسػػمة 4000عػػددىم كػػاف 
ف ػة الكراغلػة الػيت الثانيػة  يت يف اظترتبػة ،كت33.07%تلة السنة ىو الذم رجع إىل اظتدينة مشكال نسبة 

األمنيػػة  ػا كحينمػػا  كضػاعرمبا ىػػم مػن كػػانوا يسػكنوف اظتدينػػة قبػل تػػردم األنسػمة، 830بػػػػػػ  اازداد عػددى
هػػػود ىػػػم  ينفػػػ  األمػػػر بالنسػػػبة لل،28.93%شػػػكل ظتسػػػاكنها لت رجعػػػتللمسػػػتعمر الفرنسػػػي  اسػػػتتب 

تػة لالنتبػاه ،أما الزيػادة اظتلفنسػمة515بزيػادة قػدرىا % 17.36 نسػبةكقد شػكلوا ،كذلة ازداد عددىم
معمػر كىػو مػا يعكػ  بشػكل مباشػر 2495إىل  معمػر600فقد قفز عػددىم مػن،فكانت لف ة اظتعمرين

 مدينػػةيف سػػا سػػاعة دخوعتػػا إىل اصتزائر،الوصػػوؿ إىل ىػػذا العػػدد ؾتػػاح سياسػػة االسػػتيطاف الػػيت باشػػر ا فرن
 .فرض على اإلدارة االستعمارية إكتاد توازف بينهم كبني الوعاء العقارم تلمساف

نشػػػاء ـ ب فقػػػد قػػػامدينػػػة فق ،لل التصػػػميم الػػػداخليغرايف علػػػى إعػػػادة ىيكلػػػة و مل يػػػنعك  النمػػػو الػػػدنت
 (1 دتثلت فيمايلي: امعات سكانية حوعتا عبارة عن قرل فالحية

نسػبة للانػراؿ  ذا االسم  ه القريةىذ تشتي،)أبو تاشفني حالياVillage Bréa (برية: القرية الفالحية-
يف  مبوجػػػػػب اظترسػػػػـو اظتػػػػػ رخ تسػػػػكلم،ت سَّ 0 2عػػػػد بي  قػػػػع مشػػػػػاؿ مدينػػػػة تلمسػػػػاف علػػػػػى،تBréaالفرنسػػػػي

 .كتارى 360مبساحة قدرىا  1849جانفي 11
د ػػػػػػاسػم كاح لخػر األي زتلػت ىػذه القريػة ىػ، شػتواف حاليػا(Village Négrier نيغريػي: القريػة الفالحيػة-

شػهد تكمل  كن ااػم حػي بريػةتكلم مشاؿ شرؽ مدينة تلمساف،مل   04عد قع على بي ت،من جنراالت فرنسا
 .مثلو أيضا فتو سريعان 

                                  
1-Louis Abadi,Op.cit,p:79-83 
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الػػذم عػػن  أنشػػ ت داخػػل أسػػوار اظتوقػػع األثػػرم اظتنصػػورة:Village Mansourahالقريػػة الفالحيػػة -
،كزاد 1850 مػػػام 06 اظتػػػ رخ يفمبوجػػػب اظترسػػػـو اظتػػػ رخ يف كلػػػم جنوبان،كذلػػػة 03مركػػػز اظتدينػػػة اػػػوايل 
 .كتارى10اليـو يرتبع على مساحة تقدر اوايل  اتساع القرية الفالحية

 انسػبة للػواد الػذم نتػر بػالقرب منهػىػذه القريػة  ت:شتيػVillage Safsaf القريػة الفالحيػة صفصػيف-
 .كتارى294 ا حينذاؾ بػمساحته،كقد قدرت منصورة ـ اطتاص بقريةاظترسو  نف   مبوجب ت سست

في ػػػػػػابع ريػػػػػػػػػانية ذات طػػػػػػػػكانت التامعات السكىذه القرل األربعػػػػػػػة   اكم اظتوقع الذم كجدت بو 
فقػػد كىبػػت اإلدارة االسػػتعمارية قطعػػا أرضػػية كانػػت ملػػة رتيػػع سػػكاهنا باألعمػػاؿ الفالحية، لالشػػتغاؿ

سكاف مدينة تلمساف للمعمرين يف إطار االمتيازات التابعة لسياسة االستيطاف،كقد قدمت نتائ  إكتابيػة 
سػاقتت ىػذه األحيػاء يف تػوفري إنتػاج معتػرب مػن القمػح من حيث جانب السياسي كاصتانب الفالحي،إذ 

 (1 .رة كالزيتوفذنصورة كالمبخرل،فمثال يف انتاج أجود أنواع العنب كالقطن كالشعري إضافة إىل منتاات أ
سػنة عػن  خػر سػنة توفرنػا فيهػا         55 أم بعػد مػركر ـ1906مع مطلع القرف العشػرين كبالتحديػد سػنة 

بعد أف كػانوا  نسمة 25000 إىلسكاف مدينة تلمساف لاالرتايل  عددال قفزاحصاء عدد السكاف،على 
نسػمة يقطنػوف األحيػاء السػكنية العتيقػة 14567نسمة،ككاف أكثر من نصفهم أم ما يعػادؿ 12095

            نسػػػمة فقػػػد دتركػػػزكا باظتسػػػاكن الػػػيت شػػػيدىا اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي10433كمػػػا تبقػػػى مػػػن عػػػددىم اظتقػػػدَّر بػػػػ
م يعػد الوعػاء العقػارم يكفػي العػدد اعتائػل ،فلػ(2 ت( كالشػمالية الغربيػة كاصتنوبيػة ااصتهة الشمالية  تػافر يف 

  ظتعمػارماسلوب االجتمػاعي بالتصػميم األالرتباط  هميتماشى مع فت  عيشمل  ومنهم خاصة أف تصميم
هي ثقافػة ف،بل ىػي أكثػر مػن ذلػة،لعمػارة لػي  غتػرد بنػاء مبػواد معينػةفا،كىو اضتػاؿ بالنسػبة صتميػع األمم
                                  

2-ibid,p:73-83 

   02،2012،جامعػة اصتزائػر،3،غتلػة أفكػار ك فاؽ،العػدد 1911تلمسػاف تسػنة ديث حػوؿ ىجػرة بػتقرير بار بشري يل  شاكش،-1
 82 :ص
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ة العاكسػػػة صتميػػػع اجملػػػاالت اظتوجػػػودة باظتػػػدف سػػػواء  بػػػة اظتػػػر لػػػذلة كانػػػت مبثا،اسػػػد طريقػػػة تفكػػػري كعيا
 (1 .أكالثقافية االقتصادية منها أكاالجتماعية

 إىل اضػطراب ـ1911ـ ك1910ض بػني سػنيت اإلشارة إىل أف النمػو الػدنتوغرايف للسػكاف تعػرَّ  ردا
كقد بلا عػدد الػذين تركػوا ديػارىم كاـتفاض بسبب ىارة العديد من األسر ؿتو اظتغرب األقصى كدمش ،

أرجػػػع اضتػػػاكم العػػػاـ للازائػػػر يف جلسػػػة الربظتػػػاف قػػػد ك لالرتفاع، ا العػػػدد مرجحػػػان ذككػػػاف ىػػػ،مهاجر 1200
جويليػػة  17 ـ سػػبب ذلػػة إىل قػػانوف التانيػػد اإلجبػػارم الصػػادر يف1912ديسػػمرب 31 اظتنعقػػدة بتػػاريف

فبعػد دخػوؿ خػ  السػكة العامػل التاارم، كأيضا لتحريض الزكايا،كنضيف سػببان  خػر يتمثػل يف،1908
ػػ،فقػػدت مدينػػة تلمسػػاف دكرىػػا التاػػارماضتديديػػة حيػػز اطتدمػػة  مػػن اظتنػػاط   لع القادمػػةلغزك أسػػواقها بالسي

 بةاصتالَّ  ةخياطػػحلية كػػػػلع اظتض السي ػػبع بيػػػػعاشرت ػػػػية قد بػػػػسات الفرنسػػػخاصة أف بعض اظت س،األخرل
 (2 .فرنة18بػ ذتن اصتالبة التلمسانية كاف يقدَّر فرنة يف حني   60مل يتعدل بثمن 

     تفػاع إىل مسػتوياتر السػالف الذكر،فقػد تواصػل يف اال عػددمل يستقر التعداد السػكاٍل للمدينػة عنػد ال
ازداد توافػػد اظتعمػػرين علػػى مدينػػػة  حيثكىػػو مػػا يعكػػ  بشػػكل كاضػػح ؾتػػػاح ؼتططػػو االسػػتيطاٍل،أعلى،

مػػػع تهػػػا اضتضػػػرية توافقػػػت أم أف مورفولوجي،كالثقػػػايف غربيػػػا تلمسػػػاف ليصػػػبح بػػػذلة مظهرىػػػا االجتمػػػاعي
 اضتػرب العاظتيػة األكىل كالثانيػة بػو فرنسػا يف ترغم الواقع السياسي الػذم مػر ،ك (2 مورفولوجيتها االجتماعية

 كسػػوقان  القتصػػادىا ان يإال لكوهنػػا كانػػت ؽتػػوال أساسػػ،ر ال لشػػيءمسػػكة مبسػػتعمر ا اصتزائػػإال أهنػػا بقيػػت مت
                                  

،ختصػػص الػػدنتوغرافيا بمدينػػة تسػػطي لمدينػػة، دراتسػػة ميدانيػػة تػػأثير النمػػو السػػكاني فػػي تغييػػر مولوفوجيػػة الطػرش مبدينػػة سػػارة،-2
  59 :،ص2011ت عباس،سطيف اضتضرية،قسم العلـو االجتماعية،كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة فرحا

 91-83:صيل  شاكش،مرجع ساب ، بشري-1
مػػػػػن تسياتسػػػػػة المدينػػػػػة ...إلػػػػػى مدينػػػػػة السياتسػػػػػة تسوتسػػػػػيولوجيا االحتجػػػػػاج االجتمػػػػػاعي بالمجػػػػػاؿ العػػػػػاـ أكترحػػػػػوت رشػػػػػيد، -2

 للتاهيػػػػز كالطبػػػػع،اظتلتقػػػػى الػػػػوطين الثالػػػػث كالعشػػػػركف حػػػػوؿ مدينػػػػة صػػػػفرك،رتع كتقػػػػدَل عبػػػػداللطيف معزكز،الشػػػػركة العامػػػػة بػػػػالمغرب
 95:،ص2012فاس،مام
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اليت اكتسحت أسواؽ مدينة تلمساف يف كقت كانػت  لصناعة اصتالبةحدث جديدة لبيع منتاا ا، كما 
 .ىي الرائدة يف ذلة

                          مػػػػػو لػػػػػوي  أبػػػػػادم حػػػػػوؿ اظتسػػػػػار التطػػػػػورم لسػػػػػكاف اظتدينػػػػػة يػػػػػنعك  مػػػػػا أتينػػػػػا علػػػػػى ذكػػػػػره فيمػػػػػا قدَّ 
د رتع ىذه ق،ك قاـ فيها اظتستعمر ب جراء إحصاء سنة  خر،1960ـ إىل غاية سنة1911من سنة ابتداءن 

 د الػػػػػػػوطين لإلحصػػػػػػػاء كالدراسػػػػػػػات االقتصػػػػػػػاديةهػػػػػػػ رخني كعلمػػػػػػػاء اجتمػػػػػػػاع كاظتعاظتػػػػػػػمػػػػػػػن ءات اإلحصػػػػػػػا
 I.N.S.E.E)، ا تػػػػػي: يف اصتدكؿ ذلةكنبني 
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3-Louis Abadi,Op.cit,p:12 
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 .1960إلى غاية تسنة  1911:يبين عدد تسكاف مدينة تلمساف من تسنة 07الجدكؿ رقم
 

 التالية:األعمدة البيانية ب كنوضح ما جاء يف اصتدكؿ
 
 
 
 

 السنوات
 كافػالس اتف 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف  اجملموع
 األصليني

 عمرينػاظت

 ف25519 1911
 الفرنسيني

جنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات 
 نسمة38276 أخرل

 ف1203 ف 11554

 ف 29628 1921
 

 نسمة43090 ف2315 11147

 ف 32441 1931
 

 نسمة46030 ف1960 ف11653

 ف39979 1936
 

 نسمة52530 / ف12551

 ف55669 1948
 

 نسمة68631   ف328 ف12634

 ف59097 1954
 

 نسمة70946 ف181 ف11668

 نسمة79166 ف470 ف10843 ف67853 1960
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إلى غاية تسنة  1911بين المسار التطورم لسكاف مدينة تلمساف من تسنة ت:04بيانية رقمالعمدة األ
 .ـ1960

 

أعػػاله،أف النمػػو السػػكاٍل ظتدينػػة تلمسػػاف مػػن سػػنة اظتبينػػة يتضػػح مػػن خػػالؿ اصتػػدكؿ كاألعمػػدة البيانيػػة 
اجملتمػػػع التلمسػػػاٍل مػػػن  مػػػا أصػػػابرغم ،ـ كػػػاف يسػػػري كفػػػ  مسػػػار تصػػػاعدم1960إىل سػػػنة  ـ1911

ث الكػػػػػػػػػػػوارث انتشػػػػػػػػػػػار لألكب ػػػػػػػػػػػة كحػػػػػػػػػػػدك
ألف غتموعػػة الفرنسػػيني  كيالحظ أف سػػكاف اظتدينػػة انقسػػموا إىل ثالثػػة ف ػػات أكبػػاألحرل ف تػػنيالطبيعيػػة،

أكفػػػػد م فرنسػػػػا يف  مػػػػن أركبيػػػػنيتكوَّنػػػػت كقػػػػد ،كاصتنسػػػػيات األخػػػػرل دتثػػػػل ف ػػػػة كاحػػػػدة ىػػػػي ف ػػػػة اظتعمرين
 .تلمسافلالسنوات األكىل الحتالعتا 

 4000ـ مػػا مقػػػداره 1851اظتلفػػت لالنتبػػاه أف السػػكاف األصػػػليني الػػذين مل يتاػػاكز عػػػددىم سػػنة 
رمبػػػا ذلػػػة راجػػػع إىل ىاػػػرة سػػػكاف األريػػػاؼ ،1911نسػػػمة سػػػنة  25519إىل  عػػػددىم نسػػػمة ارتفػػػع

اركقػػة حػػم يقضػػي علػػى مصػػدر رزقهػػم ككتػػربىم علػػى   سياسػػة األرض ألف اظتسػػتعمر طبَّػػ،إليهػػا اجملػػاكرة
،كيتضػح أيضػان أف عػدد لذلة زاد عددىم يف االرتفاع،عن أراضيهم ليقطع عالقتهم مع اظتقاكمني التخلي

السكاف األصليني تضاعف ثالث مرات يف اظترحلة الزمنية اظتشار إليها يف اصتػدكؿ أعػاله،يف حػني عرفػت 
ن ػػػػػػػػرين مػػػػػػت مػػػرات تتصػػػاعد كمػػػرات تػػػنخفض بفػػػارؽ بسػػػي ،إالَّ أف اظتعمف ػػػة اظتعمػػػرين تذبذبان،فقػػػد كانػػػ
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ا  عمَّ  عفػػػػوا بالضي صػػػػث تناقػػػحي،1960إىل سنة  1911منذ سنة  اظتختلفة قد عرفوا تراجعان سيات ػػػػاصتن
    ػػػػػػو. علي واكان
قى يب،الرتكيبػػة السػػكانيةرأت علػػى ماىيػػة نتكػػن القػػوؿ أنػػو بغػػض النظػػر عػػن التحػػوالت الػػيت طػػ عمومػػان ك 

كبعػػث التنميػػة ،ظتا لػػو مػػن عالقػػة كطيػػدة كمباشػػرة مػػع الوعػػاء العقارم،اصتانػػب الكمػػي ىػػو جػػوىر الدراسػػة
 ثر بع عمراٍل إسػالمي كمواقػع أثريػة تػ ثَّ اطذم  معماريان  خاصة أف مدينة تلمساف حتتضن موركثان اضتضرية،

 . يةبالنمو السكاٍل الذم تعرضت لو يف الفرتة االستعمار 
 الواقع السكاني لمدينة تلمساف بعد االتستقالؿ: 1-1-2

ؽتػػا الشػػة فيػػو أف طػػوؿ مػػدة االحػػتالؿ الفرنسػػي للازائػػر كػػاف لػػو بػػالا األثػػر عليهػػا يف رتيػػع اصتوانػػب 
كبقيػػة اظتػػدف    عاشػػت،حيث كىو مػػا تعرضػػت لػػو مدينػػة تلمسػػاف،سػواء االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة

باألحيػػاء السػػكنية  ىػػم فراغػػا عمرانيػػان ءفػػني كراؼتلي ،مكثفػػا للمعمػػرين عقػػب اسػػتقالؿ البالد اصتزائريػػة رحػػيالن 
كمع دخػػوؿ سػػكاف األريػػاؼ ؿتػػو اظتدينػػة كاسػػتقرارىم  ػػا،ارتفع ى عنهػػا األىػػايل،العتيقػػة الػػيت كػػاف قػػد ختلَّػػ
 (1 .إىل أربعة مالين نسمة عامة باصتزائرعدد السكاف اضتضر 

علػػى لقػػد تغػػري الوضػػع االجتمػػاعي مبدينػػة تلمسػػاف بعػػد االسػػتقالؿ بفعػػل الػػنقص الفػػادح الػػذم طػػرأ    
نف  الشػػيء ،إىل اضتػػد الػػذم اختفػػت كليػػان  اكباألخص ف ػػة اظتعمػػرين الػػيت تراجػػع عػػددى،تركيبتهػػا السػػكانية

عي أفضػل ككضػع اجتمػابالنسبة للسكاف األصليني الذين ىاجر منهم الػبعض إىل فرنسػا اثػا عػن العمػل 
 .االقتصادم ستولظتا تردم نتياة
 :1966إحصاء سنة -أ
 ػبطػػػػػتمكن من ضػػػدد سكاف البالد حم تػػػػوقوؼ على عػػػصاء قامت بو الدكلة اصتزائرم للحعد أكؿ ايي 

                                  
         2012ات اعتي ػػػة العامػػػة السػػػورية للكتاب،دمشػػػ  منشػػػور ،1988-1962االتسػػػتقالؿ  الجزائػػػر بعػػػدتػػػاريخ بناػػػامني سػػػتوار،-1

 34 ص:
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خص ػػػػػػػي ماػػػػػفيك ...إخل،يمػػػػػػة كالتعلػػػػػػػكن كالصحػػػػػػاعي كالسػػػػػالجتميع اصتوانػػب الػػيت عتػػػا عالقػػة باجملػػاؿ اػرتػػ
دينة ػػػاف اظتػػػػني بلػا عػدد سكػػػ،يف ح(1 نسػمة 75432 لاػػػب قدػػػػػفتلمساف دينة ظت اإلرتايل سكافال ددػػػع
 (2 .نسمة 18045لوحدىا  ةػػػتيقػػػػالع

 :1977إحصاء سنة -ب
 لسػػكاف الكلػػي قػػد بلػػا العػػددك تواصػػل إجػػراء ىػػذه العمليػػة ظتػػا عتػػا مػػن دكر بػػالا األقتيػػة يف بنػػاء صػػرح الدكلة،

   (4 العتيقة.لسكاف يف إحصائها يف اظتػػػػدينة نسمة  22685من بينهم ،(3 نسمة 98177لمساف ػػػػػػػػػػػمدينة ت
 :1987إحصاء سنة -جػ

 كقػػد قػػدر العػػدد،القاعدية إؾتػػاز عػػدد مػػن اظتنشػػآتشػػهدت اإلحصػػاء يف ظػػركؼ ىػػذا لقػػد يف إجػػراء 
 17305 عػػددىم سػػكاف اظتدينػػة العتيقػػة فقػػد بلػػا،أمػػا (5 نسػػمة 111908بػػػ دينػػة تلمسػػافظت اإلرتػػايل
 (6 .نسمة
 :1998إحصاء سنة -د

                                  
 1966الديواف الوطين لإلحصاء،إحصاء سنة -1

2-L’agence National d’aménagement du Territoire,Rapport de POS du 

Tlemcen  Phase Final,Tlemcen,1998,p:47  
 

  1977الديواف الوطين لإلحصاء،إحصاء سنة -3
4-L’agence National d’aménagement du Territoire,Rapport de POS….. Op.cit  

p:47 

 1987سنة  إحصاء،الديواف الوطين لإلحصاء-5
6-L’agence d’aménagement du Territoire,Rapport de POS…..Op.cit,p:47 
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لا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ا سػػكاف اظتدينػػة العتيقػػة فقػػد ػػػػ،أم(1 نسػػمة 120126ادؿ ػػػػػػػصاء مػػا يعػػػػػػاف اظتدينػػة ككػػل يف ىػػذا اإلحػػػػػك
 (2 .نسمة 16302بلا عددىم 

 :2008إحصاء سنة -ىػ
كاف ػػػػػػة،أما سػػػػػػنسم 140158نة ػالعػػػدد اإلرتػػػايل لسػػػكاف اظتديػػػفيمػػػا متػػػص ىػػػذا األخػػػري فقػػػد قػػػدر 

 يف اصتدكؿ التايل: سابقان  ،كنبني ما يف ذكره(3  نسمة 9264العتيقة فقد بلا عددىم  نةػػػػػاظتدي

 سكاف اظتدينة العتيقةعدد  عدد السكاف اإلرتايل     سنة اإلحصاء
 ف18045 ف75432 1966
 ف22686 ف98177 1977
 ف17305 ف111908 1987
 ف16302 ف120126 1998
 ف9264 ف140158 2008

 

                                  
 1998 سنة إحصاءالديواف الوطين لإلحصاء،-7

8-L’agence d’aménagement du Territoire,Rapport de POS…..Op.cit,p:47 
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إلى 1966 المدينة العتيقة من إحصاء تسنةدد تسكاف مدينة تلمساف اإلجمالي ك يبين ع:08الجدكؿ رقم
 . 2008تسنة  

 :التايل بياٍلالنحم يف اظتجدكؿ  معطياتنوضح ك 
 

اإلجمالي لسكاف مدينة تلمساف كالمدينة العتيقة بعد :يبين المسار التطورم للعدد 01المنحنى البياني رقم
 االتستقالؿ

 

مػػن خػػالؿ اظتعطيػػات السػػابقة ك اظتنحػػم البيػػاٍل أعػػاله يتضػػح أف ىنػػاؾ اختالفػػا يف مسػػار فتػػو سػػكاف 
 ا تػػػػػية:اظتراحل يف اظتدينة العتيقة كخارجها،كنبني ذلة 

 :1977-1966رحلة م-أ
           األحيػػػػاء السػػػػكنية خػػػػارج يف بعػػػػد االسػػػػتقالؿ  مسػػػػتمران  يػػػػدان لقػػػػد عػػػػرؼ عػػػػدد سػػػػكاف ىػػػػذه اظترحلػػػػة تزا

             األحيػػاءمػػن اظتدينػػة إىل تلػػة  سػػكاف األصػلينياظتدينػة العتيقة،ىػػذا التغػػري يف مكػػاف التعمػري راجػػع عتاػػرة ال
        يػػػل الػػػيت أنشػػػ ىا اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي يف الثالثينيػػػات مػػػن القػػػرف العشػػػرين كحػػػي الكػػػرز كحػػػي األفػػػ  اصتم

      كحػػػم سػػػػكاف اظتدينػػػػة ،كاسػػػتخالفهم بقػػػػاطين التامعػػػػات السػػػكانية اجملػػػػاكرة للمدينػػػػة،كاعتػػػواء اصتميػػػػل كالقلعة
خاصػػػة أف منػػازؿ اظتعمػػػرين كانػػػت كاسػػػعة ،ركا مسػػػاكنهم للحصػػوؿ علػػػى سػػػكن أفضلالعتيقػػة الػػػذين غػػػاد

 .على حديقة كحتتوم
 :1977-1987مرحلة -ب

قػػد ك العديػػد مػػن اظتشػػاريع البالغػػة األقتيػػة يف اجملػػاؿ االقتصػػادم كاالجتماعي،دتيػػزت ىػػذه اظترحلػػة ب ؾتػػاز 
    ختػرج مدينػة تلمسػاف عػن ىػذه القاعػدة ،ملت ىذه القفزة النوعية إىل زيادة نسبة النمو اضتضرم باظتػدفأدَّ 

        كاف أبرزىػػا اسػػتحداث اظتنطقػػة الصػػناعية بعػػني،ىػػي األخػػرل مػػن عػػدة مشػػاريع تنمويػػة اسػػتفادت حيػػث
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  داخػػل اظتدينػػة % 80وايل ضتػػ 1987إىل غايػػة كصػػلت فقػػد  السػػكاٍل نسػػبة التمركػػزكبالنسػػبة ل،(1 الػػدفلى
  (2 .بنواحيها متمركزة% 20فيما تبقت نسبة 

 فػرادفقد ارتفػع مػن أربعػة أفػراد يف اظتسػكن الواحػد إىل حػوايل سػبعة أ،كفيما متص معدؿ شغل السكن
بسػػبب ىاػػرة سػػاكنيها إىل مػػدف ،يف عػػدد اظتسػػاكن كالسكاف مقارنػػة باظتدينػػة العتيقػػة الػػيت عرفػػت تراجعػػان 

كما ارتفػع عػدد اظتسػاكن ،حياء اجملاكرة اظتستحدثة يف اظترحلة األكىلأخرل كمدينة اصتزائر ككىراف ككذا األ
مسػػكن أم بزيػػادة 13528ايلكقد بلػػا عػػددىا حػػو ،مػػع تزايػػد عػػدد السػػكاف خػػارج اظتدينػػة العتيقػػة دتاشػػيان 

 (3 .مسكن 541قدرىا 
 ة سػيتغن اظتتواجػد علػى سػفح ىضػبة اللٌػوددتيزت ىذه اظترحلة بارتفاع عدد ساكين اضتي القصديرم ب

تلمسػاف حػل الػذين كػانوا يػ توف إىل البػدك الر   إىلىذا اضتػي  بوادر تشكل ترجع،باصتهة اصتنوبية من اظتدينة
 ليقوموا بعد ذلػة ،ريفاف العى بضرب خيمهم بقطعة أرضية تعرؼ باسم جنى  فقاموا،القتناء بعض اضتاجيات

أعػػػداد سػػػػػػػاكيين حػػػي ح مسػػػار تطػػػور ػػػػػػػػنوضدكؿ التػػػايل ػػػػػػػػكيف اصت،(4 بنػػػاءدكف رخصػػػة سػػػاكن مػػػن مببنػػػاء 
   بودغػػػػن.

 

                                  
1-Houcine Rahoui,Les Formes d’appropriation de l’espace urbain Tlemcenien aux 

époques  pré-coloniale et coloniale et  Durant la periode contemporaine,In (R)  

maghrébine de  recherche en urbanisme et  aménagement. www.urbamag.net/ document 

.php, p:06 

2-Direction  de l’urbanisme et la construction,Le groupement des communes de 

Tlemcen,Mansourah,Chetouane  et Béni Mester,Un espace urbain de 

cohérence et  de solidarité  intercommunal, étude de Révision du PDAU 

Rapport final,Avril 2007,p:17 

-1 APC de Tlemcen,Plan d’urbanisme directeur,1977,p:87 
-2 Hocine Rahoui,Op.cit,p:06 
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 (1)2013 1993 1977 1966 1962 1954 1950 السنة
 

 عددال
 

 ف12103 ف35000 ف12632 ف7788 ف6450 ف3000 ف2000

 
 

 عن: .2013إلى تسنة  1950:يبين عدد تسكاف حي بودغن القصديرم بدءنا من تسنة 09لجدكؿ رقما
Hocine Rahoui,Op.cit,p:06 

غرايف لسػكاف و صورة كاضحة اظتعامل عن اضتام الدنت إضفاءكنوضح ذلة أيضا مبنحم بياٍل من أجل 
ككػػػػذا علػػػػى جانبهػػػػا ،اظتوركفولوجيػػػػة اضتضػػػػرية العامػػػػة للمدينةىػػػػذا اضتػػػػي القصػػػػديرم كمػػػػدل تػػػػ ثريه علػػػػى 

 كنضيف اظتنحم البياٍل التايل لتوضيح مسار فتو السكاف حي بودغن:،االجتماعي

 
         1950:يبين المسار التطورم لعدد تسكاف الحي القصديرم بودغن من تسنة 02 رقم المنحنى البياني

 .2013إلى غاية تسنة 
د منػذ و وجػال إىل بػرزبني أف حي بودغن قػد تمن خالؿ ىذا اظتنحم البياٍل كاصتدكؿ السالف الذكر ي                 

بػػدءنا      1977كأخذ يػػزداد فتػػوه بعػػد االسػػتقالؿ حػػم تضػػاعف حػػوايل سػػتة مػػرات سػػنة ،الفػػرتة االسػػتعمارية
   عمػػػل مناصػػػبت صػػػناعية باظتدينػػػة ؾتػػػم عنهػػػا كجػػػود شػػػاكذلػػػة السػػػتحداث عػػػدة كر  1950مػػػن سػػػنة 

 مرتفعكىو عدد يف تسعينات القرف العشرين،نسمة  35000كصل إىل  أف كتواصل ارتفاع أعدادىم إىل
                                  

 .بلدية تلمساف،مصلحة اإلحصاء-1

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

 ن35000 ن12632 ن7788 ن6450 ن3000 ن2000



 عث التنمية الحضرية بمنطقة تلمسػػػػػػػػافدكر العامل االجتماعي كاإلدارم كالعولمة المقافية في ب       المالثالفصل 

304 

 

  مقارنػػة ااػػم اظتكػػاف كطبوغرافيتػػو الػػيت ال تسػػاعد علػػى انتشػػار عمليػػات البنػػاء بػػو الؿتػػداره الشػػديدجػػدان 
يات اجملػػػػػاكرة للعػػػػػيا كىارة سػػػػػكاف البلػػػػػد،إىل تػػػػػدىور األكضػػػػػاع األمنيػػػػػة  نػػػػػذاؾيرجػػػػػع ىػػػػػذا االرتفػػػػػاع ك 

 12103 بػػػػػو ترتاجػػػػػع حػػػػػم كصػػػػػلت إىل حػػػػػوايل تػػػػػوايل السػػػػػنني أخػػػػػذت أعػػػػػداد القػػػػػاطنني ع ػػػػػػػػػىناؾ،كم
ل إىل رحيػل الكثػري مػن ما أدَّ ،الدكلة أؾتزتوالذم االجتماعي  راجع الستفاد م من السكنذلة ك ،نسمة

 كشتواف. تاشفني العائالت ؿتو حي أيب
 : 1987-1998مرحلة -ػج   
فقػػد ز ىػػذه اظترحلػػة  ىػي عمليػػات البنػػاء الواسػػعة الػػيت يف إجراؤىػا علػػى مسػػتول اظتدينػػة كنواحيها،مػا ميَّػػ   
       د مسػػاحات كاسػػعة تتخللهػػا بعػػض اظتنػػازؿ توسػػع اجملػػاؿ العمػػراٍل لألحيػػاء الػػيت كانػػت قبػػل ذلػػة غتػػرَّ  زاد
 عدد  ضاعفػػػت،دينةػػػمن اظت الشمالية الغربيةة اهػود بالػاظتوجي الكيفاف ػػػحياء حأللة اػػاؾ،أكؿ تػػػكىن ناػى
 

  ىذا اضتي يف ىذه الفرتة الزمنية بعػد أف يف اؾتػاز عػدد مػن اظتشػاريع التنمويػة ذات طػابع اجتمػاعي سكاف
 ذات عػػدد مػػن العمػػارات أيؾتػػزة كمدرسػػة كمركػػز للعػػالج ... إخل،إىل جانػػب ذلػػة وميػػمقػػر اطتزينػػة العمك

ليصػل إىل حػي إنتامػة الػذم أصػبح ىػو ا خػر مػن بػني األحيػاء األكثػر  فتػوهتواصل ك ست طواب ،ك ست  
 1079إذ اسػتفاد مػن مشػاريع تنمويػة ذات طػابع اجتمػاعي علػى رأسػها مشػركع ،دينة تلمسافمب إعماران 

ىػػػذه الناحيػػػة نتياػػػة ؿتػػػو  عمػػػراٍلالتوسػػػع ال ،ااػػػوسػػػكن كىػػػي حصػػػة كبػػػرية مقارنػػػة مبػػػا أؾتػػػز اػػػي الكيفاف
مػػػا جعلهػػػا حػػػاجز منيػػػع ضػػػد التوسػػػعات  كىو،ىضػػػبة اللػػػة سػػػيت حتػػػدىا جنوبػػػان  يث،حطبوغرافيػػػة اظتدينػػػة

 .العمرانية
       ا أؾتػػػز  ػػػػا مبػػػلم تكػػػن ػتػػػدكدة اػػػاجز طبيعػػػي بػػػل ف،نفػػػ  الشػػػيء بالنسػػػبة للاهػػػة الشػػػمالية الشػػػرقية   

مشػاريع الشػمالية الغربيػة إلؾتػاز ك  الغربيػة إىل اصتهةالتوجو طوف من م سسات صناعية،لذلة فضل اظتخط
       فقػػػد بلػػػا ،العػػػدد اإلرتػػػايل لسػػػكاف اظتدينةعنهػػػا ازديػػػاد  الطابع،مثػػػل ىػػػذه اإلجػػػراءات ؾتػػػم ةتنمويػػػة ؼتتلفػػػ

 دزامػػػا علػػػى السػػػلطات اليػػػة إكتػػػاأصػػػبح لً لذلة نسػػػمة، 120126يف اإلحصػػػاء اطتػػػاص  ػػػذه اظترحلػػػة 
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صػيديرم جديػد يسػمى بالكديػة قر حػي و ظهػ مع خاصة،سكافلالعدد اظتتزايد ل إلسكافالوعاء العقارم 
كػػػ فراز مباشػػػر لضػػػي  اظتدينػػػة بالسػػػكاف كعػػػدـ قػػػدر ا علػػػى   ،كقػػػد نػػػت لتمركػػػزه مبرتفػػػع يقػػػع مشػػػاؿ اظتدينة

  (1 .اجملاكرة  إليها من النواحي استيعاب الكم اعتائل من القاطنني  ا كالوافدين
 :1998-2008 مرحلة-د

،إذ قػػػدرت الزيػػػادة اظتراحػػػل السػػػابقةمقارنػػػة بدتيػػزت ىػػػذه اظترحلػػػة بارتفػػػاع عػػػدد سػػػكاف مدينػػػة تلمسػػػاف 
مػا  اإذ،و عدد يكفي إلسكاف مدينة ب كملهاى،ك 16.67%نسمة أم ما يعادؿ نسبة 20000وايل ا

    كاف اظتدينةباظتقابل مع ذلة ؾتد أف سك قارناه ب عداد سكاف اظتدف اصتزائرية يف بعض اظتناط  من اصتزائر،
   نسػمة بعػد أف كصػل  9264ذ بلػا عػددىم يف إحصػاء ىػذه اظترحلػة إ،العتيقة قد اـتفض اوايل النصػف

كىػو مػا يػدؿ أف سػاكنيها ،% 43.17نو تراجع بنسبة قػدرىا أأم ،نسمة16302يف اإلحصاء الساب  
      قػػد ظهػػرت يف ىػػذه اظترحلػػة أحيػػاء جديػػدة تتمثػػل وجركىػػا إىل أحيػػاء أخرل،بػػاظتوازاة مػػع ذلػػة ؾتػػد أنػػاى

،كىػػػو مػػػا يػػػدؿ داللػػػة (2 نسػػػمة 9365يف حػػػي أكجليػػػدة الػػػذم بلػػػا عػػػدد سػػػكانو يف اإلحصػػػاء األخػػػري 
مػػدل ارتفػػاع عػػدد سػػكاف اضتػػي أيضػػان ك العتيقة، مسػػتول درجػػة التعمػػري خػػارج اظتدينػػة ارتفػػاع كاضػػحة علػػى
السػػػاعة الزالػػػت  كضتػػػدي ،اء مسػػػكن الئ نػػػسػػػاكنيو علػػػى اقت ةذلػػػة إىل عػػػدـ مقػػػدر ل رمبػػػا يعػػػز   القصػػػديرم

مػػن طػػرؼ اطتػػواص الػػذين يبنػػوف مسػػاكن فردية،كم سسػػات الدكلػػة عمليػػات البنػػاء تتواصػػل خػػارج اظتدينػػة 
 اء علػػػى األحيػػػاء القصػػػديرية مػػػن جهػػػةحم يػػػتم القضػػػ،مدينػػػة تلمسػػػافالسػػػتيعاب العػػػدد الكبػػػري لسػػػكاف 
اظتسػػمَّى  السػػكين مػػ خران شػػركع اظتاإلعػػالف عػػن  لػػذلة يفَّ ، خػػرلجهػػة أ كتػػوفري سػػكن الئػػ  للمػػواطنني مػػن

 إؾتازه. بوجليدة الذم يف االنتهاء من
سػي يثبت كل ما أتينا على ذكره حوؿ الواقع السػكاٍل ظتدينػة تلمسػاف يف فػرتة االحػتالؿ الفرن عمومان ك 

ت مالػتهػػا تلبيػػة ضتاجيػػات حاػػم اظتدينػػة كتغػػري اتسػػاع أنو كلمػػا زاد عػػدد السػػكاف زاد ،كبعػػد االسػػتقالؿ
                                  

1-Houcine Rahoui,Op.cit,p:08 

 2008 ،إحصاء سنةتلمسافبلدية -1
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       فال يعقػػػل أف تػػػزداد أعػػػدادىم كتبقػػػى اظتدينػػػة جاذتػػػة داخػػػل حيزىػػػا القدَل،ىػػػذه العالقػػػة الطرديػػػة ،سػػػاكنيها
الذم قػػػاـ ،ك ألهنػػػا تعبػػػري مباشػػػر عػػػن طمػػػوح اإلنسػػػاف الالمتنػػػاىي يف حيػػػاة أفضػػػل،ال نتكػػػن الػػػتحكم فيها

الػيت كقفػػت  ةليػة التنميػة اضتضػرية ىػذه األخػري يف شػكل عمليػات تنمويػة تنطػوم حتػت اسػم عم بتاسػيده
 كاصتوىر الداخلي ظتدينة تلمساف. كراء تغيري اظتلمح العاـ

 ندركمة: مدينة 1-2
الػيت حتلَّػت  ػا مػن كوهنػا جػزء ال يتاػزأ شبعة بالثقافة اإلسػالمية دتيزت مدينة ندركمة بقيم حضارية مت

بنػا ذكرىػػا باإلضػػافة إىل  ئر ؼتتلفػػة الطػابع كمػػا مػػرَّ شػػة أف مػا تبقػػى  ػػا مػن عمػػاكالمػن العػػامل اإلسالمي،
بالبي ػة  التصميم العمراٍل،لنمػاذج ناطقػة عػن مػدل ارتباطهػا الوثيػ  ماديػان كمعنويػان بالػدين اإلسػالمي،ككذا

كلػمَّا كاف اإلنساف ارؾ األساسي للحضارة منذ القدـ،كاف ألفراد اجملتمع دكر مباشر اليت كجدت فيها،
نتكن عتم مػن خاللػو فػرض غية اضتصوؿ على كضع أفضل،مورفولوجية البي ة اليت يعيشوف فيها بي يف حتديد 

يف تػوفري رتيػع متطلبا م،ىػذه العالقػة القائمػة ة،كمن شخصيتهم كالقياـ جبميع نشاطا م يف ظركؼ مرلتػ
األخري أف يػ ثر  دتكن ىذاإلنساف أف ي ثر على اظتكاف،فكما دتكن لاإلنساف كاظتكاف قدنتة كمتبادلة، بني

 .كنظاـ غذاء كطريقة بناء،عليو عرب ما يفرضو من مواد 
ؾتم عنهػػا ظهػػور ضػػغوط ت عميقػػة يف تركيبتهػػا االجتماعيػػة،لقػػد عاشػػت مدينػػة ندركمػػة العتيقػػة حتػػوال

حضػػرية علػػى ترا ػػا اظتػػادم بفعػػل اظتتطلبػػات اصتديػػدة للسػػكاف،بدأت أكىل التغػػريات تطفػػو علػػى السػػطح         
منتهاػػة بػػذلة نفػػ  ب اظتعمػػرين مػػن أكركبػػا للعػػيا فيها،ها لالحػػتالؿ الفرنسػػي،فقد قػػاـ جبلػػبعػػد تعرضػػ

 النه  الذم قامت بو يف مدينة تلمساف كباقي اظتدف اصتزائرية.
 الواقع السكاني لمدينة ندركمة في الفترة االتستعمارية: 1-2-1

  ػػػػػػػػػػار الباحػػػث الفرنسػػػي جيلبػػػػػػػػػػار جرانػػػد غيػػػـواستنػػػػػػػػػػػادا إىل كثػػػػػػػػػػػػػػائ  مػػػن األرشػػػيف الفرنسػػػي أشػػػ

Gilbert Grandguillaume  مة علػػى مقسَّػػ ىكتػػار 2154ـ قػػدرت بػػػػػ 1867إىل أف مسػػاحة مدينػػة ندركمػػة سػػنة
 النحو ا يت:
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  كنوعية الملكية الموجودة بها. 1867:يبين مساحة مدينة ندركمة العتيقة تسنة 10 الجدكؿ رقم          

 

كىو أمػر كانت أقل من مسػاحة مدينػة تلمسػاف،يتضح من اصتدكؿ أعاله أف مساحة اظتدينة  العتيقة   
كىو السػبب اظتباشػر الػذم كتعػل اظتػدف عامػة الثانويػة كمل تكػن عاصػمة،نظر إىل كوهنا من اظتدف طبيعي بال

 نقاط جلب للسكاف كمن يف تزداد مساحتها.
      ات العػػدد الػػذم ذكػػره جلبػػار جرانػػدغيـو مل نتكػػن ىػػو اضتاصػػل النػػأف إىل  نفػػتح قوسػػان لإلشػػارة فقػػ 

ىو كارد يف اصتدكؿ،كنشري  ىكتار كما 23.16  فقد كجدنا غتموعها ىواليت ذكرىا،عن رتع اظتساحات 
ىكتػػػارات كفقػػػا ظتػػػا يف ذكػػػره يف اظترسػػػـو  09 ال تتعػػػدل ف أنػػػو قػػػد تقلَّػػػص حاليػػػان حيػػػث أصػػػبحأيضػػػا إىل أ
      ،لقػػد كانػػت أكػػرب مسػػاحة باظتدينػػة خاصػػة باظتلكيػػة اطتاصػػة اظتتمثلػػة أساسػػان (1  09/402رقػػم التنفيػػذم 

كبالنسػػػػبة ظتلكيػػػػة بعػػػػدىا مسػػػػاحة األراضػػػػي الزراعية،يت يف اظتسػػػػاكن ككرشػػػػا م اضترفيػػػػة كدكػػػػاكينهم،ا يػػػػ 
إذ مػػا قورنػػت بالػػدكر الػػذم ىكتػػار،كىي األخػػرل مسػػاحة معتػػربة،1.50األكقػػاؼ فقػػد بلغػػت مسػػاحتها 

ت ديػػو،كأغلب الظػػن أف أكػػرب جػػزء منػػو كػػاف عبػػارة عػػن أراضػػي فالحيػػة أك بسػػاتني ختصػػص ريعهػػا لصػػا  
كما تبقَّػػى كػػاف عبػػارة عػػن ملكيػػة المية،و يف اظتػػدف اإلسػػالػػذم كػػاف معمػػوالن بػػجد كغريىػػا علػػى النحو اظتسػػا
ىكتػار بلػا عػدد 15.34مع اظتساحة اظتخصصػة للملكيػة اطتاصػة اظتقػدَّرة بػػ مة كاظتقابر كغريىا،باظتوازاةعا

كقد كػانوا نسمة، 2545ـ ما يعادؿ1867السكاف فيها يف أكؿ إحصاء قاـ بو اظتستعمر الفرنسي سنة 
  (2 لليهود موزعني حسب اصتدكؿ ا يت: الثانيةاألكىل ف ة السكاف األصليني ك  منقسمني إىل ف تني

                                  
 6-5 ،مرجع ساب ،ص:09/402اصتريدة الرشتية،مرسـو تنفيذم رقم -1

-2 Gilbert Grandguillaume,Op.cit,p:63 

مساحة اظتلكية 
 اطتاصة

 اجملموع مساحة اظتلكية العامة مساحة األراضي الزراعية مساحة ملكية األكقاؼ

 ىآ23.16 ىآ1.8 ىآ4.62 ىآ 1.50 ىآ 15.24
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 األصليني السكاف
 اجملموع الكلي اجملموع اصتزئي األطفاؿ اإلناث الذكور
455 665 1085 2205 

 ف2545
 340 172 90 78 اليهود

 

 

:يبين عدد الذكور كاإلناث كاألطفاؿ في فئتي السكاف األ ليين كاليهود بمدينة ندركمة 11الجدكؿ رقم
 .ـ1867العتيقة تسنة 

 ال الف تني يف األعمدة البيانية التالية:ػػػػكنوضح أعداد كً 
 

 
 
 

 
 

فئة السكاف األ ليين كاليهود بمدينة  :تبين عدد الذكور كاإلناث كاألطفاؿ في05األعمدة البيانية رقم
 ـ.1867ندركمة العتيقة تسنة 

ـ أهنػا تكونػت 1867يتضح من اصتدكؿ كاألعمدة البيانية اطتاصة بتعداد سكاف مدينػة ندركمػة سػنة 
أف ف ػػػػة السػػػػكاف  كالثانية ف ػػػػة اليهػػػػود،كيتبني جليػػػػان ف ػػػػة السػػػػكاف األصػػػػليني  اظتسػػػػلمني( مػػػػن ف تػػػػني األكىل

مػن اجملمػوع الكلػي مكػونني حسػب مػا ذكػر % 86.64لوا مػا يعػادؿإذ شػكَّ ،األصليني ىي األكثر عػددان 
         ل كجػػود األطفػػاؿ كالنسػػاء اصتػػزء األكػػرب إذ بلغػػت نسػػبة األطفػػاؿعائلة،شػػكَّ  236بار غرانػػد غيػػـو ػػػػػػػجيل
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فكانػت ىػي األقػل عػددان  أمػا نسػبة الػذكور،% 29.47 تليها نسبة اإلناث بػػػػ % 47.98يف ىذه الف ة 
رمبا يعزل ذلة إىل مقتل العديد منهم يف اظتعارؾ اليت دارت راحاىػا ،% 20.63إذ بلغت ،يف ىذه الف ة

 بني أىايل اظتدينة بقيادة األمري عبد القادر حينما انضموا حتت رايتو لطرد اظتستعمر الغاشم.
  مػػن إرتػػايل السػػكاف،أما عػػدد عػػائال م فقػػد بلػػا% 13.35لوا نسػػبة كبالنسػػبة لف ػػة اليهػػود فقػػد شػػكَّ 

عائلػة،نف  لشػيء بالنسػبة لعػدد الػذكور فقػد جػػاء أقػل ؽتػن عػدد اإلنػاث كألطفػاؿ إذ شػكلوا نسػػبة  70
 % 50.58إذ قػدرت بػػػػػ ، حني شكل عدد األطفاؿ أكرب نسػبةفق  من العدد اإلرتايل يف% 23.94

  .% 26.47 ا تليها نسبة اإلناث بػػػػ
لكػن مػن حيػث الكػم نتكػػن ،فق  بتهػا السػكانية اظتتكونػػة مػن ف تػنيبقيػت مدينػة ندركمػة ػتتفظػة برتكي

القػػػوؿ أهنػػػا تعرضػػػت للنقصػػػاف كالزيػػػادة دتاشػػػيا مػػػع الظػػػركؼ الػػػيت أحاطػػػت  ا،لقػػػد زاكؿ سػػػكاف اظتدينػػػة 
عامػل يف النسػي   148أنػو كجػد  نػذاؾ  1867نشاطات حرفية كأخرل فالحية كقد بني إحصػاء سػنة 

     باظتدينػػة كصػػناعة اضتلػػي كرشػػة لصػػناعة الفخار،كىنػػاؾ بعػػض الصػػناعات الػػيت كػػاف اليهػػود نتارسػػوهنا 17ك
         كصػػػػػناعة البلغػػػػػة الػػػػػيت اشػػػػػتغل صػػػػػانعاف الػػػػػيت امتهنهػػػػػا  كصػػػػػناعة األسػػػػػلحة،اعصنَّ  06الػػػػػيت كػػػػػاف نتتهنهػػػػػا 

ة سػػػػوقا أسػػػػبوعيا يقػػػػاـ كػػػػل يػػػػـو سػػػػكاف اظتدينػػػػ،باإلضػػػػافة إىل ىػػػػذه النشػػػػاطات امتلػػػػة صنَّاع 09  فيهػػػػا
جبانػػب السػػور اظتشػػيد مػػن طػػرؼ اظتسػػتعمر مشػػاؿ ستػػي  يػػـو كػػل يػػزاؿ يقػػاـ ضتػػد السػػاعة   كىػػو ال،ستي 

أما بقية السلع كاضتبوب كالصوؼ ،البهائم فق  وفيكاف تباع االختالؼ فق  يف السلع فقد   اظتدينة،كجو
لنسػػي  اظتعمػػارم للمدينػػة مبحػػاذاة اصتػػامع مػػع الكبري،لقػػد سػػاحة الرتبيعػػة داخػػل ايف كاللحػػم كانػػت تبػػاع 

لػة اصتهػػة الشػػرقية أكسػب ىػػذا النشػػاط التاػارم اظتدينػػة مكانػػة مرموقػة بػػني البػػوادم ايطػة  ػػا كجعلهػػا قب
كجػػود ،تػػدؿ ىػػذه اظتعطيػػات علػػى (1 كالغػػزكات كمغنيػػة كجبالػػة كحػػم مدينػػة كجػػدة اظتغربيػػة مػػن إقلػػيم تػػرارة

عػرب مػا اسػد  ػػا  كأف مدينػػة ندركمػة كانػت ىػي األخػػرل مػن اضتواضػر اظترموقػة ااريػػان  تعػايا بػني الف تػني
 . من صنائع كمعامالت اارية

                                  
-1 Gilbert Grandguillaume,Op.cit,p:62 
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                 مل تبػػػ  الرتكيبػػػة السػػػكانية عمػػػا كانػػػت عليػػػو فػػػدخوؿ اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي إليهػػػا جلػػػب معػػػو اظتعمػػػرين
فقػػد ،1962ك 1842قػػة تلمسػػاف مػػا بػػني سػػنة مبنطمسػػار التنميػػة اضتضػػرية كما أشػػارنا يف ك إىل اظتدينػػة،

كامتيػػاز علػػى غتي ػػو كتػػار مػػن األراضػػي  ى14 اتػػل لػػو  اسػػتقرار معمػػر كاحػػد مػػنح 1852 شػػهدت سػػنة
عمػػد اظتسػػتعمر علػػى إنشػػاء ،ك حتفيػػز بقيػػة اظتعمرينالغػػرض منهػػا  كىي مسػػاحة جػػد معتػػربة،للعػػيا اظتدينػػة

     كىػػو ،(1 لتػػدري  أبنػػاء اظتعمػػرين M.Baudetت ـ حتػػت إدارة السػػيد بػػودا1865فرنسػػية سػػنة  مدرسػػة
 أىػػػم مػػػن بػػػني دالػػػيت تعػػ أف أعػػػدادىم بػػدأت تػػػزداد لػػػذلة بػػدأ بوضػػػع حاػػػر األسػػاس للمدرسػػػة مػػا يػػػدؿ

األمػر الػذم يبػني عالقػة اصتانػب االجتمػاعي بالتنميػة  اظتشاريع التنموية اضتضػرية ذات الطػابع االجتمػاعي
 اضتضرية.

يف السػنوات أماـ غياب اظتعطيات اإلحصائية عتذه الفرتة الزمنية مل نسػتطع ضػب  عػدد سػكاف اظتدينػة 
كػػن القػػوؿ دتاشػػيا مػػع أكىل التوسػػعات العمرانيػػة الػػيت حػػدثت بعػػد سػػنة نتإال أنػػو ـ،19األخػػرية مػػن القػػرف 

 .تدؿ على احتياج ضركرم للسكافأف عدد سكاف اظتدينة بدأ يزداد ألف العمارة  1884
         نػػزح مػػن البػػوادم اجملػػاكرة للمدينػػةـ 1911ك 1901 يتكمػػع بدايػػة القػػرف العشػػرين بالتحديػػد بػػني سػػن

نتياػة لسػوء األكضػاع اظتعيشػية كاالضػطهاد اظتتبػع ضػدىم مػن قبػل  فرد مػن األىػايل 300ما ال يقل عن 
خاصػػة أف اظتدينػػة ،األمػػري عبػػد القػػادر يف معاركػػو الػػيت شػػنها ضده وقػػوفهم إىل جانػػباظتسػػتعمر الفرنسػػي ل

خػػارج األسػػوار جهػػة الشرؽ،خاصػػة أف توافػػد األىػػايل ؿتػػو اظتدينػػة   زت ب نشػػاء اظتدرسػػة كبػػدأت تتوسػػعتعػػزَّ 
كػػػاف متػػػدـ مصػػػا  اظتسػػػتعمر يف إعمارىػػػا ككػػػذا يف اضتصػػػوؿ علػػػى اليػػػد العاملػػػة إلؾتػػػاز اظتشػػػاريع التنمويػػػة 

رين،إضػػػافة إىل أنػػػو كجػػػد فػػػيهم مػػػوردان بشػػػريان مهمػػػا يف اضتػػػرب العاظتيػػػة األكىل بعػػػدما فػػػرض اظتوجهػػػة للمعم
علػػػيهم قػػػانوف التانيػػػد اإلجبػػػارم،األمر الػػػذم أدَّل إىل رحػػػيلهم مػػػع سػػػكاف مدينػػػة تلمسػػػاف إىل اظتشػػػرؽ 

لكن كاظتغرب األقصى تعبريان عػن رفضػهم لػذلة القػانوف،كىو مػا أحػدث تراجعػان طفيفػان يف عػدد السػكاف،
قػػد شػػهدت  1921إىل غايػػة سػػنة  1872أحػػد اظتػػ رخني أشػػار إىل أف الفػػرتة الزمنيػػة اظتمتػػدة مػػن سػػنة 

                                  
2-ibid,p 66:  
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ارتفاعان ػتسوسان يف عدد سكاهنا اظتدف اصتزائرية اظتتمركزة بالقرب من الساحل كقد دتاشى ذلة مع حتسػن 
ددىا يف ىػذه الفػرتة لكوهنػػا ،كيبػدك أف مدينػة ندركمػػة كانػت مػن بػني اظتػدف الػػيت ازداد عػ(1 بنيتهػا اضتضػرية

 ىي األخرل مدينة ساحلية.
          النػػػػازحني  مػػػع مطلػػػػع األربعينػػػات مػػػػن القػػػرف العشػػػػرين كفػػػدت إىل اظتدينػػػػة موجػػػة ثانيػػػػة مػػػن اظتهػػػػاجرين 

التعػػداد  ليصػػل بػػذلة نسػػمة 859 مػػن األريػػاؼ اجملػػاكرة كبػػين مسػػهل كبػػين منػػري كجبالة،كقػػد بلػػا عػػددىم
عتػا يف غتػاؿ  وة بينهػا كبػني األريػاؼ اجملػاكرة،كذلػة راجػع التسػاع اعتػ(2 نسمة 7745اإلرتايل إىل حوايل 

السػػكن كاظترافػػ  الضػػركرية،فمثالن كجػػد مبدينػػة ندركمػػة مركػػز الربيػػد الػػذم احتػػاج سػػكاف األريػػاؼ اجملػػاكرة 
        إليهػػػا أىػػػاليهم مػػػن فرنسػػػا،بعد أف ىػػػاجركا طتذماتػػػو حػػػم يسػػػتلموا  اضتػػػواالت اظتاليػػػة الػػػيت كػػػاف يبعػػػث  ػػػا

أمػاـ ارتفػاع  1948يف كقت ساب  طلبا للعمل ككضع أفضل،لقد عرؼ عػدد اظتعمػرين تراجعػان بعػد سػنة 
عػػدد اظتهػػاجرين مبدينػػة ندركمػػة كىػػو نفػػ  األمػػر الػػذم عرفتػػو جػػل اظتػػدف اصتزائريػػة فقػػد اـتفػػض  ػػا عػػدد 

يف السػػػػنة كذلػػػػة  % 35ة كباظتقابػػػػل زاد ارتفػػػػاع عػػػػدد السػػػػكاف األصػػػػليني بنسػػػػب % 60اظتعمػػػػرين بنسػػػػبة 
  (3 .1948ك 1926بالتحديد بني سنيت 

نفت مدينػػػة ندركمػػػة مػػػن بػػػني اظتػػػدف اظتكتظػػػة ـ،صيػػػ1954يف اإلحصػػػاء الػػػذم قامػػػت بػػػو فرنسػػػا سػػػنة 
 560نسػػمة مػػػن ضػػػمنهم  9009بالسػػكاف كذلػػػة مقارنػػة  مبسػػػاحتها الصػػغرية،فقد بلػػػا عػػدد سػػػكاهنا 

ػا  (4 ىكتػار23.16معمر فق  متمركػزين يف مسػاحة قػدرىا  ،اػدر اإلشػارة إىل أف مسػاحتها ازدادت عمَّ
                                  

-1 Kamal Katab,Européenes,Indigénes et Juifs en Algérie(1830-1962) Represen- 

tation et réalité des populations,L’institut National d’études démographiques,  

Paris,2001,p:25 

-1 Sidi Mohammed Trache,Exurbanisation et mobilités résidentielles à 

Nédroma (1990-2000),In(R)Insanyat n°28,CRASC,Oran,p:25  

-2 Kamal Katab,Op.cit,p:271 

-3 Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:271  
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كىػػي كثافػػة ²ف/ـ3.75ىكتارات،كعليػػو بلغػػت نسػػبة الكثافػػة السػػكانية  ػػا  06كانػػت عليػػو مبػػا يعػػادؿ
مل يتماشػػػى يف خػػػ   مػػػا أمػػػاـ اظتسػػػاحة االرتاليػػػة السػػػالفة الػػػذكر،ما ي كػػػد أف النمػػػو السػػػكاٍل  عاليػػة نوعػػػان 

ـ إالَّ بضع 1867كاحد مع التنظيم اجملايل،حيث مل تتسع مساحتها عمَّا كانت عليو إذا ما قارهنا بسنة 
 ة ػػػايء سنػػػكمع مرات،ػػػػالثة مػػػعن تلة السنة اوايل ث ىكتارات معدكدة يف حني تضاعف عدد سكاهنا

 رهػػػػػتوضيح ما أتينا على ذكػػػنقـو بػػػػ،كس(4  ةػػنسم 12801 فاع عدد سكاف اظتدينة إىلػـ ازداد ارت1960
 لنا عليو من معلومات عن ذلة.مبنحى بياٍل كفقا ظتا حتصَّ 

 

 
 

           :يوضس المسار التطورم لسكاف مدينة ندركمة في الفترة االتستعمارية03 المنحنى البياني رقم
(1867-1960.) 

يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اظتنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

أف خضػػػػعت يػػػاٍل أعػػػاله أف عػػػدد سػػػكاف مدينػػػة ندركمػػػة تضػػػاعف بشػػػكل تػػػدركتي منػػػذ               
                                  

4-Djilali Sari,Les villes Précoloniales de L’Algérie Occidentale Nédroma 

Maz - oun ,Klâa,2
emme

édition,société nationale d’édition et de 

diffusion,1978,Alger, p:155 
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بفعل اعتاػػػرة الريفيػػػة ألصػػػحاب القػػػرل اجملػػػاكرة كسياسػػػة االسػػػتيطاف           الػػػيت للمسػػػتعمر الفرنسػػػي،
ة         طبقهػػػا اظتسػػػػتعمر يف رتيػػػع اظتػػػػدف،األمر الػػػػذم ؾتػػػم عنػػػػو بػػػػركز كثافػػػة سػػػػكانية عاليػػػػة بلغػػػت أعلػػػػى نسػػػػب

كىػي السػنة الػيت سػالت ارتفاعػان كبػريان نتياػػة ،1960قبيػل االسػتقالؿ كبالتحديػد سػنة  ²ف/ـ5.94عتػا 
رحيػػل اظتعمػػرين مػػن اظتدينػػة كتزايػػد ىاػػرة أصػػحاب القػػرل اجملػػاكرة إليهػػا للسػػكن يف مسػػاكنهم الػػيت بقيػػت 

منحػم تصػاعدم يف  الفػرتة  نتكن القوؿ أف اظتسار التطػورم لعػدد سػكاف اظتدينػة سػرل كفػ  ليوفارغة،كع
االسػػتعمارية يف حػػني مل يتغػػري حاػػػم الوعػػاء العقػػارم كثػػػريان،ألف اظتسػػتعمر مل يقػػم ب ؾتػػػاز عػػدد كبػػري مػػػن 

 اظتباٍل بل اكتفى مبا ىو ضركرم فق .
 :الواقع السكاني لمدينة ندركمة بعد االتستقالؿ 1-2-2

علػػى غػػرار اظتػػدف اصتزائريػػة اسػػتقلت مدينػػة ندركمػػة مػػن قبضػػة االحػػتالؿ الفرنسػػي الػػذم اسػػتعمرىا منػػذ 
دخلػػت بعػػد ية كاالجتماعيػػة يف فػػرتة احتالعتا،ما عرفػػت حتػػوالن يف مورفولوجيتهػػا اضتضػػر ـ،بعػػد1842سػػنة 

الػػيت ختػػدـ  كحػػدات صػػناعية كاهيػزات إداريػػة كغريىػا مػػن اظتراكػز إنشػاءاالسػتقالؿ يف سػػبات مػن جانػػب 
ل سػػاكنيها اظتكػػوث       مصػػا  اظتػػواطنني سػػواء اظتقيمػػني  ػػا أك سػػكاف القػػرل اجملاكرة،كبػػالرغم مػػن ذلػػة فضَّػػ

علػى مدينػة دكف أخرل،بػاظتوازاة مػع الوضػع الػذم مػرَّت          ،كمل يكػن ذلػة مقتصػران (1  ا كعدـ الرحيػل منهػا
أكػػرب مػػن ذم قبػػل لسػػكاف األريػػاؼ بفعػػل الرحيػػل اظتكثػػف للمعمػػرين   بػػو ندركمػػة  نػػذاؾ شػػهدت توافػػدان 

 اء تاركني كراءىم مساكنهم كبقية ؽتتلكا م. تسميتهم باألقداـ السود
فلم يعػػد النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ   ركز األحيػػاء القصػػديرية باظتدينػػة،فػػة بػػلقػػد ؾتػػم عػػن ىػػذه اعتاػػرة اظتكثَّ 

ريػػاؼ الوافػػدين،األمر الػػذم دفػػع  ػػم إىل بنػػاء مسػػاكن باصتهػػة السػػتيعاب العػػدد اعتائػػل لسػػكاف األ كافيػػان 
اصتنوبيػػة علػػى منحػػدرات جبػػل فالكسػػن كقػػد عيػػرؼ ذلػػة التامػػع باسػػم حػػي سػػيدم عبػػد الػػرزتن،نف  

ألف مكانػػػو يتكػػػوف مػػػن كريػػػات       الشػػػيء كقػػػع باصتهػػػة الغربيػػػة حيػػػث تكػػػوَّف امػػػع  خػػػر شتػػػي اػػػي الرملػػػة،
ف ىػػذه التامعػػات دتركػػزت بػػالقرب مػػن اظتدينػػة العتيقػػة كمل تبتعػػد عنهػػا      ،كاظتالحػػظ أ(صػػغرية تشػػبو الرمػػاؿ

                                  
-1 Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:33 
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     كأهنػػا كانػػت تتضػػمن رتيػػع اظتتطلبػػاتة القلػػب النػػابض للنػػواحي اجملاكرة،مػػا ي كػػد أهنػػا كانػػت يف تلػػة الفػػرت 
إىل حػػػػػدكث ىػػػػػذه ل الػػػػػيت لتتاجوهنػػػػػا سػػػػػواء الدينيػػػػػة أك الدنياكيػػػػػة ،كإضػػػػػافة إىل عامػػػػػل اعتاػػػػػرة الػػػػػذم أدَّ 

            حيثزاد عامػػػػل السػػػػبات التنمػػػػوم الػػػػذم عرفتػػػػو اظتدينػػػػة مػػػػن تزايػػػػد حػػػػدة الوضػػػػع،لتوسػػػػعات العشػػػػوائية،ا
نظران للوضػع االقتصػادم الػذم كانػت دتػر بػو اصتزائػر فرتة السػتينيات مػن أم مشػركع سػكين،مل تستفد يف 

ظتػػدف الكػػربل مثػػل مدينػػة  نذاؾ،ىػػذه الظػػركؼ أدَّت عتاػػرة سػػكاف اظتدينػػة ككػػذلة النػػواحي اجملػػاكرة إىل ا
  (1 كىراف كاصتزائر العاصمة كحم فرنسا لضماف مستول الئ  يف العيا.

لقػػػد أثَّػػػرت اعتاػػػرة الػػػيت قػػػاـ  ػػػا اظتعمػػػركف بعػػػد مغػػػادر م للمدينػػػة علػػػى العػػػدد اإلرتػػػايل للسػػػكاف،فقد 
 ػػػازائرالذم قامت بو الصاء األكؿ ػػددىم يف اإلحػػػػػػنسمة ليصل ع 646 حوايلػػكاف عليو ب   اـتفض عمَّا

 .%5.04،أم أف أعدادىم تراجعت بنسبة (2 نسمة 12155إىل حوايل 1966سنة 
ؽتا أٌدل إىل ارتفاع دينة من بعض اظتنازات اظتعمارية،لقد عرفت مرحلة السبعينيات باظتوازاة استفادة اظت    

يف إحصػػاء سػػنة  ذلػػة جليػػان  ما توافػػد إليهػػا عػػدد كبػػري مػػن اظتهاجرين،كقػػد ظهػػر،بعػػدعػػدد سػػكاف اظتدينة
 .% 10.97،أم بزيادة قدرىا (3 نسمة13489إذ بلا تعدادىا ،1977

مػػع غتػػيء الثمانينػػات عرفػػت اظتدينػػة اسػػيد مشػػاريع عتػػا عالقػػة مباشػػرة بػػاظتواطن النػػدركمي كمتطلباتػػو       
د سكاهنا بلا سان يف عدشهدت اظتدينة ارتفاعان  ػتسو 1987يف غتاؿ التعليم كالصحة كالسكن،كيف سنة 

ة ػػػػينات ىػاجرت إىل اظتدينػػػالد يف بدايػة التسعػػع السياسي الذم عاشتو البػػكأماـ الوض،(4 نسمة17164
الية ػػػػػػػػمػػهة الشػػػػػو اصتػػػػػػالسػػكاف اثػػان عػػن األمػػن كاالسػػتقرار،كىذا مػػا أدَّل إىل توسػػعها ؿت مػػػػنموجػػة أخػػرل 

الػػيت تكونػػت  ػػا  علػػى غػػرار حػػي بػػن بػػادي  ثالثػػة أحيػػاء أخرل،كىػػي حػػي عبػػد اظتػػ من بػػن علي،حػػي 
                                  

-2 ibid,p:36 

 

 1966ديواف الوطين لإلحصاء،إحصاء سنة ال-2
 1977ديواف الوطين لإلحصاء،إحصاء سنة ال-2
 1987سنة إحصاء الديواف الوطين لإلحصاء،-3
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شػكَّلت ىػذه اظترحلػة بدايػة االنفصػاؿ عػن اظتدينػة العتيقػة يف اصتانػب اظتػػادم ،(1  داقيػوس،حي عػني الزبػدة
الػيت كػاف نتارسػها  ألف التغري اضتاصل م َّ كذلة اصتانب التاارم،فقد انتقلت جل النشػاطاتاظتعنوم،ك 

 622عائلػػػة مػػػن غتمػػػوع  175السػػػكاف باظتدينػػػة العتيقػػػة ؿتػػػو األحيػػػاء اصتديدة،كقػػػد غادرىػػػا مػػػا يقػػػارب 
      ،كزاد يف حتريػػػػة رغبػػػػتهم يف اظتغػػػػادرة ذلػػػػة التقسػػػػيم العقػػػػارم%  28.13أم مػػػػا يعػػػػادؿ نسػػػػبة عائلػػػػة،

        قطعػػػػػة أرضػػػػػية علػػػػػى اظتػػػػػواطنني لبنػػػػػاء  23توزيػػػػػع  الػػػػػذم قامػػػػػت بػػػػػو البلديػػػػػة يف بدايػػػػػة التسػػػػػعينات،إذ يفَّ 
  (3 ـ.1998نسمة يف إحصاء سنة  20324ا عدد سكاف اظتدينة ككل ػػػػػ،كقد بل(2 رديةػػػػػػػاكن فػػػػػػمس

بعد ىذه السنة زادت مغادرة سكاف اظتدينة العتيقة إىل األحياء اصتديدة،كادر اإلشػارة أهنػا أصػبحت 
نطوؽ الي مقارنة مع األحياء اظتنازة باصتهة الشمالية اليت أصبحت تسمى تسمى باظتدينة القدنتة يف اظت

يزت ىذه الفرتة بانقطاع اعتارة اطتارجية كبقاء اعتارة الداخلية فق  اليت اؿتصرت          كقد دتباظتدينة اصتديدة،
،كقد شهدت ىذه الفرتة أيضا ىارة سكاف اظتدينة العتيقة إىل اضتد الذم أصػبحت (4 فيما ذكرناه سابقان 

بػػاظتوازاة مػػع مػػا ذلػػة زاد ،(5  ظتدينػػة ندركمػػة اإلرتػػايلمػػن غتمػػوع السػػكاف % 20فيػػو ال تػػ كم إال حػػوايل 
 حيث بلػا العػدد االرتػايللفت لالنتباه عما كاف عليو سػابقا،ارتفع عدد سكاف اظتدينة اصتديدة بشكل م

  (6 .2008نسمة يف إحصاء سنة  32498 أم لساكنيها إضافة لساكين اظتدينة العتيقة حوايل
بعػػد ىػػذا اإلحصػػاء يف السػػنوات القليلػػة األخػػرية اتسػػعت الفاػػوة بػػني اظتدينػػة العتيقػػة كاظتدينػػة اصتػػػػديدة       

زاد حاػػػػم اظتدينػػػػة  يف رتيػػػػع اصتوانػػػػب سػػػػواء اظتعماريػػػػة أكاالجتماعيػػػػة أكاالقتصػػػػادية،فمن جانػػػػب اظتسػػػػاحة
                                  

 بلدية ندركمة،اظتصلحة التقنية -4
 بلدية ندركمة،اظتصلحة التقنية-5
 1998 سنة إحصاءلإلحصاء،الديواف الوطين -6

1-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:42 

2-ibid,p:49 

 2008 سنة إحصاءالديواف الوطين لإلحصاء،-3
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ػػػا كػػػاف عليػػػو           مػػػن اظتبػػػاٍل الػػػيت جػػػاءت يف معظمهػػػا عبػػػارة  ²كلػػػم  02حػػػوايل مبسػػػاحة قػػػدرىا اصتديػػػدة عمَّ
 اصتػػدكؿ كلتوضػػيح الصػػورة جيػػدا نقػػدـ اظتعطيػػات اإلحصػػائية يفطابقني، أكمسػػاكن فرديػػة مػػن طػػاب   عػػن

 : كاظتنحم البياٍل ا يت
 

 2008 1998 1987 1977 1966 السنة
   عدد 
 افػػػػػػػػػالسك

 ف32498 ف20324 ف17164 ف13489 ف12155
 

 (.2008-1966)يوضس العدد اإلجمالي لسكاف مدينة ندركمة بعد االتستقالؿ:12الجدكؿ رقم    
 اٍل ا يت:كنوضح ما جاء يف اصتدكؿ باظتنحم البي

 

 
 

         :يبين مسار تطور العدد اإلجمالي لسكاف مدينة ندركمة بعد االتستقالؿ04رقم نيالمنحنى البيا
(1966-2008). 

يتضػػح جليػػا أف اظتسػػار التطػػورم لسػػكاف مدينػػة ،ظتػػا ىػػو مبػػني يف اصتػػدكؿ كاظتنحػػم البيػػاٍل أعاله تبعػػان 
اء األكؿ لسػػكاف أنػػو إذا مػػا قارنػػا إحصػػ ندركمػػة كػػاف يسػػري كفػػ  منحػػم تصػػاعدم مػػن إحصػػاء ا خػػر،إالَّ 

كذلة راجع لتقهقػر ،% 5.04يتضح أف أعدادىم تراجعت بنسبة 1960اظتدينة مع ما تقدمو يف سنة 
الوضػػع االقتصػػادم للػػبالد عامػػة كىاػػرة بعضػػهم ؿتػػو اظتػػدف الكربل،كمػػا ال نػػن  ف ػػة األشػػخاص الػػذين  

              أف مدينػػػػة ندركمػػػػة كالشػػػػة الػػػػبالد كضتقػػػػوا  ػػػػا سػػػػاعة خركجها، كػػػػانوا مػػػػوالني لفرنسػػػػا كالػػػػذين فػػػػركا مػػػػن
ىػػػي األخػػػػرل ىػػػػاجرت منهػػػػا ىػػػػذه الف ػػػػة،ما يالحػػػػظ أف الزيػػػػادة اضتاصػػػػلة يف أعػػػػدادىم يف إحصػػػػاء سػػػػنة 

،يف حػػػػػني كانػػػػػت أعلػػػػػى بالضػػػػػعف يف إحصػػػػػاء سػػػػػنة % 11.04 إذ بلغػػػػػتمل تكػػػػػن بػػػػػالكبرية،  1977
نظران لتحسػػػن الوضػػػػع االجتمػػػاعي باظتدينػػػػة، كىػػػػو مػػػا يعػػػػد تررتػػػة مباشػػػػرة% 27.24إذ بلغػػػت ،1987

الستفاد ا من بعض اظتشاريع التنموية بعدما يف ترقيتها إىل رتبػة دائػرة كىػو مػا فػرض لزامػا علػى أصػحاب 
 حينها كثافة سكانية عالية النتباه أف النسي  التارمتي عاشلمبا يتناسب مع ذلة،اظتلفت   القرار اهيزىا
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 ذا لتوفره على معظم ما لتتاجونو  نػذاؾ،كما أف اظتسػتعمر الفرنسػيػككللسكن، اف  خرػػػود مكػػػػكجلعدـ 

 ة ػػػػعل اظتدينػإالَّ عددان قليالن من اظتساكن كاهيزات أخرل أتينا على ذكرىا خارج أسوار،كىو ماج مل يرتؾ 
 

             مػػػا أخػػػذنا بعػػػني االعتبػػػار مسػػػاحتها الػػػيت مل تتغػػػري عمػػػا كانػػػت عليػػػو  امكانػػػان مفضػػػالن للعػػػيا،كإذالعتيقػػػة 
ق 2334أم يف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمارية،

،ما يدؿ داللة كاضحة أهنا عاشت فتو دنتوغرافيػا بػالا اضتػدة ²ف/ـ7.94كتار لوجدنا أف كثافتها بلغت 
.  يف الثمانينيات من القرف اظتنصـر

              العتيقػػػػة  اقػػػػع االجتمػػػػاعي تػػػػ ثري مباشػػػػر كسػػػػليب علػػػػى مورفولوجيػػػػة اظتدينػػػػةا الشػػػػة فيػػػػو أف عتػػػػذا الو ؽتَّػػػػ
اليت تػػػػ يت يف مقػػػػدمتها اظتسػػػػاكن باعتبارىػػػػا اظتكػػػػاف الػػػػذم العمػػػػراٍل،كعلػػػػى الوحػػػػدات اظتعماريػػػػة لنسػػػػياها 

خاصػػػة يف ظػػػل كجػػػود كثافػػػة سػػػكانية عاليػػػة كػػػاليت كصػػػلت إليهػػػا اظتدينػػػة تضػػػن كجػػػود أكل ػػػة السكاف،لت
أف التوسعات العمرانية اليت عرفتها يف فرتة التسعينات اااه الشماؿ على طػوؿ سػهلها خفَّػف  العتيقة،إالَّ 
         انتقلػػت العديػػد مػػن األسػػر إىل ىنػػاؾ بعػػد اسػػتفاد ا مػػن السػػكن أك  ة الكثافػػة السػػكانية،حيثمػػن حػػدَّ 

كمػػة  نذاؾ،ىػػذا التحسػػن زاد مػػن عػػدد مػػن القطػػع األرضػػية الصػػاضتة للبنػػاء الػػيت قامػػت بتوزيعهػػا دائػػرة ندر 
كفود العديد األسر إىل اظتدينػة العتيقػة  كىو ما أدَّل إىلعن اإلحصاء الساب ، % 18.41سكاهنا بنسبة 

 لتشغل اظتساكن اليت غادرىا أصحا ا عقب تدىور الوضع األمين للبالد عامة كمركرىا بعشرية سوداء.
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ركمػة بػني عمليػات أكػرب نسػبة يف فتػو السػكاف بند وفيػ لاي فقػد سيػ 2008فيما متص اإلحصػاء سػنة 
 كىو ما زاد يف اتساع اظتدينة ؿتو الشماؿ كالشماؿ،% 59.89إذ بلغت نسبة الزيادة اإلحصاء السابقة،

ػػالغػػريب كبػػركز ثالثػػة أحيػػاء جديدة،   فيمػػا قبػػل كىػػي حػػي عبػػد اظتػػ من كحػػي بػػن علػػي كحػػي الػػذم ت سَّ
 .بن بادي  إضافة إىل حي داقيوس كحي عني الزبدة

ففي  خػػػر تقػػػدير للبلديػػػة زاد بعػػػد ستػػػ  سػػػنوات اإلحصػػػاء السػػػالف الػػػذكر زاد عػػػدد سػػػكاف اظتدينػػػة،
 .% 2.45،أم بزيػػػػادة قدرىا (1 نسمة33295ـ،ليصل إىل حوايل 2013يف سنة  عددىم

كا خر ة،متسػػػػعة كمنقسػػػػمة إىل جزئيني،جػػػػزء يسػػػػمى باظتدينػػػػة القدنتػػػػ أصػػػػبحت مدينػػػػة ندركمػػػػة حاليػػػػان 
اهيػػػػػزات جديػػػػػدة أقتهػػػػػا اظتركػػػػػز متزيػػػػػدان،كإؾتاز  باظتدينػػػػػة اصتديػػػػػدة،كىي تشػػػػػهد توسػػػػػعان عمرانيػػػػػان  يسػػػػػمى

يف قيمتها  االستشفائي كاظتقر اصتديد للحكمة كالضماف االجتماعي،أما اظتدينة العتيقة فقد عرفت تراجعان 
د الػػذم اسػػدت الفنيػػة كالتارمتيػػة ألهنػػا أصػػبحت ىػػي األخػػرل دتشػػي علػػى خطػػى التمػػدف العمػػراٍل اصتديػػ

 معاظتو على مرئن منها يف األحياء اصتديدة.

 مدينة ىنين: 1-3
تتمركػػػز مدينػػػة ىنػػػني علػػػى غػػػرار مدينػػػة ندركمػػػة بػػػ قليم ترارة،كقػػػد كانػػػت ىػػػي األخػػػرل جػػػزءان ال يتاػػػزأ       

          مسػػػق  رأس عبػػػد اظتػػػ من بػػػن علػػػي إىل أحػػػد جباعتػػػا اظتسػػػمَّى بتػػػاجرة الػػػذم  يرجػػػع مػػػن قبيلػػػة كوميػػػة الػػػيت
،لقػػد عاشػػت فػػرتات زمنيػػة مػػن الرخػػاء االقتصػػادم كالنشػػاط الثقػػايف (2 كلػػم  03ال يبعػػد عنهػػا إالَّ حػػوايل 

 موقعهػا االسػرتاتياي مػن ى عتػا ذلػةي كاظتعمارم لكوهنا كانت من اظتدف ا ىلة بالسكاف،كقد تػ تَّ لمكالع
زرقػػة البحػػر جزئهػػا ا خػػر يقابػػل خضػػرة فيػػو الػػذم سػػاعد علػػى العػػيا كالعمػػل،ففي الوقػػت الػػذم تقابػػل 

اصتبػػاؿ الػػيت دتركػػزت بػػني مرتفعا ػػا،كمن جهػػة أخػػرل امتلكػػت مينػػاء ااريػػا يف الفػػرتة اإلسػػالمية أكسػػب 
سػػكاهنا مػػداخيل عػػادت علػػيهم كعلػػى الدكلػػة الزيانيػػة عامػػة بػػالربح الوفري،كذلػػة حسػػب مػػا أكرده عنهػػا 

                                  
  بلدية ندركمة،اظتصلحة التقنية-1
  99أبو العباس أزتد بن خالد الناصرم السالكم،مصدر ساب ،ص:-1
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 الزيانيػة الػيت كانػت مدينػة ىنػني إحػدل أىػم مػدهنا تغػريَّ  ،كاكػم مػا مػرَّ بالدكلػة(1 حسن بػن ػتمػد الػوزاف
ػػػا كػػػاف عليػػو إىل اضتػػػدي الػػػذم تالشػػت فيػػػو مػػػن الوجػػود تقريبػػػان  ،كمل يتبػػػ  منهػػا إالَّ بعػػػض اظتعػػػامل كضػػعها عمَّ

        اظتوجػػودة ىنػػا كىػػػػػػناؾ،كبالرغم طػػابع عسػػكرم كعػػدد مػػن اظتػػػػػػواقع األثريػػة مالتارمتيػػة الػػيت جػػاء أغلبهػػا ذ
لكنها بقيػػت مهاػػورة كمل يعػػد عتػػا بريقهػػا ضتكػػم بعػػد اضػػمحالؿ الػػدكؿ الزيانيػػة،مػػن تعاقػػب األتػػراؾ علػػى ا
للمػػػوركث اظتيدانيػػػة مل ؾتػػػد  ػػػا أم معلػػػم أثػػػرم يعػػػود لفػػػرتة حكمهػػػم أثنػػػاء معاينتنػػػا  الػػػذم عرفتػػػو سػػػابقان،إذ

 اظتادم للمدينة.
 دينة ىنني قبل ختريبها علػى يػد اإلسػبافموا صورة تقريبية عن تعداد سكاف مىناؾ بعض الدارسني قدَّ 

مػن اظتعطيػات اظتتحصػل عليهػا مػن اضتفريػة الػيت أجراىػا عبػد الػرزتن خليفػة،جاء يف التقريػر  كذلة انطالقان 
ىكتػار 11حػوايلبلػا عتػا  ث عن ىػذا اظتوضػوع أف اظتسػاحة اإلرتاليػة للمدينػة يف أقصػى امتػدادو الذم حتدَّ 

ىكتارات،باظتوازاة مػع ذلػة تراكحػت مسػاحة مسػاكنها مػا بػني 8ك 7بنيتراكحت اظتساحة اظتبنية منها ما 
             كانػػػت كرشػػػات حرفيػػػة،رمبػػػا  ²ـ40ك²ـ30كمبػػػاٍل أخػػػرل تراكحػػػت مسػػػاحتها مػػػا بػػػني  ²ـ100ك ²ـ70

 علػػػػػى اختالفهػػػػػا  أك دكاكني...إخل،كعليػػػػػو إذا أخػػػػػذنا بعػػػػػني االعتبػػػػػار متوسػػػػػ  مسػػػػػاحة اظتبػػػػػاٍل اظتوجػػػػػودة
ارتكزنػا علػى مسػػاحة  سػناد العػدد اإلرتػػايل للمبػاٍل يف حالػة إذا مػا²ـ60يف حػدكد  بنسػياها اظتعمػارم

ػػػػ(،²ـ70000  ىكتػػػػار أم7 سػػػػيكوف النػػػػات   ²ـ60مناه علػػػػى متوسػػػػ  مسػػػػاحة اظتبػػػػاٍل الػػػػذم ىػػػػوكقسَّ
 04مبم،كيف حالة إذا ما أردنػا ضػب  عػدد سػكاف اظتدينػة مفرتضػني متوسػ  العائلػة الواحػدة ىػو1166

إذا مػا افرتضػنا كجػود ك جود نصوص تارمتية أك معطيات أثرية تشري بوضػوح إىل ذلػة،أفراد يف ظل عدـ ك 
مسػكن،من ىػذا اظتنطلػ  يتبػني أف عػددىم  928من اظتباٍل عبػارة عػن مسػاكن أم حػوايل  % 80نسبة 

،رمبا نتكػن أف يكػوف عػددىم أكػرب مػن ذلػة ألف (2 نسمة 3712قيدير حسب اظتعطيات السالفة الذكر 
                                  

                                                             15:ص،02ج، مصدر ساباضتسن بن ػتمد الوزاف الفاسي،-2
1-Djilali Sari,La Re-naissance d’un  Ancien    débouché   de   l’or   Transa  -

harien  ,Honaïne   passé   et   transformation   en  cours,Office des publicat  -

ions universitaires,Algérie, 1991,p:55 
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قػػدنتا كانػػت تعػػيا غتتمعػػة أم أهنػػا كانػػت تتكػػوف مػػن اصتػػد كاصتػػدة كأبنػػائهم كأحفػػادىم،األمر العػػائالت 
 ح فرضية أف عددىم اإلرتايل كاف أكرب من ذلة.الذم يرجي 

تبقى غامضػػػة كيكتنفهػػػا الغمػػػوض يف رتيػػػع ،ففيمػػػا متػػػص الفػػػرتة الػػػيت تلػػػت اضػػػمحالؿ الدكلػػػة الزيانيػػػة
 نة ىنني لذلة تعذَّر علينا اإلشارة إىل ذلة.اصتوانب اظتتعلقة بالواقع السكاٍل ظتدي

 

 الواقع السكاني لمدينة ىنين في الفترة االتستعمارية: 1-3-1
           يهم اإلذف فمع تلقيػػػػػ،مبثابػػػػػة نقطػػػػػة حتػػػػػوؿ يف مسػػػػػار تطورىػػػػػاللمدينػػػػػة  اإلسػػػػػباٍللقػػػػػد كػػػػػاف االحػػػػػتالؿ 

  بػةكختريبهػا ليرتكوىػا خاكيػة علػى عركشػها كؼترَّ باظتغادرة منها،أمر قائدىم العسكرم جنوده باإلغارة عليها 
، كاف اعتدؼ من كراء ىذا التخريػب ىػو حتطػيم أحػد الركافػد االقتصػادية اظتهمػة (1 كما رأينا ذلة سابقان 

ادية ػػػػػػية كاقتصػػػػػػػر بظػػػركؼ سياسػػػػػػمػػػن بنػػػاء نفسػػػها خاصػػػة أهنػػػا كانػػػت دت للدكلػػػة الزيانيػػػة حػػػم ال تػػػتمكن
 عبة.ػػػػص

ىنني كنواحيها بعد تالشي حكم األتراؾ من اظتغرب األكس  حتت االحتالؿ الفرنسي  وت مدينة ضان
بػػدأ باكتشػػاؼ ثركا ػػا ليقػػـو بتحويلهػػا إىل بلػػده  زائػركبقيػة اظتػػدف األخرل،كمباػػرد إحكػػاـ قبضػػتو علػػى اصت

     علػػى  بنػاءن مػن بػني األمػاكن الػيت قػاـ جغرافيػوه كغػريىم مػن اصتيولػوجيني كاألثػريني بزيار ػا قػد كانػت األـ،ك 
       يزت التقػػػارير الػػػيت أدلػػػوا  ػػػا بنػػػوع ػػػػػػدتك مػػػا تػػػوفر لػػػديهم مػػػن معلومػػػات عػػػن اصتغػػػرافيني كاظتػػػ رخني القدامى،

كلقػػد أكػػٌدت أف اظتدينػػة بقيػػت بالوضػػعية الػػيت كانػػت عليهػػا كمػػا  لػػت إليو،مػػن الت سػػف ظتعػػرفتهم السػػابقة 
القائػػد ي كػػد أهنػػا بقيػػت علػػى الصػػورة الػػيت كصػػفها  ىومهاػػورة إىل حػػد  مػػا إىل غايػػة االحػػتالؿ الفرنسػػي،ك 

              يف الرسػػالة الػػيت بعػػث  ػػا  Don Ingo De Vallejo Pacheco دكف إينقػػو فػػاصتو بانشػػيكو
هػا اظتدينػة كجعل ريػبأنػو أيف خت قػائالن  دة  ػاو حتطيم عمائرىا اليت كانت موج ما أيفَّ بعدإىل اظتلة شارلكاف 

                                  
2-Georges Marçais,Recherche…,Op.cit,p:344 
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ود ػػػػػعػػػا لػػن تػػػػػػضا أهنػػػػػاؼ أيػػػػػم كأضػػػػمرتاميػػة ىنػػا كىنػػاؾ،كمل يػػرتؾ فيهػػا أم مسػػكن قائمػػن الػػرتاب  مػػان أكوا
  (1 .دان ػػػدىا أبػػػػػعه اب ػػػلس
حالػػة اظتدينػػة         عػػن Ardouin De Mazetمػػا ذكػػره أردكاف دكمػػازات ،ز مثػػاؿ عػػن ذلةل أبػػر كلعَّػػ   
  ،كمػا يتفػ  مػا ذكػره القائػد العسػكرم(2 اعرتاىا من ىار كختريبة ما كوهنا مدينة بوميب الثانية لشدَّ   عن

نقلػو البػاحثوف الفرنسػيوف مػع مػا  Don Ingo De Vallejo Pachecoدكف إينقػو فػاصتو بانشػيكو
       اظتدينػة  ةمبحػاذا قطنػوفكػانوا ي  السػكاف أفـ،حيػث أشػاركا 19حوؿ كضعية سكاف اظتدينة يف هناية القرف 

      ػػا اختفػػى كليػػة بعػػد النكسػػة  ان دئألف النشػػاط التاػػارم الػػذم كػػاف سػػا،يػػةاألراضػػي الزراععلػػى مقربػػة مػػن 
اظتلفت ،ذلة أصػبحت ىػذه األخػرية مصػدر عيشػهم الوحيػد  نػذاؾلػاليت تعرض عتػا اظتينػاء كاظتدينػة ككل،

ل م قبائػل رحَّػك هنك ،ن اظتسػاكنعػ ضػان و سكاهنا كانوا يعيشوف يف اطتيػاـ عأف لالنتباه أهنم أشاركا أيضا إىل 
اطتػوؼ الػيت كرثوىػا عػن أسػالفهم  ةمبػا يرجػع ذلػة إىل عقػدر ،(3 اظتكػاف كأف أصوعتم ال تنحدر من ذلة 

ل ما أدَّ ذلة ،اإلسباف اصتنودقبل  عن االعتداء الذم تعرضت لو اظتدينة منر قل إليهم من أخباعرب ما ني 
           جعلهػػػػػم يسػػػػػكنوف بنواحيهػػػػػا مػػػػػا الػػػػػذم كػػػػػاف مصػػػػػدر رزؽ أسػػػػػالفهم،كىو  إىل انعػػػػػداـ الثقػػػػػة مػػػػػع البحػػػػػر

 ي تيهم من جهة البحر. اعتداءحم يكونوا يف م من من أم ،يف اطتياـ
عهم ا،كألف أكضػػػػ1894ك1893بػػػػني سػػػػنيت  نسػػػػمة 3568ص أعػػػػدادىم فقػػػػد قػػػػدرت بػػػػػ متػػػػفيمػػػػا 

 هم          ارتبػاطك ـ 19ا اظتنطقػة يف أكاخػر القػرف اظتعيشية مل تكػن مسػتقرة إضػافة إىل مرحلػة اصتفػاؼ الػيت عرفتهػ
ػػػػعػػػػة كاألجملاكثيػػػػ  بػػػػاألرض فقػػػػد تػػػػويف الكثػػػػري مػػػػنهم بسػػػػبب ا            يػػػػة ات فػػػػيهم،لكن مػػػػع بدمػػػػراض الػػػػيت تفشَّ

ػػػػػػ1906ـ كبالتحديػػػػػػد يف سػػػػػػنة 20 القػػػػػػرف               أعػػػػػػدادىم كلػػػػػػو أنػػػػػػو طفيػػػػػػف قػػػػػػدر اػػػػػػوايلل ارتفػػػػػػاع يف اي سي
                                  

1-F.Primaudaie,Op.cit,p:275 

2-Abderrahmen Khelifa,Honaïne ancien…,Op.cit,p:271 

1-Djilali Sari,La  Re-naissance….Op.cit,p:76 
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  سػػػنة،كمل يتغػػػري مصػػػدر عيشػػػهم بػػػل بقػػػي  لكػػػل % 1.92مبعػػػدؿ  % 25يعػػػادؿأم مػػػا ،(1 نسػػػمة 892
على حالو متمثال يف فالحة األرض كتربية اظتواشي فق ،كقد ظهرت  نذاؾ ف ة من العػاملني يف األراضػي 
        الفالحيػػة يسػػموف باطتمَّاسػػني الػػذين كػػانوا يتحصػػلوف علػػى أجػػرىم مػػن اظتزركعػػات ال غري،اػػدر اإلشػػػارة 

             كأهنا كانػػػػت تسػػػػقى مػػػػن ميػػػػاه األمطػػػػار فقػػػػ  كانػػػػت بعيػػػػدة عػػػػن مصػػػػادر،أف أغلػػػػب تلػػػػة األراضػػػػي  إىل 
،كإذا ما انقطع فػػػ هنم يستعرضػوف رزقهم ػتصوران يف جانب كاحد ما زاد الوضع سوءان،إذ بقي مصدر كىو
 للػػهالؾ. حتمان 

تعكػػػ  ىػػػذه اظتعطيػػػات الوضػػػع الػػػذم  لػػػت إليػػػو اظتدينػػػة الػػػيت كانػػػت يف يػػػـو مػػػن األيػػػاـ إحػػػدل أغػػػم 
اضتواضػػر اإلسػػالمية لتوفرىػػا علػػى اظتينػػاء كاشػػتغاؿ سػػكاهنا بالتاػػارة مػػع دكؿ الضػػفة األخرل،كىػػو مػػا كرد 

ن كضػعها اظتػزرم       ذكره يف كتب الرحَّالة اصتغرافيني القػدامى الػذين زاركىػا يف كقػت رخائهػا االقتصػادم،لك
الذم كصلت إليو سرعاف ما بدأ يتغري مع قياـ اظتستعمر الفرنسي باسػتغالؿ مػنام اضتديػد اظتسػمى بغػار 

        بػػػني اظتنػػػاجم الػػػيت يف اكتشػػػافها  إنتاجػػػان الػػػػمىدَّاف األكثػػػر قيربػػػان مػػػن اظتنػػػاجم األخػػػرل للمدينة،كأيضػػػا األكثػػػر 
تغػػػريان يف اظتشػػػهد السوسػػػيولوجي للمدينة،فقػػػد يفَّ مػػػن خاللػػػو  يف تلػػػة النواحي،لقػػػد أحػػػدث ىػػػذا األخػػػري

استحداث مناصب للعمل إضػافة إىل إؾتػاز عػدد مػن اظتسػاكن لفائػدة اظتعمػرين الػذين جلبػتهم لإلشػراؼ 
،ككػػذلة ظتهمػػات أخػػرل عتػػا عالقػػة مبػػا حتتويػػو تضػػاري  اظتدينة،فقػػد يفَّ علػػى سػػبيل (2 علػػى سػػري اظتشػػركع

مسػكن للقػائم  إؾتػاز Georges Marçaisالزمنيػة علػى حػدي قػوؿ جػورج مارسػيو اظتثػاؿ يف تلػة الفػرتة 
 كانػت يتعلى حراسة الغابة ألف بعض من سكاف نواحيها كافوا نتتهنوف قطع األشػاار لبيػع جػذكعها الػ

                                  
2-ibid,p:74-75 

-1 Djilali Sari,Honaïne:de l’aggravation des deséquilibres à l’urgence d’un plan de 

developpement global,Colloque National sur Honaïne passé et present,Université 

d’Oran,Février1985,p:50 
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يف النشػػاطات اليوميػػة كىػػو مػػا يتعػػارض مػػع السياسػػة االقتصػػادية االسػػتعمارية الػػيت كانػػت  ػػتم  تسػػتعمل
  (1 و اطتارج.بتصديره ؿت

لقػػد كػػػاف عتػػػذه االرتكػػازات اصتديػػػدة للمسػػػتعمر تػػػ ثري مباشػػر علػػػى أىػػػايل القبائػػل اجملػػػاكرة الػػػيت كانػػػت 
خاصػػػة أهنػػػم تركػػػوا ،تسػػػكن يف اطتيػػػاـ،إذ شػػػاَّعهم ذلػػػة علػػػى الرجػػػوع إىل اظتدينػػػة كاالسػػػتقرار فيهػػػا غتددان 

ية يف استخراج خاـ اضتديد من مػنام فالحة األرض كتربية اظتواشي بعدما استخدمتهم اإلدارة االستعمار 
 غار الػمدَّاف كمن اَّ نقلو ؿتو البحر. 

 59 47ـ حػػػوايل1911إحصػػػاؤىم مػػػن قبػػػل اإلدارة االسػػػتعمارية سػػػنة  بلػػػا عػػػدد السػػػكاف الػػػذين يفَّ 
،ما يدؿ داللة كاضحة أف العمل يف اظتنام كاف لو دكر بارز يف جلب اليد العاملة اليت استقرت (2 نسمة

         كالػػػػػػوؿـ،1894ـ ك1893مػػػػػػا قارنػػػػػػا التعػػػػػػداد اصتديػػػػػػد مػػػػػػع تعػػػػػػداد سػػػػػػنيت  اىنػػػػػػاؾ،كىو مػػػػػػا يظهػػػػػػر إذ

 ةػػػػػػمدينواحي ػػػذا اإلقباؿ اظتتزايد على نأماـ ى،ك (3 نسمة 5449بلا عدد السكاف حوايل ـ1921سنة
 ةػػػػدركمػػػػػػطة نػػػتلػػػػػابعة للبلدية اظتخػػػػػػالت يف منطػػػػػقة ترارة ةػػػانيػػػػعات السكػػػػحت من أكرب التامػػػػأصبىػػنني  

بعػػد فيف اظتنػػاجم اظتوجػػودة ىناؾ، بػػالتوازم مػػع تواصػػل العمػػل متصػػاعدان اظتسػػار التطػػورم بقػػي ،ك (4   نػػذاؾ
نسػػمة   20 مبعػدؿ نسػمة 83تسػايل زيػادة قػدرىا  يفَّ ـ 1926أربػع سػنوات مػن  خػر إحصػاء أم سػنة 

ليصػبح ،عدد السكاف ازدادـ 1931مع غتيئ سنة ،ك  نسمة 5532كل سنة ليصبح تعدادىم اإلرتايل 
      كصػػػػل  إذ،ارتفػػػػاع ػتسػػػػوس يف أعػػػػدادىم لاي سيػػػػ 1948الوؿ سػػػػنة ك ،نسػػػػمة 5602عػػػددىم اإلرتػػػػايل 

 اظتنحم البياٍل:مرفقان ب اصتدكؿ التايل،كنوضح ىذه اظتعطيات يف (5 نسمة 8260إىل
                                  

-2 Georges Marçais,Recherche…,Op.cit,p:344 

-3 Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:85 

-4 Djilali Sari,Honaïne:de l’aggravation…,Op.cit,p:49 

-1 Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit,p 85:  

-2 Djilali Sari,Honaïne:de l’aggravation…,Op.cit,p:49 
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 .عنفي الفترة االتستعمارية ىنين كنسبة نموىم مقارنة بالمعدؿ الوطنيمدينة يبين عدد تسكاف :13رقم الجدكؿ

85:p Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit, 

 
 

 .المسار التطورم لسكاف مدينة ىنين في الفترة االتستعماريةيبين :05 المنحنى البياني رقم
 

يتضح من خالؿ اصتػدكؿ كاظتنحػم البيػاٍل أعػاله أف سػكاف مدينػة ىنػني عرفػوا تغػريا يف فتػ  معيشػتهم 
       إضػػػػافة إىل عقػػػػدة اطتػػػػوؼ ،بعػػػػدما ىػػػػاجركا إىل النػػػػواحي اجملػػػػاكرة نتياػػػػة تػػػػدٍل اظتسػػػػتول اظتعيشػػػػي باظتدينة

يف ؼتتلػػف اصتوانػػب  عميقػػان  ن أسػػالفهم بفعػػل االعتػػداء اإلسػػباٍل الػػذم أحػػدث فيهػػا تغػػريان الػػيت كرثوىػػا عػػ
 االجتماعية كاالقتصادية كاظتعمارية.

و كامل منذ أف قاـ اظتستعمر الفرنسي باستكشافها كالتعرؼ على ما ختتزنو تضاريسها من معادف كجَّ ف
كذلة يف العقػػػػػػدين ا خػػػػػػرين مػػػػػػن القػػػػػػرف ،بلػػػػػػدهاىتمامػػػػػػو إىل اسػػػػػػتنزاؼ ثركا ػػػػػػا اظتعدنيػػػػػػة كحتويلهػػػػػػا إىل 

 عدد السكاف اإلحصاءسنوات 
 النمو السكاٍل

 عدد النمو اظتعدؿ الوطين
 السكاٍل

 سبة النمون
 السكاٍل

ك  1893مابني
1894 

 / / / ف3568

 / 27.52% ف 982 ف4550 1906
 5.6% 4.59% ف209 ف4759 1911
 3.8% 14.4% ف 690 ف5449 1921
 4.6% 1.5% ف83 ف5532 1926
 8.4% 1.2% ف 70 ف5602 1931
 10% 1.1% ف 62 ف6664 1936
 20% 24.3% ف 1576 ف8260 1948
 17% 6.7% ف554 ف8794 1954
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باظتوازاة مع ذلة عمل علػى إحصػاء السػكاف اظتتواجػدين علػى مقربػة مػن اظتدينػة الػيت مل يتبػ  منهػا ،ـ19
اسػػػتخدامها يف اظتناجم،لقػػػد كػػػاف العمػػػل فيهػػػا  نتكػػػن رمبػػػا للوقػػػوؼ علػػػى اليػػػد العاملػػػة الػػػيت  أسػػػوارىا إالَّ 

عداد ػػػػػػدأ تػػػػػػػوازاة مػػع ذلػػػة بػػػػػػركف بو،كباظتػػػػػوضػػع اظتػػػزرم الػػذم كػػانوا نتللسػػػكاف مقارنػػة بال جديػػدان  متنفسػػان 
إىل اضتػػػػد الػػػػذم كػػػػاف فيػػػػو يتاػػػػاكز اظتعػػػػدؿ العػػػػاـ اظتتوسػػػػ  للسػػػػكاف يف ،فشػػػػيء زداد شػػػػي ان ػػػػػػػػكاف يػػػػػػػػالس

يف تعػداد سػػاكين  14.4%ـ حقػػ  توافػد العمػاؿ علػػى ىنػني زيػادة قػػدرىا 1921اصتزائػر،فمثال يف سػنة 
 (1 .3.8%حي مقارنة باظتعدؿ اظتتوس  الوطين  نذاؾ الذم كاف يقدر بػػػػػ نواال

ـ مل يتعػػػد 1936ك 1931فمػػع غتيػػئ سػػنة،تطػػورم لنمػػو سػػكاف علػػى نفػػ  اظتنواؿمل يبػػ  اظتسػػار ال
ألمر الػذم جعلػو ضػعيفان جػدان مقارنػة باظتعػدؿ اظتتوسػ  الػوطين الػذم تػراكح ا،%  1.2معدؿ فتو السكاف 

،رمبا يعزل  ذلة األمر إىل ىارة البعض منهم إىل مناط  أخرل أك إىل فرنسػا % 10 ك % 8.4ما بني 
كمػػا حػػدث لسػػكاف مدينػػة ندركمػػة أك لكثػػرة الوفيػػات يف صػػفوؼ العػػاملني   ،لتحسػػني مسػػتواىم اظتعيشػػي

ـ بػػػػػػاضتفر حتػػػػػػت 50فقػػػػػػد كػػػػػػانوا يصػػػػػػلوف  إىل عمػػػػػػ  ،باظتنػػػػػػاجم للمخػػػػػػاطر النارتػػػػػػة عػػػػػػن طبيعػػػػػػة العمل
رجح قيػاـ اظتسػتعمر بتانيػػد ىػذه اظترحلػة مػػع بدايػة اضتػرب العاظتيػػة الثانيػة األمػر الػذم ييػػ،تزامنػت (2 األرض

ػ1948مع حلوؿ سنة ،ك قاـ بو يف اضترب العاظتية األكىل مثلماالبعض منهم يف تلة اضترب  ل اي ـ الػيت سي
ن كىػػي نسػػبة أعلػػى مػػ % 24.3مػػا يعػػادؿ  نسػػمة1576قػػدر بػػػػػػ يف عػػدد السػػكاف فيهػػا ارتفػػاع ػتسػػوس

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،% 20بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ اظتتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطين الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ
                                  

-1 Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:85 

-2 Abderrahmane Khelifa,Honaïne ancien…,Op.cit,p:46 
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د ىذه الزيادة يف النسبة إىل مغادرة الفرؽ العسكرية عتنني كتركهم ظتا أؾتزكه  ا فارغا،ذلة شاعهم علػى 
  .باصتهة اصتنوبية كاصتنوبية الشرقية بالقرب من باب السنوف،إذ دتركزكا الرجوع للسكن يف اظتدينة

اسػػػتخراج ثركا ػػػا ك م كػػػل ىػػػذه اظتعطيػػػات أمكػػػن القػػػوؿ أف بدايػػػة اسػػػتغالؿ تضػػػاري  اظتدينػػػة يف خض ػػػ
 يف مشهدىا العمراٍل يف شقيو االجتماعي كاظتعمارم. ل منعطفا جديدان اظتعدنية شكَّ 

 الواقع السكاني لمدينة ىنين بعد االتستقالؿ: 1-3-2
مراٍل مػػن جديػػػد بعػػػد االغػػػالؽ النهػػػائي للمنػػػاجم ػػػػػالعهدىا ػػػػػػيف مش تالالن ػػػػػػػنني اخػػػػػػػدينة ىػػػػػػدت مػػػػػشه
جويليػػػػػة  05كحصػػػػػوعتا علػػػػػى االسػػػػػتقالؿ كبقيػػػػػة اظتػػػػػدف اصتزائريػػػػػة يف ،اظتسػػػػػتعمر الفرنسي مغػػػػػادرة عقػػػػػب

عػػػن العمػػػل  اثان ،اعتاػػرة ؿتػػػو اظتػػدف الكػػػربل كفرنسػػا دفػػػع ىػػذا الواقػػػع اصتديػػد بسػػػكاهنا إىللقػػد ـ،1962
لػػذلة كانػػت اعتاػػػرة ،يف تلػػة ا كنة ىشػػان  ة كرثػػت اقتصػػادان اصتزائػػر عامػػ لكػػوفكظػػركؼ معيشػػية أحسػػن 
باعتبػػار ىػػذه األخػػرية تعبػػري مباشػػر عػػن رفضػػهم للواقػػع اظتعيشػػي ،علػػى مبتغاىم السػػبيل الوحيػػد للحصػػوؿ

كىو ما جعلها يف معناىا العاـ داللة كاضحة عن التغػري الػدائم للمكػاف اصتغػرايف ، نذاؾ الذم كاف سائدان 
  (1 .من اظتناط  الريفية إىل اضتضرية للخالص من العوز كالفاقةو الذم يكوف يف معظم
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       يف اإلحصػػػػاء األكؿ الػػػػػذم قامػػػػػت بػػػػو الدكلػػػػػة اصتزائريػػػػػة  نسػػػػػمة 8885أمػػػػاـ ىػػػػػذا الواقػػػػع يف تسػػػػػايل
 ،لكػػػن سػػػرعاف مػػػا تغػػػريَّ (1  % 1.03بنسػػػبة قػػػدرىا أم فقػػػ   نسػػػمة 91ـ بزيػػػادة قػػػدرىا 1966سػػػنة 

     ،كىو عدد جد مرتفع مقارنة بالعدد نسمة 1018ارتفع عدد سكاف اظتدينة بػػػ  إذ،الوضع بشكل جذرم
 ىذاك ،(2 1977 يف إحصاء نسمة 9903الذم يف تسايلو يف اإلحصاء اظتاضي،كقد بلا العدد اإلرتايل

تالشت  ،باظتوازاة مع ذلةاليت سي يت اضتديث عنها الحقان  الضركريةعتياكل راجع إىل استفادة اظتدينة من ا
 ينذا ػػا مقصػػد الكثػػري مػػن سػػاكين القػػرل اجملػػاكرة كبػػ كأصػػبحت ىػػي يف حػػدي ،عمليػػات اعتاػػرة مػػن اظتدينة

ب التقسػيم اإلدارم اظتناػز قػد كسوؽ اطتمي ،كمع مطلػع الثمانينػات ارتقػت ىنػني إىل رتبػة بلديػة عخالَّ 
 قػػػدر مػػػن اظترافػػػ  ذلة أصػػػبحت مػػػن اظتػػػدف العػػػامرة بالسػػػكاف كاظتتػػػوفرة علػػػى أكػػػرببػػػك ،(3 ـ1984سػػػنة 

 . الضركرية
شػػهدت ىػػذه الفػػرتة عػػودة اسػػتغالؿ ثػػركات الطبيعػػة للمدينة،فقػػد يف اؾتػػاز مشػػركع ػتاػػرتني علػػى بعػػد 

كاألخػػػػرل  (Carrelage)كلػػػػم باصتهػػػػة اصتنوبيػػػػة الغربيػػػػة منهػػػػا ككحػػػػدتني إلنتػػػػاج الػػػػبالط األرضػػػػي   10
للػػػػبالط  ²ـ152920كقػػػػد كصػػػػلت كميػػػػة اإلنتػػػػاج بعػػػػد ستػػػػ  سػػػػنوات مػػػػن إنشػػػػائها الرخاـ،ظتسػػػػحوؽ 
مػن مدينػة ىنػني  لعامػ75 ،أما عدد العػاملني فقػد بلػا(4 طن بالنسبة ظتسحوؽ الرخاـ 1326األرضي ك
 يف ىػذه الفػرتة تعبيػد الطريػ  الػراب  بػني ىنػني كندركمػة مػركران  ،إضافة إىل ذلػة يفَّ (5 إداريني 07من بينهم
      لتكػػػوف إدريػػػ   كػػػذا اسػػػتحداث طريػػػ  يػػػرب  بػػػني ىنػػػني كسػػػيدمالػػػذم أعيػػػد مػػػ خران  ي تو،ك  جرةجببػػػل تػػػا

طريػ   خػر يبلػا طولػو يف أيضان إؾتاز ك ،الراب  بني كىراف كتلمساف 22على مقربة من الطري  الوطين رقم 
                                  

-2 Djilali Sari,Honaïne:de l’aggravation…,Op.cit,p:49 

-3 ibid,p:49 

-4 Djilali sari,La Re-naissance…Op.cit,p:112 

-6 Djilali sari,La Re-naissance…Op.cit,p:130 

-2 Djilali Sari,Honaine:de l’aggravation…,Op.cit,p:112-118 
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كلػػم يربطهػػا مػػع سػػوؽ اطتمي ،إضػػافة إىل ذلػػة بػػدأت تظهػػر باظتدينػػة حركػػة ااريػػة دتثلػػت يف فػػتح   12
دكيػة كيف أيضا فػتح صػيدلية لبيػع األ،كاطتضر كالفواكوعدد من االت لبيع ؼتتلف السلع كاظتواد الغذائية 

زيػػادة تعمػػيم  عة مػػمػػن بػػني اظتػػدف اظتتػػوفرة علػػى أغلػػب مػػا لتتاجػػو أفػػراد اجملتمػػع خاصػػ لتصػػبح بػػذلة ىنػػني
كفيمػػا متػػػص تعػػػداد سػػكاهنا فقػػػد عػػػرؼ زيػػػادة ،(1  أحيائهػػػا سػػواء للمسػػػاكن أك الشػػػوارعجبميػػػع الكهربػػاء 

         شػػػػخص،كادر اإلشػػػارة أنػػػػو  10000ـ بعػػػدد إرتػػػػايل قػػػدره 1989سػػػػنة % 0.97ػ طفيفػػػة قػػػدرت بػػػػػػػػػ
مقيمػني بػالنواحي % 29.3من السكاف اظتقيمني باظتدينػة ك % 70.7يف ىذه السنة يف تسايل حوايل 

 ( 2 .اجملاكرة عتا
ـ مػػن بلديػػة إىل دائػرة كىػػو مػػا جعلهػػا تسػػتفيد مػػن م سسػػات 1991ارتقػت مدينػػة ىنػػني الػػوؿ سػػنة 

إداريػػػػػة جديػػػػػدة دتاشػػػػػيان مػػػػػع الرتبػػػػػة اإلداريػػػػػة اصتديػػػػػدة،من بػػػػػني تلػػػػػة التاهيػػػػػزات مقػػػػػر الػػػػػدائرة الػػػػػذم يفَّ 
 كبػريان  العكػ  فقػد عػرؼ تراجعػان علػى  ،إذبالرغم من ذلة مل يشػهد تعػداد السػكاف ارتفاعػان لكن ،تنصيبو

 500ـ حػػػػػوايل 1998قػػػػػدر عػػػػػددىم يف سػػػػػنة حيػػػػػث  يف التعػػػػػداد السػػػػػاب  مقارنػػػػػة مبػػػػػا كػػػػػاف موجػػػػػودان 
كذلػػػػة راجػػػػع بالدرجػػػػة األكىل إىل الظػػػػركؼ السياسػػػػية اظتتػػػػدىورة % 50،أم باـتفػػػػاض قػػػػدره (3 شػػػػخص

      لرحيػػػل ل السػػػكاف مبعظػػػم تدفعػػػامتػػػد سػػػوادىا ظتػػػدة عشػػػرة سػػػنوات رية السػػػوداء الػػػيت العشػػػ اظتنحصػػػرة يف
ما كاظتتمركز بني اصتباؿ ضاعف من تعرضهم طتطػر العمليػات  خاصة كأف موقعها اظتعزكؿ نوعان ،من اظتدينة
بدايػػة العقػػد األكؿ  مع،ك عاشػػوا كيػػالت تلػػة الفػػرتة الزمنيػػةكىو مػػا اسػػتقيناه مػػن السػػكاف الػػذين ،اإلرىابيػػة

   كبػػاقي مػػدف اصتزائػػر نوعػػان    مدينػػة ىنػػني بػػدأت األكضػػاع االجتماعيػػة تتغػػري بعػػدما شػػهدت،مػػن ىػػذا القرف
ػ فػ فمػن ذلػة  رغمبػال،لكن مػن االسػتقرار السياسػي بنسػػبة  ا كػاف ذم قبػل إالَّ عػدد السػكاف مل يتغػري عمَّ

يقطنػػػػػػوف داخػػػػػػل اظتدينػػػػػػة  نسػػػػػػمة4689،من بيػػػػػػنهم نسػػػػػػمة5408قليلة،فقػػػػػػد بلػػػػػػا عػػػػػػددىم اإلرتػػػػػػايل 
                                  

-3 Djilali sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:112-118 

-4 ibid,p:119-166 

  1998إحصاء سنة بلدية ىنني،-5
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مػا يف ذكػره يف اصتػدكؿ  نصػوغ مػايف ذكػرهكمػن أجػل توضػيح ،(1  اكرةػػػػػػػػػالنواحي اجملبيقطنوف  نسمة719ك
 :نيكاظتنحم البياٍل التالي
 2008 1998 1987 1977 1966 سنة اإلحصاء
 ف5408 ف5000 ف10000 ف9903 ف8885 عدد السكاف

 

 .عن:بلدية ىنين،(2008-1966.)مدينة ىنين بعد االتستقالؿ :يبين عدد تسكاف 41الجدكؿ رقم
 

 .:يوضس المسار التطورم لنمو تسكاف مدينة ىنين بعد االتستقالؿ06المنحنى البياني رقم   
 

 ان مػن خػػالؿ مػا كرد ذكػػره عػن الواقػػع السػكاٍل ظتدينػػة ىنػني بعػػد االسػتقالؿ أنػػو شػهد تغػػري  يتضػح جليػػان 
      كلو أنػو مل يكػن بالقػدر الكبػري،سػتقالؿاالارتفاعا ػتسوسا بعد  ،حيث عرؼ ملحوظا يف تعداد السكاف

كذلػػػة راجػػػع يف اظتقػػػاـ األكؿ لكثػػػرة الوفيػػػات ،% 1.03إذ مل تتاػػػاكز نسػػػبة الزيػػػادة ،يف السػػػنوات األكىل
نسػمة  510مػنهم مػا يقػارب تػل حسػنا،فقد قي  ـ خالعتػا أىػايل اظتدينػة بػالءن بسبب حرب التحرير الػيت قػدَّ 

حيث ،مػع بدايػة السػبعينات بػدأ ىػذا الواقػع يتغػري مػن حيػث عػدد السػكافك ،(2 خالؿ ستة سنوات فقػ 
كىػػي أعلػػى مػػن ذم قبػػل بفعػػل االسػػتقرار السياسػػي ،% 11.45يف ىػػذه اظترحلػػة نسػػبة قػػدرىا  سػػالت

بػدأت يف ىػذه الفػرتة بػوادر  فقػدمنػو مدينػة ىنني، كالذم استفادتة،كاالقتصادم الذم عرفتو اصتزائر عام
كقػػد ،الظهور يف شػػم اجملػػاالت كػػالتعليم كالصػػحة كتعبيػػد الطػػرؽ كتزكيػػد اظتدينػػة باإلنارةبػػالتنميػػة اضتضػػرية 

فتو اظتسار التطورم يف مرحلػة الثمانينػات بػاظتوازاة مػع تواصػل اسػيد العمليػات التنمويػة اضتضػرية   تواصل
يف يف ىػػذه اظترحلػػة تعمػػيم االسػػتفادة مػػن الكهربػػاء سػػواء  ثالن فم،يت مسػػت اصتانػػب االجتمػػاعي بالدرجػػةالػػ

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف إف   أك الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارع للمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ
                                  

 2008بلدية ىنني،إحصاء سنة -1
 

-1 Djilali sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:10  
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إىل ارتقػاء اظتدينػة إىل  باإلضػافة    شاء ػتػالت ااريػة كسػوؽ للخضػر كالفواكػو بالضػفة اليمػم لػواد ىنػني
كمشػاريع اقتصػادية  كىو ما مكنها مػن االسػتفادة مػن عػدة اهيػزات إداريػة ،ـ1984مرتبة بلدية يف سنة 

السػػمة كلػػي  يف  اصػػطياديف اظتينػػاء  اسػػتخذاـ كأعيػػد،كمسػػحوؽ الرخاـ ضػػيكوحػػدة انتػػاج الػػبالط األر 
اظتبػػادالت التااريػػة الػػيت كانػػت تػػتم مػػن خاللػػو مػػع دكؿ الضػػفة األخػػرل قدنتا،لقػػد بلغػػت نسػػبة الزيػػػادة 

كذلػػػة للهاػػػرة اظتكثفػػػة   بػػػالرغم مػػػن اظتزايػػػا الػػػيت اسػػػتفادت منهػػػا اظتدينػػػة1987يف إحصػػػاء  % 0.97
ككذا لتػوجههم ؿتػو مدينػة ،للسكاف ؿتو فرنسا للحاؽ ب فراد عائال م الذين ىاجركا إليها يف كقػت سػاب 

 .اليت احتوت على مراف  ضركرية الرمشي اليت كانت طبوغرافيتها أفضل كمكاهنا أقرب لتلمساف
قػدر  حيػث،ين بصػورة ملفتػة لالنتباهرف العشػر تراجع عدد سكاف اظتدينة يف العقد األخػري مػن القػلكن 
منيػػة األدكافع لػػل % 50أم بنسػػبة اـتفػػاض قػػدرىا ،شػػخص 5000حػػوايل  1998يف إحصػػاء  عػػددىم

    بػدأت األكضػاع تتغػري،عامةالػيت كانػت تلبػد شتػاء اصتزائػر كمع انقشػاع تلػة السػحابة ،كما أسػلفنا الػذكر
ديػػػد رتيػػػع اظتقػػػرات اإلداريػػػة تقريبػػػا،لكن فتػػػو يف ا،حيػػػث كبػػػدأ عهػػػدىا اصتديػػػد بالظهوريف مدينػػػة ىنػػػني 

تحسػػػػن اظتسػػػػال يف غتػػػػاؿ التنميػػػػة المقارنػػػػة ب % 80 .16فلم تتاػػػػاكز نسػػػػبة ،السػػػػكاف مل يكػػػػن مرتفعػػػػان 
هػػػا مػػػن اظتػػػدف القدنتػػػة يف التمػػػدف كمدينػػػة تلمسػػػاف لتييثيف السػػػنوات األخػػػرية كمقارنػػػة كػػػذلة مباضتضػػػػػػػػرية 
 كندركمة.
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                 اكػػػم كوهنػػػا القاسػػػم اظتشػػػرتؾ بػػػني رتيػػػع القطاعػػػات ا الشػػػة فيػػػو أف مفهػػػـو اإلدارة أصػػػبح كاسػػػعان ؽتَّػػػ   
قػاـ فيػو العمليػات تيف الصحة أك التعليم أك الثقافػة أك االقتصػاد،ألهنا اظتكػاف الػذم  ان على اختالفها سواء

 لػػذلة تعتػػرب اػػرؾ األساسػػي ،راد اجملتمعم شػػ كف أفػػظستصػػدر فيػػو القػػرارات الرشتيػػة الػػيت تػػنكتي ،التخطيطية
 .على اختالؼ اجملاؿ الذم ستاسد فيو ويةألم عملية تنم

د غتموعػػػػة مػػػػن اظتكاتػػػػب كرفػػػػوؼ األكراؽ كعػػػػدد مػػػػن العػػػػاملني اضتػػػػايل غتػػػػرَّ  يف الوقػػػػتمل تعػػػػد اإلدارة    
 األمم،كذلػػة لسػػببنيرح العػػاـ ألم أمػػة مػػن ف الصَّػػبنػػات األساسػػية الػػيت تكػػوي فقػػد أصػػبحت مػػن اللَّ ،فيها
كىو مػػػػا يفػػػػرض عليػػػػو ،يف عالقػػػػة اإلنسػػػػاف الوطيػػػػدة كاظتباشػػػػرة مػػػػع اػػػػي  الػػػػذم يوجػػػػد فيػػػػو مثػػػػليت األكؿ

ا الثػػاٍل فيتمثػػل يف ثػػورة اظتعلومػػات الػػيت أمَّ ،التخطػػي  اظتسػػب  لتكييػػف مػػا يوجػػد يف الواقػػع كفقػػا ظتػػا لتتاجػػو
 القػػػائمني علػػػى شػػػ كفباألمر الػػػذم دفػػػع ،ة متنػػػاىيكما حتتاجػػػو مػػػن دقَّػػػ،يف األلفيػػػة الثالثػػػة عرفتهػػػا البشػػػرية

  (1 باإلدارة. يسمىتلة األمور  ختصيص حيز زمين كمكاٍل تدرس فيو مثل السكاف
ػػػة لػػػرب  الطمػػػوح  مهمػػا تعػػػدَّدت التعػػػاريف كأكجػػػو النظػػػر حػػػوؿ اإلدارة فهػػي تبقػػػى أحػػػد القنػػػوات اظتهمَّ

 ـر السػػػلطة،كىو مػػػا جعلهػػػاػػػػػػػػػم جهػػػة يف ىػػػػػػػالبشػػػرم بػػػالواقع الػػػذم يعػػػيا فيو،ضػػػف إىل ذلػػػة تعتػػػرب أى
           ةػػػع عالػػػظران لألقتية البالغة اليت تكتسيها يف دفػيف رتػػػػيع اظت سسات على اخػػػتالؼ توجػػها ا،ن موجػػػودة

التنميػػة عػػرب تنفيػػذ اظتشػػاريع كمراقبػػة مػػدل تقػػدمها كضػػماف ؾتاحها،كقػػد ظهػػر يف ا كنػػة األخػػرية مصػػطلح 
يكفػػػل إؾتػػػاح  متكامػػػل فيمػػػا بينػػػو تكػػػوين جهػػػاز إدارميعػػػين اص  ػػػا يسػػػمى بالتنميػػػة اإلداريػػػة جديػػػد خػػػ

 ةكاالجتماعيػػػػػػ ة منهػػػػػػا السياسػػػػػيؼتتلػػػػػف اصتوانػػػػػػب  ؼتتلػػػػػف الػػػػػػربام  التنمويػػػػػة الػػػػػػيت تعلنهػػػػػا اضتكومػػػػػػة يف 
                                  

ختصص تسيري قسم العلـو االقتصػاديةكلية ،أطركحة دكتوراه،دكر نظم المعلومات في تفعيل أداء مجلس اإلدارةبومدين، أكناف-1
  10 :ص،2011االقتصادية كالتاارية كالتسيري،جامعة تلمساف، العلـو



 عث التنمية الحضرية بمنطقة تلمسػػػػػػػػافدكر العامل االجتماعي كاإلدارم كالعولمة المقافية في ب       المالثالفصل 

332 

 

رئيسػية ،كعليو عيريفت أهنا حركية مستمرة كمتطورة كمتاددة كشاملة تقػـو علػى ستسػة أركػاف ة كاالقتصادي
  (1 يلي: تتمثل فيما

انعكاسػػػا ا أىػػػم تفاعلهػػػا معهػػا ك  لوقوؼ علػػػىفهػػم العوامػػػل البي يػػػة اظتػػ ثرة يف اظتدينػػػة أك الدكلػػػة ككػػل،كا-
          عليهػػا الختػػػاذ التػػػدابري الالَّزمػػة الػػػيت مػػػن شػػ هنا اضتػػػد مػػػن األضػػرار النارتػػػة عنهػػػا يف حالػػة كقػػػوع مدينػػػةو مػػػا 

 قريبة من خ  زلزايل نشي .يف مسار تيار ىوائي حاد،أك 
تنميػػػة اظتػػػوارد البشػػػرية عػػػرب إكتػػػاد العنصػػػر البشػػػرم اظت ىػػػل الػػػذم يػػػرتجم أىػػػداؼ اإلدارة إىل أفعاؿ،كىػػػذا -

يتطلػػػب إكتػػػاد نظػػػاـ فعَّػػػاؿ يف العمػػػل يقػػػـو علػػػى التػػػوازف يف مبػػػدأ الثػػػواب كالعقاب،كيهػػػدؼ إىل تشػػػايع 
اظتسػػتويات يف النتػػائ  ب قػػل كقػػت ؽتكن،كب قػػل تكلفػػة اظتػػوظفني علػػى بػػذؿ قصػػارل جهػػدىم لبلػػوغ أعلػػى 

 ؽتكنة.
ها               تصػػػػميم البنػػػػاء اإلدارم القػػػػادر علػػػػى اسػػػػتيعاب أنشػػػػطة اإلدارة إلنشػػػػاء كحػػػػدة إداريػػػػة دكف أف يسػػػػبق-

كمن ذتػػػة إكتػػػاد قنػػػوات االتصػػػاؿ السػػػليمة كالػػػنظم الفعالػػػة للمعلومػػػات يف الظهػػػور نشػػػاط يتطلػػػب الرعايػػػة،
 رارات اإلدارية.لرتشيد الق

 د.دراسة أساليب كإجراءات العمل القائمة كتبسيطها ككسر حلقات الركتني اظتعقَّ -
  (2 دراسة كحتديث األنظمة اليت حتكم العمل،حم تتناسب مع بي تو كتواكب متطلبات العصر.-
 تاريخ بداية اإلدارة الحضرية: 2-1   

ؿ مػػادم كمقػػر خػػاص كطػػاقم مػػن اظتػػوظفني يف أكَّؿ مل تػػربز إدارة خاصػػة بالتنميػػة اضتضػػرية عتػػا اسػػتقال
الػيت ؾتػم  صػناعيةالثػورة ال انبعػاثركبػا ك اليت شػهدت فيهػا أ اظترحلةظهرت  ليا ا فق ،كذلة يف  األمر بل

                                  
-2001 األتسػػاليب الحديمػػة للتنميػػة اإلداريػػة بػػين حتميػػة التغييػػر كمعوقػػات التطبيل،دراتسػػة حالػػة الجزائػػررفيػػ  بػػن مرسػػلي،-1

جامعة ـ السياسػػية،، كليػػة اضتقػػوؽ كالعلػػو قسػػم العلػػـو السياسػػيةص تنظيمػػات سياسػػية كعالقػػات دكلية،ختصػػة ماجستري،مػػذكر ،2011
  23 :ص،2011،تيزم كزك،مولود معمرم

  24،ص:اظترجع نفسو-2
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نتياة تػوفر اإلمكانػات اظتاديػة لػدل أفػراد اجملتمػع م،من ذلة فوضػو ر كاألخط،سريع توسع معمارم عنها
ضػػع ك ،األمر الػػذم دفػػع بالػػدكؿ األكربيػػة إىل مػػداخيلهمعقػػب حصػػوعتم علػػى العمػػل يف اظتصػػانع كحتسػػن 

ككانت ألبانيػػا ،طػ  لػػو مسػػبقان متي لتلػػة التاػػاكزات ب خضػاع التنميػػة اضتضػػرية ككػل إىل فتػػوذج عمػػراٍل  حػدو 
            الرتكيػػػػػز علػػػػػى اضتفػػػػػاظ ـ،ا تبعتهػػػػػا إؾتلػػػػػرتا كفرنسػػػػػا،كقد يفَّ 19قػػػػػرفأكؿ دكلػػػػػة تقػػػػػـو بػػػػػذلة مػػػػػع هنايػػػػػة ال

على الطابع العاـ اظتميز للبي ة اضتضػرية كتناسػ  عناصػرىا كالت كيػد علػى تنظػيم الوظػائف الرئيسػية للمػدف 
راكػػػز اظتتمثلػػػة يف السػػػكن كالعمػػػل كالرتفيػػػو كغريىػػػا مػػػن التاهيػػػزات كاظترافػػػ  اضتضػػػرية الضػػػركرية كالنقػػػل كم

التخطػػػي  اضتضػػػرم يف بنػػػاء اظتػػػدف  نظػػػاـ ،ككػػػاف ذلػػػة مبثابػػػة البػػػدايات األكىل لتفعيػػػل(1 العػػػالج ...إخل 
 كحتقي  التنمية اضتضرية  ا.
يتوافػ  مػع اظتػ ىالت االقتصػادية كالنمػو  تنظيم اظتدف كتوجيهها مبايف غتاؿ  ةإدار كبالنسبة الستحداث 
      حينمػػا أقػػدمت الػػدكؿ األكربيػػة  اضتػػرب العاظتيػػة الثانيػػةد عقػػب ،فقػػد بػػرز بالتحديػػالػػدنتغرايف اضتاصػػل فيها

كيف اسػػػتحداث  نػػػذاؾ كزارة خاصػػػة بالبنػػػاء ،رتيػػػع مػػػدهنا بفعػػػل اضتػػػرب الػػػذم عػػػمَّ  مارعلػػػى إصػػػالح الػػػدَّ 
اافظة التقنية إلعادة البناء  1940 أكتوبر 10 مبوجب القانوف الصادر يف بفرنسا أنشئ فمثالن ،كالتشييد
 ـ1943،كيف سػػنة جديػػدةإعػػداد اظتخططػػات اضتضػػرية ،عرب اء اضتػػرباظتنكوبػػة جػػرَّ لػػبعض مػػدهنا العقػػارم 

أم ،سػنوات رةػػػػػػعد عشػػػػ،كبالػػبناء كالتػػشييدأصبحت تسمى مبديرية التعمري تعمل ك دارة مستقلة يف غتػاؿ 
اؿ شتيػػت بػػوزارة كزارة يف ىػػذا اجملػػ اسػػتحدثتعقػػب انتهػػاء اضتػػرب العاظتيػػة الثانيػػة كليػػة  ـ1953يف سػػنة 

 كزارة البنػػاء لتصػػبح Ministère de la reconstruction et de l’urbanismeإعػػادة البنػػاء كالتعمػػري 

Ministère   de  Construction  كىػي اليػـو ،بتػو اضتربعيػد إصػالح مػا خرَّ بعػدما أي 1966يف سػنة
                                  

،ختصػػص توتسػػع المجػػاؿ الحضػرم كمشػػركعات التنميػػة المسػتدامة مدينػػة بسػكرة أنموذجػػابايػة بوزغايػة،-1 ،أطركحػػة دكتػوره علـو
  247 ص:،2016خيضر،بسكرة علم االجتماع اضتضرم،قسم االجتماع كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة ػتمد
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          فقػػػد كرثػػػت عنهػػػا رتلػػػة،فهار ط ،كمبػػػا أف اصتزائػػػر كانػػػت ػتتلػػػة مػػػن(1 وزارة  ي ػػػة اإلقلػػػيم كالريػػػفبػػػتسػػػمى 
بطػػػوؿ الفػػػرتة   ػػػا يف غتػػػاؿ البنػػػاء كالتعمري،كىػػػو مػػػا يعكػػػ  التػػػ ثر اظتباشػػػر مػػػن القػػػوانني الػػػيت كػػػاف معمػػػوالن 

إىل غايػػػة  لعمػػػل بػػػوااسػػتمر  معماريػػػان  االسػػتعمارية الػػػيت فرضػػػت إضػػافة إىل الػػػنم  العمػػػراٍل الغػػريب تشػػػريعان 
  (2 من القرف العشرين. الثمانينات
 خصائص إدارات التنمية الحضرية:  2-2

           دت اجملػػػػاالت الػػػػيت تتخصػػػػص فيهػػػػا اإلدارة،فلػػػػم يعػػػػد ىنػػػػاؾ نػػػػوع أمػػػػاـ تعقػػػػد اضتيػػػػاة االجتماعيػػػػة حتػػػػدَّ 
ظػػػػاـ اسػػػػيدان لنإدارات ػتليػػػػة أك كالئيػػػػة ،ا إدارات جهويػػػػةعنػػػػو بل يوجػػػػد أكثػػػػر مػػػػن نػػػػوع تتفػػػػرع ،كاحػػػػد
أهنػا يف األخػري تتكامػل مػع بعضػها  إالَّ ،إليػو هػا يف اعتػدؼ الػذم تسػعىمركزية كعلى الػرغم مػن اختالفالالَّ 

ػػػػػػػ اظتتمثل يف التنميػػػػػػػة،ك الػػػػػػػبعض لتاسػػػػػػػد اعتػػػػػػػدؼ اظتنشػػػػػػػود  اغل ألفػػػػػػػراد اجملتمػػػػػػػعالػػػػػػػيت تعتػػػػػػػرب الشػػػػػػػغل الشَّ
 متحركػػة كنشػػطة تتماشػػى مػػع البي ػػة ايطػػة  ػػا باعتبػػار الػػزمناإلدارة كتػػب أف تكػػوف  كحكوما م،كلػػذلة

 لػػتكتعطَّ  فػػ ذا مػػا توقفػػت،الوقت يراأف تسػػ عليهػػاكعليػػو كتػػب ان،كمتغري  ان متحركػػ فيػػو ديناميكيػػان  الػػذم ؿتػػ 
مػن عوائػ   ذا ػا عائقػان  يف حػدي كيف ىذه اضتالة ستصبح ،(3 عليها متطلبات اجملتمع كتراكمت سبقها الزمن

            الواقػػػػع بالنسػػػػبة  ،كحم تػػػػتمكن اإلدارة مػػػن الوصػػػػوؿ إىل نتػػػائ  مرضػػػػية علػػػى أرضالتنميػػػة بشػػػػم أنواعهػػػا
بالنسػػبة ألفػػراد اجملتمػػع الػػذين ينتظػػركف  عتػػا أكالن باعتبارىػػا جهػػاز مسػػ كؿ عػػن ت ديػػة تلػػة الوظائف،كثانيػػان 
 منها االستاابة ظتطالبهم اظتختلفة،لذلة البد أف تتميز مبا يلي:

                                  
1-Bestrand Vayssière,Relever    la France  dans   les  Après-guerres:Reconstruction ou  Réamé- 

nagement?,In(R) guerres   mondiales   et   conflits   comtemporains,N°236,Presses   universitaires   de 

France, 2009,p:47-60  

           03 :صساب ،رياض تومي،مرجع -2
،مػذكرة ماجستري،ختصػص إدارة كاقػع إدارة الوقػت لػدل العػاملين فػي القنػوات الفضػائية العاملػة فػي قطػاع غػزةحناف شكرم،-3

  03 ،ص:2010األعماؿ ،قسم دارة العماؿ،كلية التاارة،اصتامعة اإلسالمية غزة،فاسطني،
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خطػوة عنػد الشػركع يف اؾتػاز القدرة على اظتراقبة كالسهر اصتيػد علػى جديػة العمػل:تعترب ىػذه اظتيػزة أىػم -
     مشػػركع تنمػػوم علػػى أرض الواقػػع،كأم ختلػػف عػػن ذلػػة سػػياعل منهػػا غتػػرَّد رتػػاد كتكػػوين معنػػوم فػػارغ 

  (1 مل تراقب. ألف اظتشاريع نتكن عتا أف تتعطل إف
       عزؿ ػػػػػػػػػ دم مهامهػػػػػا يف مػػػػػػػػأف تعلػػػػػى اإلدارة العاملػػػػػة يف غتػػػػػاؿ التنميػػػػػة اضتضػػػػػرية ب ػػػػػػػػػالتػػػػػ قلم:أم ال كت-
كحػػم  كاالقتصػػادية االجتماعيػػة كاحػػد مػػع الظػػركؼ كأف تتماشػػى يف خػػ و ،وجد فيػػوػػػػػػػتمع الػػذم تػػػػػػاجمل عػػن

سػػػاير التطػػػورات الراىنػػة يف غتػػػاؿ اظتعلوماتيػػة كاسػػػتخداـ اإلعػػػالـ ا يل أف تي  الثقافيػػة للماتمع،كمػػػا كتػػب
 اظتعلومة كختزينها. كالربام  اضتديثة يف معاصتة

كػن القػوؿ نتأنػو  على غرار بقية اظتيزات السػالفة الػذكر،إالَّ  من أىم اظتيزاتة:تعترب ىذه األخرية اظتصداقي-
    صػػيبهانكأسػاس تكوينػػو،فال جػػدكل مػن فػػتح اإلدارة كت اضتضػػرم أهنػا األىػػم لكوهنػػا جػوىر العمػػل اإلدارم

 (2 .اؿ ختصصهاافافية مطلقة مع رتيع القضايا اظتتعلقة مبػػمل تتعامل بش إف
 مػػػنطقة تلمساف كمخطَّطات التنمية: في إدارة التعمير 2-3
 كن القػػػوؿ أنػػػو كلمػػػاػأمػػػ ،كعليػػوالتنميةب دةن ػػػػػكطي ره أف لػػػإلدارة عالقػػػةن ػػػػػػنا علػػى ذكػػػػػػؽتػػػا أتي ليان ػتضح جػػػػػػػػي
عمليػة عقليػة ختطيطيػة بالدرجػة  رتيػع اظتشػاريع التنمويػة ألف،ت الوظيفػة اإلداريػة زادت كثػرية التنميػةحتسنَّ 

            خاصػػػػة ،كليسػػػػت عمليػػػػة عفويػػػػة تػػػػتم مػػػػن غػػػػري دتحػػػػيص كتدقي ،أرض الواقععلػػػػى  سػػػػداي أف األكىل قبػػػػل 
ة مػن قبػل جهػاز خػاص يسػمى إذا توبعػت بدقَّػ إالَّ ،كن التعػرؼ عليهػانتأف اظتتغريات اليت حتكم الواقع ال 

       عت بثقافػػة غريبػػة إذا تشػػبَّ  فمثالن ،لػػإلدارة علػػى التنميػػة ان كاضػػح ان ري ىنػػاؾ تػػ ثيتضػػح أفَّ  ،تبعػػان لػػذلةباإلدارة
ػػا ىػػو ع ل إجػػراء يف اظتلمػػح العػػاـ اطتػػاص باظتدينػػة ػتَّػػ كتغػػريه  حتػػوؿه  سػػينام حتمػػان ،السػػائد يف تلػػة الدكلةمَّ

   التػػػػػ ىػػػػػذا مػػػػكك،  الوقتػػػػن يف نفػػػلم كفػػػػترب العمل اإلدارم عػػػػػعذا اظتنطل  أي ػػػمن ى،ك اظتشاريع التنموية
                                  

   ختصػص القػانوف العاـ،قسػم العلػـو القانونيػة كاإلداريػة،مػذكرة ماجستري،كالتعمير يات الرقابة في مجاؿ التهيئةػػآلقارة تركي إعتاـ،-1
  08 ،ص:2013جامعة تلمساف،كلية اضتقوؽ كالعلـو السياسية،

  16أكناف بومدين،مرجع ساب ،ص:-2
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  (1 .االختصاص كاطتربة ذكك قيادية كمهنية ال يستطيع أف نتارسها إالَّ 
ثنا عنػػػو، إضػػافة إىل حركػػػة الػػػزمن ل تغػػػري الظػػركؼ الػػػيت حتػػػي  بالدكلػػة مػػػن اصتانػػػب أدَّ الػػيت كنٌػػػا قػػػد حتػػدَّ

بػػػاإلدارة مػػػع اصتوانػػػب األساسػػػية االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم كالسياسػػػي كحػػػم الثقػػػايف إىل حتميػػػة التعامػػػل 
 علػػى غػػرار الػػدكؿ األخػػرل عقػػب حصػػوعتا علػػى اسػػتقالعتا مػػا انتهاتػػو اصتزائػػر كىو،اظتكونػػة لكيػػاف الدكلػػة

 أف كاقعها االجتماعي بدأ يتغري كبدأت تظهر معو عدة متطلبات جديدة. خاصة
علػػػى اإلطػػػالؽ الثػػػورة كقػػػد كػػػاف أبرزىػػػا ،زمةمػػػن ىػػػذا اظتنطلػػػ  عمػػػدت علػػػى إعػػػداد خطػػػ  التنميػػػة الالَّ 

ة عػدَّ  الزراعية كغريىا من الربام  التنموية اليت تساعد يف بناء صرح الدكلة،كظهرت منذ تلة الفرتة الزمنية
 ةاألخػري  هىػذكيف إدارات تعمل يف جوانب ؼتتلفة كالتعليم كالصحة كالربيد كاظتواصالت كالتهي ة العمرانية،

حتتػاج بشػػكل مباشػر لعمػػل تنظيمػي كختطػػي  مسػب  قبػػل  األهنػػا،إلدارة فيهابػرزت اضتاجػػة إىل تفعيػل دكر 
 (2 يف اصتزائر. التوافد اظتستمر للسكاف على اظتدف اسيده يف أرض الواقع خاصة يف ظلي 

علػػى  مػػن بػػني اظتواضػػيع اظتهمػػة الػػيت حرصػػت اصتزائػػر ىػػوا الشػػة فيػػو أف موضػػوع التنميػػة اضتضػػرية ؽتَّػػ
ة كاالقتصػادية كاالجتماعية،كقػد اعتمػدت يف ذلػة علػى اسػتحداث لتغري الظػركؼ السياسػي نظران ،اسيده

كاالسػػتعانة مباموعػػة مػػن أدكات التهي ػػة القانونيػػة لتحديػػد  رتلػػة مػػن اإلدارات الػػيت تكفػػل السػػري اضتسػػن
أف التخطػػي  كالعمػػل  ع اصتزائػػرممػػن اظتشػػري  إدراكان ،اظتشػػاريع التنمويػػة سػػتناز فوقهػػااجملػػاؿ كاألراضػػي الػػيت 

         كحتقي  رقابة دائمة كمستمرة على عمليات البناء الػيت يقػـو،ثر من ضركرة لضماف تنظيم جيداإلدارم أك
  (3 .سايرة متطلبات اجملتمععن مي  كيصبح عاجزان ، ا اطتواص،حم ال يعرتم غتاعتا اضتضرم الفوضى

      د ػػػاعػػػػسػػيت تػػن األدكات الػػػر على استعماؿ غتموعة مػػػػػهـو التخطي  اضتضرم يف أكؿ األمػػػػػػول مفػػانط
                                  

  20 صرفي  بن مرسلي،مرجع ساب ،-1
،اظتكتػب اإلقليمػي 02،تررتػة ديانػا نغػوم،ط،تحديػدات التحػوؿ الحضػرم2013-2012حالة المدف العربية مايكل جونز،-2

  14،ص:2012للدكؿ العربية،الكويت،
   ،رسػػالة ماجستري،ختصػػص إدارة كمالية،قسػػم العلػػـو القانونيػػة كاإلداريػػة التػػأطير القػػانوني للتعميػػر فػػي كاليػػة الجزائػػرجػػربم ػتمػػد،-3

  09 :،ص2013كلية اضتقوؽ،جامعة اصتزائر،
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كجػود  فمثالن ،على تنظيم اظتدف كتوزيع اظتراف  الضركرية بطريقة مدركسػة كفقػا ظتػا لتتاجػو أفػراد تلػة اظتدينػة
 .ن القانونية للتمدرس يستوجب اؾتاز مدرسةأطفاؿ استوفوا السي 

بسػبب ،اف الفػرتة االستعماريةة اظتفعػوؿ إبَّػاليت كانػت سػائر  ب دكات التهي ةيفَّ العمل يف منطقة تلمساف 
خربة اظتسريين اصتدد كىارة رتيع اظتوظفني اإلداريني الفرنسيني الذين مل يب  مػنهم مػن ينقػل خػربا م  ةػػػقلَّ 

 اإلدارةباعتبػػار ىػػذه األخػػرية  نػػذاؾ  يف غتملهػػا تناػػز يف البلػػديات األدكات ةكقد كانػػت تلػػ،يف التسػػيري
           كىو ،ةياتػػػو كأىػػػم اضتاجػػػات اليػػػو إذ تقػػػـو برتتيػػػب أكل،بلػػػد كىػػػي األقػػػرب للمػػػواطنيف تنظػػػيم الوحيػػػدة ال
 كدتثلت تلة األدكات فيما يلي:،(1 24/67 رقم من األمر158ك157جاء يف اظتادة  ما

   Plan d’Urbanisme Directeur (PUD):مخطط التعمير الموجو 2-3-1
 بػػػ   ػػػا يف فػػػرتة االحػػػتالؿكرثتهػػػا اصتزائػػػر عػػػن فرنسػػػا كالػػػذم طي ترب ىػػػذا اظتخطػػػ  مػػػن األدكات الػػػيت ػػػػػيع

                          يهػػدؼ إىل اسػػيد السياسػػة التنمويػػة كالتهي ػػة اضتضػػرية مػػن خػػالؿ التنظػػيم كاعتيكلػػة العامػػة لفػػرتة تسػػتمر
يف اإلطػار  من خالؿ اظتعطيات اظتتمثلة اسدوع اظتلفات اليت تتمؼ على أنو غتعرَّ كيي ،سنة15إىل 10 من

              (PUD)،كيبقػػػػػى اعتػػػػػدؼ األساسػػػػػي ظتخطػػػػػ  التعمػػػػػري اظتوجػػػػػو(2 القػػػػػانوٍل كالػػػػػوظيفي كالتقػػػػػين للمخطػػػػػ 

كتػ ثري علػى اظتكػاف ة ألذلة يهتم بدراسة كػل مالػو عالقػ،لألراضي ومىو اضتيلولة دكف االستعماؿ الفوض
 . أكحم ثقافيان  أك اقتصاديان  كاف ذلة اجتماعيان   سواءن 

            1971 يف سػػػػنة (PUD) متػػػػص مدينػػػػة تلمسػػػػاف فقػػػػد اسػػػػتفادت مػػػػن ؼتطػػػػ  التعمػػػػري اظتوجػػػػوفيمػػػػا 
كصػػػػف  صػػػػفحة إالَّ  80ػػػػػ تػػػػوم يف عػػػػدد أكراقػػػػو اظتقػػػػدرة بػػػػػػلتمل  مػػػػن طػػػػرؼ بلديػػػػة تلمسػػػػاف،كبالفعل اظتناػػػز

ي االجتمػػػاعككػػػذلة اصتانػػػب ،ضػػػنها يف ؼتتلػػػف اجملاالتتكاظت سسػػػات الػػػيت حتللمدينػػػة للاانػػػب التػػػارمتي 
ن اظتتمثل بالدرجة األكىل يف تعداد السكاف كمكاف عملهم كنوع النشاط التاارم الذم نتارسونو كاألماك

                                  
السنة ،متضمن القانوف البلدم،1967يناير 18ىػ الموافل لػػػ1386شواؿ  07م رخ في  67/24رقم،األمر اصتريدة الرشتية-1

 103-99،ص:1967،اصتزائر06العدد،الرابعة
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  اصتزائػر اكػم م ىال ػا اظتختلفػةيف إىل أف مدينػة تلمسػاف حالػة خاصػة  أشػار السياحية اظتوجودة  ا،كقد
وعػػػػػاء العقػػػػػارم الػػػػػذم نتكػػػػػن أف النعداـ ال،مػػػػػا تضػػػػػاعف عػػػػػدد سػػػػػكاهنا اإذ،ة مشػػػػػاكلعػػػػػدَّ  هاكستعرتضػػػػػ
 تارمتيػان  معماريػان  حدث ضغوط حضرية على بنائها خاصة أهنا تتضمن نسياان األمر الذم سيي   يستوعبهم

 (1 .يعود لفرتة زمنية غابرة
كذلػػة  "Une Tache d’Huile"كجػاء يف ىػػذا اظتخطػ  أيضػػا أف فتػػو اظتدينػة شػػبيو ببقعػة زيػػت    

 لألسباب التالية:
 حدكدىا اطتارجية.عدـ انتظاـ -
 تغلب اظتنحدرات على طابعها الطبوغرايف.-
           اصتهػػة الشػػمالية ىػػي أقػػل غطػػاء مػػن اصتهػػة اصتنوبيػػة  فمثالن ،لتػػي   ػػا الغطػػاء نبػػايت مػػن جهػػة دكف أخػػرل-

 .اليت توجد  ا أشاار كثيفة جدان 
فيػػو اظتسػػتعمر الفرنسػػي  خاصػػة يف اظتكػػاف الػػذم دتركػػز اكتظػػاظ نسػػياها اظتعمػػارم يف حيػػز دكف ا خػػر-

 بقلب اظتدينة.
ص تقريػػػر ىػػػذا اظتخطػػػ  الت كيػػػد علػػػى ضػػػركرة اضتفػػػاظ علػػػى اطتاصػػػية اظتعماريػػػة اظتوجػػػودة باظتدينػػػة كخليػػػ

   الوقوؼ علػػى مبػػدأ التواصػػل اضتضػػارم يف عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية الػػيت تسػػتفيد ،ك كاحػػرتاـ عراقتهػػا التارمتيػػة
 علػى ضػركرة الت كيد أيضان  اظتوازاة مع ذلة يفَّ بك ،ساب  عهدىا اظتدينة إىلحم ترجع ،منها اظتدينة مستقبالن 

  (2 .على خضرة اظتدينة كنظافتها عرب القياـ بتشاريىا كصيانة قنوات صرؼ اظتياهاضتفاظ 
  Plan d’urbanisme Provisoire (PUP) قت:مخطط التعمير الم 2-3-2

 اـ،كقد يفػػػػػهرىا العػػػػػػسني مظػػػػػػاظتدف كتنظيم غتاعتا اضتضرم كحت ي ة فعػَّالة يف ظهر ىذا اظتخط  ك داة 
 اية سنةػػػػػتمر إىل غػػػػػمانينات كاسػػػػداية الثػػػػػمع ب،كذلة (PUD)اشرػػػػػ  التعمري اظتبػػػبو بعد ؼتط العمل

                                  
-1 Apc de Tlemcen,PUD….Op.cit,p:42 
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يف حػػػدكد  حتديػػػد التوسػػػع اظتسػػػتقبلي للتامعػػػات اضتضػػػرية علػػػى اظتػػػدل القريػػػب خاللػػػومػػػن  يػػػتم،1990
مبراعػػاة أىػػم احتياجػػات السػػكاف مػػن ؼتتلػػف اصتوانػػب الػػيت يقتضػػيها الوقػػت ،ستػػ  سػػنوات علػػى األكثر
تكفل حتقي  اعتدؼ من بنائها ك ف ييراعػى فيهػا  من أجل توزيعها بطريقة،فيو واالراىن كاظتكاف الذم يقيم

 القرب من األحياء السكنية كطاقتها االستيعابية...إخل.
إبػداء رأيػو فيػو   من إعداد مشركع اظتخط ،ترسل نسػخة منػو إىل السػيد كايل الواليػة قصػدبعد االنتهاء 

يف مهلػػة أقصػػاىا شػػهرين،كيف حالػػة إذا مػػا صػػادؽ عليػػو سػػيعترب اظتخطػػ  حين ػػذ قانونيػػان كمػػ ىالن لتطبيقػػو 
 على أرض الواقع،كؽتَّا كتب مراعاتو يف إعداده ما يلي:

 و،كاضترص على عدـ ااكزه من قبل مالَّكها.الوقوؼ على علو اظتباٍل اظتسموح ب-
 اضتفاظ على األراضي الفالحية.-
 نة.س15 سنوات إىل10 حساب األراضي القابلة للتعمري على مدل-
 تنظيم عمليات بناء اظتساكن كف  كحدات منسامة كمتناسقة.-
 ختصيص أراضي ظتزاكلة النشاط الصناعي.-
  (1 يو ىو ا خر على عدـ تضيقو.ضب  عرض الشوارع اظتسموح بو كاضترص عل-

كذلػػػػة باىتمامػػػػو ب صػػػػغر مػػػػل علػػػػى انتػػػػاج تنظػػػػيم عمػػػػراٍل مكامل،يظهػػػػر جليػػػػا أف ىػػػػذا اظتخطػػػػ  يع
 التفاصيل اعتندسية.

 Plan des zones d’habitat الجديدة: السكنية الحضرية مخطط المناطل 2-3-3   

urbain nouvelle(ZHUN)                                                                           
أسػػػتحدث ىػػػذا اظتخطػػػ  بعػػػدما طفػػػت إىل السػػػطح عػػػدد مػػػن األحيػػػاء العشػػػوائية باظتػػػدف نتياػػػة تػػػػ ـز 

ـ باصتزائر استاابة ظتطلب السكن 1975الوضع االجتماعي لساكنيها،ظهرت ىذه األداة اضتضرية سنة 
غتػاؿ السػكن             بذلة اصتانب،إذ تعتػرب قتػزة كصػل بػني العػاملني يف غتػاؿ التخطػي  كالعػاملني يفألهنا  تم 
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كالبنػػاء،كمن بػػني مػػا تقػػـو بػػو ىػػذه األداة يف ىػػذا اجملػػاؿ ىػػو توزيػػع قطػػع أرضػػية صػػاضتة للبنػػاء بعػػد القيػػاـ 
لػػة يف دفػػرت شػػركط كرخصػػة  بتازئتهػػا،على أف يقػػـو اظتسػػتفيد منهػػا بػػدفع مبلػػا مػػايل رمػػزم،كيتم تنظػػيم ذ

بناء مسلَّمة من قبػل مديريػة التعمػري الػيت حتػدد لػو الشػركط اظتتعلقػة بطريقػة البنػاء،كاليت لتػب عليػو االلتػزاـ 
  ا،كىي تتمثل فيما يلي:

 االلتزاـ باظتظهر اطتارجي الذم تتم حتديد رشتو يف دفرت الشركط.-
 ديده ىو ا خر يف دفرت الشركط.االلتزاـ باالرتفاع اطتاص باظتسكن الذم تتم حت-
ككػػػػػػذا مبػػػػػػدة اإلؾتػػػػػػاز كفيمػػػػػػا  (CES)كمعامػػػػػػل االسػػػػػػتيالء(COS)االلتػػػػػػزاـ مبعامػػػػػػل اسػػػػػػتخداـ األرض -

  (1 .سيستخدـ البناء بعد استكمالو
       :                                 كمناطل النشاطات   الصناعية مخطط المناطل 2-3-4

 Plan des  zones industrielles et zones d’activité (ZI-ZAC ).                           
              

 يتم فيهػا تشػكيل امػع عمػراٍلات،حيث يهتم ىذا اظتخط  مبنطقتني األكىل تتمثل يف منطقة الصناع

أف  مػن ت سػي  كحػدات صػػناعية تكػوف قػادرة علػى تػوفري ألػػف منصػب عمػل أكأكثر،كمػا كتػػب انطالقػان 
أف ىنػػػػاؾ مشػػػػاكل صػػػػادفت تسػػػػيري كمتابعػػػػة فتػػػػو النسػػػػي   ،إالَّ كتػػػػارى 2000تتػػػػوفر مسػػػػاحة تصػػػػل إىل 

إضػػافة إىل أف البي ػػة الػػيت توجػػد فيهػػا ىػػذه اظتنػػاط  أصػػبحت يف حالػػة مزريػػة بسػػبب ،اظتعمػػارم اطتػػاص  ا
شػػػػػات النفايػػػػػات الػػػػػيت رميػػػػػت فيهػػػػػا سػػػػػواء النااػػػػػة عػػػػػن االسػػػػػتهالؾ العػػػػػائلي أك مػػػػػا يػػػػػتم طرحػػػػػو مػػػػػن الور 

       مػػػػػا دفػػػػػع بالسػػػػػلطات العموميػػػػػة إىل التوقػػػػػف عػػػػػن برغتػػػػػة مثػػػػػل ىػػػػػذه اظتنػػػػػاط  كاالقتصػػػػػار كىو الصػػػػػناعية،
كتػدم   ،على تسيري اظتنطقة الثانية اظتتمثلة يف منطقة النشاطات الػيت  ػتم بالصػناعات الصػغرية كاظتتوسػ 

ىػػػػػذه اظتنػػػػػاط  القػػػػػت نفػػػػػ  مػػػػػا  لػػػػػت إليػػػػػو اظتنػػػػػاط  لكن يف إطػػػػػار اظتنػػػػػاط  اضتضػػػػػرية كاظتراكػػػػػز اظتناسػػػػػبة،
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كاالعتماد ،ظتناط  الصػناعية كمنػاط  النشػاطاتاعن العمل مبخط   ل إىل االستغناءما أدَّ  كىو،الصناعية
  (1 .على ؼتططات أخرل لتسيري اظتشهد اضتضرم للمدف اصتزائرية من دكف إضتاؽ الضرر باي 

مػػا أيقػػر  إؾتػػازباظتنػػاط  الصػػناعية كالنشػػاطات،كقد يف  اسػػتفادت مدينػػة تلمسػػاف مػػن اظتخطػػ  اطتػػاص
  دينةػكلػػػػم مػػػػن مركػػػػز اظتػػػػ  03مبوجبػػػػو مػػػػن كحػػػػدات صػػػػناعية باصتهػػػػة الشػػػػمالية الشػػػػرقية علػػػػى بعػػػػد حػػػػوايل 

  يف اظتكػػاف اظتسػػمى عػػني الػػدفلى الػػذم سػػاعدت طبوغرافيتػػو علػػى اسػػتقطاب تلػػة الوحػػداتحديد ػػػػػػبالت
،حتػػػػدىا مشػػػػاالن أراضػػػػي فالحيػػػػة كمبػػػػم اظتستشػػػػفى % 5ظتقػػػػدر بػػػػػػػػعػػػػن االؿتػػػػدار الطفيػػػػف ا  النظػػػػر  بغػػػػض
كشػػػرقا مسػػاكن فرديػػة قػػػدرت  ،ي سػػيدم سعيدحػػكغربػػػا ،،أما جنوبػػا فيحػػػدىا حػػي سػػيدم عثمافاصتديػػد

   (2 /ىكتار. مسكن 25 كثافتها بػػػػ
ػػ مػػن الوحػػدات األخػػرل كمصػػلحة  كأصػػبحت تضػػم عػػددان ،عت دائػػرة اظتنطقػػة الصػػناعية اليـوكقػػد توسَّ

               م ىػػػػػػذا اضتػػػػػػي مباموعػػػػػػة إضػػػػػػافة إىل ذلػػػػػػة تػػػػػػدعَّ ،ك ...إخلاضتبػػػػػػوب كم سسػػػػػػة تركيػػػػػػب العتػػػػػػاد كالفالحي
مدرسػػة كإكماليػػو كثانويػػة ك  يف قاعػػة عػػالجأساسػػان اظتتمثلػػة  ذات الطػػابع االجتمػػاعي اظترافػػ  الضػػركرية مػػن

 .كملعب
فقػػد أؾتػػز  ػػا يف إطػػار تنفيػػذ مػػا جػػاء يف ؼتطػػ  اظتنػػاط  الصػػناعية نفػػ  األمػػر بالنسػػبة ظتدينػػة ندركمػػة 

الوطنيػة  اظت سسػة مثػل،كمنطقة النشاطات عدد مػن اظت سسػات الصػناعية ذات الطػابع االقتصػادم اض
 اارة العامػػػػةنػػػػػػػػية للػػػػػػػػم سسة الوطنػػػػػػػمى فيمػػػػا بعػػػػد الػػػػػػػػت تسػػػػػػػػالػػػػيت أصبح (SNLB)كاطتشػػػػب فلػػػػنيلل

أيضػػػػا م سسػػػػة الصػػػػناعة  إنشػػػػاء ،كيفَّ 1978مػػػػة سػػػػنة دكقػػػػد دخلػػػػت حيػػػػز اطت،(ENATB)كالػػػػػػػااىزة 
كمثيلتهػػػػا الػػػػيت أنشػػػػ ت ،(SOITEX)كأخػػػػرل للصػػػػناعات النسػػػػياية كاضتريريػػػػة،(ETICO)التقليديػػػػة 

مع سكاٍل بشماؿ اظتدينة الذم أؾتػزت ات ىذه الوحدات الصناعية إىل تكوين كقد أدَّ   مبدينة تلمساف
 باظتنطقة الصناعية شتواف.تكوَّف بو على شاكلو التامع الذم 
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 :(POS)كمخطط شغل األراضي (PDAU)التوجيهي للبناء كالتعميرالمخطط  2-3-5
          برزت ،أمػػػاـ تزايػػػد تعقػػػد اضتيػػػاة االجتماعيػػػة باظتػػػدف كمػػػا ؾتػػػم عنهػػػا مػػػن امتػػػداد عمػػػراٍل ملفػػػت لإلنتبػػػاه

         اصتانػػػػب العمػػػػراٍل كتنػػػػامي ظػػػػاىرة األحيػػػػاء القصػػػػديريةبة ظػػػػواىر سػػػػلبية عتػػػػا عالقػػػػة مباشػػػػرة كطيػػػػدة عػػػػدَّ 
           نتكػػػن يف أم حػػػاؿ  ألنو ال،و السػػػليبىػػػذه القضػػػية تعػػػد مبثابػػػة تررتػػػة مباشػػػرة ظتفهػػػـو التغػػػري لكػػػن يف شػػػقي 

ض اظتفكػػػرين إىل اعتبػػػار حركػػػة التعمػػػري اظتصػػػاحبة مػػػن األحػػػواؿ أف يكػػػوف دائمػػػان إكتابيان،لػػػذلة ذىػػػب بعػػػ
مدينة سػػواءن يف بعػػث فتوىػػا ػػػػستقبل الػػػػػلها علػػى مػػػػػػضع ثقػػػػػزف كتػػػػالب تػػػػػػوجب كسػػػػػطبني مػػػػػق للمػػدف ذات
و عػػػرب سػػػنوات نتػػػوؿ ىػػػدـ لكياهنػػػا الػػػذم كوَّ عػػػأم أهنػػػا رمبػػػا سػػػتخدـ مسػػػتقبلها أكسػػػتكوف م،أكيف فرملتهػػػا

فقد قاـ ب كتػاد ،كىو يف سعي دائم لتحقي  طموحو كإطار معيشي الئ  منذ كجودهطويلة،كألف اإلنساف 
ذلػػػة علػػػى أرض الواقػػػع،من ىػػػذا اظتنطػػػ  يف االعتمػػػاد يف ا كنػػػة األخػػػرية علػػػى التخطػػػي   طػػػرؽ لتاسػػػيد

 (1 .اضتضرم كوسيلة ناجحة لتنظيم اظتدف
             أصػػػبحت أدكات التهي ػػػة ،بػػػركز ظػػػركؼ اقتصػػػادية كسياسػػػية كاجتماعيػػػة كحػػػم ثقافيػػػة جديدة كنتياػػػة

كتوزيع اظترافػ  الضػركرية ، ا يف اصتزائر غري قادرة على التحكم يف التكوين اظتادم للمػدف اليت كاف معموالن 
                 خاصػة ،اليت تكفل تقػدَل اطتػدمات الػيت لتتاجهػا رتيػع أفػراد اجملتمػع علػى اخػتالؼ أعمػارىم كمستويا م

اظتدف اليت يفوؽ  دإذ أشارت أرقاـ  خر إحصاء أف عد،غرايف يعرؼ تزايد مبدف اصتزائر عامةأف النمو الدنت
                علػػػى األكثػػػر مػػػدينتاففيػػػو يف كقػػػت كانػػػت توجػػػد  مدينػػػة32نسػػػمة قػػػد كصػػػل إىل100.000 سػػػاكنيها

  (2 .نسمة يف بداية القرف العشرين30000ال يتااكز عدد ساكنيها
                   مػػػا ىػػػو جديػػػد يف التنظػػػيم اضتضػػػرم ىػػػو اضتػػػل األمثػػػل للحيلولػػػة دكف الوقػػػوعؽتػػػا الشػػػة فيػػػو أف تبػػػين 

يف اظتشاكل اليت ال نتكن تداركها فيمػا بعد،كعليػو كػاف لزامػا علػى القػائمني علػى ذلػة التفكػري يف العمػل 
 اعتمػػػػاد ؼتططػػػػني جديػػػػدين لتاسػػػػيد أيػػػػن يفَّ ،1990مبخططػػػػات أكثػػػػر ؾتاعػػػػة كتنظػػػػيم بدايػػػػة مػػػػن سػػػػنة

                                  
 30-15:صقاريف جاكلني بوجو،مرجع ساب ،-1
  78:صرياض تومي،مرجع ساب ،-2
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ـ الػيت  1988أحػداث أكتػوبر  عقػبمقتضيات التنمية اضتضرية بعد التوجو اصتديػد الػيت انتهاتػو اصتزائػر 
 دكقػػ،أم كػػل مالػػو عالقػػة باألنشػػطة العمرانية،يف مسػػار التوجيػػو العقػػارم كعمليػػات البنػػاء كانػػت منعرجػػان 

 urbain d’aménagement   Plan directeur (PDAU) دتثال يف اظتخطػ  التػوجيهي للبنػاء كالتعمػري

ع اصتزائػػرم قتػػا اظتشػػري اف أقرَّ ،اللػػذَّ Plan d’occupation de sol(POS)شػػغل األراضػػي كؼتطػػ 
 موجبػػب

 (1 29/90 القانوف

 من أىم األىداؼ اظتسطرة فيهما ما يلي:ك 
 النمو اضتضرم كالعمراٍل. التحكم يف-
 القضاء على البيوت القصديرية.-
 إيقاؼ ظاىرة النزكح الريفي.-
 اضتفاظ على خصوصية األماكن سواء ذات الطابع التارمتي أكالفالحي.-

عنػػػو مبوجػػػب القػػػانوف السػػػالف  أيعلػػػنفقػػػد ،(PDAU)بالنسػػػبة للمخطػػػ  التػػػوجيهي للبنػػػاء كالتعمػػػري
الػػػذكر،كىو يعتػػػرب أداة للتخطػػػي  اجملػػػايل كالتسػػػيري اضتضػػػرم،لتدد التوجيهػػػات األساسػػػية للتهي ػػػة العمرانيػػػة 

عتبار تصاميم التهي ػة كؼتططػات التنميػة كيضػب  الصػيا اظترجعيػة بعني اإل ان خذ، ت اظتعنيةللبلدية أكالبلديا
بلديػة  كلتدد ىذا اظتخط  التخصيص العاـ لألراضي علػى غتمػوع تػراب،(POS)ظتخط  شغل األراضي

إضػافة إىل حتديػد منػاط  التػدخل يف األنسػاة اضتضػرية كاظتنػاط  الواجػب ،كاحدة أكغتموعة من البلديات
 يف زتايتهػػػػا،أم أنػػػػو يعمػػػػل علػػػػى تنظػػػػيم اسػػػػتعماؿ األراضػػػػي عػػػػرب تقسػػػػيمها إىل أربعػػػػة قطاعػػػػات تتمثػػػػل

كقطاعػػػػات التعمػػػػري اظتسػػػػتقبلية كالقطاعػػػػات الغػػػػري قابلػػػػة ،كالقطاعػػػػات اظتربغتػػػػة للتعمري،القطاعػػػػات اظتعمرة
يف  إلؾتػػاز اظتشػػاريع  ػػذه القطاعػػات ينحصػػر شػػرطان  ع اصتزائػػرم أقػػرَّ اػػدر اإلشػػارة إىل أف اظتشػػري ك   للتعمػػري

                                  
التهيئػػة  ،متضػػمن قػػانوف1990ديسػػمبر02الموافػػل لػػػػق،1411 األكلػػى جمػػادل15فػػي مػػ رخ90/29قػػانوف الرشتيػػة، اصتريػػدة-1

  5-4:،ص1990،اصتزائر،52العدد،لعشركف،،السنة السابعة كاكالتعمير
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سػػيتم ،كمل يعػػد باسػػتطاعتو تلبيػػة متطلبػػات ساكنيو اجملػػاؿ اظتكاٍل،فػػ ذا مل يعػػد كافيػػان بالوضػػع العػػاـ السػػائد 
كذلػة يف مػدل يقػدر بعشػرين سػنة ،إعداد ؼتط  جديد لتحديد القطاعات السالفة الذكر بذلة اظتكاف

مػن طػرؼ رئػي  يػو تم اظتصػادقة علسودة األكىل منو ترسل نسػخة منػو لتػكبعد االنتهاء من إعداد اظت،مقبلة
لتعمري يفػػوؽ عػػدد سػػاكنيها بػػايف حالػػة إذا مػػا كانػػت اظتسػػاحة اظتعنيػػة ،البلديػػة كالػػوايل كحػػم كزيػػر القطػػاع

  (1 .نسمة 500.000
            لػػو فهػػو ا خػر مػن األدكات اصتديػدة يف التهي ػة كالتعمػري مث (POS)فيمػا متػص ؼتطػ  شػغل األراضػي

 بالكميػػػػة الكػػػػربل كالصػػػػغرل عػػػػمى ،كىػػػػو يي (PDAU)يف ذلػػػػة مثػػػػل اظتخطػػػػ  التػػػػوجيهي للتهي ػػػػة كالتعمػػػػري
ككذا عػػػػػرض الشػػػػػوارع ،كما لتػػػػػدد اظتظهػػػػػر اطتػػػػػارجي للمسػػػػػاكن،اطتاصػػػػػة مبعػػػػػدؿ شػػػػػغل مسػػػػػاحة معينػػػػػة

مػػن إعػػداده  لمنشػػآت ذات اظتصػػلحة العامة،كمتضػػع بعػػد االنتهػػاءلكاظتواقػػع اظتخصصػػة  امػػةسػػاحات العلكا
بعػػد أف تػػتم اظتوافقػػة ،ك يـو 60مػػن طػػرؼ رئػػي  اجمللػػ  الشػػعيب البلػػدم يف مػػدة أقصػػاىا  إىل حتقيػػ  عػػاـ

إلبػداء رأيهػم يف حالػة إذا تنفيػذه  ةباشػر بشػهرين قبػل مر ظتدة زمنيػة تقػدَّ  أفراد اجملتمععلن عليو أماـ عليو يي 
  (2 ما تعارض اظتشركع مع مصاضتهم الفردية.

 أهنمػا(POS)كؼتطػ  شػغل األراضػي (PDAU)للبنػاء كالتعمػري اظتخطػ  التػوجيهيما يالحظ حوؿ 
،بغص النظػػر عػػن ظتػػا لػو عالقػػة باضتفػػاظ علػى الػػرتاث اظتػػادم الثابػت اف يف موادقتػػضػا بشػػكل مكثَّػمل يتعرَّ 
            ع إىل ضػػػػركرة اضتفػػػػاظ ح فيهمػػػػا اظتشػػػػري مَّ لػػػػػ نيتػػػػاللَّ ،ك  يف الفصػػػػل الرابػػػػع كاطتػػػػام  فق ني اظتوجػػػػودتنياظتػػػػادت

               45 يف اظتػػػادة،كقػػػد جػػػاء أكطبيعيان  علػػػى مػػػا لػػػو عالقػػػة بػػػالرتاث علػػػى اخػػػتالؼ أنواعػػػو سػػػواء كػػػاف تارمتيػػػان 
ظتواقػع كاظتنػاظر اظتميػزة اكأف يػربز قيمػة ،مايلي:"كتب أف لتافظ التوسع العمػراٍل بالسػاحل علػى اظتسػاحات

ككتب أف يػػتم ،زمػػة للتوازنػػات البيولوجيػػةلثقػػايف كالتػػارمتي للسػػاحل كالبي ػػات الالَّ كا،للػػرتاث الػػوطين الطبيعي
بػ م بنػاء  خصيلي:"ال يػر  تضمنت ما،ك 69ىذا طبقا ألحكاـ شغل األراضي"،أما اظتادة الثانية فهي رقم

                                  
  04 ،مرجع ساب ،ص:90/29الرشتية،قانوف  اصتريدة-1
  05 :،صساب مرجع،90/29صتريدة الرشتية،القانوفا-2
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بعػػد استشػػارة كموافقػػة  إالَّ  ن شػػ نو أف نتػػ  بػػالرتاث الطبيعػػي كالتػػارمتي كالثقػػايف أكيشػػكل خطػػران مػػأكىػػدـ 
  (1 .اظتصا  اظتتخصصة يف ىذا اجملاؿ كفقا للقوانني كالتنظيمات السارية اظتفعوؿ"

 كالتعمػػري اطتػػاص بػػاظتخط  التػػوجيهي للبنػػاء 29/90 يف اظتػػادتني أف القػػانوف يبػػدك مػػن خػػالؿ مػػا كرد
(PDAU)كؼتط  شغل األراضي،(POS)  رتيع أنواع الرتاث. على اضتفاظ تضمناقد 

 لمحة عػن أىػم المػواد المقنػػنة لحمايػة المػوركث المػادم كالمواقػع التاريخيػة فػي القػانوف 2-4

04/98  :  
اػػػاكزات يف غتػػػاؿ تطبيػػػ   نأرض الواقػػػع مػػػعلػػػى كبػػػالنظر إىل مػػػا ىػػػو موجػػػود مػػػا ذكرناه،بػػػاظتوازاة مػػػع 

              أكثػػر علػػى كرؽ ال كمػػا يف تقنينػػو غتػػرد حػػرب،كحبػػي  اظتكاتػػب فق  اظتػػادتني يبقػػى العمػػل اإلدارم ناقصػػان 
أمػاـ مفهػـو التنميػة  ة كاضحة أف مفهـو اضتفاظ علػى الػرتاث يتالشػى دتامػان ػأقل،األمر الذم يدؿ دالل كال

 .يف إطارىا ىي سيدة اظتوقف يف هناية اظتطاؼ اجملسَّدةاليت تبقى اظتشاريع ،اضتضرية
الػػػػذم يفَّ اسػػػػتحداثو مػػػػن طػػػػرؼ اإلدارة اظتكلَّفػػػػة  04/98 مػػػػواد القػػػػانوف النصػػػػوص صػػػػرلتة يفكردت 

صػػػػػػيانة اظتعػػػػػػامل التارمتيػػػػػػة كاظتواقػػػػػػع حفػػػػػػظ ك علػػػػػػى ضػػػػػػركرة مػػػػػػواده ت نصَّػػػػػػامايػػػػػػة اظتػػػػػػوركث اظتادم،لقػػػػػػد 
مػادة تضػمنت  108اليتازأ من الذاكرة اصتماعية لألمة ككل،كقد بلا عدد مواده  باعتبارىا جزءان ،األثرية

الػػرتاث غتموعػػة أف الثانيػػة مػػن البػػاب األكؿ  ةاداظتػػيف عيػػريؼ رتاثية،كقػػد كلهػػا أحكامهػػا متعلقػػة باضتمايػػة ال
         أف اظتمتلكػػػات الثقافيػػػة العقاريػػػة تتقسػػػمفيػػػو كػػػر ،كذي (2 اظتمتلكػػػات الثقافيػػػة الغػػػري ماديػػػة كالعقاريػػػة كاظتنقولػػػة

 الثاٍل كفقا للمواد التالية:كيف تعريفهم يف الباب ،إىل معامل تارمتية كمواقع أثرية كغتموعات حضرية كريفية
 علػػػى منفرد كغتمػػػوع يقػػػـو شػػػاىدان ،عػػػرؼ اظتعػػػامل التارمتيػػػة ب هنػػػا أم إنشػػػاء ىندسػػػي معمػػػارم:تي 17اظتػػػادة-

 حضارة معينة أك على تطور ىاـ.
                                  

  9-7:،صساب مرجع،90/29صتريدة الرشتية،القانوفا-1
،المتضػػمن حمايػػة التػػراث 1998يونيػػو  17الموافػػل لػػػػػػػ ىػػ1419 ػػفر 22المػػ رخ فػػي  98/04 القػػانوفاصتريػػدة الرشتيػػة،-2

  04:،ص1998اصتزائر ،44 العددالسنة اطتامسة كالثالثوف،،المقافي
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كتشػػهد ب عمػػاؿ ،ؼ اظتواقػػع األثريػػة ب هنػػا مسػػاحات مبنيػػة أكغػػري مبنيػػة دكفتػػا كظيفػػة نشطةعػػرَّ :تي 28اظتػػادة-
              اعلػػو مػػع الطبيعػػة مبػػا يف ذلػػة بػػاطن األراضػػي اظتتصػػلة  ا،كعتػػا قيمػػة مػػن الوجهػػة التارمتيػػةاإلنسػػاف أكبتف

أكاألثريػػػة أكالدينيػػػة أكالفنيػػػة أكالعلميػػػة أكاالثنولوجيػػػة أكاألنرتكبولوجية،كاظتقصػػػود  ػػػا علػػػى اطتصػػػوص اظتواقػػػع 
 األثرية  ا فيها اميات األثرية كاضتظائر الثقافية.

عػػات ؼ اجملموعػػات اضتضػػرية كالريفيػػة علػػى أهنػػا القصػػبات كاظتػػدف كالقصػػور كالقػػرل كاجملمَّ عػػرَّ :تي 41ةاظتػػاد-
كاليت تكتسي بتاانسها ككحد ا اظتعمارية كاصتمالية ،السكنية التقليدية اظتتميزة بغلبة اظتنطقة السكنية فيها
ت ىيلهػػػػػا  زتايتهػػػػػا كإصػػػػػالحها كإعػػػػػادةربر ػ هنا أف تػػػػػػػػػػػػػػأقتيػػػػػة تارمتيػػػػػة أكمعماريػػػػػة أكفنيػػػػػة أكتقليديػػػػػة مػػػػػن ش

  (1 .كتثمينها
صػػػنع أحداثػػػو ضػػػمن نظػػػاـ مػػػن الػػػيت تحركػػػة التػػػاريف ىػػػي اظتوجػػػو األساسػػػي اإلرادة اإلنسػػػانية كػػػوف كل

الصػارمة  غتموعػة مػن األحكػاـ 04/98 يف القػانوف على اظتشرع اصتزائػرم أف يسػنَّ  ،كاف البدَّ (2 لقواننيا
إحػداث ك حياء الػرتاث اظتػادم إلك ،سػينام عػن تلػة اإلرادة مػن جهػةظتا اليت من ش هنا أف تقف باظترصاد 

التغػري ،خاصػة أف (3 السػتمرار اضتضػارم مػن جهػة أخػرلل ان توزاف بني االحتياجات اظتادية كاظتعنويػة ضػمان
  ختطي  اعتيكل العاـ للمدينة العربية القدنتة على أساس قد ت سَّ كاضح بني التصميم القدَل كاضتديث،ف

  اعتيكػػل العػػاـ للمدينػػة كالػػدكاب،يف حػػني ت سَّػػ س اإلنسػػاٍل اظتتولػػد عػػن اضتركػػة الطبيعيػػة لإلنسػػافاظتقيػػا
اظتيكانيكيػػة النارتػػػة عػػػن اكتشػػػاؼ ا لػػة عقػػػب بػػػركز الثػػػورة الصػػػناعية،األمر  اظتعاصػػرة علػػػى أسػػػاس اضتركػػػة

 اظتهيمػػػػػناسي ػػبح الفكر األسػػػصأاس الثاٍل ػػػاظتقي،خاصة أفَّ يطنيػػػػػبني التخط كاضحان  الذم أحدث تباينان 
                                  

 10-06:،مرجع ساب ،ص98/04القانوف اصتريدة الرشتية،-1
  20:ص،2011،لبح،دار اظتلتقى،على عتبات الحضارة،بحث في السنن كعوامل التخلل كاالنهياربتوؿ أزتد جندية،-2
            مصػػر،(CPAS،مركػػز الدراسػػات التخطيطيػػة كاظتعماريػػة  التػػراث الحضػػارة فػػي المدينػػة العربيػػة المعا ػػرةإبػػراىيم عبػػد البػػاقي،-3
  12 :ت(،ص د
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 04/98 رتلة اظتواد القانونية اليت كضػعت يف القػانوف من،(1 راىنػػوقت الػػػدينة يف الػػػخطي  أم مػػػتعلى 
مػن التػ ثريات النارتػة عػن التنميػة  ككذا اضتػدي ،يف خانة النسياف لتفادم كقوع اظتوركث اظتادم على اختالفو

ب دتديػػده إىل العقػػارات اظتبنيػػة كالغػػري كتػػعلػػى أف قػػرار التصػػنيف  يف الت كيػػد فيهػػا لػػيتا 17اضتضػػرية اظتػػادة
التنويػػو يف ىػػذه اظتػػادة  مبنيػػة الواقعػػة يف منطقػػة ػتميػػة،أم كػػل مالػػو عالقػػة مباػػاؿ رؤيػػة اظتعلػػم التػػارمتي،كيفَّ 

      كن نتظتعلميػػة،ك ئيت مػػرت لتفػػادم إتػػالؼ اظتنظػػورات ااال تقػػل عػػن مػػ علػػى توسػػعة غتػػاؿ الرؤيػػة مبسػػافة أيضػػان 
و اللانػػػػػة الوطنيػػػػػة للممتلكػػػػػات حعلػػػػػى مػػػػػا سػػػػتقرت ا ختضػػػػع ىػػػػػذه التوسػػػػػعة لتقػػػػدير كزيػػػػػر الثقافػػػػػة بنػػػػاءن أف 

  (2 .الثقافية
كاليت جػػاء مبوجبهػػا إلزاميػػة ،يف الفقػػرة األخػػرية منهػػا 21ت مبػػدأ اضتمايػػة اظتػػادةإضػػافة إىل اظتػػواد الػػيت أقػػرَّ 

مثل ،ة الثقافػػة يف حالػػة مباشػػرة أشػػغاؿ اظتنشػػآت القاعديػػةاضتصػػوؿ علػػى تػػرخيص مسػػب  مػػن مصػػا  كزار 
أكقنوات التطهػػػػري كإنشػػػػاء ،تركيػػػب الشػػػػبكات الكهربائيػػػة كاعتاتفيػػػػة اصتوفيػػػػة كأنابيػػػب الغػػػػاز كميػػػػاه الشػػػرب

ككذلة أشػػػػغاؿ قطػػػػع األشػػػػاار ،عموميػػػػة أكخاصػػػػة ان أكالقيػػػػاـ ب شػػػػغاؿ كػػػػربل ؽتاثلػػػػة لػػػػو سػػػػواء  اظتصػػػػانع
بصػػػرم يلحػػػ  ضػػػرر باصتانػػػب اظتعمػػػارم للمعلػػػم أكاظتوقػػػع  اعتػػػداءدتثػػػل  إذا كػػػاف مػػػن شػػػ هنا أف،أكغرسػػػها
  (3 .األثرم

ها علػػػى اظتعػػػامل قلصػػػا فتػػػات كاللوحػػػات اإلشػػػهارية أككضػػػع الالَّ  كمػػػا منػػػع اظتشػػػرع اصتزائػػػرم منعػػػا باتػػػان 
اضتصػػوؿ علػػى رخصػػة بنػػاء يف حالػػة القيػػاـ ب شػػغاؿ علػػى  23،كأكجػػب يف اظتػػادة 22التارمتيػػة يف اظتػػادة 

كاقػػع يف منطقػػة  يسػػتند إىل معلػػم تػػارمتي مصػػنف أك ارأكعلى عقَّػػ،معلػػم تػػارمتي مصػػنف أكمقػػرتح تصػػنيفو
ػػػػتمية،كأ أف اكتشػػػاؼ أم  ثػػػار مدفونػػػة بواسػػػطة عمليػػػة اػػػث أثػػػرم يػػػ دم إىل إعػػػالف  37د يف اظتػػػادة كَّ

مػػن البػػاب  96 اظتػػادة،أمػػا 04/98سػػيريه لألحكػػاـ الػػواردة يف القػػانوف متضػػع ت أثريػػان  ذلػػة اظتكػػاف موقعػػان 
                                  

 83:ص،ساب مرجع ،إبراىيم عبد الباقي-1
  06:ص،،مرجع ساب 98/04اصتريدة الرشتية،القانوف -2
  07:ص،،مرجع ساب 98/04اصتريدة الرشتية،القانوف -3
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أحػػػد  ب كػػػل مػػػن يتلػػػف أكيشػػػوه عمػػػدان عاقىػػػإىل أنػػػو يي ،فقػػػد تعػػػرَّض فيػػػو الثػػػامن اطتػػػاص باظتراقبػػػة كالعقوبات
      لة يف قائمػػػػػة اصتػػػػػػردة للتصػػػػػنيف أكاظتصػػػػػنفة أكاظتسػػػػػاَّ حػػػػػػاظتقرت ،اظتمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة اظتنقولػػػػػة منهػػػػػا أكالثابتة

  (1 .دج200.000دج إىل 20.000كبغرامة مالية من ،اإلضايف باضتب  مدة سنتني إىل ست  سنوات
أيضػػا  ذكػػره فقػػ  يف غتػػاؿ اضتمايػػة كتطبيػػ  العقوبػػات الالزمػػة،لكن يفَّ  ع يف ىػػذا القػػانوف مػػا يفَّ شػػرَّ مل يي    
الػػرتاث اظتػػادم الثابػػت كجرد ،تسػػايلالتصػػنيف ك العػػدد ال بػػ س بػػو مػػن اظتػػواد الػػيت امػػع بػػني كيفيػػة  سػػني 

           ،أم كػػػل مالػػػو عالقػػػة بالشػػػواىد األثريػػػة كاظتنقػػػوؿ كاسػػػتحداث قطاعػػػات افوظػػػة كاميػػػات األثريػػػة...إخل
 اليت تركها األسالؼ يف مكاف معني.
           راد إؾتازىػػػا تالشػػػي أمػػػاـ اظتشػػػاريع الػػػيت ييػػػي كالرقابػػػة اإلداريػػػة اضتمايػػػةدكر كمػػػا سػػػلفت اإلشػػػارة إىل أف 

أف التاػاكزات  إالَّ ،التشريعات الػيت حتػافظ علػى اظتػوركث اظتػادم يف إطار التنمية اضتضرية،فبالرغم من سني 
             يف بعػػػض األمػػػاكن حػػػم  اضتاصػػػلة علػػػى أرض الواقػػػع تػػػدؿ داللػػػة كاضػػػحة أف الرقابػػػة اإلداريػػػة غائبػػػة دتامػػػان 

عالقػػػة مباشػػػرة بالتاػػػاكزات اضتاصػػػلة ضػػػد اظتػػػوركث ص أىػػػم القضػػػايا الػػػيت عتػػػا متػػػفيمػػػا ك ال كتػػػوز التعميم،
األساسػي لعمليػة التنميػة  رؾاظتادم بسبب العمل اإلدارم اطتاص مبخططات التعمري اليت كانت مبثابة ا

 98/04كتطبيػػ  مػػا تضػػمنتو اظتػػواد الردعيػػة الػػواردة يف القػػانوف  كبسػػبب غيػػاب الرقابػػة اإلداريػػة  اضتضػػرية
            علػػػى ذكػػػره  يف اصتانػػػب اطتػػػاص بالتػػػ ثريات النارتػػػة عػػػن ذلػػػة،إالَّ أننػػػا نػػػذكر علػػػى سػػػبيل اظتثػػػاؿ  سػػػن يت

ال اضتصػػػر مػػػا سػػػتعمد السػػػلطات اليػػػة علػػػى إؾتػػػازه يف مػػػا غتػػػاؿ تنميػػػة كسػػػائل النقػػػل كاظتواصػػػالت،فبعد 
اسػػطة القطػػار الفػػائ  اإلعػػالف عػػن اظتشػػركع الػػوطين اظتتعلػػ  اػػ  السػػكة اضتديديػػة اصتديػػد شػػرؽ غػػرب بو 

كلم/سػػػا تقػػػرَّر دتريػػػر مسػػػاره يف مدينػػػة تلمسػػػاف مػػػع خػػػ  220تتاػػػاكز سػػػرعتو  الػػػذم ((LGV السػػػرعة
السػػػكة اضتديديػػػة اظتناػػػزة مػػػن طػػػرؼ اظتسػػػتعمر،كىذا مػػػا يعػػػين أنػػػو سػػػيمر باصتهػػػة الشػػػمالية اظتوقػػػع األثػػػرم 

مقابػػل اطتػػدمات الػػيت سػػيقديمها (،كيف 05اظتنصػػورة كاصتهػػة اصتنوبيػػة لبػػاب القرمػػادين،أنظر اظتخطػػ  رقػػم 
         للمواطن،سػػػػػيعريض بقايػػػػػا سػػػػػور اظتوقػػػػػع األثػػػػػرم كبػػػػػاب القرمػػػػػادين للضػػػػػرر اظتيكػػػػػانيكي اظتنحصػػػػػر أساسػػػػػان 

                                  
  18-08 ص،،مرجع ساب 98/04اصتريدة الرشتية،القانوف -1
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االىتزازات اليت ستتولد عن حركتو،كىذا ما سنتعرض للحديث عنو بالتفصػيل الشركخ كالشقوؽ بفعل يف 
 يف فصل الت ثريات.

تنمػوم اظتػربم  مػن طػرؼ مديريػة النقػل كمديريػة البنػاء كالتعمػري إثباتػان قاطعػػان     يثبػت مثػل ىػذا اظتشػركع ال
مػن قػانوف  69ك45 أف الكثري من مواد اضتماية الرتاثية ال تيطبَّ  على أرض الواقع سواءان اظتتعلقػة باظتػادتني

،األمػر الػذم يػدؿ أف اإلدارة عامػل مباشػر يف بعػث 98/04أك اظتتعلقة بالقانوف  29/90البناء كالتعمري
كتوجيو التنمية اضتضػرية،باعتبارىا إف صػحَّ التعبػري الػرأس اظتدبير،كأحػد األسػباب الرئيسػية يف ضػياع الػرتاث 

 اظتادم كتالشيو.
 قافية:ػػولمة المػػالع-3
فيهػا وجػد يف اإلسػالمية لضػواب  نااػة عػن البي ػة الػيت اظتػد يف خضع تنظيم النسي  اظتعمػارم اضتضػرم   

نػت يف منػاط  نسػاة اظتعماريػة الػيت تكوَّ عػن األ متميػزان اء نسػياو فا،ىا سػكانوانكاظترجعية الدينية اليت يتب
اليت أشػارت ،صل إىل ىذا اظتوضوع عدد من الباحثني مثل الباحثة جانيت أبولغدتوَّ ،كقد أخرل من العامل
 دت أشػػكاؿ العمػػائرعػػدد مػػن اظتػػدف اإلسػػالمية أهنػػا تسػػري كفػػ  ضػػواب  بي يػػة كدينيػػة حػػدَّ بعػػد دراسػػتها ل

 علػػى حرمػػة اظتسػػلمني كتوزيػػع اظترافػػ  الػػيت لتتاجوهنػػا كتنظػػيم العالقػػات فيمػػا،للحفاظ خاصػػة منهػػا اظتدنيػػة

 (1 .كقد أشارت أيضا إىل أف ىناؾ اختالؼ كاضح بينها كبني اظتدف الركمانية،بينهم
عك  علػى كجههػا اظتعمػارم بػاختالؼ أنواعػو كػل يػنالعصور اظتػر ة الػيت  عتربت اظتدف على مري ألذلة 

الزالػػت ك ،(2 لسػػكاهنا مالػػو عالقػػة باظتقومػػات اضتضػػاريةكل ك ،اطتصػػائص الثقافيػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية
            بنائػػػػوكما حتتويػػػػو مػػػػن خصػػػػائص مػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا يػػػػتم ،السػػػػاعة قائمػػػػة بػػػػني اظتدينػػػػة العالقػػػػات ضتػػػػدي ىػػػػذه 

 من مشاريع يف ؼتتلف اجملاالت لبعث التنمية اضتضرية.
 مدفػػػػارية للػػػػػيم اضتضػػػػعلى الق الغان ػػػػب ران ػػػػػر ت ثيأثَّ ،ديدػػػػػج وه ػػػػـ توج19داية القرف ػػػػػظهر إىل الوجود مع ب

                                  
 08ػتمد عبد الستار عثماف،مرجع ساب ،ص:-1
 10:ص....،مرجع ساب ،،الرتاثعبد الباقي إبراىيم-2
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،ككاف ذلػػػػة بدايػػػػة اظتنعطػػػػف          قػػػػدنتان  باعتويػػػػة الػػػػيت اكتسػػػػبتهاعتػػػػا عالقػػػػة  أدخل إليهػػػػا مبػػػػافو الك ،اإلسػػػػالمية
نػػػازالت عسػػػكرية منػػػذ اظتراحػػػل األكىل ،فبعػػػد أف عاشػػػت الػػػدكؿ اإلسػػػالمية مي يف مسػػػارىا الػػػذم داـ لقركف

مػػن أجػػل  ها الػػبعضضػػكتػػارة أخػػرل ضػػد بع،األجنبيػػة كالركمػػاف كالفػػرس كاليونػػاف تارة لتكوهنػػا ضػػد الػػدكؿ
تمثػل ي خػر  عػدكه ،دعاىػا اليػـو اظتناني تعماؿ السيف كالػرمح ك باس من اجملاؿ اصتغرايف اكتساب أكرب قدر

 ة قنػوات إىل عقػوؿ أفػراد غتتمعا ػاهػا عػدَّ تلزتبالعوظتػة الػيت اظتسػمَّاة يف الزخم اعتائل من الرسائل اضتضارية 
  (1 اليت يبدك أهنا قد خسر ا يف هناية اظتطاؼ. للنزكؿ إىل ساحة اظتعركة

 مفهـو العولمة: 3-1
يرجػػػع االشػػػتقاؽ اللغػػػوم لكلمػػػة عوظتػػػة إىل الفعػػػل علًػػػم أم عرؼ،كعػػػػػػػػػاظتو أم غلػػػػػػػػػبو :لغػػػة 3-1-1

عػػػلمان،كعًلم األمػر أم أتقنػو،كالعىلىم الرايػة،العاملى اطتلػ  كلػو،كالعيالًَّمي ىػو اإلنسػاف اضتػذؽ الػذكي،كالعىٍلمىاء 
  (2 ىي الذرع اظتستعملة يف اضترب.

كالػػذيرع ية اجملتمع،غيػػاب البعػػد الوطػػػػين أك القػػػػػومي اظتكػػػػػػوف لشخصػػػػػ العوظتػػة ىػػي:اصػػطالحا 3-1-2
،كىػػػي  ػػػم اصتانػػػب الثقػػػايف بالدرجػػػة األكىل (3 لػػػو يف فوضػػػى الالَّىويػػػة كمعركػػػة االسػػػتعمار اصتديػػػدالػػػواقي 

باعتبػػػػاره ذلػػػػة الكػػػػل اظتعقػػػػد اظتتشػػػػابة مػػػػن أسػػػػاليب اضتياة،كللعوظتػػػػة نػػػػوعني األكؿ غػػػػري مػػػػادم كالثػػػػاٍل 
ادم،اكم   كوهنػا جػزءان ال يتاػزأ مػن ثقافػػة اإلنسػاف الػذم يعػيا اصتػانبني معان،يتضػمن اصتانػػب األكؿ مػ

         القػػػيم كالػػػنظم كاالعتقػػػادات كالتقاليػػػد،أما الثػػػاٍل فيمثػػػل التاسػػػيد اسػػػوس ظتػػػا ىػػػو معنػػػوم فيمػػػا يصػػػاغ 
ائل االتصػػػػاؿ كاظتػػػػواد س ككسػػػػمػػػػن عمػػػػائر كأدكات يسػػػػتعملها اإلنسػػػػاف يف قضػػػػاء حوائاػػػػو اليوميػػػػة كالليبػػػػا

...إخل،كقد سػػػهَّل انتشػػػارىا بػػػني الػػػدكؿ بنوعيهػػػا  اظتػػػادم كالالٌمادم(صػػػفة التغػػػري الػػػيت تطبػػػع االسػػػتهالكية
                                  

   www.alkutubcafe.com  04،ص:نشوء الحضارة اإلتسالميةأزتد القصص،-1
  1137-1136ساب ،ص: ادم،مصدرفريكز ب-2
يسػػػػموف تقدَل صػػػػالح قنصوه،،تررتػػػػة طلعػػػػت الشػػػػايب، ػػػػداـ الحضػػػػارات،إعادة  ػػػػنع النظػػػػاـ العػػػػالميصػػػػامويل ىنتناتػػػػوف،-3

 19،ص:1996شوسرت،إمريكا،

http://www.alkutubcafe.com/
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  اجملتمعػػات كإقباعتػػا علػػى كػػل مػػا ىػػو جديد،إضػػافة إىل سػػيادة النظػػاـ الرأشتػػايل كسػػقوط النظػػاـ االشػػرتاكي 
،كألف عتػذه األخػرية (1 عوظتػة أك مػا يسػمى بتاػان  الثقافػةـ،حيث عاَّل من انتشػار ال20يف هناية القرف 

معػػػػمن يف التػػػػاريف دقَّػػػػت العديػػػػد مػػػػن الػػػػدكؿ نػػػػاقوس اطتطر،فالشػػػػعب الػػػػذم يفقػػػػد ثقافتػػػػو يفقػػػػد حتمػػػػا 
  تارمتو،كالعوظتػػػة مػػػن شػػػ هنا أف حتػػػدث تػػػ ثريان جوىريػػػان فيهػػػا،فهي تعمػػػل إف صػػػحَّ التعبػػػري علػػػى قطػػػع اضتبػػػل 

         كػػػوف فيػػػو كػػػل جزئيػػػة اظتسػػػمى بػػػاجملتمع كالػػػذم يشػػػبو يف ىػػػذا اضتالػػػة اصتنػػػنيالسػػػرم بػػػني الوسػػػ  الػػػذم تت
كاضتضػػارة الشػػبيهة بػػاألـ الػػيت يػػرتا يف أحشػػائها،ألهنا الوسػػ  الػػذم تتكػػوف فيػػو رتيػػع خصػػائص اجملتمػػع 

 اظتتحضر.
 دكافع تفشي العولمة: 3-2

مػػا ىػػو جديػػد،فهي ليسػػت غتػػرَّد  يقودنػػا اضتػػديث عػػن العوظتػػة إىل اضتػػديث عػػن اضتريػػة يف اسػػتقباؿ كػػل
ق  فعلها بسهولة كيسر،بل ىي أكثر من ذلة،إذ تعتػرب سػببان كىػدفان  اختيار أك تعبري عن ضركرة باطنة لتي

يف حدي ذا ا،كىي اضتقيقة األكىل الػيت عرفهػا اإلنسػاف كحػرص علػى اضتفػاظ عليها،ألنػو مػن خالعتػا دتكَّػن              
 أهنا تكوف يف بعػض األحيػاف مػن بػني األسػباب اظتباشػرة الػيت حتػدث منعرجػان من بلوغ مراتب اضتضارة،إالَّ 

خطػػريان يف حياتنػػا،كىو مػػا جعػػل بعػػض اظتفكػػرين ي كػػدكف يف حػػديثهم عنهػػا أهنػػا تنطػػوم علػػى مبػػدأ ىػػدَّاـ 
،لػػذلة أمكػػن القػػوؿ     (2 يكػػوف مػػن شػػ نو القضػػاء علػػى اظتقومػػات األساسػػية الػػيت قامػػت عليهػػا أم حضػػارة

كانػػػت مػػػن األسػػػباب األكىل لػػػدخوؿ التيػػػارات الغريبػػػة كاسػػػتقرارىا يف اجملتمعػػػات علػػػى شػػػكل مػػػادم أهنػػػا  
كمعنوم،كما كاف للهيمنة السياسية اإلمريكية كانتهاء مطاؼ اضترب الباردة اليت كانت قائمة بينها كبػني 

يف بعػػػض األحيػػػاف  ،دكر كبػػػري يف اسػػػيد ظػػػاىرة العوظتػػػة الػػػيت أيطلػػػ  عليهػػػا(3 االحتػػػاد السػػػوفيايت لصػػػاضتها
مصطلح أمركة العامل،حيث حرصت أمريكا على بلورة مفهـو موحد تكوف فيو قيمها سيدة اظتطاؼ،كقد 

                                  
 21-20،ص:ساب  رجعصامويل ىنتناتوف،م-1
  77-76 :ص،2015ار الفكر اظتعاصر،بريكت،د،18،طالمقافةمشكلة مشكالت الحضارة،مالة بن نيب،-2
  71 :صػ،1963،دار الطباعة اضتديثة،مصر،2ط،مشكلة الحريةمشكالت فلسفية،زكرياء إبراىيم،-3



 عث التنمية الحضرية بمنطقة تلمسػػػػػػػػافدكر العامل االجتماعي كاإلدارم كالعولمة المقافية في ب       المالثالفصل 

352 

 

اعتمدت من أجل ذلة على العامػل االقتصػادم،عرب اسػتعماعتا لنظػاـ مػايل أثقػل الػدكؿ الناميػة بالػديوف 
  (1 .كحاؿ دكف تكوينهم لقاعدة اقتصادية اعلهم يف منئن عن التبعية عتا

كبػػذلة بػػدأت عالػػة العوظتػػة تسػػري بشػػكل متسػػارع كمظاىرىػػا تنتشػػر يف كػػل مكػػاف سػػواءان يف الػػدكؿ 
أك الػدكؿ اظتتخلفػة الػيت تبػوء بآثامها،نتياػة عػدـ كعيهػا حتسن تسػيريىا كتوظيفهػا ظتصػلحتها، اظتتقدمة اليت

بػػػثي شتومهػػػا يف اجملتمعػػػات كقلَّػػة حيلتهػػػا مبػػػا متفيػػػو الوجػػػو اضتقيقػػػي ظتظهػػػر التقدـ،كقػػػد سػػػاعد يف نشػػػرىا ك 
إضػػافة إىل العػػاملني السػػابقني كسػػائل االتصػػاؿ كأكعيػػة اإلعػػالـ الػػيت اختزلػػت اظتسػػافات كأسػػقطت مفهػػـو 

أصبح ؽتكنان اليـو أف نزكر مدينة من مدف العامل من شاشات اضتواسيب اظتوصلة بشبكات حيث اضتدكد،
قػػػة كاصتودة،تػػػدخل إىل عقػػػوؿ         مشػػػاىديها لتػػػزرع فػػػيهم ثقافػػػة جديػػػدة كغريبػػػة اإلنرتنيػػػت بصػػػور عاليػػػة الدي

عػػن اعتويػػة الػػيت ترعرعػػت فيهػػا قػػيمهم كشخصػػيتهم،كما ظهػػرت يف شاشػػات التلفػػاز بعػػض مػػن اضتصػػص 
كحػوارات اسػلني بػال حػدكد ،مثل أطبػاء بػال حػدكد كمر مػن قػرب أك بعيػد حتمل أشتػاء ختػدـ مفهػـو العوظتػة

  (2 بال حدكد...إخل.
رم ىو ا خر عامالن جوىريػان يف اسػيد مفهػـو العوظتػة بػني الػدكؿ باعتبارىػا القاسػم شكَّل اجملاؿ التاا

اظتشػػػرتؾ بينها،لقػػػد أصػػػبح كسػػػيلة ناجحػػػة للػػػرتكي  للعوظتػػػة،كذلة عػػػن طريػػػ  نظػػػاـ عػػػاظتي موحػػػد يعمػػػل        
ة العاظتية على إرساء قواعد اارية مشرتكة كفقا ظتبدأ حرية التبادؿ الذم تعمل على اسيده منظمة التاار 

،كقػػد زاد      (3 ـ1947ـ،كذلػػة بعػػد عػػدد مػػن االتفاقيػػات الػػيت بػػدأت منػػذ سػػنة 1994الػػيت أنشػػ ت سػػنة 
يف حدة انتشار العوظتة،إضافة إىل ما يفَّ تقدنتو،أدَّل التقدـ اظتذىل الذم عرفو انتقاؿ البشر كما لتتاجونػو 

رباص بنقل عػدد ؿ،فمثالن ساقتت طائرات البويا كإبواسطة الطائرات كالسفن إىل انتشار العوظتة بني الدك 
                                  

 www.kotob،أنظر:25 :ص،رؤية تقنية،راىرة العولمة بين رفض العرب كاإلتسالميين كالتركيج الغربيػتمد مراد بركات،-1

arabia.com  

 21ص:ساب ،رجع ػتمد مراد بركات،م-2
قتصػػػػاديات مشػػػػاؿ غتلػػػػة ا،آثػػػػار انضػػػػماـ المنظمػػػػة العالميػػػػة للتجػػػػارة بػػػػين التفػػػػاؤؿ كالتشػػػػاـؤعيػػػػاش قويػػػػدر،إبراىيمي عبػػػػد ا،-3

  53 :ص،2005الشلف،،بن بوعليحسيبة جامعة العوظتة كاقتصاديات مشاؿ إفريقيا،ؼترب ،02إفريقيا،العدد 

http://www.kotob/


 عث التنمية الحضرية بمنطقة تلمسػػػػػػػػافدكر العامل االجتماعي كاإلدارم كالعولمة المقافية في ب       المالثالفصل 

353 

 

،كعليػو تكػوف قػد أدَّت دكران رياديػان يف انتشػار (1 ىائل من البشر بني القارات منذ تسعينات القرف اظتاضي
 شبعوا بو من ثقافة إىل غتتمعهم األصلي،كمن اَّ يكونوا قد أدخلوا مفهـو العوظتة بطريقة غري مباشرة إىل بلداهنم األصلية.مبادئ العوظتة اليت زتلها أكل ة السياح إىل الوجهة اظتقصودة،نتكن عتم أف ي ثركا كما نتكن عتم أف يت ثركا ككتلبوف ما ت

ة،كالوصوؿ إىل ذلة ىو اسيد للعوظتة يف رتيع اظتيتصادم،كقتا امل تكن مظاىر العوظتة ثابتة يف غتاؿ كاحد،بل جاءت شاملة صتميع اظتيادين،فكما سبقت اإلشارة    إىل ذلة اىتمت باجملاؿ السياسي كاالق ادين كاجملاالت اليت يهتم بو أفراد اجملتمعات باعتبار الثقافة،فعلى حدي ركاف األساسياف لدكاليب القول يف العامل حم تتمكن يف األخري من بس  ثقافة موحدَّ
      من األفكار كاألشياء يف عاملفيما يدكر من حولو قبل البدء            يف توظيف يديو،كىو ما جعل إطاره اظتعيشي تررتة مباشرة لثقافتو،ألف الفرد منذ كالدتو غارؽ فرد ب سلوب اضتياة يف اجملتمع،كما حتدد أسلوب اضتياة بسلوؾ الفرد فاجملتمع البشرم يف بداياتو األكىل اعتمد على اظتالحظة كالتفكري قوؿ مالة بن نيب ىي عالقة متبادلة حتدد السلوؾ االجتماعي لدل ال

  (2 اليت يعيا معها يف حوار دائم.
 :في منطقة تلمساف العولمة المقافية المعماريةكمظاىر أ وؿ  3-3

يت حتيا بداخلها،ال لشيء إالَّ ألهنا انبثقت عن ثقافة ليست عتا راب  مع ما ىو سائد ملموسان كماديان،عرب قيامها بتحويل اإلنتاج العمراٍل من عملية ذات منه  إبداعي إىل عملية حتكمها ضواب  كأس  غريبة عن اجملتمعات ال ائني،األمر الذم جعل من العوظتة كاقعان من الركافد األساسية اظتنبثقة عن الثقافة مالو عالقة باصتانب اظتعمارم،إذ يتبع ما لو عالقة بفكر البنَّ 
ابع العمػراٍل مػن أكلويػات القػائمني علػى بسػ  العوظتػة يف ،لػذلة كػاف تغيػري الطػ(3 بالبي ػة اضتضػارية اظتسػتوردة مػن اطتػارج يػاة اظتعاصػرة مػن االحتياجػات اظتاديػة كاظتعنويػة الػيت تػرتب  ارتباطػان كثيقػااليت تعترب اظتصدر األساسي للهوية اظتعمارية يف ػتي  تغيب فيو قيمػو الفنيػة كالتارمتيػة،ألهنا           ال تسػتايب إىل مػا تتطلبػو اضت يف اجملتمعات،كقد أدَّل ذلة إىل كضع اظتباٍل األثرية

ة يف تكوين اطتصوصية اضتضارية ألم أمة من األمم،فرتؾ اظتعامل التارمتية يف خانة النسياف،كإعالف ابع حضػارم ماضي األمة،سيكوف ذلة مبثابة ضياع للميزة الثقافية اطتاصة  ا،كمن ا تعر ض النسػ  اضتضػارم برمتػو إىل التفكػة كالتالشػي ليحػل ػتلػو طػ مشاريع تنموية كإنشاء مساكن كغريىا من اظتباٍل كف  مبادئ معمارية ال دتت بصلة إىل العامل،ألنو من بني الركائز اظتهمَّ
 جديد.

،كمػع بدايػة القػرف العشػرين بالتحديػد سػنة (4  فت  عيشو كتوجيػو فتػو اظتػدف،كبناء العمػائر الػيت كػاف يعػيا فيهػااظتيادين جارفة معها كثريان من القيم اإلنسانية،بعد أف دخلت ا لة حياة اإلنساف،كأصبح التصنيع ككفرة اإلنتاج العامالف اظتتحكماف يف ارتب  الفكرم اظتعمارم اصتديد اظتناىض ظتا لو عالقة بالرتاث العمراٍل بربكز الثورة الصناعية الغربية    اليت مشلت رتيع
 كاألمريكي مي  فانركه. نادت باضتداثة كاالبتعاد عن الكالسيكية اظتعمارية،من ركادىا اظتهندس الفرنسي لوكوربوزريو كاألظتاٍل جركبيوس كاالسباٍل جوزيو سريت ظهرت حركات فكرية معمارية 1903

،مشريان فيها أف اضتركة اظتعمارية اضتديثة ىي حركة Firts wandrover،يف رسالتو اليت بعث  ا إىل اظتعمارم فريتز كاندركفر Charles Rennie Machintoshمصطلح عمارة اضتداثة اليت استخدمت أكؿ مرة من قبل اظتعمارم تشارلز رينيو ماكنتوش انبثقت اصتذكر األكىل ظتصطلح العوظتة اظتعمارية اليت اسَّدت تفاصيلها يف كلو من مدينة تلمساف كندركمة كىنني عن 
إىل األصػوؿ اظتعماريػة الرتاثيػة مػع اضتفػاظ يف نفػ  الوقػت علػى اظتكتسػبات اضتديثػة،تعود بدايػة ظهورىػا     يف السػنوات األكىل         ركة أخػرل تسػمى بعمػارة مػا بعػد اضتداثػة الػيت انبثقػت عػن اضتركػة السػابقة كاختلفػت عنهػا يف التوجػو،إذ دعػت إىل الرجػوعػػػ،ا ظهػرت بعػدىا ح(5 ـ19ـ ك18حية،كىي الفن اصتديد اظتناىض للتوجهات اظتعمارية اليت كانت سائدة يف القػرف 

ىذه األخرية مل تتح مكانان يف قاموسها لكلمة تراث كىي اضتركػة الػيت تواكػب   ،كظهرت بعدىا العمارة التفكيكية اليت تتف  إىل حد  بعيد معها يف كوهنما أحدثا تغريان ملحوظان كثورة على الفراغ اظتعمارم،إالَّ أف(6 انب ا خرقتلت اصتللسبعينات،كقد بقيت يف هناية اظتطاؼ امتداد للحداثة فق ،فقد دعت ىي األخرل إىل اطتركج من التاريف،ألهنا انقادت كراء ما ىو حديث كأ
تفككية رجيل نتشي إىل األماـ كنظره إىل كل اصتهات.سيكية كرجيل نتشي إىل األماـ كنظره إىل اطتلف،كالعمائر اضتديثة رجيل نتشي إىل األماـ كنظره إىل األماـ،كعمارة ما بعد اضتداثة كال،كىناؾ من ذكر أف العمارة الكال(7 الفرتة اظتعاصرة

 8 )  
 كا جػر دتثلػت يف اظتسػتول االقتصػادم للػدكؿ األكربية،كقلَّػة االعتمػادات اظتاليػة اظتعتمػدة يف غتػاؿ البناء،كقػاموا باسػتخداـ مػادة غػري اإلشتنػتار البرتكؿ جرَّاء اضترب العربية اإلسرائيلية،فلا  اظتعماريوف الغربيوف إزاء ذلة الوضع إىل تبين أسلوب معمارم جديد يتماشى مع ضػعف كيف ستينات القرف اظتاضي ىبَّت رياح التغري على الوضع االقتصادم،بفعل ارتفاع أسع

  (9 الزجاج،ليصبح اظتبم كلو عبارة صندكؽ زحاجي راان للماؿ كالوقت.
 لقد ساعدت الظركؼ اطتانقة اليت دتر  ا عدد من الدكؿ للاوء إىل فت  عمراٍل غريب عنها،فتدىور

إىل ظهور مشكلة اإلسػكاف،كنقائص أخػرل ذات طػابع اجتمػاعي ػتػض،يفَّ الوضع االقتصادم الذم دفع مبعمارم أكركبا إىل االستنااد بالزجاج،كازدياد عدد السكاف الذم أدَّل 
التوجو للمباٍل العمودية اصتماعية اظتعركفة باسم العمارات ألهنا أقل تكلفة،كىو اسيد غري مباشر ظتفهـو 
العوظتػػة،كما يثػػري االنتبػػاه ىػػو الغيػػاب الكلػػي للاانػػب التخطيطػػي الػػذم نتكػػن مػػن خاللػػو تػػركيض مػػا يػػتم 

                                  
  ديدة اظتتحػػػػػدة،بريكتػػػػػػػػ،تررتػػػػػة جػػػػػورج كتػػػػػورة،دار الكتػػػػػاب اصت ػػػػػػػػػضارات علػػػػػى المحػػػػػػػػػالعولمػػػػػة المقافيػػػػػة الحجػػػػػريار ليكلػػػػػرؾ،-1

  21 ،ص:2004
  55 -43ص: ،مرجع ساب ،مشكلة المقافةمشكالت الحضارة،مالة بن نيب،-2
  64ص: ،....،مرجع ساب الرتاثعبد الباقي إبراىيم،-1
مصر التخطيطية كاظتعمارية،مركز الدراسات ،22غتلة عامل البناء،العدد ،العمارة العربية بين المحلية كالعالميةعبد الباقي إبراىيم،-2

  05،ص:1982
بػين عمػارة التصميم المعمارم الداخلي بػين تعدديػة المفػاىيم الفكريػة فػي القػرف العشػرين،حالة مقارنػة عمر جالؿ حفظػي،-3

  44،ص:2012الة ماجستري ختصص ىندسة العمارة،جامعة النااح نابل ،فلسطني، رس،الحداثة كعمارة ما بعد الحداثة
،تررتػة ػتمػد سػبيال كعبػد السػالـ بػن عبػد العػايل،دار توقػاؿ للنشػر،الدار ما بعد الحداثة حنين إلى ما قبل الحداثػةػتمد أركوف،-1

 48 ،ص:2007البيضاء،
،جامعػػة 03 ،العػػدد35 ،غتلػػة العلػػـو اعتندسػػية،اجمللدالفػػراغ المعمػػارم مػػن الحداثػػة إلػػى التفكي ،رؤيػػة نقديػػةمػػد حسػػن،نػػويب ػت-2

  838 :ص،2007أسيوط،مصر 
محػػػػددات تأكيػػػػد الهويػػػػة المقافيػػػػة العربيػػػػػة فػػػػي التصػػػػميم المعمػػػػارم مػػػػن خػػػػالؿ األتسػػػػلوب البنػػػػػائي اف،ىػػػػاٍل خليػػػػل الفػػػػرَّ -3

  staff.najah.edu ،05::ص،الحديث
 ،ص:1993،مركز الدراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصر،144غتلة عامل البناء،العدد ،نظرة على العمارة العالميةصالح زيتوف،-4
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ده كفقػػػا للثقافػػػة اطتاصػػػة بالدكلػػػة ػتَّػػػل اؾتػػػاز اظتشػػػركع،اكم كونػػػو دراسػػػات اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة اسػػػتريا
 ( 1 كعمرانية تيبم على معطيات تارمتية كإحصائية كحتليلية كىندسية خاصة بالدكلة.

عًمػػػد القػػػائموف علػػػى ختطػػػي  اظتػػػدف بالعػػػامل اإلسػػػالمي علػػػى إتبػػػاع خطػػػوات التصػػػميم اضتضػػػرم الغػػػريب       
إذ بػػػدأك بشػػػبكة الطػػػرؽ اليػػػة اػػػديدة ألمػػػاكن اظترافػػػ  الضػػػركرية الػػػيت لتتاجهػػػا أفػػػراد اجملتمع،مبػػػا يف ذلػػػة 

علػػػى إعمػػػار أطػػػراؼ اظتدينػػػة كلػػػي  مراكزىػػػا بالسػػػكاف،كىي  الػػػػػػػازء اظتخصػػػص إلسػػػكاهنم،كما عمػػػدكا
تركيج ظتفهـو العوظتػة لػتعميم جيلبت من الدكؿ اليت  إحدل السيمات اظتعمارية اصتديدة يف ختطي  اظتدف،كقد

ثقافتهػػا كتطفػػوا  ػػا إىل السػػػطح،كانعك  ىػػذا التوجػػو يف البنػػاء علػػػى اظتيػػداف االجتماعي،فقػػد أصػػػبحت 
تلػػة الشػػوارع الرئيسػػية مبثابػػة حػػدكد تفػػرؽ بػػني األحيػػاء السػػكنية،بعد أف كانػػت يف كقػػت مضػػى يف اظتػػدف 

 ػا يف أيػاـ الصػيف اضتػارة لتبػادؿ  قيفات الػيت تنتشػراإلسالمية العتيقػة نقطػة التقػائهم كاصتلػوس حتػت السػ
اضتديث،عنػػػدما كانػػػت ػتػػػاكر للػػػرتاب  االجتمػػػاعي كعلػػػى عالقػػػة كطيػػػدة باظتقيػػػاس اإلنسػػػاٍل،كلكن اليػػػـو 

صػػػػػحَّ التعبػػػػػري مباشػػػػػرة مبػػػػػا أنتاتػػػػػو يػػػػػد اإلنسػػػػػاف مػػػػػن تكنولوجيػػػػػا يف ؼتتلػػػػػف  أصػػػػػبحت علػػػػػى عالقػػػػػة إف
             اٍل ؾتػػم كمػػا سػػبقت اإلشػػارة عػػن دخػػوؿ التيػػارات الفكريػػة الغربيػػة اجملاالت،ىػػذا التغػػري يف اظتفهػػـو العمػػر 

الشػػة أف اإلدارة جػػزء ال    (2 عػػن طريػػ  الػػذين تػػ ثركا مببادئهػػا  إضػػافة إىل مػػا فرضػػتو سنػػػػػَّة بالتاديػػد.
يػان إالَّ بورقػة يتازأ من حياة اإلنساف،حيث ال تبدأ حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد كال تنتهػي رشت

أخرل ىي شهادة الوفاة،كىي أسلوب من أسػاليب التنظػيم الٌػي عتػا إطارىػا القػانوٍل اطتػاص  ػا يضػب  
،كىػػػي يف اضتقيقػػػػة سػػػػالح ذم (3 توجها ػػػا كعتػػػػا جانػػػب مػػػػايل تنفػػػػذ بػػػو أىػػػػداؼ السياسػػػة العامػػػػة للػػػػبالد

                                  
الدراسػػات التخطيطيػػة  مركػػز،05دد العػػ،غتلػػة عػػامل البناء،ن الجػػاىزة ىػػل نحػػن فػػي حاجػػة إليهػػا تجربػػة المسػػاككمػػاؿ أميمػػة،-1

  14-12 :ص،1980 كاظتعمارية،مصر
،مركػػػز الدراسػػػات التخطيطيػػػة 05،غتلػػػة عػػػامل البنػػػاء العػػػدد إحيػػػاء القػػػيم فػػػي تخطػػػيط المدينػػػة اإلتسػػػالميةعبػػػد البػػػاقي إبػػػراىيم،-2

  22،ص: 1980كاظتعمارية،مصر،
الدكلػػػة اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3

  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
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كمن جهة أخػرل نتكػن أف تكػوف  حٌدين،فمن جهة نتكن من خالعتا بعث عملية التنمية اضتضرية باظتدف
 مبثابة حارة عثرة يف طريقها كذلة لألسباب التالية:

 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.ظتتطلبات اظتػواطنني أ
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف - عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية. إىل

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (1 عقباىا.
 ياتسي: اإلشكاؿ الس 6-4   

 
 
 

 

 يف العامل العريب ت رجح الفكر اعتندسي  نذاؾ بني النظرة الية كالعاظتية،فهناؾ من رأل ضركرة ت صيل

العمارة كالرجوع إىل الرتاث،كىنػاؾ فريػ   خػر انصػاغ كراء النظػرة اضتديثػة يف البنػاء كالتشػييد قاطعػا بػذلة 
االتصػػاؿ اضتضػػارم بػػني اظتاضػػي كاضتاضػػر،كىو مػػا حػػدث بعػػد تالشػػي الصػػبغة التارمتيػػة للمدف،كتسػػاق  

،ػتدثػػػة بػػػذلة انفصػػػامان  يف الشخصػػػية اظتعماريػػػة       اظتبػػػاٍل التارمتيػػػة الواحػػػدة تلػػػول األخػػػرل كيومػػػا بعػػػد يـو
                                  

  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
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كتراجع األصوؿ اضتضرية أماـ االزدىار كالرخاء اظتادم،كاالااه ؿتو االستهالؾ بدالن من اإلبداع كاافظة 
علػػى الػػرتاث اظتعمارم،كػتاكلػػة تنميتػػو ليواكػػب اظتتطلبػػات اصتديػػدة الػػيت لتتاجهػػا أفػػراد اجملتمع،لقػػد أشػػار     

ـ،حيػث ذكػر اظتعمػارم عبػد البػاقي 1986التلفزيػوف الربيطػاٍل يف سػنة  إىل جزءو من مضػموف ىػذا الواقػع
إبراىيم أنو يفَّ تقدَل حلقات إعالمية بعنواف العمارة يف مفرتؽ الطرؽ،عاصتت ؼتتلف االااىات اظتعمارية 
اظتعاصػػػرة متنقلػػػة بػػػني طرزىػػػا كأسػػػاليبها التصػػػميمية،كقد خيصصػػػت مػػػن بػػػني تلػػػة اضتلقػػػات كاحػػػدة حػػػوؿ 

سالمية،يفَّ اإلشارة فيها إىل ؽتيزا ا،كإىل شيء  خر دتثل يف ت ثرىا العميػ  بػالفكر الغػريب الػذم العمارة اإل
تسػػلَّل إىل عقػػوؿ اظتعمػػاريني عػػرب عػػدَّة قنوات،إمَّػػا عػػن طريػػ  االحتكػػاؾ مػػع اظتعمػػاريني الغػػربيني،أك زيػػارة 

ذكر أيضػػػا أنػػػو بعػػػد أف سػػػاَّل بلػػػداهنم كالدراسػػػة فيهػػػا،أكاالطالع علػػػى مشػػػاريعهم يف اظتقػػػاالت كغريىػػػا،ك 
اضتلقػػػة اطتاصػػػة بالعمػػػارة اإلسػػػالمية ليقػػػـو بعرضػػػها علػػػى زمالئػػػو اظتعمػػػاريني مبركػػػز الدراسػػػات التخطيطيػػػة 
كاظتعمارية مل لتضر إالَّ نفره قليل،األمر الذم يعك  االرتباط الشػديد للمعمػاريني مبػا كصػلت إليػو الػدكؿ 

 ( 1 نتهى يف العمارة.األكركبية،ضن ا منهم أهنا بلغت ًسدرة اظت
أشار أحد الدراسني إىل ما  لت إليو الثقافػة اظتعماريػة اطتاصػة بالػدكؿ اإلسػالمية ميعػربان عنهػا مبصػطلح 

الالَّتارمتيػػة،أم غيػػاب الفعػػل العقلػػي التػػارمتي الػػذم يت سػػ  مبوجبػػو التواصػػل اضتضػػارم ألمػػة مػػن األمػػم       
ينهػا مػن بالػيت ،(2 لعتيقة الزاخرة برتاث عػريب إسػالمي مػادمكىو الواقع الذم تعرضت لو رتلة من اظتدف ا

          كتركهػػػا لعػػػدَّة مناػػػزاتم مػػػن تػػػداكؿ الػػػدكؿ علػػػى االسػػػتقرار فيها،بػػػالرغك ،مدينػػػة تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنني
          يف ؼتتلػػف اجملاالت،انػػدثر منهػػا الػػبعض كبقػػي الػػبعض ا خػػر شػػاىدان علػػى مسػػتول رقيهػػا كصػػورة ثقافتهػػا 

ة التغيري كالتاديػد الػيت فرضػها اإلنسػاف اظتعاصػر،بيغية حتسػني إطػاره اظتعيشػي صراع دائم مع الزمن كسنَّ يف 
                                  

التخطيطيػػػػػة  مركػػػػػز الدراسػػػػػات،81 ،غتلػػػػػة عػػػػػامل البناء،العػػػػػددالعمػػػػػارة أـ المعمػػػػػاريوف فػػػػػي مفتػػػػػرؽ الطػػػػػرؽعبػػػػػد البػػػػػاقي إبػػػػػراىيم،-1
  05 :ص،1987كاظتعمارية،مصر 

العمػارة كالعمػراف يف إطػار التنميػة  لتقػىم،التشكيل المعمارم كالعمراني كىوية بعض مناطل مدينػة القػاىرةتوفي ،ىدل ػتركس -2
  02 :،ص2004فيفرم 26-24القاىرة،اظتستدامة،جامعة القاىرة،كلية اعتندسة،
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ا أرسػػتو مػػن مفػػاىيم 
ى
كمواكبػػة التطػػورات اضتاصػػلة يف اجملتمعػػات الػػيت تػػ ثَّر  ػػا فكريػػان حتػػت عامػػل العوظتػػةً،ظت

النبعاثها مػن مدرسػة الباىػاكس اظتت سسػػة للفكػر اظتػادم تبتعػد كػل االبتعػاد عػن اصتوانػػب الركحيػة كالرتاثيػة،
  ـ اضػور اظتهنػدس لوكوربوزييػػو1928 بشػرؽ أظتانيا،كفيهػا يفَّ إجػراء االجتمػػاع العلمػي لعمػارة اضتداثػة سػػنة

كقػػد أيشػػري فيػػو إىل أف األخػػذ باظتبػػادئ اظتعماريػػة اظتوركثػػة عػػن األسػػالؼ رجػػوع إىل الػػوراء كختل ػػف كبري،فػػتمَّ 
منذ ذلة اضتني االااه إىل العمارة الصرحية،كساقتت األفكار اليت طرحها اظتعمارم األظتاٍل مي  فاندرك 

Mies Van Derroh أم االعتماد على مباٍل صػغرية اظتلخصة يف مقولتو الشهرية:"األقل ىو األكثر،"
  (1 اضتام تتضمن عدد كبري عائالت،كىو ما أدَّل إىل ميالد ما يسمى العلب الكربيتية أكالعمارات.

تنتشػػػر بكػػػل مػػػن مدينػػػة تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنػػػني غتموعػػػة مػػػن العمػػػائر الػػػيت أنشػػػ ت سػػػواء علػػػى يػػػد 
لػػة يف إطػػار اسػػيد مػػا تقتضػػيو عمليػػة اطتػػواص أك مػػن طػػرؼ اضتكومػػة اصتزائريػػة بػػنم  معمػػارم غريب،كذ

التنمية اضتضرية من استحداث ظتشاريع تنموية تليب رغبات اظتواطنني اظتختلفػة، كطػرؽ اظتواصػالت كمراكػز 
 لعالج كالربيد كأماكن العمل كالتعلم كالسكن ... إخل.

 كيفيػػػة ككػػػذا مكػػػاف بنائها،فمػػػا كل يفػػػػػػػػع،لكن اظتشػػػػػػػػػيػػػػػػذه اظتشال ىػػػػػػػكلة يف إؾتػػػاز مثػػػػػػػػػال تكمػػػن اظتش
             تتميػػػػز بػػػػو كػػػػل مػػػػن مدينػػػػة تلمسػػػػاف كندركمػػػػة كىنني،يفػػػػرض مراعػػػػاة اظتوضػػػػوع اطتػػػػاص بػػػػالرتاث كمكانتػػػػو 
يف اضتاضػػر كاظتسػػتقبل،إذ ال نتكػػن يف أم مػػن األحػػواؿ تفضػػيل كاحػػد علػػى  خػػر،لكن الواقػػع اظتعػػاش دؿَّ 
             علػػى تفػػوؽ العوظتػػة الثقافيػػة علػػى مػػا لػػو عالقػػة بػػاظتورث اظتعمػػارم،فمثالن أيؾتػػز مبدينػػة تلمسػػاف عػػدد ىائػػل 

ب كجهػة نظرنػا إالَّ ألف اظتعمػاريني من اظتباٍل ب سلوب معمػارم يربطهػا مبرجػع غريػبو عنهػا،ال شػيء حسػ
تبنػػػػػوا اظتػػػػػنه  الػػػػػذم فرضػػػػػتو العوظتػػػػػة،دكف دتحيصػػػػػو كالوقػػػػػوؼ علػػػػػى مػػػػػدل مالئمتػػػػػو للماضػػػػػي اظتعمػػػػػارم 

 الذم أحدث تنافر كتناقض كاضح يدركو العاـ قبل اطتاص. كىويتو،األمر
داريػػة اظتناػػزة مػػ خران   كمػػن رتلػػة اظتنشػػآت اظتتػػ ثرة بػػالقيم االجتماعيػػة كالثقافيػػة لػػدكؿ أخرل،اظتقػػرات اإل

بلقايػد،كاظتقر اصتديػد للاامعػة ىػو يف حػدي ذاتػو       بدائرة منصورة على مقربة من اظتقر األكؿ صتامعػة أيب بكػر
                                  

  02 :صىدل ػتركس توفي ،مرجع ساب ،-1
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خلى إىل حد  ما من التفاصيل اظتعمارية األصػيلة الػيت دتيػز  ػا الطػابع العمػراٍل للمدينة،اظتتضػمن لتشػكيل 
ول خػػػ  السػػػماء موحَّد،كإضػػػافة إىل مػػػا يفَّ ذكػػػره ىنػػػاؾ عػػػدد       معمػػػارم خػػػاص ذم دركب ملتويػػػة كمسػػػت

 من اظتباٍل القريبة من اظتعامل التارمتية اليت اسد االرتباط الوثي  مع األشكاؿ اضتديثة.
مل يتوقػف تػ ثري العوظتػة عنػد طريقػة البناء،كتوجيهػو إىل فكػر جديػد كبعيػد عػن اعتويػة العربيػة اإلسػػالمية      

إىل تغيػػػري اظتخطَّػػػ  اظتعمػػػوؿ بػػػو يف ترتيػػػب الفضػػػاءات اضتضػػػرية،فمثالن انتشػػػرت مبدينػػػة ندركمػػػة بػػػل تعػػػدَّاه 
أحياء جديدة،كف  ؼتط  يتماشى مع ما تتطلبػو السػيارة كاظتواصػالت كلػي  اظتقيػاس اإلنسػاٍل،كما كػاف 

لنػػواة األكىل معمػوالن بػو يف تصػػميمات اظتػدف العتيقػة،فتغري نتياػػة لػذلة ملمحهػا العػػاـ كأصػبحت اظتدينػة ا
ملاػػ  ظتعسػػورم اضتػػاؿ الػػذين مل يسػػػتطيعوا اقتنػػاء مسػػكن باألحيػػاء الػػػيت تػػرتجم بشػػكل مباشػػر اظتنعطػػػف 

 الذم انتهاتو العمارة يف مدينة تلمساف كندركمة كأيضا مدينة ىنني.
كػػػل مػػػا تقػػػػػدَّـ ذكػػػره حػػػوؿ التحػػػوؿ النػػػاجم عػػػن العوظتػػػة اظتعماريػػػة كإرسػػػاء مفػػػاىيم جديػػػدة يف غتػػػاؿ 

ي  كاالنشاء اعتندسي،سنتعرض لو بالتفصيل يف اصتػزء اطتػاص بػالتلوث البصػرم ب نواعػو الػذم ؾتػم          التخط
 عن دخوؿ فت  غريب على خصوصيات اظتنطقة.

 :خال ة الفصل
خلصػػػػت معطيػػػػات ىػػػػذا الفصػػػػل إىل أف قلػػػػة كتفػػػػاقم أعػػػػداد السػػػػكاف عتػػػػا تػػػػ ثري يف تنميػػػػة اجملػػػػاؿ  لقػػػػد
ال طاظتا أف توابع اضتضارة ىي مػن اظتتطلبػات األساسػية الػيت التنمية اضتضرية،أك باألحرل عملية اضتضرم،

مقػػػدار حصػػػوؿ التنميػػػة اضتضػػػرية كبػػػني عػػػدد يسػػػعى لتحقيقهػػػا اإلنسػػػاف،أم أف ىنػػػا عالقػػػة طرديػػػة بػػػني 
السػػػكاف يف اظتدينػػػة،فمثالن كجػػػود امػػػع بشػػػرم يسػػػتلـز  بنػػػاء سػػػكنات كمركػػػز لالستشػػػفاء ك خػػػر خػػػاص 

 ن اظتقرات اإلدارية اليت تسري ش كهنم.بالتعلم كغريىا م
ىذه العالقة بدت كاضحة يف كل من مدينة تلمسػاف كندركمػة كىنني،فمدينػة تلمسػاف الػيت كػاف عػدد 

 1960نسمة كذلة يف أخر إحصاء قاـ بو اظتستعمر يف سػنة  79166سكاهنا قبل االستقالؿ حوايل 
يل مرتني،كقػػد رافػػ  ىػػذه الزيػػادة ،أم أنػػو تضػػاعف اػػوا2008سػػمة سػػنة ن140158كصػػل إىل حػػدكد 
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ىػػػػآ عنػػػػدما احتلهػػػػا 15تضػػػاعف مسػػػػاحتها بشػػػػكل ملفػػػػت لالنتبػػػػاه،ففي الوقػػػػت الػػػػذم مل تتاػػػػاكز فيػػػػو 
ىػػآ يف الفػػرتة االسػػتعمارية إذا مػػا حتسػػبنا 53اظتسػػتعمر الفرنسػػي،ا زادت مسػػاحتها لتصػػل إىل أكثػػر مػػن 

                  ،أم 2كلػػػػػػػم33ىػػػػػػػآ مػػػػػػػا يعػػػػػػػادؿ 3300األحيػػػػػػػاء السػػػػػػػكنية اظتنازةكػػػػػػػاألف  اصتميػػػػػػػل كالكرز،لتصػػػػػػػل إىل
 ىل اليت ت سست قبل غتيئ اظتستعمر.ة األك ػػػرة عن اظترحلػػػػم 220فت اوايلػػػػػػأهنا تضاع

فقػػػد تضػػػاعف عػػػددىا  سػػػكانيان  كفيمػػػا متػػػص مدينػػػة العتيقػػػة بندركمػػػة فقػػػد عرفػػػت األخػػػرل اكتضاضػػػان 
عتاػػػرة الريفيػػػة ألصػػػحاب القػػػرل اجملػػػاكرة بشػػػكل تػػػدركتي منػػػذ أف خضػػػعت للمسػػػتعمر الفرنسػػػي بفعػػػل ا

كسياسػة االسػتيطاف الػيت طبقهػا اظتسػػتعمر يف رتيػع اظتػدف،األمر الػذم ؾتػم عنػػو بػركز كثافػة سػكانية عاليػػة 
،كعمومػػا نتكػػن القػػوؿ أف 1960قبيػػل االسػػتقالؿ كبالتحديػػد سػػنة  ²ف/ـ 5.94بلغػػت أعلػػى نسػػبة عتػػا 

 2.154تكػػرر يف ندركمػػة،إذ زادت مسػػاحتها مػػن  نفػػ  األمػػر الػػذم حػػدث للمدينػػة العتيقػػة لتلمسػػاف
ىكتػار عقػب انشػاء اظتسػتعمر الفرنسػي 9حسب ما ذكره جراند جغيػـو إىل حػوايل  1867سنة  كتارى

ىكتػػار مػػا  230ػتموعػػة مػػن اظتسػػاكن السػػكاف اظتعمػػرين الػػذم أكفػػدىم إليها،لتصػػل حاليػػان إىل حػػوايل 
 اظترحلة األكىل اليت ت سست فيها. نمرة ع106،أم أهنا تضاعفت اوايل 2كلم2.30يعادؿ 

عرباف عػػن فكػػر إنسػػاٍل نػػابع عػػن كاقػػع ػػػػػػػا يػػػػػػػكالقتػػػػفارية،ػػػػػاظتعم ثقافيةػػػػػال وظتةػػػػػػمل اإلدارم كالعاػػػػػالع أٌمػػا   
يتوافػػ  مػػع اظتػػ ىالت  يف غتػػاؿ تنظػػيم اظتػػدف كتوجيههػػا مبػػابالنسػػبة لػػدكر اإلدارة فمعػػني خػػاص ببي ػػة معينة،

ف الصػرح العػاـ االقتصادية كالنمػو الػدنتغرايف اضتاصػل فيها،فقػد أصػبحت مػن اللَّبنػات األساسػية الػيت تكػوي 
يف التنميػة اضتضػرية،فقد عمػد اظتشػرع اصتزائػرم علػى إعػداد  كفيما متص  ليػات عملهػا ألم أمة من األمم

 قيػػ  مػػا لتتاجػػو أفػػراد اجملتمػػعكحت غتموعػػة مػػن اظتخططػػات التعمرييػػة الػػيت مػػن شػػ هنا تنظػػيم اجملػػاؿ العمػػراٍل
أماـ ىذه اظتخططات قامت اإلدارة الوصية على زتاية اظتوركث اظتادم إعداد غتموعة من اظتواد القانونيػة ك 

للحفاظ ككقاية اظتػوركث اظتػادم،لكن بقػي ىػذا العمػل غتػرد حػرب علػى كرؽ  98/04صاغتها يف القانوف 
 متية اظتواقع األثرية يف اظتنطقة. مقارنةن مع الواقع الذم تعيشو اظتعامل التار 
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لقيامهػػا بتحويػػل اإلنتػػاج  السػػاب العوظتػػة الثقافيػػة اظتعماريػػة فهػػي ال تقػػل شػػ نان عػػن العامػػل  كفيمػػا متػػص
من عملية ذات منه  إبداعي إىل عملية حتكمها ضواب  كأس  غريبة عػن اجملتمعػات الػيت حتيػا  العمراٍل

ثقافػة ليسػت عتػا رابػ  مػع مػا ىػو سػائد يف اجملتمعات،كقػد أدَّل  بداخلها ال لشيء إالَّ ألهنػا انبثقػت عػن
الػػيت تعتػػرب اظتصػػدر األساسػػي للهويػػة اظتعماريػػة يف ػتػػي  تغيػػب فيػػو قيمػػو تارمتيػػة ذلػػة إىل كضػػع اظتبػػاٍل ال

كىو الواقػػع الػػذم تعيشػػو كػػله مػػن مدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة كىنػػني،إذ تتشػػكل فيهػػا كتػػل الفنيػػة كالتارمتيػػة،
دية غريبة عن البي ة الية كمػا احتضػنتو يف اظتاضػي كمػا ال يػزاؿ باقيػان فيها،كذلػة سػواءن عنػد معمارية عمو 

            اطتػػػواص كاظتسػػػاكن أك القطػػػاع العػػػاـ كاظتنشػػػآت اطتاصػػػة مبػػػا لتتاجػػػو أفػػػراد اجملتمع،كلعػػػلَّ أىػػػم مػػػا سػػػاعد 
ثقافػػة اظتمعماريػػة األجنبيػػة الوافػػدة عػػرب يف اسػػد اللعوظتػػة الثقافيػػة ىوتػػ ثر اظتهندسػػني كالعامػػة مػػن النػػاس بال

 قنوات اإلتصاؿ كالتلفزيوف كاإلنرتنيت.
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 صل األكؿػالف
 دينة تلمساف كندركمة كىنين.ممظاىر التلوث البصرم في                

.ماىية التلوث البصرم-1
 ت ثريات التلوث البصرم من االحتالؿ الفرنسي إىل الوقت الرَّاىػػػن على مدينة تلمساف.  -2
 ت ثريات التلوث البصرم على اظتدينة العتيقة. 2-1
 ت ثريات التلوث البصرم على اظتوقع األثرم منصورة. 2-2
من الفرتة االستعمارية إىل الوقت ت ثريات التلوث البصرم على مدينة ندركمة العتيقة -3

 الرٌاىن. 
  ت ثريات التلوث البصرم من االحتالؿ الفرنسي إىل الوقت الرَّاىػػػن يف مدينة ىنني.-4
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  تمهيد:   
حتقيػ  اظتتطلبػػات كراء لإلنسػػاف سػعي الغػػري العقػالٍل ليعتػرب التلػوث بصػػفة عامػة أحػػد األكجػو السػػلبية ل

لعصػرنة ا أبػرز أنػواع التلػوث اظتنبثػ  عػن أحػدالتلػوث البصػرم يعَّد اظتادية من دكف مراعاة ما سينام عنو،ك 
ػػػػػدتو اضتكومػػػػػات علػػػػػى أرض الواقػػػػػع  يف اصتانػػػػػب اظتػػػػػادم كالالَّمػػػػػادم تلبيػػػػػةن  اظتفرطة،كالتمػػػػػدف الػػػػػذم جسَّ

ألخطػػار الػػيت تشػػوه رتػػاؿ كتػػاريف اظتػػوركث مػػن اظتتطلبػػات السػػكاف بواسػػطة عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية،كىو 
،كاظتتعػػػارؼ عليػػػو عنػػػد (1 زصػػػلة باعتويػػػة كالتفػػػٌرد كالتميػػػعتػػػا مباشػػػر علػػػى األصػػػالة الػػػيت  ألنػػػو اعتػػػداءاظتػػػادم 

يػػرتب  بػػاي   ماليػػة كالتارمتيػػة للمػػوركث اظتػػادممػػن القيمػػة اصتجانبػػان مهمػػان دارسػػي العمػػارة اإلسػػالمية أف 
هنػا إذا مػا كيًجػدت يف كسػ  ف الرغم من بقائهػا علػى مػرأل للعياف،قف على مدل انساامو فيو،كعلى كي

  .جوىرىػػػػافسيتالشى  غريب
الشػػػة أف اإلدارة جػػػزء ال يتاػػػزأ مػػػن حيػػػاة اإلنسػػػاف،حيث ال تبػػػدأ    ماىيػػػة التلػػػوث البصػػػرم:-1   

حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد كال تنتهي رشتيان إالَّ بورقة أخرل ىػي شػهادة الوفػاة،كىي أسػلوب 
مػػن أسػػاليب التنظػػيم الٌػػي عتػػا إطارىػػا القػػانوٍل اطتػػاص  ػػا يضػػب  توجها ػػا كعتػػا جانػػب مػػايل تنفػػذ بػػو 

،كىػي يف اضتقيقػة سػالح ذم حػٌدين،فمن جهػة نتكػن مػن خالعتػا بعػث (2 ىداؼ السياسة العامة للبالدأ
عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية باظتػػػدف كمػػػن جهػػػة أخػػػرل نتكػػػن أف تكػػػوف مبثابػػػة حاػػػرة عثػػػرة يف طريقهػػػا كذلػػػة 

 لألسباب التالية:
 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.
                                  

 150عفيف البهنسي،مرجع ساب ،ص:-1

اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة حػػػافظ،أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي -3
  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى
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ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػط- ر عتػػا سػػواءن  كػػاف عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي
ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      

 إىل استنزاؼ اظتوارد الطبيعية كالطاقات البشرية.

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (1 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

 
ل الدراسػػػة بتماثػػػل تكوينهػػػا اظتعمػػػارم كطابعهػػػا اظتشرتؾ،الحتػػػػوائهم نسػػػياان معػػػػػػػماريان دتيػػػزت اظتػػػدف ػتَّػػػ

 التخطي  اظتتحرر ؽتا ال شة فيو أف ذلة كالعلمي عرب درك ا اظتلتوية،ك مرتاصان ينبض بالنشاط التاارم 
 ،ىذه اظتيزة ىي من تتعرض للصراع (2 من قيود اظتعادالت الرياضية ىو سر رتاؿ اظتدف اإلسالمية العتيقة

(4 كالرباغماتيػة.(3 مع اضتداثة اليت يبدك أهنا تفوقت عليها،كىناؾ من يرل أنو أيضا صػراع بػني النوسػتاصتيا

                                  
  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1

 

 67ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص:-2

أم العػػػػػػػػػودة  "Nostos":الكلمػػػػػػػػػة األكىل التينيػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػل مركبػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن جزأين:نوسػػػػػػػػػتوس (La  nostalgie)النوسػػػػػػػػػتاصتيا-3
ني كالشػوؽ األمل،كالكلمة ككل حتمل مدلوؿ األمل العائد،كيف كقتنا اضتايل تستعمل الكلمػة للداللػة علػى اضتنػ أم" Algos"َكألغوس

 دكتػػػػػػ  27،غتلػػػػػػة اظتهندس،العػػػػػػدد كالحداثػػػػػػةالعمػػػػػػارة فػػػػػػي لبنػػػػػػاف بػػػػػػين التػػػػػػراث رىيػػػػػػف فيػػػػػػاض،ينظر:،اظتمػػػػػػزكج بالكآبػػػػػػة كاضتػػػػػػزف
(Dots)26:ص2011،بريكت 

" أم Tos" أم عمػل كتػػوس"Pragma"نيػة األصػػل مركبػة مػػن جػزأين براغمػػاىػي األخػػرل التي:Pragmatisme الرباغماتيػة-4
 فيػػػػاض،مرجعرىيف ينظر:،ما،كالكلمػػػػة ككػػػػل تعػػػػين عمػػػػل شػػػػيء مػػػػا كىػػػػي اليػػػػـو تػػػػدٌؿ علػػػػى مبػػػػدأ اظتنفعػػػػة كحتقيػػػػ  أكػػػػرب قػػػػدر منهػػػػا

 26ساب ،ص:
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ينحصػػػػر مفهػػػػـو التلػػػػوث البصػػػػرم يف كونػػػػو أحػػػػد النتػػػػائ  اظتباشػػػػرة الختفػػػػاء القيمػػػػة اصتماليػػػػة لشػػػػيء              
بعػض مظػاىر القبح،كيتاسػد ىػذا مشػاىد ا نتياػة  المتعػاض للػنف  البشػريةحدكث نػوع مػن اكىو ما،
  لعصػرنةيف النسي  العمراٍل العتي  بسبب اظت ثرات النااة عن اإلفػراط يف السػعي كراء مالػو عالقػة با األمر

العصػػر،كىو مػػا ألغػػى  كبعػػث عمليػػات تنمويػػة دتػػ  اصتانػػب العمػػراٍل للمػػدف مػػن أجػػل مواكبػػة حتػػديات
عػػدا اظتيػػزة الفنيػػة توجػػد القيمػػة التارمتيػػة الػػيت ؾتمػػت عػػن كػػوف  مها اظتػػوركث اظتادم،ففيمػػاالػػيت قػػدَّ اظتيػػزات 

كأنػو لتمػل بصػػمة يت نعػيا فيها،الػة زمنيػة بعيػػدة عػن الفػرتة اظتعلػم التػارمتي أك اظتوقػع األثػرم يرجػع إىل فػرت 
           التوصػػػل  الت حضػػػارية يفَّ مػػػن دالمػػػا حتملػػػو خاصػػػة بتلػػػة الفرتة،إضػػػافة إىل ذلػػػة القيمػػػة العلميػػػة اكػػػم 

               كػػػػاف ماديػػػػان  سػػػػواءان ،إىل تفعيلهػػػػا باسػػػػتعماؿ العقػػػػل كالرجػػػػوع إىل اطتػػػػربات الػػػػيت سػػػػبقتهم يف ذلػػػػة اجملػػػػاؿ
كيتضػػمن اظتػػوركث اظتػػادم قيمػػة عمليػػة تتمثػػل يف الػػدكر الػػوظيفي الػػذم تقٌدمػػو يف إطػػار دفػػع ، أك معنويػػان 

هػػػػػي اظتػػػػػادة اطتػػػػػاـ للصػػػػػناعة السػػػػػياحية الػػػػػيت تعتػػػػػرب صػػػػػناعة القػػػػػرف الواحػػػػػد ،ف(1 عالػػػػة التنميػػػػػة للماتمػػػػػع
 (2 .من دخل ال ب س بو ا تذره،ظتاظتواضيع اليت حظيت بعناية كبرية،فقد باتت من كالعشرين
 مفهـو التلوث: 1-1
يقاؿ أم لىطَّػػػفى يػيلىطيػػػفي الشػػػيء،ك يلػػػويث،يرجع االشػػػتقاؽ اللغػػػوم للتلػػػوث إىل الفعػػػل لىػػػوَّثى لغػػػة: 1-1-1

لتيػػػاث أم االخػػػتالط ،كمنػػػو اإل،كاخػػػتل  مػػػع بعضػػػو الػػػبعض يف فتوهبعضػػػو ببعض إلػػػػػتَّفأم نبػػات الئػػػث،
الشػػػة أف اإلدارة جػػػزء ال يتاػػػزأ مػػػن حيػػػاة اإلنسػػػاف،حيث ال تبػػػدأ    كىو،حػػػوؿ شػػػ ءو مػػػا كااللتفػػػاؼ

شػهادة الوفػاة،كىي أسػلوب  حياتو رشتيان إالَّ بورقة ىي شهادة اظتيالد كال تنتهي رشتيان إالَّ بورقة أخرل ىػي
مػػن أسػػاليب التنظػػيم الٌػػي عتػػا إطارىػػا القػػانوٍل اطتػػاص  ػػا يضػػب  توجها ػػا كعتػػا جانػػب مػػايل تنفػػذ بػػو 

                                  
1-Islam Benarbia,Op.cit,p:18-19 

 27-21:،ص2006،م سسة الوراؽ للنشر كالتوزيع،األردف،2،طأ وؿ الصناعة السياحيةزتيد عبد النيب الطائي،-2
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،كىػي يف اضتقيقػة سػالح ذم حػٌدين،فمن جهػة نتكػن مػن خالعتػا بعػث (1 أىداؼ السياسة العامة للبالد
وف مبثابػػػة حاػػػرة عثػػػرة يف طريقهػػػا كذلػػػة عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية باظتػػػدف كمػػػن جهػػػة أخػػػرل نتكػػػن أف تكػػػ

 لألسباب التالية:
 عدـ نزاىة اظتس كلني كنقص خبارا م يف تسيري الش كف العامة للماتمع.-
 التخلف اإلدارم،كمعناه عاز األجهزة اإلدارية عن حتقي  األىداؼ اظتطلوب منها،كعدـ االستاابػػػة-

 غتموعة من اظتشاريع كاظتقاكلني كاظتستثمرين.ظتتطلبات اظتػواطنني أك من يباشركف إنشاء 
ػػدَّد عنػػد إعػػػالف اظتشػػاريع التنمويػػة ضػػمن الربنػػام  اظتسػػطر عتػػا سػػواءن  كػػاف - عػػدـ كاقعيػػة األىػػداؼ الػػيت حتي

ذلػػة علػػى مسػػتول التخطػػي  أك أثنػػاء القيػػاـ بالبنػػاء كشػػ  الطرقات...إخل،مػػا سػػي دم يف هنايػػة اظتطػػاؼ      
 طبيعية كالطاقات البشرية.إىل استنزاؼ اظتوارد ال

 الب ء الشديد يف تنفيذ اظتشاريع التنموية ككذا اإلجراءات الاٌلزمة لتسيري اظتوارد البشرية كاظتالية.-
عػػػػدـ تفعيػػػػل مبػػػػدأ اظتراقبػػػػة أثنػػػػاء اسػػػػيد اظتشػػػػاريع،ما سػػػػي ٌدم إىل حػػػػدكث عواقػػػػب كخيمػػػػة ال حتمػػػػد -

 (2 عقباىا.
 اإلشكاؿ السياتسي:  6-4   

 
 
 

 (3 يضفي عليو صورة جديدة.ما بعد أف يضاؼ إليو معم التلوث يفيد تغري شيء ما، أفَّ ما يدؿ  

 التلوث ىو قياـ اإلنساف بطريقة مباشرة أك غري مباشرة ب ضتاؽ األضػػػػرار بالبيػػػ ةاصطالحا: 1-1-2   
                                  

اإلدارة فػػػي عهػػػد الرتسوؿ، ػػػلى اهلل عليػػػو كتسلَّم،دراتسػػػة تاريخيػػػة للػػػنظم اإلداريػػػة فػػػي الدكلػػػة أزتػػػد عاػػػاج الكرمػػػي حػػػافظ،-3
  27:،ص2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاإلتسالمية األكلى

  158:سعيد فكركف،مرجع ساب ،ص-1
 

 1493الفريكزأبادم،مصدر ساب ،ص:-3
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 ل على الرتكيبة الطبيعية،أمالطبيعية اليت يعيا فيػػػها،كىنػػػاؾ بعػػػػػػض الباحثني من عرَّفوه أنو طارئ أيدخً 

كفسػػػاد يف نوعيػػػة تلػػػة  فً  كتػػػدَّ ألرض كاظتػػػاء أٌدل إىل تغػػػريفيزيولوجيػػػة كالبيولوجيػػػة للهػػػواء كاالكيميائيػػػة كال
 العناصػػػر،كقدَّـ فريػػػ  مػػػن علمػػػاء الكيميػػػاء يف جامعػػػة سرتاسػػػبورغ الفرنسػػػية يرتأسػػػو الربكفيسػػػور ركبػػػري أفَّ 

تشػػػٌكل مصػػػدر خطػػػر لإلنسػػػاف  مكاهنػػػا كزماهنػػػا بنسػػػب عاليػػػة  غػػػريالتلػػػوث يعػػػين كجػػػود أشػػػياء غريبػػػة يف
ة أشػكاؿ،فعلى سػبيل كاضتيواف كالنبات كونو سببا مباشرا يف إحداث خلػل بالنظػاـ البي ي،كىػو ي خػذ عػدَّ 

ىناؾ التلوث اإلشعاعي كالتلوث البيولوجي كالكيميائي،إضافة إىل التلوث البصػرم،كىي  اظتثاؿ ال اضتصر،
 (1 .على ظهر ىذه البسيطة كاحد كىو النشاط اإلنساٍل كلها نارتة عن مصدر

كحسب ما ذكره بعض الدارسني أف لفظ تلوث يٌف تداكلو بعد ظهور الثورة الصناعية اليت قلبت مسار 
كالتوجػػػػو ؿتػػػػو ا الت اظتيكانيكية،اظتعيشػػػػة يف الػػػػدكؿ األكربيػػػػة مػػػػن الطػػػػابع الفالحػػػػي إىل االعتمػػػػاد علػػػػى 

 (2 .التصنيع
 صرم:مفهـو الب 1-2
،كيقػػاؿ أيضػػا بصَّػػرىه تبصػػريا أم عرَّفىػػو  1-2-1 لغػػػة:البصر لغػػة مػػن الفعػػل بىصىػػرى يػيٍبًصػػري أم نظىػػر يىنظيري

كأٍكضحىو،مصػػػػدر التبٌصػػػػر أم الت ٌمػػػػل كالتعٌرؼ،كعليػػػػو كلمػػػػة البىصىػػػػرًم تعػػػػين اظتشػػػػاىد كاظترئػػػػي بػػػػالتمحيص 
نػا لٍ عى جى كى  ﴿،قاؿ عػٌز كجػل:(3 العني كالقلب معامرتبة من الٌنظر ألنو يتضمن اشرتاؾ  كالٌتدقي ،أم أنو أعلى

﴾ةن رى صً بٍ ار مي هى ة النػَّ  يى 
 ،أم كاضحة كبينة تركهنا بعيونكم كحتسوهنا بقلوبكم.(1 

البصػػػر ىػػػو حركػػػة العػػػني كمػػػا يرتتػػػب عنهػػػا مػػػن انطباعػػػات كصػػػور ترتٌسػػػب علػػػى اصطالحا: 1-2-2
تضػػػفي عليهػػػا داللػػػة اظتسػػػ كلة عػػػن دتحيصػػػها يف الػػػٌدماغ،حم  شػػػبكة العػػػني لتنقلهػػػا األعصػػػاب إىل اصتهػػػة

 و أصحاب نظرية إدراؾ مكاضتام كدرجة الوضوح،كحسب ما قدَّ  م زىا من حيث اللوف كالشكل كالندتيي 
                                  

 18،ص:2008،اظت سسة اصتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،لبناف،1،طالتلوث البيئي كالعالقات الدكليةعامر طواؼ،-1

 19نفسو،ص:اظترجع -2
 

 135-134الفريكز أبادم،مصدر ساب ،ص:-3
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        سق  األشػػػعة الضػػػوئيةػػػػػػػة األكىل تػػػػػػػة،يف اظترحلػػػػػبثالثػػػة مراحػػػل أساسيإبصػػػار األشػػػياء نتػػػر  األشػػػكاؿ فػػػ فَّ 
يهػػا تسػػتقبل تكشػػف عػػن مالػتػػو الػػيت دتٌيزه،أٌمػػا اظترحلػػة الثانيػػة فف ح األشػػكاؿ لكػػيسػػط  مػػن اظتصػػدر علػػى

        كل،كاليت تتضػػػمن اطتصػػػائص البصػػػرية اطتاصػػػة بػػػوالػػػيت تػػػنعك  مػػػن سػػػطح الشػػػ العػػػني األشػػػعة الضػػػوئية
الضػػػػوئية يف شػػػػبكة يػػػػتم فيهػػػػا اميػػػػع اظتعلومػػػػات البصػػػػرية الػػػػيت تتلقاىػػػػا اظتسػػػػتقبالت ثالثػػػػة كيف اظترحلػػػػة ال

 حيث يػػػػتماظتعاصتػػػػة العصػػػػبية بالقشػػػػرة اظتخيػػػػة،يػػػػتم إرسػػػػاعتا إىل مراكػػػػز  كحتوعتػػػػا إىل نبضػػػػات عصػػػػبيةالعني،
 (2 .ف البصر أعم  من النظر كاظتشاىدةما يٌف ذكره يتبني بوضوح أ ،من خالؿتشفرىا كمعاصتتها إدراكيان 

 مفهـو مصطلس التلوث البصرم: 1-3
يٌتضػح أف اجتمػاع اظتصػطلحني لػو عالقػة       ،كاصطالحان  ا سػب  ذكػره عػن مفهػـو التلػوث كالبصػرم لغػةن ؽتَّ 

ا أك ألهنػػمشػػاىدتو، مػػا أىلًػػفى اإلنسػػاف ا لعػػدـ احتوائهػػا علػػىإمَّ ،مبػػا ال تستسػػيغو الػػنف  البشػػرية مػػن صػػورو 
        قصػػػػد كتفسػػػػد القيمػػػػة اصتماليػػػػة للمكػػػػاف الػػػػذم كقػػػػع عليػػػػو البصر،كيي حتمػػػػل دالالت تتنػػػػاقض مػػػػع ثقافتو،

بو غياب التالـؤ كاالنسااـ بني شي ني نتياة تػراكم عناصػر جديػدة علػى ذلػة الشػكل،كىو أحػد أكػرب 
اجملػػاالت  اظتػػوركث اظتعمػارم أحػػد أىػم ب يف حػدكثها اإلنسػاف،كيعدمشػكالت العصػر اضتػػديث الػيت تسػػبَّ 

نتياة افتقاد البي ة البصرية اطتاصة بو إىل القيم اليت دتٌيزه بفعل مػا اٍل من التلوث البصرم،اليت تع اظتتضررة
 متنػػػافرة مػػػع مػػػا ىػػػو موجػػػود باظتدينػػػة مػػػن معػػػامل لت مػػػادةن شػػػكَّ لتنميػػػة اضتضػػػرية مػػػن مبػػػاٍل كطرقات،تفػػػرزه ا

 (3 المي خاص.ػػ  إسػػػ  فتػػازة كفػػمن منَّة ظتسػػػاكن كدركبػػػػكنية اظتتضػػػاء السػػػػتارمتية كمواقع أثرية كاألحي
                                                                                                          

 12سورة اإلسراء،ا ية-1

،دراسػة مقارنػػة بػني تالميػػذ ذكم صػعوبات تعلٌػػم أنمػػاط السػيادة النصػػفية للمػخ كاإلدراؾ كالػػّذاكرة البصػػريينخدكتػة بػن فلػػي ،-2
علػػم الػػنف  كعلػػـو الرتبية،كليٌػػة العلػػـو اإلنسػػانية  الكتابػػة كالرياضػػيات( كالعاديني،أطركحػػة دكتوراه،ختصػػص علػػم الػػنف  الرتبوم،قسػػم 

 104-100،ص:2015كاالجتماعية،جامعة منتورم،قسنطينة،

التلوث البصرم كتأثيره في المشهد الحضرم للمدينة العراقية،)الكارمية شػارعي بػاب عامر شاكر الكناٍل،خولة كرَل كػوثر،-3
اتياية التنمية كاالستثمار اظتكاٍل يف العراؽ،معهد التخطي  اضتضرم كاإلقليمي ،اظت دتر العلمي اطتام  حوؿ اسرت القبلة كباب المراد(

 01،ص:2009أكتوبر  24ك 23للدراسات العليا،جامعة بغداد،
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ي للدكر الذم تلعبو اظت دترات البصرية كاصتمالية يف اظتدينة عنػد حتػرؾ على أنو إلغاء كلي  فومن عر كىناؾ 
غػػوب فيػػو يف أحػػد عيػػريؼ أيضػػا أنػػو تغػػري غػػري مر ،ك (1  السػػكاف يف شػػوارعها كمشػػاىد م ظتبانيهػػا كأشػػاارىا

اإلخالؿ بتوازهنا،أك ىو اإلحساس بالنفور فور رؤية مناظر أك مظػاىر غػري رتاليػة م إىل عناصر البي ة ي د
ناخيػة من البي ػة الطبيعيػة كاظت أك طرؽ تتعارض مع كل أك فراغات ةيف عناصر البي ة اظتعمارية من كتل بنائي

 (2 مبا فيها القيم اصتمالية كاظتعمارية.اضتضارية،أك  أك القيم الدينية كاطتلقية
خالؿ ىذه التعاريف،نتكن القوؿ أف التلوث البصرم ىو مػرادؼ للتشػويو اصتمػايل كعػدـ االرتيػاح من    

الت النفسػػي لرؤيتو،كأنػػػو اظتػػرض الػػػذم يصػػػيب كػػل مػػػا لػػػو قيمػػة سػػػواء معنويػػػة أك ماديػػة،كىو أحػػػد اصيػػػ
ؼ يف غتاالت الو عالقة بالثقافة اظتوركثة عن األسال كل مكتغري،ما ىو جديد السعي كراء كل النااة عن

 اضتياة.
 أنػػػػواع التلوث البصرم: 1-4

 تنقسم أنواع التلوث البصرم كفقا للمكاف الذم يرتكز كمقدار اجملاؿ الذم ي خذه كعليو يوجد:
        كػػػػدىاف جػػػػزء ،فيػػػػو التلػػػػوث يف مسػػػػاحة صػػػػغرية جػػػػدان  يتمركػػػػز التلػػػػوث النقطي:كىػػػػو الػػػػذم1-4-1   

زائو،بطريقة الواجهػػػة،أك إضػػػافة شػػػيء مػػػا إىل مبػػػم تػػػارمتي يف جػػػزء مػػػن أجػػػػػمػػػن كاجهػػػة مبػػػم دكف بػػػاقي 
النتمائػو إىل فػرتة زمنيػة قدنتػة ختتلػف طريقػة فيهػا عػن الوقػت ،للمبػم ككل تػعارض مع الرتكػػيبة اظتػػػػػعماريةت

 اضتايل.

التلػػوث اطتطيي:شتػػي كػػذلة ألف مسػػبباتو أشػػبو بػػاطتطوط الػػيت يػػتم رشتهػػا يف لوحػػة مػػا،كمن  1-4-2   
دأ أك الػيت أصػا ا الصػيػة،دة مػن كػل ظتسػة فناإلنػارة ب شػكاعتا اجملػرَّ األمثلة اليت عتا عالقة  ذا النوع أعمػدة 

                                                                                                          
 

دراتسة تحليليػة لوتسػط ،أىمية الخصائص كالعنا ر البصرية كالجمالية في المدينةعلي شعباف عبد اضتميد،ىاٍل خليل الفراف،-1
 10،ص:2008،اصتزائر،04العمراف كالتقنيات اضتضرية،العدد ،غتلة مدينة نابلس

،رسػػػػالة دراتسػػػػة تحليليػػػػة للتلػػػػّوث البصػػػػرم فػػػػي مدينػػػػة غّزة،منطقػػػػة الجنػػػػدم المجهػػػػوؿ حالػػػػة دراتسػػػػةأزتػػػػد رتيػػػػل شػػػػامية،-2
 29،ص:2013ماجستري،ختصص ىندسة معمارية،قسم اعتندسة اظتعمارية،كلٌية اعتندسة،اصتامعة اإلسالمية غزٌة،فلسطني،
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ت بالواجهػػػا ألعمػػػدة مػػػركران كاظتكسػػػرة كغػػػري اظتنتظمة،كأيضػػػا األسػػػالؾ الكهربائيػػػة كالتليفونيػػػة اظتمتػػػدة بػػػني ا
 كمضيفة صورة مشٌوىة للملمح للمدينة ككل.السكنية حاجبة بذلة النظر عنها،

تلػػوث اظتسػػتول:يقف كراء حػػدكث ىػػذا النػػوع مػػن التلػػوث اظتبػػاٍل اظترتفعػػة الػػيت يٌف تشػػييدىا  1-4-3   
ينهػػػا متػػػدش الػػػذكؽ  خػػػ  السػػػماء،إذ يظهػػػر تنػػػافر كاضػػػح بب يف تغػػػريمػػػا تسػػػبَّ أقػػػل ارتفاع، مبحػػػاذاة مبػػػافو 

 األصيل للمدف العتيقة.
       التلػػوث الكتلي:كىػػو الػػذم لتػػدث جػػرٌاء اػػاكر غتموعػػة مػػن اظتبػػاٍل يف اضتػػي الواحػػد تتنػػافر  1-4-4   

يف الطراز كاالنتظاـ أم الرتاصػف،فرتل مبػم يتقػٌدـ  خػر ؿتػو األمػاـ أك يوجػد مقابػل مسػار شارع،كأيضػا 
فييٍبم أمامها مسكن ،خاصة  ا نيت يف فرتة ما مبوادكثريان ما توجد مساكن بي االختالؼ يف مواد البناء،إذ  

ػػدث تنػػافران يف التكػػوين العػػاـ لػػذلة اضتػػي أك اظتدينػػة،ناىية عػػن كجػػود  أكمقػػر إدارم مبػػواد بنػػاء جديػػدة حتي
ة أك فػػوؽ سػػقوفها أك كضػػع القمامػػة تظهػػر عليهػػا مظػػاىر اإلقتػػاؿ كنمػػو النباتػػات جبػػدراهنا،مهاػػور  مبػػاٍل
 (1 ه للكتلة اظتعمارية لذلة اظتكاف.األمر الذم ينام عنو مظهر مشوَّ  أمامها
     أم سػػػػبب ا عػػػػن سػػػػكاف اضتػػػػي الواحػػػػد،ث البصػػػػرم نااػػػػة إمَّػػػػتكػػػػوف ىػػػػذه األنػػػػواع اطتاصػػػػة بػػػػالتلو  قػػػػد   

        أك عػػػن عوامػػػل خارجيػػػة كاسػػػتحداث رتلػػػة مػػػن التعػػػديالت الػػػيت تقػػػـو ب نشػػػائها جهػػػة خارجيػػػة  داخلػػػي
 (2 الدكلة.من 

  :مدينة تلمساف علىتأثيرات التلوث البصرم من االحتالؿ الفرنسي إلى الوقت الرَّاىػػػن -2   
علػػػى بصػػػمة  مػػػن أبػػػرز مػػػدف منطقػػػة تلمسػػػاف احتػػػواءان تعتػػػرب كػػػله مػػػن مدينػػػة تلمسػػػاف كندركمػػػة كىنػػػني 

          كتصػػميم عمػػراٍل ظػػلَّ ،،اكم مػػا يوجػػد فيهػػا مػػن مػػآثر معماريػػة ؼتتلفػػة الطابعاألسػػالؼ يف غتػػاؿ العمػػارة
كذلة إىل حد  ما ػتتفظان بقدرو قليل من أصالتو،كقد اسَّػد فيهػا ذلػة عنػدما اسػتوطنها األسػالؼ قػدنتان،

 لتميزىا مبميزات طبيعية أىلَّتها ألف تكوف نقاطان مغرية للسكن كمزاكلة نشاطا م اليومية.
                                  

 29أزتد رتيل شامية،مرجع ساب ،ص:-1
 30اظترجع نفسو،ص:-2
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يث عػػن مظػػاىر التلػػوث البصػػرم إىل مكػػانني،األكؿ لحػػدلأف ن خػػد عينتػػني مػػن مدينػػة تلمسػػاف  رت ينػػاإ  
منصػػػورة،كذلة لكوهنمػػػا األكثػػػر  علنػػػت قطاعػػػان ػتفوظ،كالثػػػاٍل اظتوقػػػع األثػػػرممتػػػص اظتدينػػػة العتيقػػػة الػػػيت أي 

 احتكاكان مع التصميم العمراٍل الناجم عن التنمية اضتضرية. 
 تأثيرات التلوث البصرم على المدينة العتيقة: 2-1
         لتمػػػػػػل دالالت ثقافيػػػػػػة كاجتماعيػػػػػػة كاقتصػػػػػػادية  عمرانيػػػػػػان نسػػػػػػياان مدينػػػػػػة تلمسػػػػػػاف العتيقػػػػػػة  تنضػػػػػػمَّ ت

ة اظتعماريػػة يف البي ػػ صػػورة ثانيػػة تتمثػػلاليػػـو تعكػػ  ا ف عػػن شخصػػية اجملتمػػع الػػذم سػػكنو  نػػذاؾ،كىي 
يف إطػػػار اسػػػيد  اغػػػداة االسػػػتقالؿ إىل يومنػػػا ىػػػذ إنشػػػاؤىاكاليت يٌف ن اظتسػػػتعمر،عػػػالػػػيت كرثتهػػػا اصتديػػػدة 

        ضتاجيػػػا م الػػػيت ؾتمػػػت  هػػػة للمصػػػلحة العامػػػة لسػػػكاف اظتدينػػػة،كذلة تلبيػػػةن مشػػػاريع التنميػػػة اضتضػػػرية اظتوجَّ 
ة التغري اظتفركضة يف أرض الواقع،نتياة الطموح الالٌمتناىي لإلنساف يف تػوفري إطػار معيشػي أكثػر عن سنَّ 

أم بػػني القػػدَل كاضتػػديث كبػػني بػػني النػػواتني العمػػرانيتني،و صػػراع رفاىيػػة كراحػػة كأمن،األمػػر الػػذم ؾتػػم عنػػ
ض لضػغوط حضػرية دتثلػت األصالة كاظتعاصرة،كىو ما جعل النسػي  اظتعمػارم العتيػ  مبدينػة تلمسػاف يتعػر 

اظتتمثلػػة أساسػػان يف القيمػػة القػػيم الػػيت دتٌيزه،ك  اختفػػاء  نتياػػة  ث البصػػرم الػػذم يعػػرتم رتيػػع مبانيػػويف التلػػو 
ي ظتدينػػػة تلمسػػػاف لمشػػػهد اضتسػػػل هاليدكرىػػػا يف تشػػػك يكمػػػنحيث نيػػػة كالعلميػػػة كالعمليػػػة،التارمتيػػػة كالف

كحصػػػػػيلة ختطيطهػػػػػا كعالقػػػػػات أفرادىػػػػػا مػػػػػع بعضػػػػػهم مظػػػػػاىر الشػػػػػكل العمراٍل، باعتبارىا أحػػػػػدالعتيقػػػػػة،
نسػػي  معمػػارم مػػرتاص كمتالصػػ  فيمػػا بينػػو علػػى شػػاكلة  ضػػمنتتكبػػالرغم مػػن ذلػػة ال زالػػت ،(1 الػػبعض
اظتسػػاجد كاظتسػػاكن كاألفػػراف كالفنػػادؽ  بػػوكتتوزٌع إلسػػالمية العتيقة،تتخٌللػػو دركب متعرجػػة كملتويػػة،اظتػػدف ا

فة الدينيػػة كالسياسػػية ػػػػػمثلة يف الوظيػػػػػػاسية اظتتػػػػػػوظائف األسػػػػػػذلة الػػػػػب كيتوسػػطو اظتسػػاد اصتامع،متضػػمنان 
   علػػي كحػػي اظتػػدرس كحػػي الرحيبػػة بػػابهي:حػػي بػػين زيػػر كحػػي ف أىػػم أحيائهػػا اريػػة كالسػػكنية،كعن كالتا
 09/403 سػـو التنفيػذم رقػممبوجػب اظتر  ػتميػان  دت مساحتها اإلرتالية على إثر إعالهنػا قطاعػان حدي كقد 

                                  
،اظتعهػػػد العػػػايل 15،غتلػػػة اظتخطػػػ  كالتنمية،العػػػدد الخصو ػػػية كالحداثػػػة،تخطػػػيط المدينػػػة العربيػػػة اإلتسػػػالميةكامػػػل الكنػػػاٍل،-1

  04،ص:2006للتخطي  اضتضرم كاإلقليمي،جامعة بغداد،
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ىا يحػػدف شػػارع زتصػػايل سػػايح،أما شػػرقان  ىكتار،ػتػػدكدة مػػن جهػػة بشػػارع غػػازم أكؿ ػتمػػد كجنوبػػان 51بػػػػػػ
 (1 شارع قوار حسني كغربا ؽتر الصنوبر.

قػػد دغتػػت اجملػػاؿ اطتػػاص هػػات القائمػػة علػػى اظتدينػػة العتيقة،اصت مػػن خػػالؿ ىػػذه التحديػػدات أفَّ  يبػػدك
باظتبػػػاٍل اظتناػػػزة مػػػن طػػػرؼ اظتسػػػتعر الفرنسػػػي أثنػػػاء كجػػػوده باظتدينػػػة،فممر الصػػػنوبر الواقػػػع غػػػرب اظتدينػػػة 

ب مػػػن اظتدينػػػة كاظتسػػػمى اليػػػـو بشػػػارع العػػػزكٍل رمضػػػاف يػػػ يت كراء التوٌسػػػع الػػػذم اسػػػتحدثو اظتسػػػتعمر بػػػالقر 
 العتيقة.

كمظػػاىر التلػػوث البصػػرم مبدينػػة تلمسػػاف إىل قسػػمني،األكؿ خػػارجي كالثػػاٍل داخلػػي أنتكػػن تقسػػيم أبعػػاد 
دينػػػػة مػػػػن حيػػػػث فػػػػاظتتمعن يف مورفولوجيػػػػة اظتدينػػػػة يالحػػػػظ تلػػػػة االخػػػػتالالت كاطتركقػػػػات يف تصػػػػميم اظت
بالنسػػبة للتصػػميم اصػػطفاؼ اظتبػػاٍل كعلوىػػا كمػػواد بنائهػػا كمظهرىػػا اطتػػارجي كمسػػار درك ػػا،نف  الشػػيء 

فقد خضػػعت ىػػي األخػرل لتعػػديالت كزيػػادة غرفػػة أكتسػقيف كسػػ  الػػدار،أك إعػػادة الػداخلي للمسػػاكن،
ر اظتعمػػارم ر الفكػػػػػػػػػػػتغيعالقػػة غػػري مباشػػرة تتمثػػل يف طالئهػػا مبػػواد جديػػدة ...إخل،كػػل ذلػػة نػػاجم عػػن 

        لدل اظتهندسني كاظتخططني القائمني على اسيد عملية التنمية اضتضرية اليت أصػبحت يف ا كنػة األخػرية 
 هػػماظتواقػػع األثريػػة،باعتبارىا انعكػػاس مباشػػر ظتػػا ي كإتػػالؼمػػن أىػػم عوامػػل انػػدثار الػػرتاث اظتػػادم الثابػػت 

إخل،أم أهنػا طريقػة مغػايرة للعػيا سػواءن فيمػا كعمػل كنقػل كصػحة كدتػدرس ... اجملتمع اضتػايل مػن مسػكن
          اظتعنوم،كك هنػػػا تررتػػػة مباشػػػرة ظتفهػػػـو جديػػػد منػػػاقض ظتػػػا كػػػاف معمػػػوالن  باصتانػػػب اظتػػػادم اظتلمػػػوس أكتعلػػػ  

أهنػػا نسػػي  معمػػارم  تىػػًف بػػالغرض،أك ال إماَّ أهنػػابنيػػة اضتضػػرية الػػيت بناىػػا األسػػالؼ،ال يف اظتاضػػي،كك فَّ  بػػو
لي  يف اضتقيقة إالَّ انقيػاد كراء حسب رأينا ،لكنو كعشوائي من أية داللة ثقافية كاجتماعية عشوائي متلو

اخػػتالؼ مسػػتويا م يف التغيػػري كمواكبػػة تطػػورات العصػػر،كقد اؿتصػػرت  النزعػػة الذاتيػػة ألفػػراد اجملتمػػع علػػى
 مظاىر التلوث البصرم يف اظتدينة العتيقة بتلمساف يف مايلي:

                                  
 7-6،مرجع ساب ،ص:09/403رقماصتريدة الرشتية،اظترسـو التنفيذم -1
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 التلوث البصرم في الفترة االتستعمارية: اتتأثير  2-1-1
 اظتدينة من امتداد عمراٍل شػوَّه اف ىذه اظترحلة كتليان،كذلة ظتا شهدتوجاء التلوث البصرم يف غتملو إبَّ    

كيفيػػػة اسػػػتخداـ كفقػػػان ل دز للمدينػػػة الػػػذم يتحػػػدَّ الشػػػكل اطتػػػارجي اظتمييػػػ أمالعتيقػػػة، مورفولوجيػػػة اظتدينػػػة
كلػي  ىػذا فحسػب ،(1 ىي ة معينة مكياف فيزيائي ذأك بعبارة أكضح ىي  األراضي كترتيبها بطريقة معينة،

 داخل نسياها أك بالقرب منها.ا إمَّ ية،بل شهدت بركز مباٍل جديدة عصر 
حيػػػث ،د االسػػتعمارم كمدينػػػة اصتزائررتيػػع اظتػػػدف الػػػيت طاعتػػا اظتَّػػػ يف االزدكاجيػػة اضتضػػػريةبػػدأت بػػػوادر 

ػػػػػ اظتسػػػػػتعمر  األكىل نوا ػػػػػا  تظهػػػػػر فيهػػػػػا اظتدينػػػػػة العتيقػػػػػة اظتتمثلػػػػػة يف القصػػػػػبة كاظتدينػػػػػة اصتديػػػػػدة الػػػػػيت أسَّ
ذكػػػر فقػػػد ،(3 6846جػػػانفي  36الفرنسػػػي يف  االحػػػتالؿمػػػع  ظهػػػرت،كيف مدينػػػة تلمسػػػاف (2 الفرنسػػػي

ساف كجػد ا حينػذاؾ عندما دخلت الفرؽ العسكرية إىل مدينة تلمأنو  André Lecocq أندريو لوكوؾ
عنػػد كصػػولو إليهػػا،لكن  l’abbée Barges،كىػػو مػػا أشػػار إليػػو القػػ  بػػرج  (4 مػػن اطتػػراب يف حالػػة

ىػػذا األخػػػري ذكػػػر أف حالػػػة البػػػ س كاطتػػػراب ؾتمػػت عمػػػا قػػػاـ بػػػو جنػػػود اظتستعمر،كأضػػػاؼ أف تصػػػميمها 
سػػػة بػػػالطني دتيػػػز بالػػػدركب الضػػػيقة كاظتسػػػاكن اظتلبَّ ،فقد لػػػف عٌمػػػا ر ه باظتػػػدف الفرنسػػػيةكػػػاف ؼتت العمػػػراٍل

 6847الحصػػػائية قامػػػت يف سػػػنة ،كذكػػػر أندريػػػو لوكػػػوؾ أف اللانػػػة ا(5  كغػػػري ذلػػػة كفضػػػالت األبقػػػار

،من بينهػػػا حػػػوايل كتػػػارى 46,83كقػػػد قػػػٌدرت بػػػػػػػػػػ ،رتاليػػػة الػػػيت ترتبػػػع عليهػػػا اظتدينةاسػػػاب اظتسػػػاحة اإل
 ربان ػػػاحة ازدادت كػػػػأف اظتس ان ػػػػمساحة مبنية كالباقي عبارة عن بساتني كحقوؿ،كذكر أيض كتارى69,83

                                  
،غتلػة الرافػدين للهندسػة لتكوين الشكلي للخانػات فػي العمػارة اإلتسالمية،دراتسػة تحليليػةأصداء عبد اضتميد التحايف ك خركف،ا-1

 81،ص:2009،بغداد،04،العدد 17اجملٌلد

 96قارٍل جاكلني بوجو،مرجع ساب ،ص:-2
 191شارؿ ىنرم تشرشل،مرجع ساب ،ص:-3

-4 L’Abbé Bargés,Op.cit,p:86 

-5 André Lecocq,Op.cit,p:231 
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لقػد كػػاف ذلػػة مبثابػػة إعػػالف كىػو مػػا يػػربز تكػػوف نػػواة جديدة،،(1 كتػػارى76بعػد ذلػػة لتصػػل إىل حػػدكد 
أخػذ ،نم  معمػارم غريببدت سي التوسعات جي خاصة أف ىذه ،و اجملاؿ اضتضرم للمدينة العتيقةعن تشوي

كقامػػػػت جبلػػػػب أعػػػػداد كبػػػػرية مػػػػن ،نسػػػػا قبضػػػػتها الرخاميػػػػة علػػػػى اصتزائربعػػػػدما أحكمػػػػت فر  يػػػػزداد انتشػػػػاران 
 )2(.الدكؿ األكركبيةأفواج أخرل من الفرنسيني ك 

أىػػػػم مظػػػػاىر  مػػػػن
التلػػػػػػػػػػػػػوث البصػػػػػػػػػػػػػرم 
مبدينػػػػػػػػػػػػػػػػة تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
التوسػػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػػراٍل 

امػػػػت اإلدارة الػػػػذم ق
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمارية 

كالػػذم أخفػػى ،ب ؾتازه
رفقػت ذلػة التوسػع بعمليػة  ػدَل اظتبػاٍل سػواء كانػت مسػاكن أاظتيزة العمرانية للمدينة العتيقة،خاصة أهنػا 

ا أقػدمت علػى حتطػيم محين،ر اظتشور عن اظتساكن اظتلتصقة بوفصلها لقصمثلما قامت بو أثناء ،أكأضرحة
إىل ذلػػة قامػػت    إضػػافة ،(3 مسػػكن 200مػػع عػػدد كبػػري مػػن اظتسػػاكن الػػيت قػػدر عػػددىا اػػوايل ضػػريح 

التاشػػفينية لفػػتح ة اظتسػػماة باظتدرسػػ مػػن أبػػرز مػػدارس اظتغػػرب اإلسػػالمي كاحػػدة بتحطيم،اإلدارة الفرنسػػية
أساسػي يف ختطػي   كعنصػرساحة مركزيػة علػى شػاكلة السػاحات الػيت اعتمػد ا اظتػدف الركمانيػة كاليونانيػة  

                                  
1-André Lecocq,Op.cit,p:23 

 132،ص:مرجع ساب نادية قااؿ،-2

3-L’Abbé Bargés,Op.cit,p:359-387 
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ى كاظتسػتقيمة أك كمػا تسػماظتتعامػدة  ا اظتػدف الغربيػة كىػي الشػوارع  ،كىناؾ خاصية أخرل دتٌيزت(1 مدهنا
  (Decumanus. 2كالديكيمانوس  Cardoالكاردك ً 

شػػارع ك ،حاليان( شػػارع االسػتقالؿ شػارع فرنسػػا اظتسػمى  علػى ىػػذا النحػو يت شػػٌقتالشػػوارع الػمػن بػني 
ػػػ  ال يػػػزاؿ يسػػػمى بػػػذلة االسم(،شػػػارع الرموسيار شػػػارع أكؿ نػػػوفمرب حاليان(،كشػػػارع باري  شػػػارع لمالسي

       مػػػػػن الشػػػػػوارع األخػػػػػرل (،كغريىػػػػػاالػػػػػدكتور دمرجػػػػػي حاليان(،كشػػػػػارع ىايدك شػػػػػارع معركػػػػػة فالكسػػػػػن حاليان 
 دينة.ػار العمراٍل العتي  ظتدينة تلمساف اظتوركث عن األسالؼ ظتػػػػامدة اظتسػػلقد شوَّىت ىذه الشوارع اظتتع

تخطػػي  الػػػدركب التشػػػويو اظتورفولػػوجي اضتضػػػرم فيمػػا يتعلػػػ  بكمػػن بػػني الرسػػػـو التخطيطيػػة الػػػيت تػػربز     
 :كتنظيم اظتساكن ما يلي كتوجيهها

 

)شارع  :يبين التلوث البصرم الناجم عن شل شارع السكلم كالقديس ميشاؿ05رقمالرتسم التخطيطي 
 Abdelkader Tahar,Op.cit,p:233 (عن:االتستقالؿ حاليان 

ادر اإلشارة إىل تسمية شارع القدي  ميشاؿ أطلقػت يف أكؿ األمػر علػى شػارع فرنسػا الػذم أصػبح    
كمػػا سػػلفت اإلشػػارة إىل ذلػػة باصتهػػة الغربيػػة للاػػامع ،نتر ىػػذا األخػػري  حاليػػان  االسػػتقالؿ بشػػارع يسػػٌمى 

        للاػامع الكبػري لكػن باصتهػة الشػمالية،يظهر  لم فيمر ىػو ا خػر مالصػقان الكبري مالصقا لو،أما شارع السي 
    مػن اظتبػاٍل  ين مػع بعضػهما الػبعض ت خػذ جػزءان دمن خالؿ الرسم التخطيطي أف حػدكد الشػارعني اظتتعامػ

ودة كالػػيت مػػن ضػػمنها جػػػزء خػػاص باصتػػامع الكبػػري كمسكن،يفصػػلهما حسػػب التنظػػػيم الػػيت كانػػت موجػػ
تبلػػي   ففػػي تقػػاطع الشػػوارع يفَّ ريب،غيػػزات ىندسػػية خاصػػة بػػالفكر الإضػػفاء م العمػػراٍل درب ضػػي ،كقد يفَّ 

 شػػػػارع الرائػػػػد جبٌػػػػار  Eugène Etienne،كقد جيٌسػػػػد ذلػػػػة يف تقػػػػاطع شػػػػارع أكجػػػػاف إتيػػػػاف األرضػػػػية
          أم أنػػػو ،للاػػػامع الكبػػػري مػػػن اصتهػػػة اصتنوبيػػػةمسػػػاره مػػػن الغػػػرب ؿتػػػو الٌشػػػرؽ مالصػػػقا  الػػػذم نتتػػػد (حاليػػػان 

 Lesيتقػاطع مػع شػارع اظتػدارس،(حاليػان  ارع العقيػد لطفػيػػػػػين  شػػػػػمن ااكر األفقية اظتوازيػة للشػارع الوط

                                  
4-Abdelkader Taher,Op.cit,p:215 

 106قارٍل جاكلني بوجو،مرجع ساب ،ص:-5
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écoles  العمودياف،نقطػػػػة حاليػػػػان ( كشػػػػارع فرنسا شػػػػارع اإلسػػػػتقالؿ  شػػػػارع بلحػػػػاجي بوسػػػػيف حاليػػػػان )
،أنظػر كىي البالطتي ،ػػػدخيلة على التصميم العمػراٍل العالفرنسي ميزة خاصة  اظتهندسااللتقاء أعطى عتا 

   :خطيطيػػالرسم الت
 

جنوب الجامع  يوضس نقطة تقاطع شارع أكجاف إتياف كشارع فرنسا كالمدارس:06الرتسم التخطيطي رقم
 .18 ،مل  دكف رقم،الورقة370العمومية،علبة رقم مديرية األشغاؿ :،عنالكبير

،أنظر مػػن اصتهػػة الغربيػػة كؾتػػم أيضػػان عػػن شػػ ي شػػارع كسػػيميناس كىايػػدك اإلخػػالؿ مبورفولوجيػػة اظتدينػػة    
 الرسم التخطيطي اظتوايل:

 

  :عنكسيميناس كشارع ىايدك،شل  :يبين التلوث البصرم الناجم عن 07رقم الرتسم التخطيطي
Abdelkader Tahar,Op.cit,p:228 . 

شػػػقهما  يفَّ ك ـ،1896حسػػػب التػػػاريف اظتوجػػػود يف الرسػػػم التخطيطػػػي،يتبني أف إؾتازقتػػػا كػػػاف يف سػػػنة ك    
،كقد ؾتػػم عػػن ىػػذا اظتشػػركع حتطػػيم كمػػا دتػػت اإلشػػارة إىل ذلػػة سػػابقان   بػػاضتي السػػكين اطتػػاص بالكراغلػػة

 م إبػراىيم اظتصػمودمدكمػراحض مسػاد سػيعدد الب س بػو مػن اظتساكن،إضػافة إىل حتطػيم نػافورة اظتيػاه 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت  
كانػػػػػػػػػػػػػت 
موجػػػػػػػودة 
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 (1  .باصتهة الشرقية منو اظتقابلة للمشور
ف ،تكو  صػػػلحة اعتندسػػػية االسػػػتعمارية  نػػػذاؾة مػػػن طػػػرؼ اظتطػػػات اظتعػػػدَّ مػػػن خػػػالؿ اظتخطَّ  يتضػػح جليػػػان    
دؤكبػػػة يف نسػػػياها عماريػػػة جرٌاء إعػػػالف اظتسػػػتعمر حركػػػة م،لبصػػػرم الػػػذم سػػػاد باظتدينػػػة العتيقػػػةث االتلػػػو 

دف الفرنسػػػية الػػػيت تعػػػود ػػػػػػب  األصػػػل عػػػن اظتػػػػػػػخة طػػػػػػػنس حػػػػػػػضريان  العتا تنظيمػػػان ػػػػػػػمػػػن خ ان رضاػػػػػػف،اظتعمارم
كػػز ثقػػل بػػاري  أصػػبحت مر  ل مػػا أسػػهم يف التوجػػو لػػذلة كػػوفكلعَّ ،اضتضػػرية إىل اظتػػدف الركمانيػػةرىا جػػذك 

 ،كاضتقيقػة الػيت يفَّ (2 خصػيتها يف اظتسػتعمرات التابعػة عتػاكىو مػا جعلهػا تفػرض ش،بالنسبة للعمػارة األكربيػة
كػتاكلتو اضتثيثػة للتاديػد يف ،دينة تلمساف من طرؼ اظتسػتعمر الذم استيحًدث مبريالوقوؼ عليها يف التغ

كمػا أشػار إىل ذلػة ثػركت    ضػرران قػل يال ىذا األمر اظتدينة ىو تكسري للهوية اظتعمارية اإلسالمية ككل،ك 
القػيم اصتماليػة يف العمػارة اإلسػالمية ىػي غريىػا يف  اضتػركب كالفػ  بالنسػبة للبشػر،ألفعكاشة عن ضػرر 

خػػالؿ تػػوفريه  ميػػزة نفسػػية مرلتػػة مػػنفيهػػا  ،فتعػػرج دركب اظتدينػػة اإلسػػالمية قػػٌدـ للمػػار(3 ألكربيػػةالعمػػارة ا
ضػو اظتعمػارم اظتسػلم ضػيقها عو  اظتستقيم ىذه اظتيزة،كمػا أفَّ باظتقابل ال يوفر الشارع ،للظل كاعتواء الرطب

علػػى حرمػػة  حفاظػػان  إخلالنشػػاطات...  بالفنػاء الػػذم يتوسػػ  رتيػػع اظتسػػاكن اللتقػػاء العائلػة كمزاكلػػة بعػػض
 بض م رخي الغر ػػػاره بعػػػشكية الذم أثػػػػالتأمر  خر من خالؿ ىذا التنظيم ينحصر يف اظتسلم،كيتضح 
 سند لو من الواقع،بل من الواضح اظتعمارم للمدف اإلسالمية سواءن باظتشرؽ أك اظتغرب الحوؿ التصميم 

 (4 ة إدراؾ كامل بقواعد اعتندسة كالقيم اصتمالية.ػػػػأٌف ذت
                                  

1-André Lecocq,Op.cit,p:236 

 249ساب ،ص:ندل اضتالَّؽ،مرجع -2

 55-52ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص:-3
 
 
 67-65ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص:-4
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كأحيػاء  اظتسػاكنمػن مسار الشوارع ب حياء اظتدينة،قاـ اظتسػتعمر الفرنسػي ببنػاء عػدد  باظتوازاة مع ش ك    
  كمساكن ختتلف كل االخػتالؼ عػن مسػاكن اظتدينػة العتيقػة،بشوارع متعامدة اظتدينةسكنية خارج أسوار 

الشػػػرفة يف  يتمثػػل كأرفقوىا بعنصػػر معمػػػارم جديػػد،ا بالنوافػػذ اظتفتوحػػة علػػػى الشػػارعلػػت كاجها ػػػفقػػد كلي 
غتٌسػػدة بػػذلة مبػػدأ التوٌجػػو ؿتػػو اطتارج،ككػػ ف ىػػدؼ  تسػػتند علػػى عنصػػر معمػػارم لػػو شػػكل زاكيػػة قائمػػة

    الوجػػود الفرنسػػي يف تلمسػػاف تػػزامن  قػػي كالفخامػػة اظتعمارية،خاصػػة أفارة الغربيػػة ىػػو إبػػراز القػػٌوة كالر  العمػػ
ـ،كدتيٌػزت أيضػا بارتفاعهػا كبسػقفها اصتملػوٍل 1880اليت انطلقت يف سنة  ةاصتديد ظهور حركة الفنمع 

( 1 اظتصنوع من مادة القرميد.
 

 للمدينػةتغري يف اظتظهػر اطتػارجي للشػكل العػاـ الشػطرؾتية،صػرم اظتسػتحدث بالشػوارع راف  التلوث الب
فقد كانت تتميز بشكل دائرم ملتف حػوؿ اصتػامع الكبػري كفػ  حػدكد معينػة ىػي اليػـو جػزء مػن القطػاع 

ظهػػػػػر جليػػػػػا مػػػػػن خػػػػػالؿ افوظ،كقػػػػػد بػػػػػدأ ذلػػػػػة منػػػػػذ السػػػػػنوات األكىل لالحػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػي،كىو مػػػػػا ي
كختتلػف ،لنػواة األكىلإىل جنػب مػع ا ٌوف نػواة معماريػة تتاػاكر جنبػان تكػاليت تشري إىل اظتخططات العمرانية 

 داخلي كتصميم اظتساكن...إخل.الشيء سواء اظتظهر اطتارجي أك  معها يف كل
 بػركزمػن خاللػو يتضػح جيػدان ـ،1842يرجػع إىل سػنة مػا يف تلػة الفػرتة  اظتناػزة اتطػخطَّ اظت من بػني

 اظتخطػػػػ  رقػػػػم نظرأ،مػػػػن دكف تغػػػػري يف مورفولوجيتػػػػو األصػػػػليةاضتػػػػدكد اطتاصػػػػة بالنسػػػػي  العمػػػػراٍل العتيػػػػ  

بػػدأت اظتورفولوجيػػة اضتضػػرية للمدينػػة العتيقػػة باصتهػػة ،ـ1845 أم سػػنة ثالثػػة سػػنواتلكػػن بعػػد (،06 
فػتح ب ،عند قيامهػاسػتحدثتو اإلدارة االسػتعماريةالتعديل اصتػوىرم الػذم ا ض بع تعرؼ الشمالية للمشور

 كبالتايل،اليت كػػاف نتكػػن مػػن خالعتػػا الوصػػوؿ إىل البػػاب الشػػمايل،القوافػػل التااريػػةرع بااػػاه سػػاحة الشػػوا
  وػػػػمارم على حالتػػػػي  اظتعػػػػقي النسػػػػدا ذلة بػػػػما عػػػػكرم كاإلدارم اظتشور،فيػػػػقر العسػػالعزلة عن اظت فةي 

                                  
 253ندل اضتالَّؽ،مرجع ساب ،ص:-1
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نواة حضرية فرنسية أثرت بالسلب نت ـ تكوَّ 19مع قرب هناية القرف ك (،07 اظتخط  رقم نظرأ،األصلية
           يظهػػػر مػػػن خػػػالؿ ؼتطػػػ  مدينػػػة تلمسػػػاف  كىو مػػػاعلػػػى اظتلمػػػح الػػػذم كانػػػت ختػػػتص بػػػو اظتدينػػػة العتنيقػػػة،

 .(08 ظر اظتخط  رقم نأ،ـ19هناية القرف يف 
 األسواربل ااكزه إىل ما كراء ،عند ىذا اضتدٌ اظتستحدث من طرؼ اظتستعمر  النمو العمراٍل قفمل يتو 

الغربية من اظتدينة  نت أحياء سكنية باصتهة اصتنوبيةحيث تكوَّ ،تلمساف نت حتدد اضتٌيز الذم يلفاليت كا
 اعتػػواء اصتميػػل كاألفػػ  اصتميػػل كالكرز،كأصػػبحت مػػع مػػا يٌف إؾتػػازه باصتهػػة الشػػمالية مكانػػان  دتثلػػت يف حػػي

 الغربية. اضتضرية رقعةالاتساع  ىلل إكىو ما أدَّ ،يستقطب اىتماـ العديد من اظتعمرين األكربيني

 بفعػل االمتػداد العمػراٍل ذم الطػابع الغػريب،تغريت أيضػان الشػكل  ورفولوجيػة الدائريػةناىية عػن تغػري اظت   
     ميػػزة ارتفػػاع اظتسػػاكن كاالرتقػػاء  بعػػض التفاصػػيل الػػيت عتػػا عالقػػة مباشػػرة مباىيػػة العمػػراف اإلسػػالمي،فمثالن 

لقػػد ،(1 كف  الفقػػو العمػػراٍل اإلسػػالميباصتػػار، اإلضػػراربل مشػػركطة بعػػدـ ،مطلقػػةيف البنػػاء الػػيت مل تكػػن 

                                  
 297-296ػتمد عبد الستار عثماف،مرجع ساب ،ص:-1
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إذ ختتلػػػف ،عمارية بتاسػػػيد أفتوذجهػػػا اظتعمػػػارمبعػػػدما قامػػػت اإلدارة االسػػػت اطتاصػػػية كليػػػان تالشػػػت ىػػػذه 
           ة اظتتمثلػػػ،ة الفنيػػػة للنسػػػي  اظتعمػػػارم العتي اظتبػػػاٍل اظتتاػػػاكرة فيمػػػا بينهػػػا األمػػػر الػػػذم أخفػػػى القيمػػػارتفػػػاع 

الكبػػػري لوحػػػدىا يف ذلػػػة االنسػػػااـ كالتوافػػػ  يف اظتظهػػػر كاالرتفػػػاع الػػػذم كانػػػت تنفػػػرد بػػػو م ذنػػػة اصتػػػامع 
      .كانقياد أفراد اظتدينة كراء تعاليمو يف رتيع غتاالت اضتياة،ين اضتنيفعن شتو كرفعة الدي  كتعبريو ،فق 

اظتسػػار األفقػػي الػػذم ترشتػػو سػػقوؼ  ،أمالسػػماءيسػػمى ىػػذا النػػوع مػػن التلػػوث البصػػرم بتغػػري خػػ     
 ازدكاج اظتواضػػػػيع عػػػرؼىػػػذا األخػػػري يف اظتػػػػدف العتيقػػػة الػػػيت ت يوجػػػد،ك (1 اظتبػػػاٍل اظتوجػػػودة يف مكػػػاف معػػػػني

كما استعمل اظتستعمر مادة أخػرل أحػدثت طفػرة يف عػامل البنػاء كالتاديػد ،مثل مدينة تلمساف العمرانية
جػػػميع ديل ػػة دكر يف تعػػػػاطترسانة اظتسلحػػػها مع اف الستعمالػػػػػك  اإلشتنػػػػت،لقدادة ػػػػػيف م تلػػػػدتث،اضتضرم
نهػػػا مػػػن اػػػاكز بعػػػض التقاليػػػد طتصائصػػػها الػػػيت دتكي  نظران ،اعتندسػػػية الػػػيت كانػػػت سػػػائدة مػػػن قبػػػلاظتبػػػادئ 
اصتػػػامع يسػػػار ،مثلما اسػػػد عػػػن نتػػػني ك مػػػثال البنػػػاء إىل ارتفاعػػػات شػػػاىقةقػػػد أمكػػػن بواسػػػطتها ف،اظتعمارية
 اظتوايل: يف الرسم التخطيطي الناجم عنها اان الالَّ نوضح ك ،الكبري

 

 

ة معو جهة كالمباني المصطفَّ  يبين التنافر في المظهر الخارجي بين الجامع الكبير(:08)الرتسم التخطيطي رقم
 Benguella Sonia Wassila,Op.cit,p134 :عن،كاليسار اليمين

اليت تشغل اليػـو متحػف للاهة اظتقابلة للاامع الكبري اليت يوجد  ا مقر البلدية نف  الشيئ بالنسبة    
،كتتخللها شػوارع عريضػة كمستقيمة،كنوضػح ذلػة الفن كالتاريف،كجبواره عدد من اظتباٍل العمودية الشَّػكل

 :يف الرسم التخطيطي ا يت

                                  
 غتلٌػةدراتسة بصرية لمحيط دمشل القديمة )لتحقيل االتستمرارية البصرية كانعكاس الداخل علػى المحػيط(،علي سليم صػقر،-1

 271،ص:2014،الالَّذقية،36،اجملٌلد03جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية،العدد
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    كل كاالرتفاع بين الجامع ػػحيث الشّ  (:يبين التنافر في المظهر الخارجي من09الرتسم التخطيطي رقم)   
 Benguella Sonia Wassila,Op.cit,p:135 :عنكالمباني المقابلة لو جهة الشرؽ، الكبير    

 

 ضـ ىػػػو ا خػػػر تعػػػرَّ 100ى بعػػػد حػػػوايل سػػػاد سػػػيدم بلحسػػػن اظتوجػػػود غػػػرب اصتػػػامع الكبػػػري علػػػم            
         اختالفهػاك  ارتفاعهػانتياػة الشػماؿ كالغػرب كاصتنوب،بفعل اظتباٍل اليت حتي  بو من جهة ،بصرمالتلوث لل

مػن جهػة  يوجد خلفو مباشػرة مبػم خػاص بػاظتركز الثقػايف الفرنسػي،كيقابلو،عنو يف تصميمها كمواٌد بنائها
  أسفلو:الرسم التخطيطي ،كىو ما يتضح يف اصتنوب مطعم كػتالت اارية

    (:يبين التلوث الناتج عن التنافر في المظهر الخارجي من حيث الّشكل كاالرتفاع10رقم)الرتسم التخطيطي 
       :                                عن ،بين مسجد تسيدم بلحسن كالمباني المحيطة بو جهة الغرب كالجنوب

Benguella sonia Wassila,Op.cit,p:  13 
كذلػة  بػالنواتني اضتضػريتنيللوقوؼ على اظتسػاحة اطتاصػة  Google Earthبعد الرجوع إىل موقع ك 

أف مػا يقػارب  يتضح لنػا،(1 كتارى51باجملاؿ الذم حٌدده اظتشرع اصتزائرم كقطاع ػتفوظ مبساحة قدرىا 
ما تبقػػت ،فيبالتصػػميم العمػػراٍل الفرنسػػيخاصػػة  مػػن اظتسػػاحة اإلرتاليػػة للقطػػاع افػػوظ ىػػيكتػػار ى36
نسػب كػال  مػن اجملػالني كنوضػح ،فق  خاصة بالنسي  اظتعمػارم العتيػ  الػذم خٌلفػو األسالؼ كتارى15

 :ةرة النسبية التالييف الدائالعمرانيني 
 
 
 

 
 

 تيل كالتكوين المعمارم(:تبين النسبة المئوية الخا ة بالنسيج المعمارم الع07الدائرة النسبية رقم)
 .المستعمرمن قبل  المستحدث

                                  
 06،مرجع ساب ،ص:403/09اظترسـو التنفيذم رقم-1
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     أف التلػػوث البصػػرم اسػػتفحل باظتدينػػة العتيقػػة بفعػػل مػػا اسػػتحدث ،الؿ مػػا تقػػٌدـ ذكػػرهػػػػػػػػمػػن خ يتضػػح   
 تكػوين نػواة حضػرية علػى الٌنحػو الػذم كػاف غتٌسػدان لذات طػراز معمػارم غػريب  فو من طرؼ فرنسا من مبا

 وريعمبدنػػػو يف فرنسػػػا،كقد عمػػػل مػػػن أجػػػل ذلػػػة علػػػى حتطػػػيم العمػػػائر الػػػيت كانػػػت تقػػػف يف طريػػػ  مشػػػا
 (،إذ حطٌػػػم اظتدرسػػػة التاشػػػفينية الػػػيت كانػػػتالتنمويػػػة،مثلما قػػػاـ بػػػو يف سػػػاحة اصتزائر ػتمػػػد ستيسػػػيت حاليػػػان 

كمل ،(1  عمػػارمحسػػب اظتختصػػني يف الفػػن اظتعمػػارم اإلسػػالمي مثػػل إيدمونػػد دكتػػوا الػػذم أشػػاد جبماعتػػا اظت
بل طاؿ التهدَل عدد من اظتساكن اليت كجدت يف اظتسار اظتخصص للشوارع ،تكن الوحيدة اليت حيطيمت

مل يتبػ  نتياة لػذلة ضػٌد كػل مالػو عالقػة باعتويػة العربيػة اإلسػالمية، هنا أعلنت حربػان أما يعين ،اظتستحدثة
      ابدءن ،اظتتعرجػػػة علػػػى طػػػوؿ اصتهػػػة الشػػػرقية شػػػري  مػػػن اظتبػػػاٍل كالػػػدركب مػػػن النسػػػي  اظتعمػػػارم العتيػػػ  إالَّ 

مػػا يعػػادؿ أم ،كتػػارى15مبسػػاحة قػػدرىا حػػوايل ،إىل غايػػة حػػي الرحيبػػة جنوبان  مػػن حػػي بػػاب زيػػر مشػػاالن 
مالػو عالقػة  عمر كػاف لتػاكؿ إخػراج اظتبػاٍل ككػلاظتست % من مساحة القطاع افوظ،كك فَّ 29,41نسبة 

الغربيػػػة  عمػػػارم اإلسػػػالمي مػػػن اظتدينػػػة،رمبا عػػػدلت عػػػن فعػػػل ذلػػػة بعػػػدما قػػػٌرر التوسػػػع باصتهػػػةبػػػالرتاث اظت
عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت االزدكاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا  كاصتنوبية،نتياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كاعتندسػة،األمر الػذم اضتضػارم ضرية اليت أنتاػت صػورة مرئيػة غػري متناسػقة كؼتتلفػة مػن حيػث االنتمػاء 
                                  

-1 Nabila Oulebsir,Op.cit,p:16 

%70,58 
%29,41 

التكوٌن 
المعماري 

 الغربً

النسٌج 
المعماري 

 العتٌق
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بالقيمػة الفنيػة كالتارمتيػة  نهػا تلػوث بصػرم أخػلَّ عانبعث ،اظتدينةأحدث حالة من الفوضى التصميمية يف 
  .للموركث اظتادم الذم زتل يف طياتو ميزات خاصة باجملتمع الذم صنعو

اصتزائريػة دف،فقػد اىتمػت اضتكومػة اظتما بدأه اظتستعمر الفرنسي تواصل اسيده مبدينة تلمسػاف كرتيػع    
اظتػػنه  اظتتبػع عنػػد  هناػت فيػػو نفػ  حيػػثكاالقتصػادم كاظتعمارم،بعػد االسػتقالؿ ببنػػاء كياهنػا السياسػػي 

ألف اظترحلػة األكىل ،فرنسا من حيث مواد البنػاء كالشػكل العػاـ للمبػم الػذم يعػرؼ باسػم البنػاء العمػودم
بعػض مػواد البنػاء من االستقالؿ تطٌلبت السرعة يف اإلؾتاز،كيف أثنػاء ىػذه اظترحلػة أصػبحت اسػتعماالت 

اسػػػتخدمت  ذلػػة أصػػبح مػػادة تسػػػتعمل يف تلبػػي  اصتػػدراف الداخليػػة،باظتوازاة مػػع الػػذمأساسػػية كػػاصتري 
  (1 ؿ راان للوقت.لالستعما اعتياكل اإلنشائية اظتصنعة كتركيبها للحصوؿ على مباٍل جاىز

اظتالحػػػظ أف الدكلػػػة اصتزائريػػػة انقػػػادت كراء النظػػػاـ العمػػػراٍل كاظتعمػػػارم الغػػػريب الػػػذم دخػػػل إليهػػػا عػػػرب    
            االسػػػػتعمار الفرنسي،ككػػػػػػػ نو اػػػػػػػػسيد ظتػػػػا ذكػػػػره عػػػػػػػبد الػػػػرزتن بػػػػن خلػػػػدكف حػػػػػػوؿ تػػػػ ثر اظتغلػػػػوب بالغالػػػػب 

للقػوة  سػب رأيػو لكمػاؿ الغالػب أم اظتمتلػةكزيٌو كؿتلتو كسائر أحوالػو كعوائػده،كذلة راجػع ح يف شعار
هت  ػا يف مالبسػهم تشػبَّ  حيػث،(2 كقػد ضػرب مثػاال لػذلة عػن تػ ثر األنػدل  بػ مم اصتاللقػة  كاضتضارة

         (3 .كالكثري من عوائدىم كأحواعتم

للواليػػػػة،زادت مدينػػػػة تلمسػػػاف لكوهنػػػػا اظتركػػػػز اإلدارم الػػػػيت شػػػػهد ا نتياػػػة للحركػػػػة اظتعماريػػػػة الواسػػػعة     
أٌف مسػاحة النسػي  أندريػو لوكػوؾ إىل ذلة  أشار حيثمساحتها عما كانت عليو يف الفرتة االستعمارية،

  1842أم سػػنة ،الػػيت احتلػػت فيهػػا فرنسػػا اظتدينػػة يف السػػنة كتػػارى19,83ٌدرت بػػػػػػ اظتعمػػارم العتيػػ  قيػػ
                                  

-1 Abdellatif Megnounif,Fouad Ghomari,Latifa Sail,Historicité du matériaux 

béton dans la ville de Tlemcen,In (R) Nature et Technologie,n°05,Université 

Hassiba Benbouali,Chlef,2011,p:39 

ة،يػيٍنظىر:بن حوقل،مصػدر باصتالجقة:بالد كانت تقع مشاؿ غرب األندل  ككاف لساف سكاهنا متتلف عن سكاف االفرؾتة كالصقال-2
 13ساب ،ص:

 184عبد الرزتن بن خلدكف،اظتقدمة،مصدر ساب ،ص:-3
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،بعػػد ىػػذه الفػػرتة عاشػػت مدينػػة (1 ـ19مػػع هنايػػة القػػرف  كتػػارى76كذكػػر أهنػػا ازدادت لتصػػل إىل حػػدكد 
 4000تلمساف اظتزيد من التحوالت يف نسياها اظتعمارم،كىي اليـو ترتبػع علػى مسػاحة إرتاليػة قػدرىا 

 مػػرة 21 إىل مػػا يقػػارب فتتضػػاعأم أف مسػػاحة مدينػػة تلمسػػاف العتيقػػة ،(2 2كلػػم40,11أم  كتػػارى
 كػػػرب الرقعػػػة اصتغرافيػػػة،أنظر الصػػػورة رقػػػمكىػػػو مػػػا جعػػػل النسػػػي  العمػػػراٍل  أشػػػبو بنقطػػػة مػػػاء يف ار،نظػػػران ل

 النسػي  اظتعمػارم العتيػ  يعيشػوالػذم  اظتورفولػوجي بوضػوح درجػة التلػوث البصػرم(،كل ذلة يبػني 06 
  (.07،أنظر الصورة رقم يف الوقت الراىن

مػػػن دخػػػوؿ  ان إفتا مػػػرت مبراحػػػل بػػػدء،ضػػػربة كاحػػػدة،مل تتكػػػوف االزدكاجيػػػة اضتضػػػرية يف مدينػػػة تلمساف   
مػا زاد يف اتسػاع  بل تواصلت بعػد خركجػو منهػا،كىو،زدكاجيةكمل تتوقف ىذه اإلاظتستعمر الفرنسي إليها،

 اظتورفولوجيػػة اضتضػػرية الػػيت غريكت،كانفصػػاـ شخصػػية اظتدينػػة ككػػل،واة اصتديدةالنػػك  قدنتػػةاعتػػٌوة بػػني النػػواة ال
اظتقيػػػاس  الغػػػريب الػػػذم يعتمػػػد علػػػى بفكػػػر ىندسػػػي خػػػاص إىل مػػػنه  اضتداثػػػة مها األسػػػالؼ قػػػدنتان صػػػمَّ 

مدينػػػػة األمػػػػر الػػػػذم كضػػػػع ،القائم علػػػػى مبػػػػادئ التناسػػػػب كالتنػػػػاظر كالتقابػػػػل يف اجملػػػػاؿ العمراٍل،الرياضػػػػي
 .للمفاىيم اعتندسية اصتديدةا هػػػػػػػكخضوع ا،لعدـ تالئمه(3 التغريب العتيقة يف حالة من تلمساف
 ـ( إلى نهاية التسعينيات:1962االتستقالؿ)تأثيرات التلوث البصرم من  2-1-2

 يف الفػػرتة االسػػتعمارية بعػػد بػػدأت بػػوادر التغػػري تظهػػر علػػى اظتدينػػة العتيقػػة بػػنف  الصػػورة الػػيت عرفتهػػا
بلديػة،ككاف  30دكائػر تنطػوم عنهػا  05كقد تكٌونػت حينهػا مػن ،تلمساف كالية غداة االستقالؿ إعالف

 مػػػن اظترافػػػ  الضػػػركرية كبػػػريان األقتيػػػة اإلداريػػػة احتضػػػنت عػػػددا ن بلديات،كنتياػػػة عتػػػذه  08لػػػدائرة تلمسػػػاف 
كبني الدكائر األخرل ايطة  ا مػن جهػة ،ككجب حينذاؾ ربطها بشبكة طرقية بني ىذه اظتراف  من جهة
        يفَّ مثالن فغتاال ػػػػا، ت مباشػػػػر ا،كقد تنٌوعػػػػتأخػػػػرل اسػػػػيدا ظتػػػػا تقتضػػػػيو عمليػػػػة التنميػػػػة اضتضػػػػرية الػػػػيت دتَّػػػػ

                                  
-1 André Lecocq,Op.cit,p:231 

 2013بلدية تلمساف،-2

 95:،ص2003،جامعةبسكرة،04،بريد العلم،العددالمدينة الجزائرية كالبحث عن الهويةخلف ا، بورتعة-3
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 ككذلة كحػػػدة صػػػناعة األجهػػػزة اإللكرتكنيػػػة،كيفَّ ،السػػػبعينات إنشػػػاء كحػػػدة صػػػناعة النسػػػي  كاألقمشػػػةيف 
مػػن جانػػب  خػػر يٌف ،ك  )1(ظترافػػ  الصػػحيةكا عاىػػداظتبػاظتوازاة مػػع ذلػػة إنشػػاء عػػدد مػػن اظت سسػػات الرتبويػة ك 

ا باإلنػارة بواسػطة ،تزكيد رتيع أحيػاء اظتدينػة كمسػاكنه1970فيفرم  15يف خمبوجب القرار الوزارم اظت ر 
 .األسالؾ الكهربائية اليت أضفت صورة مشٌوىة للمعامل التارمتية اظتوجودة بوس  اظتدينة

مبػػم أؾتػػز قبػػل 10 257مبػػم منهػػا  15 334حػػوايل  1966كصػػل عػػدد اظتبػػاٍل مبدينػػة تلمسػػاف سػػنة 
 التالية:  ، كما ىو موضح يف الدائرة النسبية1945مبم أؾتز بعد سنة 5 077ك1945سنة 

 

 .1966 إلى غاية تسنة(:تبين النسبة المئوية الخا ة بالمباني المنجزة 08الدائرة النسبية رقم)
      كانػػػت أكػػػرب نسػػػبة يف اصتانػػػب اظتعمػػػارم  1945أف الفػػػرتة الزمنيػػػة األكىل أم قبػػػل سػػػنة  يتضػػػح جليػػػان    

تاريف أكؿ إحصاء قامت بو الدكلة اصتزائريػة  1966إىل سنة  1945من اظترحلة الثانية اظتمتدة من سنة 
يف عػػدد سػػنوات اظترحلػػة  لكػػن إذا أٍمعنٌػػا النظػػر جيٌػػدان ،%33,60إذ مل تتعػػد نسػػبة اظتبػػاٍل ،بعػػد اسػػتقالعتا

ة دؤكبة اكم العدد الذم يٌف األخرية كجدنا أهنا أقل من سابقتها،كىو ما ي كد أهنا شهدت حركة معماري
سنة،مقابل اظترحلة األكىل اليت تشػري إىل فػرتة زمنيػة طويلػة رمبػا 21تسايلو يف ىذه اظترحلة اليت مل تتااكز 

 تعود جذكرىا إىل بداية ت سي  الٌنواة اضتضرية ظتدينة تلمساف.
  ـ1977اصتزائرية يف سنة  لكن يالحظ أف ىذا العدد ارتفع يف اإلحصاء الثاٍل الذم قامت بو الدكلة   

،كىػو (2 %8,90مبػم أم بنسػبة  1366مبػم،أم بزيػادة قػدرىا  16 700إذ بلا عدد اظتباٍل حػوايل 
ل إىل حدكث ضغوطات على النسي  اظتعمارم التارمتي لوقوعو مبركز اظتدينة الػذم يشػهد مر الذم أدَّ األ

الضػػػركرية للحياة،كنتياػػػة لػػػذلة أصػػػبح قبلػػػة رتيػػػع ككفرة الكثػػػري مػػػن اظترافػػػ  ،حركػػػة ااريػػػة كاسػػػعة النطػػػاؽ
     ،مقابػػػػل(3 1977سػػػنة  يف إحصػػػػاء سػػػمةن22 685تعػػػدادىم يف اظتدينػػػػة العتيقػػػة  السػػػكاف الػػػذين بلػػػػا

                                  
1-APC de Tlemcen,pud….,Op.cit,p34-39 

-1 APC de Tlemcen,Pud….,Op.cit,p:87 

-2 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:47 
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  يف حركػػػة السػػػكافبػػػركز مسػػػار جديػػػد ل ىػػػذا الوضػػػع إىل ،أدَّ 1966يف إحصػػػاء سػػػنة  سػػمةن18  045
الػػيت تكٌونػػت كحػػي بػػودغن القصػػديرم الػػذم  نسػػي أكاألحيػػاء الػػيت تركهػػا اظتسػػتعمر الفر ااهػػت ؿتػػو  فقػػد

،كيف اصتػػدكؿ التػػايل يٌتضػػح جليػػا حتػػٌوؿ فتػػو (1 ـ1977نسػػمة يف سػػنة 12 623إىل كصػػل عػػدد سػػاكنيو
 :إىل األحياء اجملاكرة للمدينة العتيقة كنسبة فتو السكاف  ا السكاف

 
 
 
 
 

(:يممل نسبة نمو السكاف كالمساكن ببعض األحياء التي رافقت رهور تنمية حضرية في 15الجدكؿ رقم)
APC de Tlemcen,Pud….,Op.cit,p:89 ،عن:ـ1977المدينة تسنة 

                                  
-3 Hocine Rahoui,Op.cit,p:06 
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عػني الناػار كقد كاف أبرزىػا اليت حظيت بنمٌو سكاٍل كمعمارم، يتضح من ىذا اصتدكؿ أىم األحياء   
      الشػػمايل كاصتنػػويب اظتتواجػػد باصتهػػة الغربيػػة علػػى مقربػػة مػػن اظتنصػػورة،اٌ يػػ يت بعػػده حػػي بػػاب كىػػراف الغػػريب

كيالحظ مػػػػن خػػػػالؿ ،أحيػػػػاء جديػػػػدة بػػػػرزت بعػػػػد االسػػػػتقالؿ كىي يف غالبيتهػػػػااٌ حػػػػي بػػػػودغن الشػػػػرقي،
كاف اظتوجودة،كىػػو مػػا ي ٌكػػد ة السػػمػػا مػػع نسػػب ري تسػػاكت إىل حػػد  عمليػػة البنػػاء كالتعمػػ اصتػػدكؿ أيضػػا أف

ت مبدينػة تلمسػاف،كاضتقيقة ظتورفولوجية العامػة للمػدف،كما حػدالدكر البارز للعامل االجتماعي يف تغيري ا
  عالقػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية بالعامػػػل االجتمػػػاعي ىػػػي عالقػػػة متبادلػػػة ع أفالػػػيت كقفنػػػا عليهػػػا يف ىػػػذا اظتوضػػػو 

راد اجملتمػع كىػي مػن الػبهم للعػيا بػاظتراكز اضتضػرية الػيت حتظػى ف حيانا ىي من تزيد من تفاقم أعػداد أفػ
         ميػػػة اضتضػػػرية أىػػػم اظترافػػػ  الػػػيت لتتاجوهنا،كأحيانػػػا أخػػػرل يػػػ دم العامػػػل االجتمػػػاعي إىل بعػػػث التن وجػػػودب

 .كلة ظتتطلبات أفراد اجملتمععن طري  استاابة الد
يف عػػػدد  ل تراجعػػان العتيػػ  بػػػدأ يف ىػػذه اظترحلػػة يسػػػاي م النسػػي  اظتعمػػػار  سػػتنت  أيضػػا مػػػن اصتػػدكؿ أفيي    

زادت كتػػػرية ،باظتقابل ة يف فػػػرتة الثمانينػػػات كالتسػػػعيناتلعدـ اسػػػتاابتو لشػػػركط اضتيػػػاة األساسػػػي،السػػػكاف
 كتوسعت حػدكد اظتدينػة،التنمية اضتضرية باظتدينة كبرزت أحياء سكنية أخرل حتمل تصميما عمرانيا غربيان 

 شػػهد تشػػييديف ىػػذه الفػػرتة ناحيػػة الشػػماؿ الغػػريب اػػي الكيفػػاف اصتديػػد الػػذم يف عػػدة اااىػػات ليصػػل 
حػدث اػي الكيفػاف  مثلمػا،(1 عمػارات مشاريع سكنية عبارة عن،كما أيٍنًش ىت بو ضركريةالراف  بعض اظت

          ( 09 أنظر اظتخطػػػ  رقػػػم،كأصػػػوعتا كإنتامػػػة كبوىنػػػاؽ،كىو مػػػا زاد يف تغريػػػب اظتدينػػػة العتيقػػػة عػػػن ماضػػػيها
كأصػبحت اصتهػة الشػمالية  تشػعبت(،مل تنتشر ىذه التوسػعات يف جهػة كاحػدة يف الثمانينات،بػل 10ك 

ففي الوقت الذم كاف يلٌقب ساكين حي سػيدم اضتلػوم ،من مدينة تلمساف مقصد العديد من السكاف
 (2 أم سكاف النواحي أصبحوا يف فرتة الثمانينات من سكاف اضتضر.،باضتوزم نتان دق

                                  
 100بورتعة خلف ا،مرجع ساب ،ص:-1

-2 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:26 
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     العتيقػةحوؿ عينة من اظتباٍل ظتدينة تلمساف ،ـ1991اٍل اظتناز سنة حسب ما جاء يف التحقي  اظتيد   
    ـ أف نسياها اظتعمارم كاف يعيا حالة 1998كالذم دٌتت اإلشارة إليو يف ؼتط  األراضي اظتناز سنة 

             ةكقنوات صػػرؼ صػػحي مهرتئػػ،هنيػػارا منهػػارة أك مهػػددة باالهػػا الفوضػػى،كغالبية اظتسػػاكن إمَّػػمتػػدىورة تعم  
مبػم للوقػوؼ  465،كيٌف إجػراء حتقيػ  ميػداٍل حػوؿ كتػارمبم/ى 50أما عن كثافة اظتباٍل فقػد قػدرت بػػػػ 

، ػدؼ حتضػري كتارى15على حالتها العامة كعينة مػن اظتسػاحة العامػة للنسػي  اظتعمػارم اظتقػدر بػػػحوايل 
 بعػػػػد نيكقػػػػد تبػػػػ اط أساسػػػػية تتمثػػػػل يف الرتمػػػػيم كالتهي ػػػػة كالتاديػػػػد،ثالثػػػػة نقػػػػ هػػػػدؼ إىل حتقيػػػػ   يؼتطَّػػػػ

 كالدائرة النسبية: استكماؿ التحقي  ما ىو موضح يف اصتدكؿ
 

 جيدة متوسطة مهددة باالهنيار منهارة

 مبم 119 مبم 129 مبم 103 مبم 114
 

كفقان للحالة الجيدة كالمهددة باالنهيار  ودة بالنسيج المعمارمػػػالمباني الموج عدد س(:يوض16) الجدكؿ رقم
 عن:،ـ1991في تسنة كالمتوتسطة كالجيدة 

1L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:39 

 دكؿ يف الدائرة النسبية التالية:كنوضح األعداد اظتذكورة يف اصت

 

%25,59 

%27,74 %22,15 

 جٌدة  %24,51

 متوسطة

مهددة 
 باالنهٌار

 منهارة
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حاالت المباني المكونة للنسيج العمراني لمدينة (:تبين النسبة المئوية الخا ة ب09الدائرة النسبية رقم)
 عتيقة.التلمساف 

تعكػػ  ىػػذه اظتعطيػػات حالػػة اظتبػػاٍل بالنسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ  كفػػ  العينػػة اظتختػػارة للدراسػػة الػػيت بلػػا 
مبػػػػم مبختلػػػػف األحيػػػػاء السػػػػكنية باظتدينػػػػة العتيقة،كقػػػػد تبػػػػني أف غتمػػػػوع اظتبػػػػاٍل         465عػػػػددىا اإلرتػػػػايل 

حػػػػوايل  %46,66نسػػػػبتهما غتتمعػػػػة بػػػػػػػ رم اظتنهػػػػارة أك اظتهػػػػددة باالهنيار،تقػػػػدأصػػػػاضتة للسػػػػكن،غػػػػري ال
حالػػة  علػػى أف النسػػي  اظتعمػػارم كػػاف يعػػيا  نػػذاؾ مبم،كىػػو مػػا يػػدؿ 217بػػا مػػا يعػػادؿ النصػػف تقري

 ـ دكر السكن.متدىورة،إذا ما استثنينا باقي اظتباٍل اليت دتٌيزت بنوع من اظتتانة كالصالبة أىٌلتها ألف تقد
يف اعتاػر الػذم طػاؿ اظتباٍل،فػ ذا مػا قارنػا          أساسػان بل عػن أسػباب تكمػن ىذه الوضػعية مل تػ يت صػدفة،   

ي  أٌف النسػػػ لوجدنا فعػػػالن علػػػن عنػػػو يف االحصػػػاءات السػػػكانية،ىػػػذه الوضػػػعية باصتانػػػب الػػػدنتغرايف الػػػذم أي 
كمن يٌف السػػػقوط كالتالشػػػي  اؿ،لإلقتػػػكىو مػػػا جعلػػػو عرضػػػة اظتعمػػػارم عػػػرؼ ىاػػػران مػػػن طػػػرؼ السػػػكاف،

 17 305ـ مػػا يعػػادؿ 1987 ،لقػػد كصػػل عػػدد سػػكاف النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ  يف احصػػاء سػػنةكليان 
 الفػراغف ىػذا تكػوَّ ،لقػد (1  نسمة1000اوايل  1998ليسال تراجعان بعد ذلة يف إحصاء سنة  نسمة

مػن مسػاكن حديثػة كأحيػاء  مػا يٌف تشػييدهعػرب  من التنمية اضتضرية اليت اسدت مظاىرىا مبدينة تلمساف
 عصرية باصتهة الشمالية كاصتنوبية.

ػػمل يتغػػري   اظتعمػػارم  التسػػعينات،فمع هنايتهػػا بػػرزت تػػ ثريات علػػى النسػػي فػػرتة ا كػػاف عليػػو يف  الوضػػع عمَّ
كحػي ال بػ س  ػا   األكؿ يتمثل يف الكثافة السكانية اظترتفعة اليت أحػدثت ضػغوطان ،نتياة لسببني متباينني

نسػمة،كالثاٍل يتمثػل يف اعتاػر 80ك 60 ذين تراكحت كثافتهم مػا بػنيلباب زير كدرب القراف كالرحيبة ال
نسػمة كػدرب سػيدم حامػد كخلػدكف  100كالفراغ الذم يعرتم بعض األماكن الػيت مل تػزد كثافتهػا عػن 

مػػا  مظػػاىر التلػػوث البصػػرم مػػن ضػػمنك ،(2 اػػارةتكن كأصػػبحا ؼتصصػػني للاللٌػػذين أيفرغػػا مػػن كظيفػػة السػػ
                                  

-1 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:47 

-1 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:49 
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دة باالهنيػار يف أم علهػا مهػدَّ كىو مػا ج،اظتبػاٍل كرداءة جػدراهنا كبيو ػا ض لو النسػي  اظتعمػارم تػدىورتعرَّ 
ة نتػػػة العهػػػػد كمػػػواد بنائهػػػػا ىشػػػػدخاصػػػػة أهنػػػػا ق،ادم اظتػػػػاىرة يف الرتمػػػيم إلنقاذىاإف مل تػػػػدركها األيػػػ،ضتظػػػة

رؼ الصػحي ف،إضػافة إىل ذلػة أصػبحت قنػوات الصػللسكا كتصميمها ال يتواف  مع اظتتطلبات العصػرية
للضػػغ  اظترتفػػع الػذم تعٌرضػػت لو،كقػػد  نتياػةن  نتػة غػػري قػػادرة علػى ت ديػػة كظيفتهػػاالػيت ترجػػع إىل فػػرتات قد
ض النسػػػػػػي  اظتعمػػػػػػارم لرطوبػػػػػة مرتفعػػػػػػة أتلفػػػػػػت مػػػػػػواد بنػػػػػػاء اظتسػػػػػػاكن كزادت مػػػػػػن ؾتػػػػػم عػػػػػػن ذلػػػػػػة تعػػػػػػر  

اختفػػت قيمتهػػا الفنيػػة كالتارمتيػػة الػػيت يفػػرتض أف  ،حيثالبصػػرم ثنت صػػورة يعرتيهػػا التلػػو تػػدىورىا،ككوَّ 
كفػػػ  فتػػػ  معني،كقػػػد تبػػػني مػػػن خػػػالؿ  فػػػو األسػػػالؼ قػػػدنتان خلَّ  تكػػػوف موجػػػودة فيها،لكوهنػػػا موركثػػػا ماديػػػان 

التػػدخالت الػػيت قامػػت  ػػا السػػلطات اليػػة مػػن أجػػل إصػػالحها أف شػػبكة القنػػوات الػػيت كانػػت تسػػمى 
مصػقولة  ةإىل ثالثػة أقسػاـ أساسػية مبنيػة بػا جر كحاػار  ت يف مدينػة تلمسػافنقسػم،ا(1 قدنتا بالسػلوكية
إىل اظتيػاه اصتوفيػة الػيت كانػت تشػكل مصػدر للميػاه القػذرة  حم دتنػع حػدكث أم تسػرب،ؼتتلفة األحااـ

بالنسػػػبة للقسػػػم األكؿ فيسػػػمى بالشػػػبكة األرضػػػية كىػػػي عبػػػارة عػػػن قنػػػاة ،ميػػػاه ا بػػػار اظتوجػػػودة باظتساكن
قنػػوات فرعيػػة شػػكلها  اظتتمثػػل يفركب،أين تػػرتب  ىنػػاؾ بالقسػػم الثػػاٍل اػػم تصػػل اظتسػػاكن بالػػداضتصػػغرية 

مقارنػػػة بالشػػػبكة الرئيسػػػية الػػػيت تعتػػػرب نقطػػػة امػػػع للشػػػبكات األرضػػػية  دائرم،كىػػػي كبػػػرية اضتاػػػم نسػػػبيان 
على أكمل ما توجد يف مكاف منحدر حم تتمكن من ت دية دكرىا  اظتنتشرة عرب األحياء السكنية،كغالبان 

أكػرب  كػافف قطرىا ا حاميسهل جرياف اظتياه داخل القناة إىل خارج اظتدينة،أمَّ كاف كجو،فذلة االؿتدار  
                                  

كمػا  علػى نطػاؽ كاسػع يف مػدهنا اٌ انتقلت إىل األندل  أين يٌف اعتمادىػا،الفرسعند  يف صرؼ اظتياه ىذه التقنيةظهرت السلوكية:-2
  ،أنظر:يف الفرتة اظترابطية على يد يوسف بن تاشفني لبثت أف دخلت إىل اظتغرب اإلسالمي

M.Bensliman,A.Hamimed,A.Seddini,Contribution de l’hydraulique médiéval 

dans la dynamique urbaine du Maghreb,cas de la médina de Tlemcen en 

Algérie,In   (R) Lorhyss journal,N°13,Biskra,2013,p:82 
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منهػا باصتهػة الشػمالية  جػدت كاحػدةطوؿ قامة إنساف بالا،كقد كي فقد كاف بمن القناتني السالفتني الذكر،
  (1 .او ؿتو كاد مشكانةللمشور تت

 صػػورة يف تكػػوين فقػػ مل ينحصػػر ،حيالنػػاجم عػػن تػػدىور شػػبكة الصػػرؼ الصػػالضػػرر  كنشػػري فقػػ  أفَّ   
اء ػػػػػل ذلػػػة ليػػػ ثر علػػػى قػػػاطين األحيمػػػا اسػػػتحدثتو مػػػن رطوبػػػة ب ساسػػػها،بل تعػػػدَّ  عػػػرب مشػػػوىة للمبػػػاٍل

سػػػيدم اليػػػدكف كدرب مسػػػوفة كشػػػارع قػػػوار حسػػػني القريػػػب مػػػن حػػػي بػػػاب ة كػػػدرب اظتتضػػػررَّ  كنيةػػػػػػالس
ليفوـر الكيميائيػػػػػة اطتاصػػػػػة بػػػػػاصتراثيم كجػػػػػود بكثرييػػػػػا خطػػػػػرية تسػػػػػمى بػػػػػالكي  أثبتػػػػػت التحاليػػػػػل حيػػػػػثزير،

Coliforme  كسػػػػرتبتكوؾStreptocoque ؼتتلػػػػػف  يف  بكميػػػػات كبػػػػػرية يف اظتيػػػػاه اطتاصػػػػػة بالشػػػػرب
أحيػػاء اظتدينة،كقػػد تبػػنٌي أف السػػبب الػػذم كقػػف كراء ذلػػة ىػػو تلػػف قنػػوات الٌصػػرؼ الصػػحي الػػيت كمػػا 

كعػػػػدـ ،التاـ عتاػػػػراأك  لضػػػػغ  العػػػػايل النػػػػاجم عػػػػن ازديػػػػاد الكثافػػػػة السػػػػكانيةا لتعرضػػػػت إمَّػػػػ أشػػػػرنا سػػػػالفان 
خضوعها ألعماؿ الصيانة الدكرية،ش هنا يف ذلة ش ف اظتساكن اليت مل ختضع غالبيتها لعمليات الصيانة 

ىم من قبل ساكنيها،فقد اكتفوا باستغالعتا دكف االىتماـ  يكلها كتصميمها العاـ،كذلػة لكوهنػا يف نظػر 
،كىو مػػا يفسػػر اختاذىػػا نقطػػة عبػػور إف صػػح التعبري،كمكػػاف غػػري دائػػم خاليػػة مػػن أم كظيفػػة عصػػرية قشػػرة

 لوف على سكن أفضل من طرؼ الدكلة.ريثما يتحص
                                  

-1 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:92 

تبػػػػػني ىػػػػػذا األمػػػػػر مػػػػػن خػػػػػالؿ التحقيػػػػػ  اظتيػػػػػداٍل اجملػػػػػرل مػػػػػن طػػػػػرؼ الوكالػػػػػة الوطنيػػػػػة لتهي ػػػػػة اإلقلػػػػػيم    
(ANAT)  عائلػػػة 1977عائلػػػة مسػػػت جرة مػػػن بػػػني 1000ـ،فقػػػد يٌف حتديػػػد مػػػا يقػػػارب 1998لسػػػنة

% مػن العػد اإلرتػايل،كىو 50,58موجودة بالنسي  اظتعمارم العتي  ظتدينة تلمساف أم ما يعادؿ نسبة 
كعلى مقربػة ،ظتكػاف نػابع عػن كونػو مركػز اظتدينػة،اختيػارىم عتػذا ا(2 كاف مسػت جرينما يػربز أف نصػف السػ

كباقي اظتراكػػػز اطتدماتيػػػة األخػػػرل كالسػػػوؽ ،كالصػػػحيةالػػػيت لتتاجوهنػػػا كاظت سسػػػات التعليميػػػة  ظترافػػػ مػػػن ا
                                  

-1 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:65 
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أف مدينة تلمساف عرفت تنمية حضػرية شػٌاعت توافػدىم بقػوة علػى مسػاكن اظتدينػة  ،خاصةاظتغطى مثالن 
بالسػػكاف  اػػدر اإلشػػارة أف ىػػذا التحقيػػ  مشػػل رتيػػع أقسػػامها الثالث،القسػػم الػػذم كػػاف خاصػػاك ،العتيقة

 صػان مقابػل اظتشػور كالقسػم الػذم كػاف خابػاليهود اظتوجػود  سم اطتاصاألصليني اظتوجود بشرؽ اظتدينة كالق
تو بالقطػػاع افػػوظ يف سػػنة بالكراغلػػة اظتوجػػود بغػػرب اظتدينػػة،كىو اضتيػػز العػػاـ الػػذم أصػػطلح علػػى تسػػمي

ذم طػػػراز إسػػػالمي  مبػػػم960مبػػػم مػػػن بينهػػػا  1449كقػػػد تضػػػمن النسػػػي  اظتعمػػػارم حػػػويل .2009
كفػ  مبػم أؾتػز بعػد االسػتقالؿ 109كحوايل ،طراز غريب يٌف اؾتػازه يف الفػرتة االسػتعماريةذك  مبم 380ك

كيتعارض كلٌية مع اظتباٍل ذات الطراز اإلسػالمي ،ما مع ما أؾتزه اظتستعمر مبادئ معمارية تتشابو إىل حد
 ني:التاليكالدائرة النسبية  اصتدكؿ  دد اظتباٍل يفالبناء كالتصميم اطتارجي...إخل،كنوضح ع من حيث مواد

 
 
 
 
 

 فيها بالقطاع المحفوظ في مدينة تلمساف،عن::يبين عدد المباني كفل الفترة التي أُنِجز (17)الجدكؿ رقم
L’Agence  National  d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:63 

 
 

 
 

 

%66,25 

%26,22 

%7,52 

المبانً المنجزة قبل 
 دخول المستعمر

المبانً المنجزة فً 
 الفترة االستعمارٌة

المبانً المنجزة بعد 
 االستقالل

 العدد نوع اظتبم

 مبم960 اظتباٍل اظتنازة قبل غتيء اظتستعمر

 مبم380 اظتباٍل اظتنازة يف الفرتة االستعمارية
 مبم109 اظتباٍل اظتنازة بعد االستقالؿ
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نجزة قبل دخوؿ المستعمر كفي فترة ن النسب المئوية الخا ة بالمباني المي(:تب10الدائرة النسبية رقم)
 .العتيقة مدينة تلمساف كبعد االتستقالؿ في حتالؿاال

ض التكػوين اظتعمػارم العتيػ  لفقػداف القيمػة ائرة النسػبية أعػاله مػدل تعػر من اصتػدكؿ كالػد يتضح جليان 
مػػن قبػػل ،ا سػػيؾتػػزت بػػو مػػن قبػػل اظتسػػتعمر الفرنالفنيػػة كالتارمتيػػة الػػيت دتيزه،نتياػػة عمليػػات البنػػاء الػػيت أ

كىو األمػػر ،كذلة ػتاكلػػة مػػنهم اديػػد الوعػػاء العقػػارم مبػػا يتناسػػب مػػع اظتتطلبػػات العصػػرية،السػػاكنني فيػػو
راز سػػػاكن ذات الطػػػيتمركز غالبيػػػة اظتك للنسػػػي  اظتعمػػػارم العتيػػػ ، جديػػػدان  تصػػػميميان  الػػػذم أدخػػػل مفهومػػػان 

اصتهػة  كحي الرحيبة،أما فيما متصسلة نبار كدرب السباب زير كباب علي سيدم اصت االسالمي يف حي
           راز اإلسػػالمي بفعػػل مػػا قػػاـ بػػو اظتسػػتعمر الفرنسػػيفتقل فيهػػا اظتبػػاٍل ذات الطػػ،غربيػػةمالية كاصتنوبيػػة الالشػػ

كن ـ كظيفػة السػمبػم يقػد1214يقػارب  من حتطيم كتشييد يف نف  الوقت،يوجد من غتموع اظتبػاٍل مػا
لوقػػػوع ىػػػذه اظتبػػػاٍل مبركػػػز اظتدينػػػة الػػػذم  للنشػػػاط التاػػػارم،نظران كػػػو مبػػػم يسػػػتعمل مػػػن طػػػرؼ مالَّ  233ك

عػػػدد ال بػػػ س بػػػو مػػػن كىنػػػاؾ مبػػػم مهاػػػور دتامػػػا ال يسػػػتعمل ألم غرض، 233لتظػػػى اركيػػػة كاسػػػعة،ك
 :ا يت اظتساكن طرأت عليها بعض التعديالت نذكرىا يف اصتدكؿ

 
 

 

 أحياء المدينة العتيقةالموجودة في المساكن عينة من ين التعديالت المستحدثة ب(:يب18الجدكؿ رقم)
 L’Agence National d’Aménagement du Térritoire ,Pos…,Op.cit,p:68 :كعددىا،عن    

تشػػػري اظتعطيػػػات الػػػواردة يف اصتػػػدكؿ أعػػػاله إىل نػػػوع التػػػدخالت الػػػيت مٌسػػػت التكػػػوين اظتعمػػػارم ظتدينػػػة 
اعتندسػػػي اصتديػػػدتصػػػميم لل الئمػػػةمػػػن سػػػاكنيها جعلهػػػا م تلمسػػػاف العتيقػػػة كأيضػػػا أعػػػدادىا،كذلة سػػػعيان 

نوع 
 التعديل

إصالح 
 السقف

تلبي  اصتدراف 
 باإلشتنت

إعادة  ي ة 
قنوات الٌصرؼ 

 حيالص

إعادة  ي ة 
قنوات الٌصرؼ 

 الصحي
 فتح النوافذ

تعديالت 
 أخرل

 943 58 54 349 413 472 العدد
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كإرسػائو ،وادرىػا مػع دخػوؿ اظتسػتعمر الفرنسيكانت قػد بػدأت ب،ا استرياده من ثقافات غريبة عنَّ الذم يفٌ 
ا ىػو موجػود كػل البعػد عمَّػدة  كأس  بعيػ مراٍل حتكمو ضواب لقواعد معمارية ساقتت يف تكوين نتاج ع

 فيها. بصريان  ثان ذم أحدث تلو مبدينة تلمساف،األمر ال
     ن ذلػػةارجي للمدينػػة،بل كصػػل إىل أبعػػد مػػيف اإلخػػالؿ بػػالتنظيم اطتػػ لتلػػوث البصػػرم غتٌسػػدان مل يبػػ  ا

ار كالسقيفة كاإليواف كالدٌكات يزات اعتندسية األصيلة كوس  الدإذ دخل إىل اظتساكن اليت حتتوم على اظت
 عرب ما يٌف استحداثو من تعديالت ب سلوب جديد.،ضتارية كاألقواسا

قػت بتقويػة اظتبػم كمنعػو سػاكين اظتسػاكن العتيقػة أهنػا تعل التدخالت اظتنازة مػن قبػلضح من خالؿ يت
نتياػة قػدـ ،م كظيفتها جٌيدان كمل تعد ت د،ليت بدأت تنفذ منها مياه األمطارخاصة األسطح ا،هنيارمن اإل

إلشتنػػػػت يف ا تتمثػػػػلبالنسػػػػبة للاػػػػدراف الػػػػيت أعيػػػػد تلبيسػػػػها مبػػػػادة بنػػػػاء مغػػػػايرة  نف  األمػػػػرمػػػػواد بنائهػػػػا،
ن بػػني مػػواد البنػػاء يف اظتسػػك البورتالنػػدم الػػذم ظهػػر كمػػادة بنػػاء أساسػػية يف أركبػػا،كىو مػػا أضػػفى تنػػافران 

هػا اظتميػزة يمدل قاظتعػامل التارمتيػة إحػفقػداف  كىو ما ساىم يف كاظتضافة إليو  دؼ التقوية،،اظتستعملة فيو
ء مػػن جػػدراف اظتسػػاكن  ػػدؼ فػػتح نوافػػذ عتا،كمػػا يٌف بػػاظتوازاة مػػع ذلػػة إجػػراء عمليػػات ىػػدـ كحتطػػيم جػػز 

،ألف ذلػػػػة سيشػػػػكل عتػػػػا نقػػػػاط ضػػػػعف مػػػػن شػػػػ هنا إحػػػػداث اهنيػػػػار زاد الطػػػػني بلَّػػػػةكأبػػػػواب،األمر الػػػػذم 
اخليػة الػيت دـ تناسػقها مػع اظتورفولوجيػة الدللمسكن،كمن جهة أخرل تضػفي صػورة مشػوىة للمسػكن لعػ

مسػػتويا م اخػػتالؼ رغبػػة اإلنسػػاف علػػى  الت مػػن قبػػل األسػػالؼ،تعك  ىػػذه التػػدخعتػػا اظتبػػم بػػين كفقػػان 
اسػػتحداثو يف اظتسػػاكن العتيقػػة لتمػػل داللػػة كاضػػحة  االجتماعيػػة حتقيػػ  إطػػار معيشػػي الئ ،فاميػػع مػػا يفَّ 

 .ىذا اظتوضوععلى 
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اسػػػػػػػػػػػػ
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادان 
علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
نتكػػػػػػػػػػػػػػػػن 

فبقػػدر مػػا ،كونػػة للقيمػػة اصتماليػػة كالتارمتيةاظت إلدراؾ البصػػرم للعناصػػر اظتعماريػػةفهػػم  ليػػة حصػػوؿ عمليػػة ا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ،د بطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػة عقالنيػػػػػػػػػػػػػػػػػةيكػػػػػػػػػػػػػػػػػوف التناسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػااـ يف اظتبػػػػػػػػػػػػػػػػػم موجػػػػػػػػػػػػػػػػػود كغتسَّ

       ،قائلػػػة أنػػػو نػػػوع لويف تعريفهػػػا "Ball" مػػػارم،كىو مػػػا أشػػػارت إليػػػو الباحثػػػة بػػػاؿمبػػػدأ اصتمػػػاؿ اظتعارتقػػػى 
بػػػاظتوازاة مػػػع التعػػػديالت الػػػيت قػػػاـ  ػػػا أصػػػحاب ،(1  مػػػن الفعاليػػػة اظتتداخلػػػة مػػػا بػػػني اظتت مػػػل كالبي ػػػة اظترئيػػػة

اظتساكن،أقرتح يف تقرير ؼتط  شغل األراضي اطتاص باظتدينة العتيقة توسػعة الػدركب اظتوجػودة اػي بػاب 
يػػػػادة ـ،بز 5زيػػػػاف إىل  كتوسػػػػعو درب بنػػػػوضو،يف عر ـ 1ـ أم بزيػػػػادة 6,5كشػػػػارع بػػػػن خلػػػػدكف إىل ،زيػػػػر 

يسػتلـز ىػدـ ،كىػو مػا "Tracé régulier"مػنظممسػار كلمػة   حاالقػرتا يف كرد ،كقد ـ يف عرضو2قدرىا 
  ركبتول الدأجزاء من اظتساكن اظتوجودة على مس

          مل تػتم اظتوافقػة ،لكػن (2 بػاب زيػر رقية ضتػيزين اػاريني باصتهػة الشػاؾتػاز مركػ حكإضافة إىل ذلة يٌف اقرتا 
            علػػى القيػػاـ مبػػا مل يسػػمح  علػػى اسػػتحداث مثػػل ىػػذه اإلضػػافات،باظتقابل مػػع ذلػػة عمػػل بعػػض اظتػػالكني

اء كأخرل أتلفػػت نتياػػة اإلقتػػاؿ كاعتاػػر الػػذم أصػػا ا جػػرَّ ،غلػػ  عػػدد مػػن الػػدركب ،فقػػد يفَّ حبػػو يف االقرتا 
 :ا يت يف اصتدكؿىا ،كعن أىم ىذه اضتاالت نوردةظتوجوداظتساكن ا استعماؿعدـ 

 
 

                                  
 10علي شعباف عبد اضتميد،ىاٍل خليل الفراف،مرجع ساب ،ص:-1

2-L’Agence National d’Aménagement du Térritoire,Pos…,Op.cit,p:110 

 

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
اجملموعة 
 الٌسكنية

اظتساحة 
 اإلرتالية

 اظتساحة اظتبنية
اظتساحة غري 

 اظتبنية

عدد 
الدركب 
 اظتبنية

 عدد
الدركب 
 اظتتلفة

عدد الدركب 
اظتهددة 
 باطتراب

 01 03 02 2ـ352,28 2ـ398,8 2ـ751 11
 00 17 05 2ـ2087,81 2ـ750,23 2ـ2838 12
 00 05 00 2ـ608,4 / 2ـ608,4 26
 02 01 12 / 2ـ 968,62 2ـ 968,62 27
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 عن: اتستحداثو بدركبوباب زير كما تّم من النسيج المعمارم لحّي  جزء حالة (:يبّين19الجدكؿ رقم)
L’Agence National d’Aménagement Térritoire du ,Pos… ,Op.cit ,p:110 

ينػػػة دللسػػكاف يف م ضتػػي بػػاب زيػػػر األكثػػر اسػػػتقطابان  اصتػػػدكؿاجملموعػػات السػػػكنية اظتػػذكورة يف  تنتمػػي
    ركب أف عػػدد الػػد ضػػح جليػػان يتك ظتتميٌػػز اركيػػة ااريػػة كاسعة،اكم قربػػو مػػن مركػػز اظتدينػػة ا،تلمسػػاف العتيقػػة
باجملموعػػة السػػكنية رقػػم  دربػػان 17كال تسػػتعمل مػػن طػػرؼ السػػكاف قػػد بلػػا ،ـ أم كظيفػػةالػػيت مل تعػػد تقػػد

ا ييعػزل ذلػة مبػ،ر 2ـ2 838إذ تقدر مساحتو بػػػ ،موعات اظتذكورة يف اصتدكؿاألكرب مساحة بني اجمل 12
ركب الػيت دكخراب حم ال ة طترا ابالضركر كعدـ استغالعتا  ي دم ،كنوظيفة السلعدـ مالئمة اظتساكن ل

ك كرب عدد لػو دربا ن 12ىا دعدبلا فقد ،لتوسعة اظتساكن إزالتهاركب اليت يٌف صل إليها،كفيما متص الدتوَّ 
،اظتالحػػػظ مػػػن خػػػالؿ اظتعاينػػػة اظتيدانيػػػة الػػػيت قمنػػػا  ػػػا يف اجملموعػػػة السػػػكنية 12باجملموعػػػة السػػػكنية رقػػػم 

اد ت اظتػػواد الغذائيػػة كمػػو يوجػػد بػػو الباعػػة اظتتاػػولني كػتػػالَّ حيػػث ،اػػارم متنوعأهنػػا حتظػػى بنشػػاط  27رقػػم
لإلقامػػة،األمر الػػذم دفػػع  مناسػػبان  ر كبػػائع اطتردكات...إخل،رمبػػا عتػػذا السػػبب أصػػبح مكانػػان التاميػػل كجػػزا

إىل غل  بعض الػدركب لكسػب أكػرب قػدر مػن اجملػاؿ يضػاؼ إىل مسػاكنهم،كعليو نسػتنت  أف  بالسكاف
كانػت اجملموعػة السػكنية مػا  كالتعػديالت مػع أقتيػة اظتكاف،فكل القػة طرديػة بػني حاػم التػدخالتىناؾ ع
ت معهػػم التعػػديالت لػػربح أكػػرب اهنا كزادزاد عػػدد سػػك كأكثر نشػػاطان ،الضػػركريةعلػػى اظترافػػ     ران أكثػػر تػػوف

ء الػذم أخػذ اع كجػود عنصػر الًفنػخاصػة مػ،ر علػى مسػاحة كاسعةاظتساكن العتيقػة ال تتػوف ف جلَّ أل،غتاؿ
 هألهنػا تتلػف كتشػوي ،عػن اػاكزات يف اظتقػاـ األكؿ اظتساكن،ىذه التعديالت ىي عبارة من ال ب س بو زان حي
 ثا بصريا يف األحياء العتيقة.تصميم العمراٍل األصيل كتنت  تلو ال



 كندركمة كىنينمدينة تلمساف مظاىر التلوث البصرم في      األكؿ                         الفصل

397 

 

الواقػػع م كػل مػا يف ذكػره عػن ا عاشػو النسػي  اظتعمػػارم العتيػ ،كيف خضػمبػ اظتتعلقػة اظتعطيػاتىػذه أمػاـ 
   كما صػاحبها مػن مظػاىر جديػدة ،اضتضػرية مبدينػة تلمسػاف عامػة الذم  عاشو جػرٌاء تنػامي عمليػة التنميػة

ركب اظتصػػػممة كالد،العمػػػراٍل علػػػى مسػػػتول اظتسػػػاكنالت اظتناػػػزة يف الرتكيػػػب يف عمليػػػات البنػػػاء كالتػػػدخ

،تبني أنػػمبيػػزات خاصػػة يف هنايػػة العقػػد األ ش حالػػة مػػن الفوضػػى كعػػدـ التوافػػ  اعػػ وخػػري مػػن القػػرف اظتنصػػـر
 ىػػو يف حالػػة منهػػارة دتامػػان  مػػا يف كضػػعية مبانيػػو منهػػا بػػات منقسػػمان كاالنسػػااـ يف تفاصػػيلو العمرانيػػة،إذ 

مع ،ال تػػزاؿ تػػ دم كظيفتهػػا كمنهػػا مػػا ىػػو يف حالػػة ردي ػػة ال يسػػتطيع ت ديػػة كظيفتػػو أك متوسػػطة أك جيػػدة
صػور ا األصػلية كاسػتخلفها بصػورة مشػٌوىة ال حاػب ذم كىو األمر البعض التعديالت لتقويتها، دكجو 
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مل يعػػد  ،كعليوتلػػوث بصػػرمأحػػدث أم ،أم ميػػزة مػػن اظتيػػزات العميقػػة للمبػػاٍل كالػػدركب كاألحيػػاء حتمػػل
إلحسػػػػاس بالبعػػػػد التػػػػارمتي الثابػػػػت يف مدينػػػػة تلمسػػػػاف يبعػػػػث يف مت مليػػػػو كمشػػػػاىديو ا اظتػػػػوركث اظتػػػػادم

ا اكػم كوننػا نػليكاليت تنتمػي إ،االجتماعية كالثقافيػة السػائدة  نػذاؾكبصمة األسالؼ كجوانبهم ،كاصتمايل
د ملاػػػػ  للعػػػػائالت اظتعسػػػػورة بحت اظتدينػػػػة العتيقػػػػة بتلمسػػػػاف غتػػػػرَّ ىػػػػذا الوضػػػػع أصػػػػ كيف ظػػػػلي ،عتػػػػم خلفػػػػان 

و مرحلػػػػػة أنػػػػ  ،أمعتػػػػم هنا ريثمػػػػا كتػػػػدكف سػػػػكنا أفضػػػػلاضتاؿ،تتخػػػػذ مػػػػن مسػػػػاكنها مػػػػ كل عتػػػػا يسػػػػت جرك 
مي  حسب ما أسفر عنو التحقي  ك  .ما تساق  منها لوف أنفسهم عب  صيانتها كإصالحانتقالية،لذلة ال لتي

فقد تنٌوعت الوضعية اليت شهدىا النسي  ،ANATاظتيداٍل اظتناز من قبل الوكالة الوطنية لتهي ة االقليم 
ىػذا التحقيػ   مأجػر ،لقػد 1998كبالتحديد سػنة ،اظتعمارم العتي  هناية العقػد األخػري مػن القػرف اظتنصػـر

 باٍلػػػص،كاظتػػػطراز عريب خالػػػػاإلسالمية ب رتةػػػػنازة يف الفػػػػاٍل اظتػػػأم على اظتب،وظػػطاع افػػػػل القػػػػى كامػػػػعل
األعػػػداد مػػػن البصػػػرم  التلػػػوث اسػػػتفحاؿمػػػدل  كيتبنياظتناػػػزة يف فػػػرتة االحػػػتالؿ الفرنسػػػي بطػػػراز غػػػريب،

         :كالدائرة النسبيةا يت اظتذكورة يف اصتدكؿ 
         

 .1998في تسنة (:تبين حالة النسيج المعمارم لمدينة تلمساف العتيقة 11الدائرة النسبية رقم)       

%23,60 

%30,73 

%38,84  

%6,81  
ٌّدة  الج

 المتوسطة

 الردٌئة

 المنهارة
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،عن:1998كل حالة تسنة   دتلمساف كعد(:يبين حالة النسيج المعمارم لمدينة 20الجدكؿ رقم )  

L’Agence National d’Aménagement du Térritoire, Pos…, Op.cit,p:66. 
 

عرب انقسػػػاـ ،مػػػن اصتػػػدكؿ كالػػػدائرة النسػػػبية أف التلػػػوث البصػػػرم قػػػد اسػػػتفحل يف اظتدينػػػة يتضػػػح جليػػػان    
،كقػػد كبنيتهػػا جيدة كالتوافػػ بعػػد مػػا كانػػت تتصػػف باالنسػػااـ ،ؼتتلفة حػػاالتالعمػػائر اظتوجػػودة فيهػػا إىل 

 بػرزت مالكيها األحياء اصتديدة الػيت كإقتاعتا،نتياة تفضيلعدـ خضوعها ألعماؿ الصيانة ل ذلة فقدت
يعتمػػد علػػى مقػػايي  غػػري الػػيت كانػػت  كتكوينها إطػػار حضػػرم جديػػد،مػػع تطػػور عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية

كزادت اظتسػػػاكن  اعان ػػػػػػػوارع أكثػػػر اتسػػػػػػػحت الشػػػػػػػػقد أصبػػػػػػػػف،معتمػػػدة يف تصػػػميم األحيػػػاء السػػػكنية قدنتان 
اظتتزايػػػػػد ظتػػػػػالؾ اظتسػػػػػاكن  راػػػػػي كػػػػػد ىػػػػػذا التوجػػػػػو ىػػػػػو اعت كتغػػػػػري ختطيطهػػػػػا الػػػػػداخلي،ما كتباعػػػػػدان  ارتفاعػػػػػان 

%مػػػػن غتمػػػػوع 46أم مػػػػا يعػػػػادؿ ،عائلػػػػة900بلػػػػا عػػػػددىم حػػػػوايل  حيػػػػث  كاسػػػػتخالفهم باظتسػػػػت جرين
  أنظر اظتخط  ا يت:،السكاف

                       

،عن:الوكالة الوطنية لتهيئة في أحياء المدينة العتيقة:يبين حاالت المباني الموجودة (11)المخطط رقم
 .0992(ANAT)اإلقليم

العمػائر تعػيا كضػعية ردي ػة،كىي تعتػرب اضتالػػة أغلػب أف  1998اظتناػز سػنة  اظتخطػ مػن جليػان تبػني ي  
           اظتوجػػػود بالشػػػماؿ الشػػػرقي كذلػػػة مػػػن حػػػي بػػػاب زيػػػر يف األحيػػػاء السػػػكنية اقػػػ  معهػػػا األكثػػػر انتشػػػاران 

  أم كظيفػػػػة ـال يقػػػػد يف كػػػػوف اظتبػػػػم مهاػػػػور كىي تػػػتلخص،ظتوجػػػػود بػػػػاصتنوب الشػػػػرقيالرحيبػػػػة ا إىل حػػػي
يوجػػػد بػػو مػػػن رطوبػػة كمػػػواد بنػػاء سػػػاقطة كمهرتئػػة كأعشػػػاب تنمػػو جبدرانػػػو دىور عػػػرب مػػا عليػػػو التػػ كيظهػػر

كػػػو،ا تػػػ يت يف اظترتبػػػة الثانيػػػة اظتبػػػاٍل مالَّ  ؼيػػػدؿ داللػػػة كاضػػػحة أنػػػو غػػػري مشػػػغوؿ مػػػن طػػػر  ...إخل،كىػػػو مػػػا
لكنهػػػا تتفػػػاكت مػػػن حػػػي ،أهنػػػا دتركػػػزت جبميػػػع األحيػػػاء السػػػكنية تقريبان  أيضػػػان كيالحػػػظ  اظتتوسػػػطة اضتالػػػة 

 دةػػػػػاصتي اظتتوسطة الردي ة اظتنهارة حالة اظتبم
 367 478 604 106 العدد
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يف حػػني قلٌػػػت يف حػػي بػػػاب ،الكراغلػػة كحػػػي بػػاب علػػػي كحػػم درب مسػػػوفةاػػػي إذ كثػػػر عػػددىا ، خػػر
فقػػػػػد كيًجػػػػػدت ىػػػػػي األخػػػػػرل يف رتيػػػػػع األحيػػػػػاء ،زير،أمػػػػػا فيمػػػػػا متػػػػػص اظتبػػػػػاٍل الػػػػػيت كانػػػػػت االػػػػػة جٌيدة

رمبا ألف ذلػة ،،كيالحظ أف أغلبهػا دتركػز يف أطػراؼ األحيػاء السػكنيةعػددىا كبػريكن يلكن مل ،السكنية
ىارىا،األمر الذم ساعد يف صيانتها كاالعتناء  ا ال طاظتا   عدـكها على البقاء فيها ك ز شٌاع مالَّ التمرك

كانػػػت تقػػػدـ دكرىػػػا الػػػوظيفي علػػػى أكمػػػل كجو،كيػػػدؿ ىػػػذا األمػػػر داللػػػة كاضػػػحة أف التصػػػميم اظتعمػػػارم 
            اصتديػػػػدة  ألحيػػػػاء السػػػػكنية اظتتميػػػػزة بتعػػػػرج دركبػػػػو كضػػػػيقها ىػػػػو الػػػػذم أفسػػػػح اجملػػػػاؿ لألحيػػػػاء السػػػػكنيةل

 السػػػتقطاب أكػػػرب عػػػدد مػػػن السػػػكاف اظتناػػػزة يف إطػػػار التنميػػػة اضتضػػػرية كحػػػي الكيفػػػاف كإنتامػػػة ...إخل
يف رتيػػػػع األحيػػػػاء  ركزت،دتكحطامػػػػان  الػػػػيت أصػػػػبحت خرابػػػػان  تبقػػػػى يف اظترتبػػػػة األخػػػػرية اظتبػػػػاٍل اظتنهػػػػارة دتامػػػػان ك 

الرحيبػة  بػاب زيػر كحػي وجػد بكثػرة يف حػيذ تالسكنية مع اختالؼ كاضح يف أعدادىا من حػي  خػر،إ
 .كحي الكراغلة

النػػات  عػػن انعػػداـ التناسػػ  كاالنسػػااـ ث البصػػرم اظتعطيػػات تعكػػ  مػػدل اسػػتفحاؿ التلػػو ىػػذه  كػػل
التنميػػة  فرزتػػوككظيفتػػو أمػػاـ مػػا أ ة الػػيت  ؿ إليهػػا بفعػػل تراجػػع دكرهكالوضػػعي، العتي ٍلار عمػػالنسػػي  الداخػػل 
القطاع  ضمناظتوجود  العتيقة النسي  اظتعمارم العتي  ظتدينة تلمسافأف  للقوؿكل ذلة يدفعنا ،اضتضرية
تلػوث  ؾتم عنهػا انتشػار،مػن الفوضػى كالالٌتنظػيم حالػةن  عاش يف العقد األخري من القػرف العشػرينافوظ 

كىو ،كونػو بصػمة مػن بصػمات األسػالؼها مػن  ع كٌلي لقيمو كميزاتو الػيت اكتسػبضيا ،ك بصرم بالا اضتدة
 معمارية متنافرة. ما جعلو يف هناية اظتطاؼ كتالن 

           باألصػػػػالة يف غتػػػػاؿ تصػػػػميم كختطػػػػي  اظتػػػػدف زاظتتميػػػػ مدينػػػػة تلمسػػػػاف ذلػػػػة اإليقػػػػاع اظتعػػػػني مل يبػػػػ  يف
     يف حياتػػػو اليوميػػػة،كىو يف األخػػػري اإلنسػػػاف يف البنػػػاء كالتشػػػييد أك صػػػنع بعػػػض األدكات الػػػيت لتتاجهػػػا  أك

مػا يعطػي اضتضػارة شتتهػا اطتاصػة  باعتبار الثقافة ىي كػل،نة كبي ة معيقافة خاصة جبيل معنيأم اإليقاع ث
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،كالنقل  عن الواقع الػذم فرضػتو عمليػة التنميػة اضتضػريةض ىذا التغريدتخقد ل،(1 اخليىرىا الدد جو كلتد
اد مػػػن خالعتػػػا اسػػػتري ،فقػػػد يٌف إىل اظتػػػدف اإلسػػػالمية عامة يف طريقػػػة البنػػػاء اظتكثَّػػػف للفكػػػر اعتندسػػػي الغػػػريب
كبناء العمػػػائر كتصػػػميم أحيػػػاء كاملػػػة بشػػػوارع عريضػػػة كمسػػػتقيمة جبميػػػع ،الػػػنم  الغػػػريب يف ختطػػػي  اظتػػػدف

النقياد كا،ذا األخػري لػػرتؾ ىويتػو اظتعماريػػةمرافقهػا الضػركرية الػػيت لتتاجهػا اظتواطن،كىػو األمػػر الػذم دفػػع  ػ
كأصػػبح ،انػػة كدكر النسػػي  اظتعمػػارم العتي كذلػػة تراجعػػت م أفتػػوذج عمػػراٍل غريػػب عنػػو،كأماـ كػػل كراء

لعػدد مػن العػائالت  ملاػ ن حسب ما جػاء يف التحقيػ  اظتعلػن عنػو مػن قبػل الوكالػة الوطنيػة لتهي ػة اإلقلػيم 
  .اليت اضطر ا ظركؼ اضتياة لالستعانة اظتست جرة

 اىن:التلوث البصرم من نهاية التسعينيات إلى الوقت الرَّ  اتتأثير  1-3–2   
الػػيت ينفػػرد يزاتػػو ظت فقدانػػو،رتاليػػة اظتشػػهد يف التكػػوين اظتعمارم كغيػػابمػػا زاد يف حػػٌدة التلػػوث البصػػرم    
 بغػرض حتصػيل تنظػيم تها جهة إداريػةمن اظتظاىر اضتضرية اصتديدة سواءن اليت أنتا دنتياة انتشار عد، ا
رىم اصتديػػػػد يف كيفيػػػػة البنػػػػاء كالعػػػػيا كالعػػػػادات عػػػػن تصػػػػو  ؾتػػػػما كذلة ظتػػػػ،السػػػػكافمػػػػن طػػػػرؼ  أك مػػػػا

 مسػػػاتكنفت كجػػود اللَّ ،بصػػريان  وثان ػػػػػػػنػػت تلالػػيت كوَّ  ظػػاىراظتنػػػواع ك األاالسػػتهالكية اصتديدة،كتنحصػػر أىػػم 
 يلي: فيماقدنتان اليت كضعها األسالؼ  األصيلةالعمرانية 
 التلوث البصرم النقطي: - أ

سػػػػػابقان،فهو يعتػػػػػرب مػػػػػن اإلفػػػػػرازات اظتباشػػػػػرة اظتشػػػػػكلة للتنػػػػػافر كمػػػػػا سػػػػػلفت اإلشػػػػػارة إىل ىػػػػػذا النػػػػػوع 
كقػد ،نتياة دخوؿ التقنيات اظتصػػػػػػػاحبة للتنمية اضتػػػػضرية إىل األحػػػػػياء ذات الصبػػغة التارمتيةانسااـ كالالَّ 

 مظاىره يف مايلي:  اؿتصرت أىم

 اللوحات اإلعالنية: 1-أ   
           ائل الناجحػػػػػة يف إيصػػػػػاؿ اظتعلومػػػػػة إىل أفػػػػػراد اجملتمػػػػػع ػػػػػػػػػػػإحػػػػػدل أىػػػػػم الوس لوحػػػػػاتأصػػػػػبحت ىػػػػػذه ال

          طػي  اظتػدف اضتديثػة عػدد مػن القػائمني علػى ختحيث اعتمد عليها العمراٍل اضتضرم اصتديد،التخطي   يف
                                  

 77مرجع ساب ،ص:...،مشكالت اضتضارةمالة بن نيب،-1
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كملصػػػقات ضتمػػػالت دعائيػػػة تكػػػوف إمػػػا لوحػػػات دالليػػػة أكاشػػػهارية أىي يف التصػػػاميم اضتضػػػرية اصتديػػػدة،ك 
 (1 .كىي ختتلف عن بعضها البعض،حسب اعتدؼ اظترجو منهاكإعالنية،

باعتبار ىػػذا األخػػري مصػػطلح ،ث البصػػرم باظتػػدف العتيقػػةىنػػاؾ عالقػػة كطيػػدة بػػني ىػػذه الظػػاىرة كالتلػػو    
ييطلػػ  علػػى العناصػػر البصػػرية غػػري اصتذابػػة كغػػري متوافقػػة مػػع ماىيػػة اظتكػػاف الػػيت تعمػػل علػػى تشػػويو اظتنظػػر 

 (2 .ذكؽ الفيناالرتياح النفسي كال كتبعث فيو عدـ،عليو عني اإلنسافالذم تقع 
عناصػػػر دخيلػػػة عبػػػارة عػػػن دينػػػة تلمسػػػاف عػػػدد مػػػن اللوحػػػات اإلعالنيػػػة النسػػػي  اظتعمػػػارم ظتينتشػػػر يف 

كمػػػادة  كل اطتػػػارجيكال مػػػن حيػػػث الشػػػ، مػػػن حيػػػث اظتوضػػػوعلكوهنػػػا ظتسػػػات حتتػػػوم دالالت جديػػػدة ال
يػػة كأتلػػف القيمػػة اصتماليػػة كالتارمت،توافػػ  يف كحػػدة اظتنظر مػػن أم ختلػػو نع،األمر الػػذم جٌسػػد صػػورةالصػػ

لػػى مػػدل انسػػااـ ع ،خاصػػة أف بقػػاء تلػػة القػػيم غتٌسػػدة يف أرض الواقػػع يقػػفثابتال للمػػوركث اظتػػادم
مػػن  22يف اظتػػادة رقػػم  مػػع اػػي  الػػذم توجػػد فيو،اصتػػدير بالػػذكر أف اظتشػػرٌع اصتزائػػرم أقػػرٌ  اظتعػػامل التارمتيػػة

لكػػن ،(3 التارمتيػػة علػػى اظتعػػامل كػػاف موضػػوعها   فتػػات أك اإلعالنػػات أيٌػػان كضػػع الال منػػع 98/04القػػانوف 
حتمل ،كىي على جدراف اظتعامل التارمتية الداللة د حرب على كرؽ،إذ تنتشر لوحاتغتر بقي ذلة يبدك أف 

أهنػا تتػوٌفر علػى أىػم مػا لتتاجػو خاصػة ،اخػل اظتدينةمضموف اإلشارات اظتركرية لتوجيو حركة اظتركر ا يل د
كالبنػوؾ الربيػد كاظتواصػالت كاكمػة  ؽ اظتغطى كاالت التاارية كمقػراظتواطنني يف حيا م اليومية كالسو 

          كاف ،ضػػػركرة كجػػػود ىػػػذه اإلشػػػاراتمػػػن ...إخل،لكػػػن مهمػػػا اقتضػػػى األمػػػر  كبعػػػض اظت سسػػػات التعليميػػػة
كالٌضػارب ،تتف  يف مظهرىػا اطتػارجي اظتنفرد اليت ال اظتعامل التارمتية ـز تفادم كضعها على جدرافمن الالَّ 

 النظر عن شكلها أك مضموهنا. اريف مع الٌلوحات اإلشهارية بغضجذكره يف الت
                                  

دكر لوحػػػػات اإلعػػػػالف التجاريػػػػة فػػػػي التلػػػػوث البصػػػػرم للبيئػػػػة العمرانيػػػػة فػػػػي المػػػػدف أزتػػػػد،عادؿ حػػػػايف نػػػػوار،مظهػػػػر عبٌػػػػاس -1
 334-331،ص:2013،جامعة كاس ،20،غتلة كاس  للعلـو اإلنسانية ،العدد العراقية

 333اظترجع نفسو،ص:-2
 08،مرجع ساب ،ص:98/04اصترية الرشتية،القانوف -3
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 بعد التحقي  اظتيداٍل الذم قمنا بو داخل القطاع افوظ الحظنا كجود عدد من حاالت االعتداء

 .لوحات اإلعالنيةالعدد من  كجودالبصرم النارتة عن    
إشػارة  ،حيػث تلتصػ  جبػداره اصتنػويب الغػريباصتػامع الكبريمػا تعػرض لػو  استوقفتنااألمثلة اليت كمن بني    

عتػذا اظتعلػم التػارمتي،إذ  ث بصػرمتلػو يف ىذه األخرية  ت،تسبب(09أنظر الصورة رقم دتنع التوٌقف  مركرية
 يف مسػاد سػيدمر ىػذا الوضػع يتكر ك ،العػاـ وملمحيف  خلالن ،األمر الذم أحدث منظر اصتامع ىتتشو 
 .ظتنع حركة اظتركر ا يل (10أنظر الصورة رقم  ركن الغريبإشارة مركرية بال أيضان يوجد بو ،اءالبنَّ 
لمشػػور ىػػو ا خػػر مػػن كضػػع اإلشػػارات اظتركريػػة،إذ تلتصػػ  جبػػداره الٌشػػمايل السػػور الشػػمايل لمل يسػػلم    

ـ،كمػا توجػد بػالقرب 2,20إشارة مركريػة ظتنػع التوقٌػف ترتفػع عػن األرضػية اػوايل  الشمايل مبحاذاة الربج
ن التػاريف اظتوجػود فيػو أنػو ،ككذا بناء مربع الشكل يبدك ممنها لوحة إشهارية لشركة السياحة كالسفر ترارة

ذلػة رقية مػن لية الشػنف  األمر موجود بالزاكية الشما(،11أنظر الصورة رقم  يف الفرتة االستعماريةأؾتز 
فتػػات كاإلشػػارات جػػاء كضػػع ىػػذه الاللقػػد ف،ارة مركريػػة أخػػرل دتنػػع أيضػػا التوقاصتػػدار،حيث توجػػد إشػػ

اظتركريػػة كنتياػػة حتميػػة للتخطػػي  العمػػراٍل اصتديػػد الػػذم اعتمػػد يف اسػػيده للتصػػاميم علػػى مػػا تسػػتوجبو 
ظػػيم توزيػػع اإلشػػارات اظتركريػػة لتن ،ف صػػبح مبوجػػب ذلػػة فػػتح شػػوارع عريضػػة كمسػػتقيمة،كيٌف أيضػػاركىباتاظت

ثػػػا بصػػػريا للمعػػػامل التارمتيػػػة كالتصػػػميم العمػػػراٍل اظتميػػػز للنسػػػي  التػػػارمتي  سػػػريىا،ىذه اضتتميػػػة أحػػػدثت تلو 
 ككل.
 النفايات:انتشار  2-أ

السلبية النارتة عما يسػتهلكو البشػر مػن مػواد غذائيػة كغريىػا،كىي تنتشػر يف اظتدينػة من اظتظاىر تعترب 
،كإضػػافة للتلػػوث بتلمسػػاف ظتػػا عرفتػػو مػػن تنميػػة حضػػرية اسػػتقطبت معهػػا عػػددان البػػ س بػػو السكافالعتيقػػة 

  البي ي النام عنها،فهي حتدث يضا تلوثان بصريان نقطي.
        االت النارتػػػة عػػػن ىػػػذه النفايػػػات الػػػيت اسػػػتوقفتنا خػػػالؿ معاينتنػػػا اظتيدانيػػػة للنسػػػي  اظتعمػػػارماضتػػػؿ أك    

ىنػػاؾ  تػػرتاكم(،حيػػث 12مػػا يوجػػد خلػػف اصتػػدار الغػػريب للػػربج اظتالصػػ  لبػػاب اضتديػػد،أنظر الصػػورة رقػػم 
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مصػػلحة النظافػػة كضػػعت يف  البلديػػة ؽتثلػػة رتػػة عػػن االسػػتهالؾ العائلي،كالغريػػب يف األمػػر أفاالقمامػػة الن
بقيمػػة اظتعلػػم  غػػري   ػػة ت كػػد أنػػو اظتكػػاف األنسػػب صتمػػع القمامػػة حػػماللػػوف صػػندكؽ بالسػػتيكي أخضػػر 

بػػرج بػػاب اضتديػػد قيمتػػو  فقػػداف إىل ذلػػةكػػل لقػػد أدَّل  ،أف تغػػري كليػػان مكػػاف رتعها ر  ػػايكاصتػػد التػػارمتي
 األعني من مشاىدتو أك التمعن يف تفاصيل بنائو. كنفورالتارمتية كالفنية،

               قمامػػػػػةالسػػػػػكاف برمػػػػػي الكذلػػػػػة يف اظتسػػػػػاكن اظتهدَّمػػػػػة،حيث قػػػػػاـ اػػػػػي الرحيبػػػػػة نفػػػػػ  اضتالػػػػػة توجػػػػػد    
                زتػػو العمرانيػػة األصػػيلة،فالزائركأبعدتػػو عػػن ميرغػػة عموميػػة شػػوَّىت ملمػػح اضتػػي ككل،لتصػػبح أشػػبو مبف فيػػو

(،كيػنعك  الوضػع النػاجم عػن الغيػاب الكليػي 13الصػورة رقػم أنظػر ال نتكػن لػو أف يستشػعر تلػة اظتيزة،
أيضػػان حػػي بػػاب زيػػر ،األصػػالة الػػيت يتميٌػػز  ػػا النسػػي  اظتعمػػارم التارمتيلثقافػػة االسػػتهالؾ أكاافظػػة علػػى 

انعكسػت منو، رة باصتهػة الشػمالية الشػرقيةالذم استوقفتنا خالؿ معاينتنا اظتيدانية لو أكواـ القمامػة اظتنتشػ
ػػػػػلب علػػػػػى كامػػػػػل ذلػػػػػة اضتػػػػػي أك بػػػػػاألحرل علػػػػػى مدينػػػػػة تلمسػػػػػاف العتيقػػػػػة ككػػػػػل، يف الصػػػػػورة أنظر بالسي

انتشػػرت يف دركب  ،بػػلفق  اظتسػػاكن اظتنهػػارة فضػػاءاتىػػذه القمامػػات يف  يقتصػػر كجػػودكمل (،14رقػػم 
مػػن النفايػػات  كومػػةالػػذم تػػرتاكم يف أحػػد دركبػػو   ارسػػيدم اصتبَّػػ مثلما ىػػو موجػػود يف حػػياظتدينػػة العتيقػػة،

أهنػا غتمػوع البقايػا  تهػاعاين،كيتضح من م(15اظتعب ة داخل أكياس باصتهة الشمالية منو أنظر الصورة رقم 
كقػػد ،ـ2.20ـ كعرضػها 10كىي توجػد حتػت سػقيفة طوعتػا ،اظتنزليػة الػيت ؾتمػت عػن االسػتهالؾ العػػائلي

ؽتنوع على اضتائ ،جاء فيها ين عن ذلة بكتابة اجملاكرة باستنكار ىذا العمل،معرب قاـ أصحاب اظتساكن 
كجػػػو  خػػػر للتلػػػوث حػػػدي ذاتػػػو يف ىػػػو جػػػدار السػػػقيفة،كلو أف ىػػػذا التصػػػرؼ سػػػاخ علػػػى طػػػوؿ رمػػػي األك 

عػػاـ الػػذم لتمػػل كملمحػػو الاظتتميػػز مبيػػزات خاصػػة كمػػواد كطريقػػة البناء،لعدـ توافقهػػا مػػع اظتكػػاف بصػػرم،ال
 .صبغة تارمتية ػتضة

 
 انتشار المكيفات الهوائية: 3-أ   
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اجملسػد بالتنميػة الػنم  اصتديػد يف البنػاء كالتعمػري تعترب ىذه األخػرية مػن بػني الوسػائل الػيت ظهػرت مػع 
ب التغػػري الطػػارئ علػػى مورفولوجيػػة اظتسػػكن يف االسػػتعانة مبثػػل ىػػذه الوسػػيلة،اضتديث اضتضػػرية،فقد تسػػبَّ 

اكنيو للاػػػوء        كما دتيػػػز بػػػو مػػػن تصػػػميم أغػػػم سػػػلحػػػديث عػػػن اظتسػػػكن اإلسػػػالمي،عػػػن ذلػػػة يرجػػػع بنػػػا ل
إىل كسػػػائل حتقػػػ  عتػػػم الراحػػػة كالرفاىيػػػة،فمعظم مػػػدف العػػػامل اإلسػػػالمي كانػػػت تتبػػػع يف بنػػػاء ىػػػذا النػػػوع 

اصتػو اظتالئػم وفر راعى فيو ظركؼ اظتناخ السػائدة ليػما يف ىيكلو العاـ،تي  إىل حدو  شرتكان م اظتعمارم تصميمان 
ألف اعتػواء البػارد ة بالفناء لتكييػف حػرارة اصتػو،لفحات اضتر،كقد استعاف لتحصيل ذل من ًقيللسكن كي
اف الفنػػػاء إىل أدٌل مسػػػتوياتو لػػػيالن ليتسػػػرب إىل الغػػػرؼ كيلطػػػف حرار ػػػا،كيبقى ػتصػػػوران بػػػني جػػػدر يهػػػب  

كك نو مبثابة خزٌاف لتكييف اعتواء،كما أضاؼ اظتعمارم اظتسلم عنصر اإليواف لساعات مت خرة من النهار،
س يف الفنػػاء مػػن دكف أف لتػػٌ  أىػػل اظتسػػكن ارار ا،ككضػػع أيضػػا مقعػػد لتفػػادم أشػػعة الشػػم  كاصتلػػو 

،لقػػد سػػاعدت (1 انػػة يف السػػقيفة الػػيت تنفػػتح علػػى الصػػحن للالػػوس فيهػػاأك كمػػا يسػػمى بالدكَّ ،حاػػرم
بصػػػورة طبيعيػػػة مػػػن دكف  رتيػػػع ىػػػذه التفاصػػػيل اعتندسػػػية علػػػى تكييػػػف اػػػي  كفػػػ  مػػػا لتتاجػػػو اإلنسػػػاف

 مثل اليت يٌف توظيفها يف الفرتة الراىنة كاظتكيفات اعتوائية.إىل كسائل أخرل  اوءالل
النػػػاجم        النقطػػػي اظتالحظػػػة الػػػيت أثػػػارت انتباىنػػػا عنػػػد قيامنػػػا بػػػالتحقي  اظتيػػػداٍل حػػػوؿ التلػػػوث البصػػػرم   

أهنا قليلػػة الوجػػود جبميػػع أحيػػاء اظتدينػػة،كىو مػػا سػػيلة علػػى كاجهػػات اظتسػػاكن العتيقػػة،عػػن كضػػع ىػػذه الو 
اظتعمارم اظتسلم دتٌكػن مػن بنػاء مسػاكن ذاتيػة اضتمايػة كالتكييػف علػى النحػو الػذم ذكػره ثػركت  ي كد أف

دت باظتكيفػػات اعتوائيػػة اظتسػػكن اظتوجػػود عكاشػػة كعػػدد  خػػر مػػن الباحثني،كك مثلػػة عػػن اظتسػػاكن الػػيت زكي 
 الذم (،حيث يالحظ كجود مكيف ىوائي ملتص  باصتدار اصتنويب 16بدرب مسوفة أنظر الصورة رقم 
                                  

 92ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص:-1
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واد بنػػاء جديػػدة  يعلػػو مػػدخل السػػقيفة،كيالحظ أيضػػا كجػػود بعػػض التعػػديالت علػػى اظتسػػكن نػيٌفػػذت مبػػ
لتنػػاقض مػػا يٌف اسػػتحداثو مػػع طبيعػػة  علػػى اظتبػػم ككػػل مشػػوىان  ضػػفى ملمحػػان كىػػو مػػا أكاإلشتنػػت كا جر،

 اظتبم.
 ػػػارجي اظتطػػػػػػػل علػى الػػػػػػدربنفػ  اضتالػة توجػػد ب حػد اظتسػػاكن الكائنػة اػػي الرحيبػة،إذ تلتصػ  جبػػداره اطتػ

(،كتكػػػػػػػػػرَّر األمػػػػر مػػػػػػػػػع حػػػػػػػػي بػػػػاب زير،حػػػػػػػػيث تلتصػػػػ  جبػػػػػػػػدراف 17مكيػػػػف ىػػػػػػػوائي،أنظر الصػػػػورة رقػػػػم 
ضػػع الػػذم تبػػني أحػػد األمثلػػة عػػن ذلػػة،كىو الو  الػػيت (18الصػػورة رقػػم ساكنو مكيفػػات ىوائيػػة،أنظر ػػػػػػم
(،اظتلفػػت لالنتبػػاه 19الصػػورة رقػػم أنظػػر ،20مثػػل اظتسػكن رقػػمعلي، حػػي بػػاببعػػض اظتسػػاكن يف عيشػو ت

كما   ،أف اظتساكن اليت الحظنا احتوائها على اظتكيفات اعتوائي،قد خضعت لتعديالت من طرؼ مالكها
إذ تظهػػر إضػػافات مبػػواد بنػػاء جديػػػدة كطػػالء بغيػػة تقويػػة اظتسػػػكن   بعػػض الصػػور اظتلتقطػػػةىػػو مبػػني  يف 

  كحتسني ىػػػيكلو العاـ.
 انتشار المقعرات الهوائية: 4-أ
أمػػػاـ الػػػزخم اعتائػػػل مػػػن القنػػػوات الفضػػػائية العربيػػػة كالغػػػري عربيػػػة،بات اسػػػتعماؿ أجهػػػزة االسػػػتقباؿ أمػػػران        

ضػػػركريان صتميػػػع شػػػرائح اجملتمػػػع كيف رتيػػػع األماكن،بصػػػرؼ النظػػػر إف كانػػػت ريفيػػػة أك حضػػػرية،حديثة أـ
يث تعلػػو أسػػطح كجػػدراف ظتدينػػة تلمسػػاف،حكىػػذا مػػا صػػادفناه منتشػػران يف النسػػي  اظتعمػػارم العتيػػ  عتيقة،

 ز بالعراقػػة كاألقدميػػة الٌلتػػنيتميػػتعلػػوه اظته منظػػر اظتبػػم الػػذم تشػػوي رات ىوائيػػة ؼتتلفػػة األحاػػاـ اظتسػػاكن مقعػػ
 صػرمب ثر الػذم أنػت  تلػو كىو األمػ،كمضػمونان  الن ينفػرد  ػا عػن العمػائر اصتديػدة شػكمنحتو ميزة خاٌصػة 

 للتناقض اضتاصل بني ما تتميز بو اظتقعرات اعتوائية كاظتكاف بصفة عامػػػة.
اظتبػاٍل العموديػػة  يف تقتصػر مػػا يػنام عنهػػا مػن تلػػوث بصػرم يف اظتػػدف العتيقػة،إفتا انتشػػر ي مل عمومػان ك 

كايل كاليػة اصتزائػر قػراران يقضػي بنػزع اظتقعػرات اعتوائيػة  ر مػ خران دعلى كجو اطتصوص يف العمارات،فقد أص
بلديػػة البػػدء يف ىػػذه اضتملػػة يف  ،كقػػد يفٌ عتا الػػيت تتػػٌوج شػػرفات العمػػارات،إذ باتػػت تعكػػ  منظػػران مشػػوىان 
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ن خػالؿ ىػذه اظتبػادرة نتكػن ،كم(1  امدية ك فتوذج أكيل يف ىذا اجملاؿ حتت إشراؼ مصا  كالية اصتزائر
           ككذا طريقة عن التغري يف أسلوب العيا، ام الضرر الذم تلحقو مثل تلة الوسائل اظتنبثقةأف تتصور ح

سػػيكوف التػػ ثري كاضػػحا كأعمػػ  بكثػػري ؽتػػا ىػػو   األمػػر مبػػا ىػػو تػػارمتي كعتي ،إذا مػػا تعلػػ البناء،خصوصػػان 
يشػػكل ذاكػػرة رتاعيػػة  كثقافيػػان  ،فاظتباٍل التارمتيػػة تتضػػمن بعػػدا تارمتيػػا كاجتماعيػػان ةحاصػػل يف اظتبػػاٍل اضتديثػػ

 كاألخػػػػري ظتعػػػػم  الػػػػيت تعتػػػػرب اظتعػػػػم األكؿككػػػػل ك دة لشخصػػػػية األمػػػػة  ،أم أهنػػػػا اعتويػػػػة اػػػػدي (2 ألمػػػػة ككػػػػل
 (3 لألصالة.

    32ما يوجػػد يف اظتسػػكن رقػػمالػػيت كقفنػػا عليهػػا أثنػػاء معاينتنػػا اظتيداينػػة لألحيػػاء العتيقػػة،أىػػم اضتػػاالت ك 
لوف  (،رتيعها ذات20إىل جنب،أنظر الصورة رقم  رات ىوائية تصطف جنبان إذ تعلوه مقع،اي باب زير

كما زاد يف تشػويهها للملمػح العػاـ للمسػاكن سػم،65هػا يبلػا قطػر كػل كاحػد من أبيض كمتساكية اضتاػم
ىو الرحيبػػة،اػػي  06للمسػػكن رقػػم  العتيقػػة ىػػو ظهػػور بقػػع الصػػدأ عليهػػا لقػػدمها،نف  الشػػيء بالنسػػبة

نتشػرت يف رتيػع أحيػاء (،كقػد ا21 أنظػر الصػورة رقػمسػم 65 اطػوؿ قطرقتػ نيىػوائي ينا خر يعلوه مقعػر 
 مثالن لتقطناىػػػا أثنػػػاء اظتعاينػػػة اظتيدانيػػػة،فامػػػا ت كػػػده الصػػػور الػػػيت  كىواظتكيفػػػات اعتوائيػػػة،اظتدينػػػة مثلهػػػا مثػػػل 

ر ىػػػػوائي كمػػػػا ىػػػػو مبػػػػني يف الصػػػػورة مقعػػػػ 26اظتسػػػػكن رقػػػػم علػػػػو كجػػػػدت اػػػػي سػػػػيدم اصتبَّار،حيػػػػث ي
هو ا خػر توجػد مبسػاكنو ،فدرب مسػوفةسم،كنف  الشيء يوجد يف 65خر(،طوؿ قطره ىو ا 22رقم 

         علػػػى سػػػبيل اظتثػػػاؿذلػػػة كجػػػود ظػػػاىرة اظتقعػػػرات اعتوائيػػػة اظتشػػػوىة ظتاىيػػػة اظتبػػػم كخصوصػػػيتو،كقد سػػػالنا 
 .(23الصورة رقم أنظر ،10سكن رقم يف اظت

                                  
:السبت-1  05،ص:5220 ق،العدد1437ربيع الثاٍل  22،اظتواف  لػػ2017 جانفي 21 جريدة البالد،الصادرة يـو
،ؼتػػػرب اجملتمػػػع 02،غتلػػػة دراسػػػات يف التنميػػػة كاجملتمع،العػػػدددكر المعػػػالم األثريػػػة فػػػي إرتسػػػاء التنميػػػة بػػػالجزائرػتمػػػد بػػػن زغػػػادم،-2

 295،ص:2015الشلف،كمشاكل التنمية الية يف اصتزائر،جامعة 

 143،ص:1978،عامل اظتعرفة،الكويت،جمالية الفّن العربيعفيف البهنسي،-3
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كاضتي  اكن،إىل حػػدكث تعػػػديل علػػى اظتظهػػػر العػػاـ للمسػػػ اضتضػػػرية  ت ىػػذه اإلضػػػافات التقنيػػةلقػػد أدَّ    
مػػػع ماىيػػػة اظتكػػػاف،األمر الػػػذم أخفػػػى  كعػػػدـ التوافػػػ تعكػػػ  رؤيتهػػػا نوعػػػان مػػػن الاٌلاان ،،حيػػػث ككل

القيمػػػة الفنيػػػة كاصتماليػػػة للمسػػػاكن العتيقػػػة اظتكونػػػة للنسػػػي  التػػػارمتي ظتدينػػػة تلمسػػػاف العتيقػػػة،األمر الػػػذم 
 أسقطها يف جب  ال قاع لو.

 غاز:ػػػماء كالػػانتشار عّدادات الكهرباء كال 5-أ   
 تجػػدراف اظتسػػاكن زاديف الكهربػػاء كاظتػػاء خاصػػة بفقد يٌف أيضػػا كضػػع عػػٌدادات ،كلػػي  ىػػذا فحسػػب   

مػػن   ػػا اظتصػػنوعةنظران لشػػكلها كمادكصػػورة مشػػوىة،ة حداثيػػة ػألهنا ىػػي األخػػرل تضػػفي ظتسػػ،الطػػني بلٌػػة
 مربعة الشكل.اضتديد كاظتغطاة بقطع حديدية 

اضتاالت اليت استوقفتنا يف اظتعاينة اظتيدانية ألحياء اظتدينة مساد اللٌػة الركيػة أك كمػا كجػدناىا  من بني
           ادينعػػػػػدَّ  رقيػػػػػػػػداره الشػػػػػػػػػػػتوزع جبتبػػػػػدرب مسػػػػػوفة، اظتوجػػػػػود ة الرؤيػػػػػةمكتوبػػػػػة فػػػػػوؽ مػػػػػدخل اظتسػػػػػاد اللَّػػػػػ

تعيشػػػػػو بقيػػػػػةالوضػػػػػع  نفػػػػػ ،(24  الصػػػػػورة رقػػػػػم أنظػػػػػراص بالكهربػػػػػاء كالثػػػػػاٍل خػػػػػاص باظتػػػػػاء األكؿ خػػػػػ
بػػذلة صػػورة  مشػػوىةمسػػاكن األحيػػاء العتيقػػة،حيث ت خػػذ ىػػذه العػػدَّادات حيػػزان مػػن جػػدراهنا اطتارجية،

،ظتػػػا تتميػػػز بػػػو ىػػػذه األخػػػرية مػػػن ميػػػزة فنيػػػة ترجػػػع لفػػػرتة زمنيػػػة بعيػػػدة،كعلى سػػػبيل األمثلػػػة           اظتسػػػكن العتي 
،كقػد الحظنػا أثنػاء اظتعاينػة اظتيدانيػة      (25  الصػورة رقػمال اضتصر اظتسكن اظتوجود اي القرَّاف الكبػري أنظػر 

لػػى حػػدي ،بػػل عاألحياءة يف أطػػراؼ أف اهيػػز اظتسػػاكن  ػػذه اظتتطلبػػات الضػػركريةمل يقتصػػر علػػى اظتوجػػود
كيدت بالكهربػػػاء كالغػػػاز كاظتػػػاء الشػػػركب،أنظر بػػػني الػػػدركب اظتلتويػػػة قػػػد زي السػػػواء فحػػػم اظتوجػػػودة داخلهػػػا 

 (.27ك  (26الصورتني رقم  
 التلوث البصرم الخطي:-ب    
لقد اسَّد ىذا النوع من التلوث البصرم يف مدينة تلمساف العتيقة كنتياة حتمية ظتا نػت  عػن التنميػة    

 ،كقد اؿتصر يف مايلي:ضر يف طريقة العيااضتضرية من حت
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 انتشار أعمدة اإلنارة كاألتسالؾ الكهربائية: 1-ب    
ػػػػعت طرقػػػػان ختتلػػػػف أشػػػػٌد االخػػػػتالؼ شػػػػة فيػػػػو أف اظتػػػػدف العتيقػػػػة تبنَّػػػػؽتػػػػا ال    ا ىػػػػو معمػػػػوؿ بػػػػو اليػػػػـو              مَّ

             يف إنػػػػػارة اظتسػػػػػاكن كغريىا،فقػػػػػد صتػػػػػاء اظتعمػػػػػارم اظتسػػػػػلم يف مدينػػػػػة تلمسػػػػػاف مػػػػػثالن يف إضػػػػػاءة الػػػػػدركب 
 د ػػػػ،كقيفة مباشرةػػدكم للسقػػوس اضتػػعلو القإىل توظيف كاجهة السقيفة كمواد بسيطة توضع يف فتحات ت

            تالشػػػى دتامػػػان جػػػرٌاء ظهػػػور التقنيػػػات اصتديػػػدة اظتصػػػاحبة للتنميػػػة اضتضػػػرية،إذ مل يػػػنام عنهػػػا فقػػػ  تغػػػري 
 يف طريقػػة التخطػػي  اضتضػػرم كالتشػػييد،بل حػػم يف الوسػػائل اظتعتمػػدة يف حتصػػيل عامػػل الرفاىيػػة كالراحػػة

 يف الرسم التخطيطي ا يت:قدنتان طريقة اظتعتمدة يف اإلنارة مبدينة تلمساف الكنوضح 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

عن:تسيدم محمد ،تلمسافالعتيقة  لمدينةا إنارة الدركب في:يوضس أتسلوب 11رتسم التخطيطي رقمال
 تصرؼ()ب152.،مرجع تسابل،ص:لعمراني...نقادم،التصميم ا

ا إىل احػػػتالؿ اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي عتػػػ ظهػػػور األسػػػلوب اصتديػػػد يف إنػػػارة أحيػػػاء مدينػػػة تلمسػػػاف يرجػػػع
كاسػػتقراره فيها،حيػػث جلػػب معػػو طرقػػا جديػػدة كػػاف يسػػتعملها يف مدنػػو بفرنسػػا يف غتػػاؿ البنػػاء كتصػػريف 
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اظتيػػػاه كإيصػػػػاؿ اظتػػػاء الشػػػػركب كإضػػػاءة الشػػػػوارع،كذلة كفقػػػا ظتػػػػا ذكػػػره الباحػػػػث الفرنسػػػي أندريػػػػو لوكػػػػوؾ 
André Lecocq مػػن اظترافػػ  الػػيت   حػػوؿ قيػػاـ اإلدارة اظتسػػ كلة عػػن التنميػػة اضتضػػرية باظتدينػػة إؾتػػاز عػػدد

 كاف األصليني كاالعتماد على أعمدة اإلنارة،كبعد موافقة فة لدل اظتعمرين كغتهولة لدل السكانت م لو 
ـ،كقػػػد اسػػػتلـز ذلػػػة معػػػدَّات دتثلػػػت يف الفػػػواني  1844اللانػػػة االستشػػػارية يٌف البػػػدء يف اظتشػػػركع سػػػنة 

،كمػػػع تػػػػػطور الوسػػػائل (1  علػػػى األعمػػػدةكالزيػػػت كالفتيلػػػة كاضتبػػػاؿ يػػػتم كضػػػعها علػػػى جػػػدراف اظتسػػػاكن أك 
 عد ػػػػملت اصتزائر بػػػامل،كقد عػػيٌف االعتماد على أسلوب جديد يف اإلضاءة كباقي مدف دكؿ الع كالتقنيات

تلمسػػػػػػػاف علػػػػػػػػى  االستقالؿ يف مدينػة 
يف اإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة.  توظيػػػػػػػػف الكهريػػػػػػػػػاء 
ارة يف اإلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ راف  التنظػيم اصتديػد 

باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ 
التنميػػػػػػػػة  عمليػػػػػػػػةاسػػػػػػػيد (2 الكهربػػػػػػػاء

عػن تعبري مباشر  باعتبارىا اضتضػػػػػػػػػػػػػرية،
الػػػػيت مػػػػن شػػػػ هنا  التقنيػػػػػػػػات اصتديػػػػػػػػدة 
الػػػػػػػػنم  اظتعتػػػػػػػػاد  إحػػػػػػػػػػػداث تغػػػػػػػػػػػرٌي يف 
أكػػػػػرب قػػػػػدر مػػػػػن  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفري ا،يف العي
كالراحػػػػػػػػة،كاكم  الرفاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

مٌسػت ة اجملاؿ،كوف النسي  التارمتي جزء ال يتازأ من مدينة تلمسػاف الػيت حظيػت بتنميػة حضػرية كاسػع
                                  

1-André Lecocq,Op.cit,p:239-240 

الكهرباء:كلمة مشتقة من االسم الفارسي كهربا،اليت تعين جاذب التنب كغريه من سيقاف النباتات اصتافة،كىي تطل  أيضان صػما  -2
التنب،كىػػػػػو مػػػػػا يعػػػػػرؼ بالكهربػػػػػاء السػػػػػتاتيكية أكالسػػػػػكونية،ينظر:خالذ بػػػػػن علػػػػػي اظتطريم،عيػػػػػد بػػػػػن طػػػػػالع الشػػػػػارة إذا فػػػػػة كتػػػػػذب 

  02،ص:2009،اإلدارة العامة للرتبية كالتعليم مبحافظة الداكدمي،اظتملكة العربية السعودية،أتسس الكهرباءاظتطريم،
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كن كالصحة كتعبيد الطرقات كغريىػا مػن األمػور اظتتعلقػة مبتطلبػات أفػراد اجملتمػع باظتدف،إضػافة ميداف الس
 فضػػالن ػتػػالت اارية،ة بػػو عػػدَّ  اػػارم،إذ تنتشػػراجملػػاؿ الت حركيػػة دؤكبػػة يفمػػن النسػػي  التػػارمتي نتيػػز  مػػاإىل 

اظترافػػػػ   مػػػن عػػػن كونػػػو يتضػػػػمن مسػػػاكن مشػػػغولة مػػػػن طػػػرؼ سػػػاكنيها،األمر الػػػػذم اقتضػػػى تػػػوفري عػػػػدد
 .ا العاملاف ىذضركريات اإلطار اظتعيشي صتميع سكالضركرية كاإلنارة اليت أصبحت من 

تنتشػػر ب حيػػاء النسػػي  اظتعمػػارم التػػارمتي أسػػالؾ كهربائيػػة كأعمػػدة اإلنػػارة لتزكيػػد اظتسػػاكن  ػػذا اظترفػػ     
مل يغفػػػل اظتشػػػرٌع ك السػػػواء، بػػػني اظتبػػػاٍل القدنتػػػة كاضتديثػػػة علػػػى حػػػدي  مشػػػرتكان  الٌضػػػركرم الػػػٌذم أصػػػبح قاشتػػػان 

داء البصػرم الػذم متلفػو تركيػب عػن االعتػ 98/04قافيػة داده لقانوف زتاية اظتمتلكات الثاصتزائرم يف إع
كحم أنابيػب الغػاز كميػػاه الشػرب كقنػوات التطهري...إخل،كقػػد صػاغ للحػػد ،بكات الكهربائيػة كاعتاتفيػػةالشػ
بػ ذف  بكات كغريىػا إالَّ دتريػر تلػة الشػ باتٌػان  ع فيهػا منعػان ننتاليت  17ضرر الٌناجم عن ذلة اظتادة رقممن ال
النسي  التػارمتي ظتدينػة  ف ف،ا جاء يف ىذه اظتادةة،كبالرغم ؽتَّ من اصتهات الوصٌية عن اظتعامل التارمتي مسب 

جرٌاء قيػػػاـ السػػػلطات اليػػػة بتمريػػػر األسػػػالؾ الكهربائيػػػة ذات الضػػػغ  ،بصػػػرم تلمسػػػاف يعػػػيا اعتػػػداء
 جبدراف اظتساكن كإلصاؽ كسيلة من كسائل اإلنارة على شكل زاكية قائمة على اصتدراف اليت يفاظتنخفض 

عػن الوسػائل اضتديثة،فقػد الحظنػا كجػود مسػاكن بنيػت بػا جر  كمضمونان  مبواد بناء ختتلف شكالن  بنائها
 .بطبقة من اظتالط ال تعك  مظهر اضتداثة بل مظهر العراقة كاألقدمية اظتكسو

ب حيػػاء اظتدينػػة  كبػػريان   ث البصػػرم النػػاجم عػػن كضػػع األسػػالؾ كاألعمػػدة الكهربائيػػة حيٌػػزان لتلػػو اقػػد أخػػذ ل   
كبػػاقي اظتسػػػاكن باألحيػػػاء اصتديػػدة الػػػيت حتػػػي    ىػػذه التاهيػػػزاتألف أغلػػػب اظتسػػاكن تلتصػػػ   ػػػا ،العتيقػػة

مػػػا يوجػػػد اػػػي سػػػيدم  باظتدينػػػة العتيقػػػة كغريىػػػا مػػػن األحيػػػاء األخػػػرل،كعن األمثلػػػة الػػػيت تعكػػػ  ذلػػػة 
 بػػو أسػػالؾ كهربائيػػة عمػػود لإلنػػارة علػػى شػػكل زاكيػػة قائمػػة تتصػػل 15لتصػػ  باظتسػػكن رقػػم يار،إذ اصتبَّػػ

بعػػػد تػػػارمتي حيػػػث يصػػػطف فيهػػػا ا جػػػر بطريقػػػة اظتػػػدامية  كتظهػػر جػػػدراف اظتسػػػكن مبنيػػػة مبػػػواد بنػػػاء عتػػػا
 (.28 اظتزدكجة أنظر الصورة رقم
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تنتتشػػر أيضػػا بػػدركب النسػػي  التػػارمتي أعمػػدة كهربائيػػة مصػػنوعة مػػن مػػادة اطتشػػب لتمريػػر األسػػالؾ 
أٌما ارتفاعهػػا فيقػػػدر ،سػػم 25الكهربائيػػة كلوضػػع مصػػابيح اإلنػػارة العموميػػة شػػػكلها دائػػرم طػػوؿ قطرىػػا 

أنظر ،اف الكبػػري عنػػد انعطػػاؼ اظتسػػارأمتار،مثػػل ىػػذه األعمػػدة يوجػػد ب حػػد دركب حػػي القػػرَّ  08يل اػػوا
 ضػاعفؽتا ،لعتيقػةعلػى جػدراف اظتسػاكن ا (،كقد يٌف توصػيل اظتسػاكن بالكهربػاء اعتمػادان 29الصورة رقم  
،ألف ىنػػػاؾ اخػػػتالؼ كاضػػػح بػػػني اظتػػػادتني اظتكػػػٌونتني لألسػػػالؾ اظتسػػػاكن العتيقػػػةملمػػػح تشػػػويو مػػػن حػػػدَّة 

كجػػدراف اظتبم،فاظتػػادة األكىل بالسػػتيكية ذات لػػوف أسػػود دتتػػد علػػى شػػكل خطػػوط،يف حػػني اظتػػادة الثانيػػة 
ٍل إىل إضػفاء صػورة مشػوىة للمبػا ذلػة يػ دمككػل لػوف بػين فاتح،ميزة فنية كتارمتية كمظهػر ذك بنائية عتا 
  .(30 أنظر الصورة رقم،باب زيرمثل حي ،ىذه األعمدة رتيع األحياء العتيقة ،كقد عٌمتاألثرية

الكهربائيػة نتياة كضع األعمدة كدترير األسالؾ  بصريان  ثان التارمتية الدينية اليت تشهد تلو من بني اظتعامل 
  ونوػاكم ك،عنو يبابع غر ػػػمرانية ذات طػػػػورة عػػػو صولػػػػرتسم حػػػت،لحسنيدم بػػػػساد ػػػتو مسػػػأماـ كاجه

           نػػػػة ي  بػػػػو مبػػػػاٍل عموديػػػػة متكو ػة،حيث حتػػػػانبعػػػػاث مباشػػػػر ظتػػػػا أؾتػػػػزه اظتسػػػػتعمر الفرنسػػػػي يف كسػػػػ  اظتدينػػػػ
دتر بواجهتػػػػػػو اصتنوبيػػػػػػة كالشػػػػػػرقية أسػػػػػػالؾ  ك ،ذلػػػػػػة سػػػػػػابقان كمػػػػػػا أشػػػػػػرنا إىل   مػػػػػػن طػػػػػػابقني كثالثػػػػػػة طوابػػػػػػ 

(،كمػػػا 31 أنظر الصػػورة رقػػم،العمػػود الػػذم لتملهػػػاكهربائية،كيتقدمػػو علػػى اصتهػػػة اليسػػرل مػػن مدخلػػػو 
حديػػػػػػدم ضػػػػػػاعف مػػػػػػن تشػػػػػػكل التلػػػػػػوث البصػػػػػػرم بػػػػػػاظتعلم سػػػػػػياج حتػػػػػػي  بػػػػػػو علػػػػػػى كاجهاتػػػػػػو الػػػػػػثالث 
زاد منتو،ػػػػػػػػىياضر ػػػػػػػػػطة اضتػػػػػػػػػسل  سلوب يعكػػػػ ػػػػػػػة بنفذى ػػػػػػػػضرية اظتػػػػػػػػػػالتارمتي،فكلمػػػػا زادت التػػػػدخالت اضت

          وركث اظتادم،مثلمػػػا حػػػدث  ػػػذا اظتعلػػػم التػػػارمتي الػػػذم مل يتوافػػػ  ػػػػػكالتارمتيػػػة للمتفاء القيمػػػة الفنيػػػة ػػػػػػػاخ
            مػػػػػػع مػػػػػػا لتػػػػػػي  بػػػػػػو،كما زاد الطػػػػػػني بلٌػػػػػػة ىػػػػػػو رىٍكػػػػػػني الٌسػػػػػػيارات بشػػػػػػكل مكثٌػػػػػػف  كال مضػػػػػػمونان  ال شػػػػػكالن 

 من حولو،كىو ما حاب رؤية بعض عناصره اظتعمارية كاظتدخل.
 كتلي:التلوث البصرم ال -جػ 
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االخػػػتالؼ البػػػنيي يف حالػػػة انتشػػػر ىػػػذا النػػػوع مػػػن التلػػػوث البصػػػرم يف مدينػػػة تلمسػػػاف العتيقػػػة نتياػػػة    
مشػوىان بعػػد أف كػػاف   ،لينتهي اظتطػػاؼ بالنسػي  العمػػراٍلللتغػػري الػذم أصػػاب ىيكلهػا العػػاـكذلػة العمائر،

 كتلة عمرانية متناسقة.

يعػػيا النسػػي  التٌػػارمتي ظتدينػػة تلمسػػاف حالػػة متباينػػة كمتناقضػػة يف تكوينػػو اظتعمػػارم زادت مػػن اسػػيد    
 مػن اهيػزات تصػب يف اظتصػلحة العامػة كاإلنػارة العموميػة أيؾتزظاىرة التلوث البصرم فيو،ف ضافة إىل ما 

ب مػع كأنابيب الغاز كاظتػاء الشػرك كرب  اظتساكن باألسالؾ الكهربائية ،كمصلحة خاصة كاظتقعرات اعتوائية
للمسػػاكن كميزا ػػا اعتندسػػية ندسػػي كمػػا ؾتػػم عنهػػا مػػن تػػ ثري يف رتاليػػة التصػػميم اعت،العػػٌدادات اطتاصػػة  م

          ت حالػػة اظتسػػاكن اظتتػػدىورة ىػػي األخػػرلهنػػا نتػػاج فكػػر معمػػارم أصػػيل،أدَّ كوٍ ،الػػيت حتمػػل ظتسػػة خاٌصػػة 
مػػن مسػػكن ماليػػة للملمػػح العػػاـ للنسػػي  التارمتي،لقػػد تباينػػت كضػػعيتها إىل اإلخػػالؿ بالقيمػػة الفنيٌػػة كاصت

 كتساقطت بعض ،عت جدراهناكأصبح العديد منها يعيا كضعية ردي ة بعدما تصدٌ ،مظهرىا خر كتغري 
ىػػذا األخػػري انعكػػاس مباشػػر ظتػػا لػػو عالقػػة  باعتبار،ث بصػػرمإحػػداث تلػػو  تسػػبَّب يف،ىػػذا األمػػر أجزائها

لت ورة الػيت تعكسػها شػكاظتسػاكن كالصػبفقداف القيم اصتمالية يف شيء ما،كالوضعية الػيت باتػت تعيشػها 
 ث البصرم،إذ أصبح من غري اظتمكن اإلحساس ب صالة تلة العمائر.لو ظتفهـو الت مصدر مباشر

لتارمتي من أحياء سكنية كانت تشكل اإلطار اظتعيشي لثالثة ف ات أساسية بػاجملتمعيتكوف النسي  ا
التلمسػػاٍل قبػػل دخػػوؿ اظتسػػتعمر الفرنسػػي إليها،تتمثػػل يف ف ػػة الٌسػػكاف األصػػليني الػػذين دتركػػزكا باألحيػػاء 

سػوفة كدرب سػيدم حامػد كالقػرٌاف الكبػري التالية:حي الرحيبة كحي باب زير كحي سيدم اصتبػار كحػي م
     ماؿ إىل اصتنوب،أمػػا الف ػػة الثانيػػة فتتمثػػل علػػى طػػوؿ اصتهػػة الشػػرقية مػػن الشػػ أم الشػػري  العمػػراٍل اظتمتػػد

يف ف ة اليهود اليت دتركزت مقابل قصر اظتشور،كبالنسبة للف ة الثالثة فهي ف ػة الكراغلػة الػيت دتركػزت باصتهػة 
  (1 .على مقربة من باب اضتديد الغربية لقصر اظتشور

                                  
-1 Abdelkader Tahar,Op.cit,p216 
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سم اظتشرتؾ بني رتيع األحياء السكنية يف كوهنػا تعػاٍل برمتهػا مػن ظػاىرة التلػوث البصػرم ينحصر القا
،إضافة إىل ذلة زاد تدىور اظتسػاكن كتالشػي قيمهػا اعتندسػية عصرية حضرية تقنياتالنارتة عن إدخاؿ 

 .ٌصها  ا اظتعمارم اظتسلم قدنتان األصيلة من تعٌقد الوضع كاضمحالؿ ميز ا اليت خ
بعػػػد فيمػػػا متػػػص اضتالػػػة الراىنػػػة الػػػيت تعيشػػػها اظتسػػػاكن يف األحيػػػاء السػػػكنية السػػػالفة الذكر،فقػػػد تػػػنٌب 

           أف كضػػػعيتها تنقسػػػم إىل حػػػاالت أساسػػػية تتمثػػػل  الػػػذم أجرينػػػاه يف أحيائهػػػا السػػػكنية التحقيػػػ  اظتيػػػداٍل
 ما يلي: يف
مػػن التكػػوين اظتعمػػارم للنسػػي  التػػارمتي كدتػػت  ا اذكفػػة(:كىي اظتسػػاكن الػػيت كانػػت جػػزءن اظتسػػتخلفة -أ

كأقػػيم يف مكاهنػػا مبػػم  خر،كحسػػب اظتعاينػػة  إزالتهػػا كليػػا بفعػػل إٌمػػا دتريػػر شػػارع أك اسػػتحداث سػػاحات
أنظر الصورة از غريب إباف الفرتة االستعمارية،وضت مبساكن ذات طر اظتيدانية فاميع اظتباٍل اطمة قد عي 

 (.32رقم 
كتسػاقطت ى منهػا ىػي أساسػا ا فق ،ة:نقصد  ا اظتسػاكن الػيت أصػبحت أطػالالن،أم مػا تبقػاظتهدَّم-ب

كعػدـ قيػامهم بصػيانتها كاافظػة عليهػا تػاركني كها،رتيع عناصرىا اظتعماريػة بفعػل ىارىػا مػن طػرؼ مالَّ 
ل سػػكاف اضتػػي أف مثػػل ىػػذه اظتبػػاٍل كانػػت ػتَّػػبعػػد االستفسػػار مػػن  إيَّاىػػا لعػػوادم الزمن،كقػػد اتضػػح أيضػػان 

منيػػة جعلهػػا تنهػػػار شػػي ا فشػػػيء            لكػػػن طػػوؿ الفػػػرتة الز ،عتػػا حالن كيٌف إخالءىػػا ريثمػػػا كتػػدكا بػػني الورثػػػة،نػػزاع 
ر حينهػا ميالَّكهػا أخالقيػة،فقرَّ  لشػرب اطتمػر كغػريه مػن األعمػاؿ الػالَّ  إىل أف اختذىا بعض اظتنحرفني مكانان 

  (.33اظتنحرفني،أنظر الصورة رقم  ما تبقى منها،حم ال تب  مالذان  ىدـح للارياف اظتلي  بعد الطلب
:ىي الػػيت فقػػدت جػػزءنا كبػػرينا مػػن ىندسػػتها األصػػلية،أك الغػػري ػتتويػػة علػػى مػػا ىػػو هػػددة بالسػػقوطاظت-جػػػ

كقد تبػني يف التحقيػ  الػذم قمنػا بػو أهنػا الضػركريات،كػاظتطبف أك اظترحػاض أكغريقتػا مػن ضركرم للسػكن  
مظهرىا اطتػارجي يعكػ  ذلػة االنقطػاع الواضػح بػني ختطيطهػا األصػلي كحاضػرىا و للكراء،غالبان ما توجَّ 

عات الػػيت تعرتيهػػا كالنباتػػات بفعػػل التشػػٌققات كالتصػػد بصػػريان  تلوثػػان  الػػذم تعيشػػو ا ف،كمػػا تعكػػ  أيضػػان 
 .ة اليت اضمحلت منها كليةلعناصر اظتعمارية الزخرفية كالظلَّ كاجدراهنا، اليت تنمو على
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  معمػارم إسػالمي أصػيل،كبقي منهػا جػزء اظتتوسطة:نعين  ػا غتموعػة اظتسػاكن الػيت أؾتػزت كفػ  ؼتطَّػ-د
ال تػػزاؿ تقػػدـ  قليػػل مػػن ذلػػة التصػػميم كمػػواد البنػػاء كمػػدخل اظتسػػكن الػػذم يعلػػوه القػػوس اضتػػدكم،كىي

 (.34مثلة يف السكن،أنظر الصورة رقم كظيفتها األساسية اظتت
ػتتفظػة جبػػزء   كالزالت أيضػػان الزالػت تػػٌ دم دكرىػا علػى أكمػػل كجػو،اصتيػدة:ىي غتموعػػة اظتسػاكن الػػيت -ػىػ

كغريىػا مػن  قاتكبري مػن تصػميمها اظتعمػارم األصػيل،كما أف ىيكلهػا العػاـ مل يصػبو أم ضػرر كالتشػق
 (.35ورة رقم أنظر الصاألضرار اليت يرتتب عنها تلوث بصرم،
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ة التلػػوث زاد مػػن حػػدَّ اضتاصػػل يف كضػػعها العػػاـ،كىذا التبػػاين اظتسػػاكن، ىػػذه اضتػػاالت الػػيت  لػػت إليهػػا   
قد توزعػػت ىػػذه اضتػػاالت يف رتيػػع ك البصػػرم اظتػػرتب  بفقػػداف البعػػد التػػارمتي كالتصػػميم العمػػراٍل األصػػيل،

رتيػػػع مسػػاكن كنػػػػػػبني مػػا  لػػػت إليػػو لعتيقة،نػػة للتصػػػميم العمػػراٍل ظتدينػػة تلمسػػػاف ااألحيػػاء السػػكنية اظتكوي 
كحي درب مسػػوفة كسػػيدم حامػػد،كحي بػػاب زيػػر ، حػػي الرحيبػػة األحيػػاء السػػكنية الػػيت عايناىػػا ميػػدانيان 
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  ( يف اظتخطَّػحي اظتشور كباب اضتديد كشارع فالكسنك  كالقػػػػرٌاف الكبري كدرب سيدم اصتبار كباب علي
 :ا يت

 

قة حاالت المباني الموجودة في الحياء العتي التلوث البصرم الناجم عن اختالؼ:يبين  (12المخطط رقم)
 .)بتصرؼ( (ANAT)عن الوكالة الوطنية لتهيئة االقليملمدينة تلمساف.

  أعاله التباين اضتاصل يف حالة اظتبػاٍل اظتكونػة للنسػي  العمػراٍل العتيػ  ظتدينػة يظهر من خالؿ اظتخطَّ    
تلمساف،كذلة للوضعيات اظتختلفة اليت تعرتم اظتلمػح اطتػارجي عتا،فبعػد أف كانػت ت لػف كحػدة عمرانيػة 

ػػكمتناسػػقة فيمػػا بينها،متاانسػػة  اؿ ة تتماشػػى كفػػ  التصػػميم العػػاـ للمدينػػة يف اجملػػتػػدب فيهػػا حركػػة منظمَّ
أصػػبحت متنػػافرة كغػػري متناسػػقة نػػة لنسػػي  اظتدف،الػػديين كالعلمػػي كالتاػػارم،أم الفضػػاءات الػػثالث اظتكوي 

تبعث يف نف  من نتعن النظر يف ملمحها اطتارجي كيقارنو يف فكره مع أصلها كماضيها العري  نوعان من 
فيمػػا عاشػػتو أساسػػان حصػػر تنرم بفعػػل عوامػػل انتياػػة عتبػػوب ريػػاح التغػػري اضتضػػاالمتعاض،لقػػد ؾتػػم ذلػػة 

رغبػػػة مػػػن اظتسػػػتعمر اسػػػيد منظػػػوره مػػػن  ػػػدَلو تػػػارة كبنػػػاءو تػػػارة أخرل،اظتدينػػػة خػػػالؿ الفػػػرتة االسػػػتعمارية 
إىل غػػػري ذلػػػة مػػػن العوامػػػل الػػػيت  الػػػدنتوغرايفيف النمػػػو  اضتضػػػرم الغريب،كأيضػػػان مػػػا عرفتػػػو اظتدينػػػة مػػػن تغػػػريو 

يف مسػار حتضػر اظتدينػة،كفيما متػص اضتػاالت  ساقتت بشكل مباشر كغري مباشر يف استحداث منعطػف
قد ك كاصتيدة كاظتتوسطة كاظتستخلفة،،كليان كاظتهددة باالهنيار  اظتهدَّمةلت إليها اظتدينة،فقد تنوعت بني اليت  
دركب األحيػػاء منتشػرة يف رتيػع أم اظتسػتخلفة جليػان مػن خػالؿ اظتعاينػة اظتيدانيػػة أف ىػذه األخػرية لنػا بػدا 

ػػػػػالعتيقة ل أكػػػػػرب تواجػػػػػػد عتػػػػػا يف حػػػػػي الرحيبػػػػػػة كالكراغلة،كأيضػػػػػان علػػػػػى مسػػػػػػتول أطػػػػػراؼ النسػػػػػػي  اي ،كسي
حيث االسػػتعمارية، ليسػػت كليػػدة السػػاعة،بل تعػػود للفػػرتة ىػػذه اضتالػػة لنػػا أيضػػان أف  اتضػػحقػػد ك العمراٍل،

تنتشػػػػر عػػػػدد مػػػػن اظتسػػػػاكن العموديػػػػة الفرنسػػػػية يف اضتيػػػػز الػػػػداخلي للنسػػػػي ،كتتابعت ىػػػػذه العمليػػػػة بعػػػػد 
 .هم باألسلوب اظتعمارم اضتديثالؿ على يد السكاف،إذ جدَّدكا مساكناالستق
 فة داخل األحياء العتيقػة اليت انتشرت بصفة مكثَّ اضتالة اظتتوسطة كقد انتشرت باظتوازاة مع ذلة اظتباٍل    

،كتبقى لنا تواجػػػدىا بصػػػفة مكثفػػػة،مثلها يف ذلػػػة مثػػػل اضتالػػػة اظتسػػػتخلفةأطرافها،كقػػػد سػػػاَّ كلػػػي  علػػػى 
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بػػاٍل اظتهػػددة باالهنيػػار أك اظتنهػػارة أك اضتػػاالت األخػػرل منتشػػرة باألحيػػاء العتيقػػة،إذمل متلػػو أم حػػي مػػن اظت
بػػة،أما أطػػراؼ اظتدينػػة مثػػل مػػاىو موجػػود اػػي الرحي،كقػػد انتشػػرت ىػػذه األخػػرية ىػػي األخػػرل علػػى اصتيدة

ارج ػػػػضي إىل خػػػػالػيت تف كبدر ػػػاشرة علػى الػػػلكن تطػل مبانتشرت يف داخلها،باقي األحياء األخرل،فقد 
 اضتي.
مػن ضػػركب التغػػري اضتضػػارم  قولػػو عػػن ىػذا االنقسػػاـ الػػذم اعػػرتل اظتدينػة العتيقػػة أنػػو ضػػربه  مػا نتكػػن   

  يف غتػػػػاؿ البنػػػػاء ية اضتضػػػػريةػػػػػػ التنمػػػػػ مة عػػػػػػػرات الناجػػػػػػػػم ثػػػفعل الػػػػػػػػػتالنػػػاجم عػػػػن تغػػػػري الفكػػػػر العمػػػراٍل ب
 كالتعمري.
 الموقع األثرم منصورة:تأثيرات التلوث البصرم على  2-2

افػػػوظ داخػػػل اظتدينػػػة،بل  مل يقتصػػػر تػػػ ثري التنميػػػة اضتضػػػرية يف اسػػػتحداثها للتلػػػوث البصػػػرم بالقطػػػاع
 28أطالؿ مدينة اظتنصورة اليت تعد حسػب اظتػادة ت على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر بنواحيها أيضا،فقد مسَّ 

علػػى نشػػاط اإلنسػػاف فيػػو يف فػػرتة مػػن فػػرتات حياتػػو،يرتبع ىػػذا يشػػهد  أثريػػان  موقعػػان  98/04مػػن القػػانوف 
الػػيت األسػػوار بعػػض األجػػزاء مػػن ،كىػػو يتضػػمن ضتػػد السػػاعة (1 ىكتػػار 101اظتوقػػع علػػى مسػػاحة قػػدرىا 

 كأطالؿ جامع اظتنصورة كم ذنتو.ة من مادة الطابيا،كاظتشيدحتي  باظتدينة من كل اصتهات،
تعد منصورة من أىم اظتواقع األثرية اظتهمة يف منطقة تلمساف،كىو متضع ة كالفنية،لقيمتو التارمتي كنظران 

       تػػػػرؾ مسػػػػافة تقػػػػدر  كوجػػػػوب،98/04بػػػػذلة ظتػػػػا جػػػػاء يف مػػػػواد اضتمايػػػػة القانونيػػػػة اظتػػػػذكورة يف القػػػػانوف 
يعػػػين فقػػػداف أم تفػػػادم حػػػدكث التلػػػوث البصػػػرم الػػػذم ،لتفػػػادم تشػػػويو اظتنظػػػورات اظتعلميػػػة ـ200بػػػػػػ 

لكن مػػا شيػػٌيد مػػن د بنائػػو كتصػػميم مبانيػػو التارمتيػػة،كقيمتػػو الفنيػػة الػػيت تعكسػػها مػػواجػػوىر اظتوقػػع التارمتي،
كذلػػة بسػػبب االعتػػداء ضػػارية كغػػري مػػن ملمحػػو العاـ،مبيزتػػو اضت اكن باصتهػػة الشػػمالية الشػػرقية أخػػلَّ مسػػ

                                  
1-Bureau d’étude agrée en architecture et urbanisme (SARCHI),plan de 

protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansourah,1
er
 phase 

diagnostic et mesure d’urgence,Tlemcen,2009,p:74 
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ؾ مسػػافة فاصػػلة بػػني منصػػورة،فعوض تػػر  الواضػػح مػػن طػػرؼ السػػكاف علػػى اضتيػػز الػػداخلي للموقػػع األثػػرم
حػي سػكين يتػ لف أكثػر  مساكنهم كبني اصتدار الشرقي،قاموا ببنائها داخل اظتوقػع األثػرم مكػونني تقريبػان 

مػػع مػػادة بنػػاء جػػدراف  امػػواد بنائهػػمسػػكن أيؾًتػػزكا مبػػواد بنػػاء يتنػػاخل مظهرىػػا اطتػػارجي كختتلػػف  100مػػن 
ن اضتي السكين ماخوخ الذم تكوف كامتػداد (كتعترب تلة اظتساكن جزء م36 أنظر الصورة رقم،اظتنصورة

لقربػػػػو مػػػػن اظترافػػػػ  اضتضػػػػرية  نظػػػران كذلػػػػة   يف الفػػػػرتة االسػػػػتعماريةاظتتكػػػوف للحػػػي السػػػػكين األفػػػػ  اصتميػػػػل 
كمقر كمركػػػػز تكػػػػوين القػػػػابالت، التحضػػػػريية الضػػػػركرية كاظتستشػػػػفى اصتػػػػامعي الػػػػدكتور دمرجػػػػي كاظتدرسػػػػة
كغػػػري ذلػػػة مػػػن التاهيزات،لقػػػد (CNAS)الصػػػندكؽ الػػػوطين للت مينػػػات االجتماعيػػػة للعمػػػاؿ األجػػػراء 

 .من اظتساكن أصبحت األسوار الدفاعية القريبة
           ة اظتيػػػزاف لصػػػا  العصػػػرنة،ككل مالػػػو عالقػػػة باصتديػػػد يعػػػد ىػػػذا الوضػػػع صػػػورة صػػػادقة عػػػن رجػػػوح كفَّػػػ

سػػػوار صػػػحاب اظتسػػػاكن ؽتػػػن ربطػػػوا مبػػػانيهم بػػػاألجزاء اظتتبقيػػػة مػػػن األيف طريقػػػة البناء،حيػػػث مل يكػػػرتث أ
فهػػػـو اضتضػػػرم العصػػػرم،كمل ثريػػة كغلبػػػة ثقافػػػة اظتنتياػػػة غيػػػاب مفهػػػـو الثقافػػػة األاألثريػػة بقيمتهػػػا التارمتية،

،كمػا 98/04يػنص علػى ذلػة القػانوف  ،مثلمايتحرؾ أصحاب القرار يف غتاؿ اضتماية لدرء اطتطر عنها
مل تيتابع عمليات البناء من طرؼ مديرية البناء كالتعمري اليت من كاجبهػا ضػب  مثػل ىػذه اطتركقات،كىػذا 

بالقيمػػػة التارمتيػػػة كالعلميػػػة الػػػيت  ككطنيػػػان  دليػػػل قػػػاطع علػػػى عػػػدـ اكثػػػرات السػػػلطات اظتعنيػػػة بػػػالرتاث ػتليػػػان 
مبكػػػاف لػػػو ميػػػزة معينػػػة كونػػػو احتضػػػن يف فػػػرتة زمنيػػػة قدنتػػػة نشػػػاطان  نتتلكهػػػا اظتوقع،خاصػػػة أف األمػػػر يتعلػػػ 

فقدتا ىذه الشهادة نتياة تاف أي إنسانيان تشهد لو الدالئل اظتكتوبة كاظترئية بعم  تارمتو،ىاتاف األخريتاف اللَّ 
 .تصادمها مع ما أنتاتو التنمية اضتضرية

    لبنػػػاء داخػػػل اظتوقػػػع األثرم،بػػػل تعػػػٌدل كمل يقتصػػػر التشػػػويو البصػػػرم علػػػى اسػػػتخداـ أجػػػزاء األسػػػوار كا
 ذلػػة إىل إدخػػاؿ الػػنم  العصػػرم يف التصػػميم العػػاـ للحػػي اظتسػػتلهم عػػن اظتسػػتعمر الفرنسػػي،كىو مػػا زاد 

              ػػػا ىاإلخػػالؿ بالقيمػػػة التارمتيػػػة للموقػػػع األثػػػرم الػػػيت حتمػػػا بقائهػػػا سػػػيزيد مػػػن القيمػػػة الفنيػػػة الػػػيت حتلَّػػػيف 
 يف القدَل.



 كندركمة كىنينمدينة تلمساف مظاىر التلوث البصرم في      األكؿ                         الفصل

420 

 

      ؿ مػػا ذكرنػػاه عػػن اصتهػػة الشػػمالية الشػػرقية كفقػػا للتحقيػػ  اظتيػػداٍل الػػذم ذكرناه،يتضػػح جليػػان كمػػن خػػال
تعػػػرؼ  كىي حاليػػػان السػػػكاف قػػػد اكتسػػػح تلػػػة اصتهػػػة، ديف عػػػدأف التوسػػػع العمػػػراٍل النػػػاجم عػػػن الزيػػػادة 

 رل ػػػػكمن جهة أخ،حتملو الكلمة من معمل ما ػػػػبك ريان ػػػػػػأث عان ػػػػوقػػػعد مػػهة تػػػن جػػػيف تكوينها،إذ م انفصامان 
نا ػػػػػػػناثرة ىػػػػػشػظايا مت األجزاء اظتتبقية مػن األسػوار إال  ال تعد فيو ذم ؼتط  عصرم، سكنيان  حيان  أصبحت
كإضافة إىل مػا يف ذكػره الرغم من دتيزىا كقدمها كأصالتها،تستعمل ك جزاء إضافية للمساكن على كىناؾ،

ـ عن 1.5ناز بالزاكية الشمالية الشرقية من اظتوقع األثرم مبسافة فاصلة ال تتااكز ل مشركع النف  اظتأدَّ 
ض مػع طبيعػة اظتوقػع ،نتياػة دخػوؿ مػ ثر  خػر متنػاقػتػي  اظتوقػع األثرمالربجني اظتتبقػني ىنػاؾ إىل تشػويو 

(،لقد زادت مواد بنائو كشػكلو كاأللػواف الػيت طيليػت  ػا جدرانػو 37  أنظر الصورة رقم،متيةكخاصيتو التار 
 إىل اظتوقع األثػرم تلوثػان  كبني ىذا النف  الذم نقلتبقى من مدينة اظتنصورة األثرية، ة بني مااعتوَّ  اتساعمن 
 كتليان.  بصريان 
يب ظتتطلبػػات د ىػػذا اظتشػػركع أحػػد اإلؾتػػازات اظتندرجػػة يف إطػػار بعػػث التنميػػة اضتضػػرية الػػيت تسػػتايعَّػػ

اظتوركث ىذه االستاابة إىل إضتاؽ الضرر بػأدَّت سكاف اظتدينة كاىتماما م اليومية،لكن من جهة أخرل 
النارتػػة عػػن الطػػرح علػػى ذكرىػػا سػػابقان مػػن النمػػاذج الػػيت أتينػػا  أفتػػوذجكىػػذه اضتالػػة ثرية،اظتػػادم كاظتواقػػع األ

 اصتديد يف كيفية التحضر.
علػى إؾتػاز  بعػض السػكافباصتهة الشمالية الشرقية من طرؼ الدكلة،عمػد استحداثو  إضافة إىل ما يفَّ 
عند مفرتؽ الطري  اظتػ دم رب من بقايا السور الشرقي،بالتحديد داخل اظتوقع األثرم بالقعدد من اظتباٍل 

 .ـ من األسوار داخل اظتوقع من داخل اظتوقع50د عإىل مدينة مغنية كسبدك،على بي 
األكؿ يتمثل يف الغياب الكلي ظتفهـو الثقافة األثرية كاضتفاظ الواضح أمرين،  مثل ىذا االعتداء يعك

ني علػى البنػاء على اعتوية عند العامة من الناس،كالثاٍل يتمثل يف عدـ كجود رقابة إدارية من طرؼ القػائم
حيػث ،اطتػاص بشػرط مػنح رخػص البناء 90/29مػن القػانوف  69بذلة حسب اظتادة كالتعمري اظتلزمني 

أك حػػم ىػػدـ دتػػ  بقيمػػة الػػرتاث الطبيعػػي ألم عمليػػة بنػػاء، فيهػػا نػػص صػػريح جػػاء فيػػو أنػػو ال يػػرخص كرد



 كندركمة كىنينمدينة تلمساف مظاىر التلوث البصرم في      األكؿ                         الفصل

421 

 

اظتفهػػػػـو السػػػػالف ،ىػػػػذه اضتالػػػػة األخػػػػرية كغريىػػػػا مػػػػن االعتػػػػداءات تعكػػػػ  غيػػػػاب (1 كالتػػػػارمتي كالثقػػػػايف
ػػالػػذكر كاظتواقػػع  دت علػػى أرض الواقػػع لكانػػت كطػػ ة التنميػػة أخػػف بكثػػري علػػى اظتػػوركث اظتػػادم،فلو اسَّ

 كغريىا من اظتدف الزاخرة بالرتاث.األثرية مبدينة تلمساف،
نتشػػر عػػدد مػػن اظتسػػاكن األخػػرل مكونػػة حيػػان سػػكنيان باصتهػػة اصتنوبيػػة الغربيػػة      كلػػي  ىػػذا فحسػػب،إذ ت

،ككػػ ف ىػػذا االكتسػػاح يسػػري بطريقػػة جهتػػني متقابلتنيصػػران مػػن كىػػو مػػا جعػػل اظتوقػػع ػتاألثرم،مػػن اظتوقػػع ا
ػػ ،كيبػػدأ فيمػػا بعػػد باالنتشػػار كسػػ  اظتوقػػع األثرم،كترجػػع مػػن نقطتػػني متقابلتنيالنطالقهمػػا كىادفػػة  ةمنظمَّ

حينما قػاـ الوايل مصطفى للفرتة االسػتعمارية،ضتي الذم لتمل اليـو اسم سيدم عتذا ااالرتكازات األكىل 
النغريي شػتواف حاليان(،كبريػة غػرار قريػة اظتستعمر باؾتاز مشركع القرل الفالحية حوؿ مدينة تلمساف على 

يف مباشػػرة أشػػػغاؿ اظتسػػاكن اطتاصػػػة بػػػالتامع ك كالصفصػػيف ال يػػػزاؿ يسػػمى كػػػذلة،حاليان(، تاشػػػفني  أبػػو
           عتمػػد،كقػػد أي (2 ـ1850مػػام  06السػػكاٍل اظتػػربم  يف اظتوقػػع األثػػرم منصػػورة مبوجػػب اظترسػػـو اظتػػ رخ يف 

،كىػػػو (13 اظتخطػػػ  رقػػػم أنظر،م اظتػػػدف األكربيػػػةتصػػػاميعلػػػى شػػػاكلة  يف إؾتػػػازه علػػػى اظتخطػػػ  الشػػػطرؾتي
عػض بقايػاه  ال زالػت ب نيت رتيعها فوؽ اظتوقع األثرم لقصر النصػر الػذمبي  مسكنان  40 من حوايلتكوف ي

يشػػهداف علػػى التطػػور اظتعمػػارم الػػذم عرفتػػو الساعة، السػػور الشػػرقي موجػػودة ضتػػدي  كجػػزء مػػن كالصػػهري 
بعد خػركج اظتسػتعمر الفرنسػي  ة اضتيتواجدىا باظتغرب األكس ،توسعت مساحالدكلة اظترينية خالؿ فرتة 
كىو أكػػرب مػن مسػػاحة التامػػع السػػكين اظتوجػػود باصتهػػة الشػػمالية تػػارات،ىك 10مػن اصتزائػػر ليبلػػا حػػوايل 

م مػن مسػاحة اظتوقػع األثػر  %20ما يدؿ أف حوايل  كىوىكتار، 08 لسالفة الذكر اظتقدرة اواؿالشرقية ا
         كبالتػػػػػايل اختفػػػػػاء كػػػػػل اظتعطيػػػػػات التارمتيػػػػػة اظتوجػػػػػودة يف بػػػػػاطن األرض بنائهػػػػػا كاالسػػػػػتيالء عليها،قػػػػػد يف 

 إىل األبد.
                                  

 07،مرجع ساب ،ص:90/29اصتريدة الرشتية،القانوف -1
2-Louis Abadi,Op.cit,p:78  
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        كالتصػػػػاقها  ىػػػػار ا مػػػػا تبقػػػػى مػػػػن اظتعػػػػامل البارزة،فكمػػػػا ذكرنػػػػا اختفػػػػت قيمتهػػػػا الفنيػػػػة كالتارمتيػػػػة لتااك أمَّػػػػ
كبطراز يتنػػاقض ىػػو ا خػػر مػػع الطػػراز وجػػد فيػػو، مػػع ماىيػػة اظتكػػاف الػػذم تمػػع مسػػاكن بنيػػت مبػػواد تتنػػاخل

،كىو (38الصورة رقم  ،أنظراظترينيني كجوداف ر ذلة اظتوقع إبَّ اظتعمارم اإلسالمي األصيل الذم كاف يعمي 
د ذم صػػورة غريبػػة عػػن التكػوين اظتعمػػارم الكػػائن يف اظتوقػػع األثػػرم،أم أنػػو جسَّػػ معماريػػان  مػا أدخػػل تركيبػػان 

     قيقيػػة ظتػػا تبقػػىدرؾ القيمػػة اضتالػػذم كتعػػل العػػني تنفػػر عنػػد النظػػر إليػػو،كبالتايل ال تيػػمعػػم التلػػوث البصػػرم 
أهنا حارة عثرة فق  أماـ ما ىو ااجة إليو اجملتمع يف الوقت الراىن  اظتار  ا سيعتقدفمن أسوار كم ذنة،

األسػػػوار قػػػد  مػػػن ...إخل،خاصػػػة أف جػػػزءان أمكػػػاف للمصانعاظتسػػػاكن ك ك مػػػن مرافػػػ  ضػػػركرية كاظتستشػػػفيات 
،كمنػػػو مػػػا تبقػػػى قسػػػمو السػػػفلي فق ،بػػػاألخص السػػػور الشػػػرقي الػػػذم اختفػػػى اصتػػػزء الشػػػمايل م دتامان حتطَّػػػ

د صػورتو األصػلية،كاليـو قىػا اصتزء اصتنػويب الغػريب فقػد تػداعت غالبيػة أجزائػو كفػى أمَّ ،الشرقي منو عن األنظار
يقابلهػا داخػل  مشػركع  خػرك الشرقي، مشػركع حديقػة مالصػقة للسػورصػقة لػو أشػغاؿ تقاـ بالسػاحة اظتال

كرافقػػو أيضػػان بنػػاء جػػدار إشتنػػيت داخػػل اظتوقػػع األثػػرم مػػوازم لبقايػػا (،39 أنظػػر الصػػورة رقػػم،اظتوقػػع األثرم
رمبػػػا كػػػاف األمػػػر أىػػػوف مػػػن إؾتػػػاز عمػػػارات نتنػػػع (،40الصػػػورة رقػػػم ،أنظر أجػػػزاء السػػػور الشػػػرقي ظتنصػػػورة

اظتتمثلػػة يف الطابيػػا،كلكن  مفات كمػػادة بنػػائهااظتتبقيػػة كػػاألبراج كالشػػر ارتفاعهػػا الشػػاى  بػػركز معػػامل السػػور 
على أصالة اظتعلم التارمتي،كادر اإلشػارة   ثريان بالرغم من ذلة فسيحدث إؾتاز اظتشركع السالف الذكر ت

يف ملعػػب ػتػػاط بشػػباؾ حديػػدم ملتصػػ  ب سػػوار  قػػد سػػب  ىػػذين اظتشػػركعني مشػػركع  خر،دتثػػلإىل أنػػو 
 . (41أنظر الصورة رقم ،ظتوقعالزاكية اصتنوبية الشرقية من ا اظتنصورة يف

ى غػػرار اظت ذنػػة يتمثػػل يف اصتسػػر،كىو جػػزء مهػػم مػػن اظتوقػػع األثػػرم يعكػػ  علػػىنػػاؾ معلػػم أثػػرم  خػػر 
كاألسػػػوار ذات السػػػمة الكبػػػري مػػػدل عبقريػػػة اظتعمػػػارم اظتسػػػلم يف تػػػركيض مػػػا تتميػػػز        الشػػػاىقة االرتفاع،

بػػو الطبيعػػة مػػن تضػػاري  كعرة،اعتمػػادان علػػى مػػا تزخػػر بػػو مػػن ثركات،يقػػع عنػػد مفػػرتؽ الطػػرؽ الػػيت تػػ دم       
األثػرم  إىل مدينة مغنية كسبدك كبعػض التامعػات السػكنية،كىو يوجػد يف مسػار الػواد الػذم يعػرب اظتوقػع

ؿتػػو الشػػماؿ،كىو مػػا دفػػع باظتعمػػارم اظتػػريين إىل توظيػػف ىػػذا  ان جنوبػػأعػػايل ىضػػبة اللػػة سػػيت ظتنصػػورة مػػن 
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 النػػوع مػػػن العمػػػارة للسػػػماح للميػػػاه اصتاريػػػة يف الػػوادم بػػػاظتركر،كيف نفػػػ  الوقػػػت لػػػرب  الضػػػفتني الشػػػمالية
 من كإىل اظتدينة. كاصتنوبية تسهيالن للحركة 

    علػػػى  ت ثريا ػػػابػػػدأت كقػػػد كف توقف،دمػػػن ك الت التنميػػػة اضتضػػػرية طػػػواؿ اليػػػـو كيػػػىػػػذا اصتسػػػر يعػػػيا    
مػن غليػزاف كمعسػكر كسػيدم  الذم يػرب  كػالن  07رقم الوطين إؾتاز الطري  عندما يفَّ  ىذا اظتعلم التارمتي

جػزء  ه سر اظتػريين باعتبػار ػػػػوؽ اصتػػػف ركران ػػػػػريتني مػػػػاتني األخػػاره بني ىػػػنية،كتوجيو مسػػػكتلمساف كمغ بلعباس
          ،ككػػػػػذا يف تكػػػػػوين ب يف إخفػػػػػاء معاظتػػػػػو اطتارجيةكىو مػػػػا تسػػػػػبَّ دينػػػػػة،ال يتاػػػػزأ مػػػػػن اعتيكػػػػػل اظتعمػػػػػارم للم

مػػن  الػػيت مػػن دكف شػػة ال تتػػوفر علػػى خصػػائص ميكانيكيػػة كفيزيائيػػة دتكنهػػامػػواد بنائػػو ضػػغ  كإجهػػاد 
أنظر الصػػػػػورة ،الشػػػػػاحنات كالسػػػػػياراتضتػػػػػافالت ك لثقػػػػػل النػػػػػاجم عػػػػػن كسػػػػػائل النقػػػػػل اضتديثػػػػػة كااحتمػػػػػل 

 .(42 رقم
الػذم أفقػد  07 قبل مباشرة أشغاؿ الطريػ  رقػم صتسرحتدَّث األخواف جيورج ككلياـ مارسيو عن ىذا ا

ىػػذا اظتعلػػم التػػارمتي ميزتػػو األثريػػة كالتارمتيػػة،بفعل التزفيػػت الػػذم كضػػع فوقو،لقػػد ذكػػرا يف كتا مػػا اظتعػػامل 
بشكل  فَّ يعلوىا بالط صي سر كاف مكسوان بطبقة من الطابيا ظتدينة تلمساف أف سطح اصتالتارمتية العربية 

 حم ال يتساق . بنيانوضتركة اظتركر من فوقو كتقوية  ،تسهيالن (1 أفقي
 حيػثقد زادت حدتػو يف الوقػت الراىن،التػارمتي يف الفػرتة االسػتعمارية، ما عاشو ىػذا اظتعلػم يبدك أفَّ 

،كقد زاد شتػة التزفيػت،كيف مػن فوقػو ؿتػو مدينػة سػبدك 22ر رقػم قامت الدكلة اصتزائرية بتمريػر طريػ   خػ
          بعػػد تكػػو ف أحيػػاء سػػكنية قريبػػة منػػو كر اظتشػػاة إضػػافة رصػػيفني كاحػػد عػػن اليمػػني كا خػػر عػػن اليسػػار ظتػػر 

ظتنػػع مػػركر ميػػاه األمطػػار شػػتاءان  مايلالشػػ اظتخػػرجنػػيت عنػػد كمػػا يفَّ كضػػع جػػدار دائػػرم إشتيف اظتوقػػع األثرم،
كىػػو ،(43 ،أنظر الصػػورة رقػػم إىل اظتسػػاكن الغػػري قانونيػػة الػػيت بنيػػت يف مسػػار الػػوادم الػػذم يعلػػوه اصتسػػر

                                  
1-Georges et William Marçais,Op.cit,p:206 
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كأيضػػان زاد مػػن خطػػر الرطوبػػة الػػيت عتػػذا اظتعلػػم التارمتي، األمػػر الػػذم ضػػاعف مػػن تشػػكل التلػػوث البصػػرم
 رجو الشمايل.ستعرتم أساساتو جراءاحتقاف اظتياه عند ؼت

العتيقػػة مػػػن الفتػػػرة االتسػػػتعمارية إلػػػى الوقػػػت  تػػأثيرات التلػػػوث البصػػػرم علػػػى مدينػػػة ندركمػػػة-3   
 : الّراىن

األكىل،بعدما كٌرسػوا  ؼ الذين دتركزكا فيها ككٌونوا نوا امعامل تارمتية شٌيدىا األسالحتتضن ىذه اظتدينة 
باصتانػب  كرد يف السػنَّة الشػريفة يف غتػاؿ العمػرافم لتحصيل اظتتطلبات من خالؿ ربػ  مػا كامل اىتمامه

كتنظيم اجملػاؿ الػذم كتمعهػم جد كاظتساكن كاضتمامػات كالػدكاكني،اظتادم للمدينة،فعمدكا على بناء اظتسا
ككزعوا األحيػػاء ،حيث جعلػوا مركزىػا اظتسػاد اصتػامع،كفػ  ضػواب  إسػالمية علػى شػاكلة اظتػػدف اإلسػالمية

         متكػػػامالن مػػػن رتيػػػع اصتوانب،لتصػػػبح اليػػػـو  إسػػػالميان  عمرانيػػػان  نػػػوا تصػػػميمان السػػػكنية مػػػن حولو،كىكػػػذا كوٌ 
 من اظتدف العريقة يف التمدف مبنطقة تلمساف.

تقع حسب ما ذكرنا يف حديثنا عن مسار التنمية اضتضرية مبنطقة تلمسػاف علػى سػفح جبػل فالكسػن     
 كخترتقها دركب ملتوية ضيقة،كتنتشر  ا مساكن كىي تتكوف من أربعة أحياء أساسية غتتمعة فيما بينها،

غر مػػػػن مدينػػػػة صػػػػكىي بػػػػذلة أىكتػػػػار، 23 متالصػػػػقة فيمػػػػا بينهػػػػا كخاليػػػػا النحل،كتقػػػػٌدر مسػػػػاحتها بػػػػػػػػ
السياسػػػية كاالقتصػػػادية مبكانػػػة  ندركمػػػةفػػػ ذا مػػػا قارنػػػا مكانػػػة مسػػػاف اػػػوايل النصػػػف،كىو أمػػػر طبيعي،تل

ر،حيث ذكػػر اإلدريسػػي أهنػػا كانػػت كبػػرية مػػا كػػاف عتػػا مػػن حتضػػ و ال نتكػػن نفػػيؾتػػدىا أقػػل،إالَّ أنػػ تلمسػػاف
  (1 ك ىلة بالسكاف ذات سور كسوؽ.

 في الفترة االتستعمارية:تأثيرات التلوث البصرم  3-1
سيد فيها من تنميةو ما جي ك ،يف فرتة االحتالؿ العمراٍل الذم عرفتو مدينة ندركمة بطابع غريب النموأماـ 
يف غتػاؿ البنػاء كالتشػييد مػن جهػة،كمن جهػة أخػرل  خطػى اظتسػتعمرنفػ  بعػد االسػتقالؿ علػى حضريةو 

                                  
 534أبو عبد ا ػتمد بن إدري  اضتسين الشريف اإلدريسي،مصدر ساب ،ص:-1
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أم حتقي  اظتتطلبػات كضػرب عػرض النفعي،لعدـ كجود فكرة اافظة على اظتوركث اظتادم كىيمنة الفكر 
 قة تتخب  بني ل بقية اظتدف العريػػيف ذلة مثثلها ػػ،أضحت مرلػػواضيع األخػػػة من اظتػػاضتائ  ما دكف ذل
  أشػػبو بكػػائن حػػي يعػػيا كيتػػنف  كينمػػو كنتػػرض كيصػػحناىية أيضػػان أف اظتػػدف عامػػة األصػػالة كاظتعاصػػرة،

كأساس صحتو كحياتو مرافقو،مثلما يعػيا الكػائن اضتػي ب عضػائو كأجهزتػو كمػا تقدمػو مػن كظائف،ككمػا 
مبػػا  ة،ترتب  ارتباطػػا كثيقػػان كدتػػوت لعلَّػتولػػد كتنمػػو ىػػي األخػرل ة،كػػذلة اظتدينػػة أنػو يولػػد فينمػػو كنتػوت لعلَّ 

       يف تركيبتهػػا لتصػػبح بػػذلة الىػػي عربيػػة  أسػػتحدث فيهػػا مػػن تعػػديالت شػػٌوىت طابعهػػا كأحػػدثت خلػػالن 
راٍل العتي ،بعد تػوفري قاعدة رياضية،حيث نتكن العيا يف التصميم العم ىذه الفكرة ليست،(1 كال غربية

 الفرتة اضتالية بطريقة ينسام فيها القدَل باضتديث،لكػػػػػن نقػػػص الوعػيرتلة من اظتتطلبات اليت تستلزمها 

كفسػحو اجملػاؿ للتػ ثري األجنػيب لتبػين التكػوين العمػراٍل ب كملػو،كىو مػا العريب، بقيمة الرتاث عنػد اظتهنػدس
اعتويػػة  بعػػد عػػنعد كػػل التب،كتلػػي  عتػػا الطػػابع األصػػيل سػػياعل ىػػذا الواقػػع يػػوًَّرث األجيػػاؿ القادمػػة مػػدنان 

 .العربية اإلسالمية
كتسػػد بصػػدؽ مػػا كػػاف باظتدينػػة مػػن  ا الشػػة فيػػو أف مػػا تبقػػى مػػن اظتػػوركث اظتػػادم ظتدينػػة ندركمػػةكؽتَّػػ   

يكتسػػػي أقتيػػػة حضػػػارية بالغػػػة الحػػػػتوائو علػػػى القػػػيم الػػػيت  مسػػػتول عمػػػراٍل كثقػػػايف كاجتماعي،كعليػػػو ىػػػو
(ICOMOS)حدَّدىػػػا اجملػػػػل  الػػػػػػدكيل للمعػػامل التارمتػػػػػػية كاظتواقػػػػػػػع األثػػػػػػػرية 

للحفػػػاظ  ثاؽ بػػوراػػػػيف مي(2 
 (3 :على األماكن ذات القيمة اضتضارية الثقافية مبا يلي

 .اظتت تية عن العناصر اظتعمارية الرائعة الصنع قيمة رتالية:كىي تعين التناس  كاصتماؿ-
                                  

 11،ص:1981للنشر،بغداد، ،منشورات دار اصتاحظة كتخطيط المدفئتلوث البيحيدر عبد الرزاؽ كمونة،-1
ت سسػػت علػى إثػر ميثػػاؽ البندقيػة اظتنعقػػد  غػػري حكوميػة:منظمػة (ICOMOS)اجمللػ  الػدكيل للمعػػامل التارمتيػة كاظتواقػػع األثريػة -2

،كىو يضم غتموعة من اظتتخصصني يف علم ا ثار كالتاريف كاعتندسة اظتعمارية كاألنرتبولوجيا،يهتموف اماية كاضتفاظ على 1964سنة 
 www.icomos.orgالرتاث العاظتي كفقا ظتا سطر يف ميثاؽ البندقية،أنظر: 

،معهػد التخطػي  اضتضػرم كاإلقليمػي للدراسػات 24،غتلػة اظتخطػ  كالتنمية،العػدد مراكز المدف التاريخية التغير فيجواد سالـ،-3
 150،ص:2011العليا،جامعة بغداد،العراؽ،
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 قيمة ركحية:كتعين الفهم كالتنوير كاظترجعية الدينية.-
تارمتيػػة:كىي ذلػػة التواصػػل مػػع اظتاضػػي بوصػػف الػػرتاث اظتػػادم كثيقػػة مرئيػػة تنقػػل بصػػدؽ مػػا كػػاف   قيمػػة-

 يف ؼتتلف اجملاالت. كاقعان 
 كزخارؼ تعك  موضوعا ما.قيمة رمزية:كذلة الحتواء الرتاث على أشكاؿ -
أعمػػػاؿ معماريػػػة ه مػػػن أم تشػػػابو مػػػع مػػػا يناػػػز يف الفػػػرتة الراىنػػػة مػػػن د كخلػػػوي كىي التفػػػر  قيمػػػة األصػػػالة:-

 ذت فستكوف ىي مبثابة األصل األكؿ لذلة.مشا ة كحم إف نف
هػػػا الحتوائ نظػػػران ،09/402 التنفيػػػذم علػػػى اظترسػػػـو بنػػػاءن  ػتفوظػػػان  قطاعػػػان مدينػػػة ندركمػػػة  نفتكقػػػد صيػػػ

 تعرضػػػو العتػػػداءات أفقدتػػػو القػػػيمكػتاكلػػػة مػػػن الدكلػػػة إنقػػػاذ مػػػا نتكػػػن إنقػػػاذه بعػػػد عتي ، نسػػػي  تػػػارمتي
نتياة تغليػػب اظتصػػا  الفرديػة كاصتماعيػػة ككضػػعها فػوؽ كػػل اعتبػػار،كلكي يػتم اػػاكز ذلػػة ال بػػد السػابقة،

ت ،فكلما توحدَّ (1 مادمأف تكوف ىناؾ استمرارية فيزيائية باعتبار الرتاث الذم ؿتن بصدد اضتديث عنو 
           فسػػػيبقى النسػػػي  اظتعمػػػارم أصػػػوؿ أجنبية، مذسػػػتحدث فيهػػػا أم تعػػػديل دخيػػػل كمل يي الصػػػورة اظتعماريػػػة،

البصػرم كيصػيبو التلػوث ،،كيف حالػة العكػ  فسػتعرتيو صػورة مشوىةكأصالتوبقيمو  من دكف شة ػتتفظان 
يكمن السػبب ك مػن بصػمات األسػالؼ،الشخصية اظتعمارية اليت دتيزه مػن كونػو بصػمة الذم يعين فقداف 

فالقائموف عليها يسعوف   يف حصوؿ ذلة عندما تطب  التنمية اضتضرية ب سلوب غريب عن ىوية اظتكاف
مػا يتناسػب مػع يف  من دكف دتحػيص النظػر جيػدان لتتاجػو أفػراد اظتدينػة بشػم الطػرؽ،ك ا م من خالعتا توفري

من خالؿ اظتعاينة اظتيدانيػة أف ة للتلوث البصرم،كقد كجدنا سيكوف عرضل إؾتاز اظتشاريع،كعليو ي ة ػتَّ الب
  كتلي( كالثاٍل نقطي كالثالث خطي.األكؿ مورفولوجيىناؾ ثالثة أنواع منو،

ينحصػػػػػر مػػػػػدلوؿ النػػػػػوع األكؿ يف غيػػػػػاب التػػػػػواـؤ كالتوافػػػػػ  البصػػػػػرم الػػػػػذم كانػػػػػت تتميػػػػػز بػػػػػو مدينػػػػػة 
 اختفػاء جليػان  لنا ،يظهرقمة جبل فالكسن الذم تستند على سفحوندركمة،ف ذا ما ألقينا نظرة عليها من 

ل  ػا،كىو مػا أدَّ  العمرانيػة اصتديػدة ايطػة االمتداداتضمن التارمتية كصبغة تصميميها العمراٍل معاظتها 
                                  

 150جواد سالـ،مرجع ساب ،ص:-1
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إدراؾ ما نتيػز عاظتػو ساكنيها ال يستطيع  كس  تلة اظت ثرات اظتادية،كيف ىذه اضتالة إىل ذكباف شخصيتها
اطتػػارجي،اكم كػػوف اإلدراؾ عمليػػة عقليػػة يتعػػرؼ  ػػا علػػى مػػا حتػػي  بػػو كيعػػيا معػػو كفػػ  الصػػورة الػػيت 

يت مػػن بينهػػا اصتماليػػة فسػػيدرؾ العقػػل البشػػرم ،كعنػػد افتقػػاد النسػػي  اظتعمػػارم للقػػيم الػػ(1 متتزهنػػا الػػدماغ
      قػػػة الوطيػػػدة ىػػػذا الػػػرتاب  الفكػػػرم يكشػػػف العال،  عتػػػا أم معػػػم كال حتمػػػل أم داللةىة لػػػيصػػػورة مشػػػوَّ 

القػػػػة مباىيػػػػة اظتػػػػادة ػتَّػػػػل فمم دتيػػػػزت ىػػػػذه األخػػػػرية بالقيمػػػػة الفنيػػػػة كأخػػػػرل عتػػػػا عبػػػػني اظتشػػػػاىد كالصػػػػورة،
 (2 كاالحرتاـ.

 :التلوث البصرم المورفولوجي 3-1-1   
عرفػػت مدينػػػػػة ندركمػػة خػػػػػلالن يف مشػػهدىا العػػاـ بعػػدما تنامػػت األحيػػاء السػػكنية عػػن نتينهػػا كيسػػارىا 

باظتػػػػدف العتيقػػػػة األخػػػػرل كمدينػػػػة  الػػػػيت تشػػػػا ت مػػػػع مػػػػا كػػػػاف موجػػػػودان  األصػػػػيلةصػػػػور ا العمرانيػػػػة  ؼتفيػػػػة
نتياػة إحاطتػػو بالعمػػائر تفاصػيل نسػػياها اظتعمارم،تعػػرؼ علػػى تلمسػاف،لقد أصػػبح مػن الصػػعب اليػـو ال

ىػػػي فيػػو  تكانػػ  اظتبنيػػة مػػن طػػرؼ السػػػكاف ىناؾ،فبالكػػاد تظهػػر م ذنػػػة اصتػػامع الكبػػري اظترابطػػي يف كقػػػتو 
 .وينها منذ نش  ا كحاضرة إسالميةالعنصر البارز يف تك

    يهػػا كقيامػػو بػػاظتوازاة مػػن اظتعمػػرين للسػػكن ف التغػػري بػػدأت بػػالظهور حينمػػا جلػػب اظتسػػتعمر عػػددان  وادربػػ
      مػػع ذلػػة إؾتػػاز عػػدد مػػن اظتبػػاٍل الػػيت ختػػدـ مصػػاضتهم اليوميػػة كتػػوفر عتػػم اضتمايػػة،كىو مػػا أحػػدث منعرجػػان 
يف مسارىا العمراٍل اضتضرم ؾتم عنػو ضػياع القيمػة الفنيػة كالتارمتيػة للنسػي  اظتعمػارم التػارمتي ككػل مالػو 

ذا الوضع يعد تررتة مباشرة ضتدكث التلوث البصػرم،فبعدما قػاـ قة باطتصائص العمرانية اإلسالمية،ىعال
اظتستعمر ب ضافة أفتوذجو اظتعمارم الغريب اجملسد يف اظتباٍل العمودية اإلشتنتية اظتالصقة أك اظتقابلة ظتػا كػاف 

                                  
 ختصػػص ،رسػػالة ماجسػػتريالتػػأثير المتبػػادؿ بػػين اإلدراؾ الحسػػي كالتصػػميم الػػداخلي للمتػاح اس ػتمػد،ػتمػد مصػػطفى النحَّػػ-1

 04،ص:1990،كلية اعتندسة،جامعة عني مش ،مصر،ىندسة معمارية
 

  28 ،دراسة أنثركبولوجية يف السكن التقليدم التونسي،غتلة إنسانيات،العددتسيركرة الرمز من العتبة إلى كتسط الدارعماد صولة،-2
 22،ص:2005(،كىراف،CRASCمركز البحث يف األنثركبولوجية االجتماعية كالثقافية 
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 مػا أحػدث عن النواة اضتضرية األصػيلة،كىو مبنيا بطراز إسالمي،تكونت نواة حضرية جديدة ؼتتلفة دتامان 
أك للرتكيػػػػب العمػػػػراٍل األصػػػػيل،فتااكر التصػػػػميمني العػػػػاـ اظتميػػػػز سػػػػواءن للمدينػػػػة ككػػػػل، خلػػػػالن يف اظتظهػػػػر

ادة كاتػول الػداخلي حاػب رؤيػة جػزء مهػم مػن اظتيػزات الػيت تنفػرد     مَّ ػكل كالكاختالفهما الواضح يف الشَّ 
  ا اظتدينة العتيقة.

حينمػػػا قػػػاـ ب ؾتػػػاز مدرسػػػة عربيػػػة فرنسػػػية ـ،1865سػػػنة ترجػػػع إىل أكىل االؾتػػازات اظتعماريػػػة الفرنسػػػية 
،حيػػث اؾتازه يفَّ الػػذم  دكقد كانػػت اظتبػػم الوحيػػكمػػا أشػػرنا سػػابقان، Baudetحتػػت إدارة السػػيد بػػودات 

اظتعمػرين كفرقػو العسػكرية،مثلما قػاـ  إلسػكافمػن طػرؼ األىػايل  كتفى باستغالؿ اظتساكن اظتشػيدة قػدنتان ا 
علػى رتيػع النواحي،كمػع  قبضػتو جيػدان  كإحكػاـنشغالو باصتانب العسكرم بو يف مدينة تلمساف،كذلة ال

بػػػد مػػػن ردع ة،بعػػػدما كانػػػت غتػػػرد امػػػع سػػػكاٍل الإعػػػالف اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي مدينػػػة ندركمػػػة بلديػػػة ؼتتلط
بػػػػني التامعػػػػات السػػػػكانية القريبػػػػة منهػػػػا  ن ألقتيػػػػة موقعهػػػػا االسػػػػرتاتيايتفطَّ سػػػػلطتو، إخضػػػػاعك مقاكمتػػػػو 

سػػػبتمرب 09 قػػػرار اظتػػػ رخ يفكمػػػا ذكرنػػػا يف فصػػػل مسػػػار التنميػػػة اضتضػػػرية مبوجػػػب ال   نذاؾ،كقػػػد يف ذلػػػة
خاصػػة أهنػػا أصػػبحت تيسػػريَّ بالنظػػاـ داريػػة اصتديػػدة ظهػػرت حركػػة معمارية،ـ،كأمػػاـ ىػػذه اظترتبػػة اإل1880

 (1 ىي من تسهر على ذلة األمر. الفرنسي اظتعموؿ بو يف اجملاؿ اإلجتماعي يف كقت كانت اصتماعة
التػارمتي لندركمػة باصتهػة ىة للنسػي  اظتعمػارم أكىل اإلؾتػازات اظتعماريػة الفرنسػية اضتضػرية اظتشػوي  دتركزت

 أحػػػد األحيػػػاء األربعػػػة اظتكونػػػة للتصػػػميم العمػػػراٍل اإلسػػػالمي للمدينػػػةحػػػي اطتربػػػة يف الشػػػرقية،بالتحديد 
ى الطريػػ  الػراب  بػني ندركمػػة ،رمبا يرجػػع اختيػاره لػذلة اظتكػػاف إلشػرافو اظتباشػر علػاظتوجػود باصتهػة الشػرقية

كالنواحي اجملاكرة عتا كمدينة الغزكات كمغنية كدائرة فالكسن،ضف إىل ذلة عملية البناء لػن تتطلػب فػتح 
كاالكتفاء فقػ  بتحطػػيم د البنػػاء بسػهولة،عػدد مػن الشػوارع كىػػدـ اظتبػاٍل بصػورة كبرية،فػػيمكن إيصػاؿ مػوا

يػػػدة،كقبل قيامػػػو بتاسػػػيد عمليػػػة التنميػػػة اضتضػػػرية  ػػػذه الوحػػػدات اظتعماريػػػة اصتد بنػػػاءاظتكػػػاف اظتخصػػػص ل
                                  

1-Gilbert Grandquillaume,Op.cit,p:64 
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ـ،بتوسػعة مكػاف الرتبيعػة اظتخصػص 1882عن ذلة بالتحديد سػنة  اصتهة،كاف قد أقدـ يف كقت ساب 
لبيع الصوؼ كاضتبوب كالصناعات اليدكية كاصتالبة كالبلغة ...إخل،كالتقاء سكاف اظتدينة،كذلة مػن أجػل 

عيػاف اظتدينػة مػن أل اليت كانػت تابعػةمة اليت دتركز فيهػا اظتعمػركف األكائػل،إفساح الطري  ؿتو اظتساكن الفخ
،كقػد كػاف إقدامػو علػى إحػداث تلػة (1 اضتكاـ األتراؾ كالقضاة الذين عينهم األمري عبد القادر فيما بعد

 زادمػا ىناؾ،ك  لتخريبو التناغم كاالنسااـ اظتعمػارم الػذم كػاف سػائدان يل تلوث بصرم كتلي العملية تشك
ة بدئػػو إؾتػػاز نواتػػو اضتضػػرية اػػي اطتربػػة مبسػػكن عمػػودم متكػػوف مػػن طػػاب  كشػػرفة،كذلة بعػػد الطػػني بلَّػػ

لت ىػػذه اضتركػػة لقػػد شػػكَّ (،14أنظػػر اظتخطػػ  رقػػم  ،(2 1884سػػنتني مػػن توسػػعتو للرتبيعػػة،أم يف سػػنة 
ة للمدينػة،كتكٌوف اظتعماريػكاطتركج عن النم  اظتعمارم األصيل بدايػة انفصػاـ الشخصػية   اظتعمارية الغربية

متاػػاكرتني كؼتتلفتػػني يتػػ ثٌر  مػػا اظتشػػاىد،فالعقل البشػػرم يقػػـو بتنظػػيم مػػا يصػػلو مػػن  صػػورتني عمػػرانيتني
للػػوف كاظتػػادة كاظتوضػػوع،كىي ا أشػػعة خارجيػػة علػػى شػػكل صػػورة ينظمهػػا مػػع بعضػػها الػػبعض كفػػ  كحػػدة

يف الػػنف  البشػػرية،قد تػػ دم   ثريبل ىػػي عميقػػة التػػ،عمليػػة ليسػػت سػػهلة كبسػػيطة كذات تػػ ثري سػػطحي
ن األمػػور الفطريػػة كىي مػػىة غػػري اظتتضػػمنة ظتعػػايري رتاليػػة،لظهػػور القلػػ  كعػػدـ االرتيػػاح لرؤيػػة اظتنػػاظر اظتشػػوَّ 

،لػػذلة رافقػػت كجػػوده منػػذ الطفولػػة،إذ أف إدراؾ األشػػياء يعػػين دتييزىػػا كرؤيتهػػا علىيها اإلنسػػاف الػػيت جيبػػل
        للتعػػديالت الداخليػػة  كحينمػػا متضػػع ىػػذا األخػػري،(3 العنصػػرم اظترئػػي لتصػػميم تبعػػان  اختيارىػػابصػػورة يػػتم 
مػػػػن طػػػػرؼ أفػػػػراد  مػػػػن اظتواضػػػػيع الػػػػيت تلقػػػػى إقبػػػػاالن ف نػػػػو سػػػػيفقد مػػػػن دكف شػػػػة مػػػػا كتعلػػػػو أك اطتارجية،
دخػػل إىل تكوينػػو اإلشتنػػت غتػػاؿ رؤيتػػو ك  لبعػػدما غػػز مػػا حػػدث للنسػػي  اظتعمػػارم التػػارمتي اجملتمع،كىػػو 

بفعل ضركرة تنميػة اإلطػار اضتضػرم كفػ  عمليػة ترتكػز علػى العمػل مبػا ىػو جديػد ،كإىل مساكنو الداخلي
 كحديث.

                                  
1-Djilali Sari,les villes précoloniales…,Op.cit,p:171 

2-Lahcen Khetabi,Op.cit,p:99 
 www.wahmed.kau.edu.sa 2-1،ص:اإلدراؾ المرئي للعمارة كالعمرافكائل حسني يوسف،-3
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أف مسػػاحتها ـ 1892تعمارية ظتدينػػة ندركمػػة سػػنة يظهػػر مػػن اظتخطػػ  اظتناػػز مػػن طػػرؼ اإلدارة االسػػ
 السػػػػػػالف الػػػػػػذكر أنظر اظتخطػػػػػػ ،مػػػػػػع مسػػػػػػار أسػػػػػػوارىادكدىا اظتتوافقػػػػػػة بقيػػػػػػت علػػػػػػى حاعتػػػػػػا مقارنػػػػػػة اػػػػػػ

 ،كىػػو مػػا يػػربز دتوقػػع التعػػديالت اظتسػػتحدثة إىل غايػػة تلػػة السػػنة داخػػل حيزىػػا العمػػراٍل العتيػػ (02 رقػػم
 أنظػػر 04رقػػمالصػػورة  مػػا ألػػتق  يف متوافقػػة مػػع ،كيبدك أهنػػا بقيػػت علػػى ذلػػة اضتػػاؿكانػػت ضػػ يلة كأهنػػا

الصػػػورة  التقػػػاط،حيث تظهػػػر مفردا ػػػا اظتعماريػػػة مػػػن اصتهػػػة اصتنوبيػػػة الغربيػػػة اظتقابلػػػة لزاكيػػػة ملحػػ  الصػػػور(
متاانسػػػة مػػػع بعضػػػها الػػػبعض كيتوسػػػطها اظتسػػػاد اصتػػػامع اظترابطػػػي كعنصػػػر معمػػػارم بػػػارز علػػػى شػػػاكلة 

 ،فقػػػػػػد كػػػػػػاف ىػػػػػػذا اظتوضػػػػػػع خاصػػػػػػية حضػػػػػػرية إسػػػػػػالميةالتنظػػػػػػيم اظتعمػػػػػػوؿ بػػػػػػو يف اظتػػػػػػدف اإلسػػػػػػالمية قدنتان 
الػػيت تػػربز االرتفػػاع بػػني اظتسػػاكن باسػػتثناء م ذنػػة اصتػػامع  تسػػاكم إىل ،كتشػػري ىػػذه الصػػورة أيضػػان (1 ةضػػػت

كىو مػػػا جعػػػل خػػػ  السػػػماء يف اظتدينػػػة إىل فقػػػو العمػػػراف اإلسػػػالمي، اسػػػتنادان مشػػػرفة علػػػى تلػػػة اظتساكن،
ضػػػر العػػػػامل التعبري،كىػػػي األخػػػرل إحػػػػدل اظتيػػػزات اضتضػػػرية الػػػيت دتيػػػػزت  ػػػا جػػػل حوا إف صػػػح   مسػػػتقيمان 
 اإلسالمي.

التكػػوين العمػػراٍل العتيػػ  ظتدينػػة ندركمػػة مػػع مطلػػع القػػرف بػػالظهور يف  التلػػوث البصػػرم كتوالػػت مظػػاىر
          يف ملمحهػػػػا العػػػػاـ الػػػػذم كػػػػاف يتميػػػػز بتاػػػػان  كحداتػػػػو  العشػػػػرين،حيث عرفػػػػت ىػػػػذه األخػػػػرية اخػػػػتالالن 

        عسكرية،إذ مهما اختلفت اظتخصصة عتا سواء كانت دينية أك مدنية أك  اظتعمارية على اختالؼ كظائفها
 يف ىػذه الفػرتة الزمنيػة ظهػرإىل حد ما،كقػد  العناصر اظتعماريةت تشرتؾ يف يف التصميم اطتارجي فقد كان

 1900مػػن سػػنة  بتػػداءإإىل جنػػب مػػع النسػػي  التػػارمتي كحػػي سػػكين قػػائم بذاتػػو  التصػػميم األكريب جنبػػان 
رمبا كقػع (،14 أنظر اظتخط  رقم،(2 صتزء اظتطل على الطري  الراب  بني اظتدينة كالغزكات من حي اطتربةبا

مقارنػػة بطبوغرافيػػا النسػي  اظتعمػػارم الػػذم تبلػػا فيػػو ذم طبوغرافيػػة جيدة،ذلػػة اظتكػػاف ألنػو علػػى اختيػاره 
 مػػػع ازديػػػاد عػػػدد سػػػكاف اظتدينػػػة،كىو مػػػا ي كػػػد أفَّ  مباشػػػرة اإلؾتػػػازاتقػػػد تػػػزامن ك ،%10 نسػػػبة االؿتػػػدار

                                  
 102ػتمد عبد الستار عثماف،مرجع ساب ،ص:-1

2-Djilali Sari,les villes précoloniales…,Op.cit,p:171 
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خاصػة أف التخطػي  العمػراٍل للمدينػة العتيقػة عقػارم جديػد الستيعا م، عػاءو اظتستعمر كاف يبحث عػن ك 
 اظترتفػع النػاجم عػن ازديػاد السػكاف ثػل ىػذا العػددم يف بػادئ األمػر مػن طػرؼ اظتعمػارم اظتسػلم ظتمل يصمَّ 

نسمة يف الوقت الذم كاف 7745ع مطلع القرف العشرين حوايل اهنا مكلإلشارة فق  فقد بلا عدد سك
يف الفصػػل اطتػػاص  لػػذلة سػػابقان  ذكرنػػاكمػػا   ،ـ19نسػػمة يف هنايػػة القػػرف  2545تعػػدادىم يقػػدر اػػوايل 
 بالعامل االجتماعي.

ػػ يف تػػوفري  ز اظتسػػتعمر اىتمامػػو يف إؾتػػاز اظتبػػاٍل علػػى مػػا لػػو عالقػػة مبصػػلحة اظتعمػػرين اظتتمثلػػة أساسػػان ركَّ
نيت بػػنف  التصػػميم الػػذم بي ،مسػػكن 50 سػػكن،كقد فػػاؽ عػػدد اظتسػػاكنالمقػػرات إداريػػة كمقػػر البلديػػة ك 

، كلهػػػا تظهػػػر (45ك (44ة رقػػػم أنظر الصػػػور تلػػػة اصتهػػػة،يف  ـ1884أؾتػػػز بػػػو اظتسػػػكن األكؿ يف سػػػنة 
لشػػماؿ ؿتػػو اة بشػػكل منػػتظم كفػػ  ػتػػور نتتػػد مػػن بنوافػػذ ذات الشػػكل الطػػويل كجػػدراهنا إشتنتيػػة مصػػطفَّ 

نتياػػة قػػرب ىػػذا اضتػػي يمي لضػػي  اظتسػػاحة اظتخصصػػة للبناء،،كقػػد فػػرض عليػػو ىػػذا التوجػػو التصػػماصتنوب
كالحظنا باظتوازاة مػع ىػذه األشػكاؿ الغريبػة عػن ىويػة   من اظتقربة اليت يفصلها عنو الطري  السالف الذكر

مػن دركب اتساعان زم عتا،كقتا أكثر اظتساكن الفرنسية بشكل موا فالعمارة باظتدينة كجود شارعني يتخلال
ـ،يف حػني ال يزيػد 4,90ـ ك4,60اظتدينة اليت تتقاسم معو التكوين اظتعمارم للحي كتراكح عرضها بني 

ىػػػذا التنػػػاقض  شػػػة فيػػػو أف،كؽتػػػا الـ2,20مة مػػػن طػػػرؼ اظتعمػػػارم اظتسػػػلم عػػػن عػػػرض الػػػدركب اظتصػػػمَّ 
جسػيمة علػى القيمػة الفنيػة كالتارمتيػة اظتميػزة  أضػرارتسٌبب يف حػدكث   ملمحيان  اصتوىرم قد أنت  تشوىان 

 لعمراف اظتدينة.
إضػػػافة إىل مػػػػا دتػػػػت اإلشػػػػارة إليػػػػو،زاد اقتطػػػػاع اصتػػػػزء الشػػػػمايل الغػػػػريب اظتقابػػػػل ضتػػػػي اطتربػػػػة مػػػػن طػػػػرؼ 

اء مقػػػػػر للػػػػػدرؾ الػػػػػوطين بػػػػػذلة اظتسػػػػػتعمر حػػػػػدة التلػػػػػوث البصػػػػػرم نتياػػػػػة إقػػػػػداـ ىػػػػػذا األخػػػػػري علػػػػػى بنػػػػػ
الػػيت   السػػاعة الػػذم ال يػػزاؿ ىػػو ا خػػر يقػػدـ نفػػ  الوظيفػػة ضتػػدي ،،ؾتػػز مركػػز الربيدأي  ،كمقابلػػو مشػػاالن اظتكاف

 مػػن اظتدينػػػة ؿ يف ىػػذه اصتهػػةكناىيػػػة عػػن التغػػري الػػذم يستشػػعره اظتتاػػػوي ،(1 كتبػػت فيهػػا ىػػذه األطركحػػة
                                  

 46ػتمد بن زغادم،مرجع ساب ،ص:-1
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من اظترتفعات ايطة  ا االزدكاجيػة اضتضػرية اظتتباينػة يف الشػكل اطتػارجي كالتصػميم  يتضح جليان   العتيقة
كالثانية تشػكل أحػد األكجػو لية تنم عن الفن اظتعمػارم األصػيل،الداخلي،النواة اضتضرية األكىل كىي األص

صػػبحت أحػػد أىػػم البػػارزة للتغػػري اضتضػػارم يف غتػػاؿ البنػػاء كالتعمػػري باسػػم عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية الػػيت أ
،باعتبارىػػا الطريػػ  اظتختصػػر لتحقيػػ  ذا ا حػػدي يف  محكومػػا القضػػايا الشػػاغلة الىتمػػاـ أفػػراد اجملتمػػع قبػػل 

  تماما م اظتادية على أرض الواقع.اى
               ا قػػػػػاـ بػػػػػو اظتسػػػػػتعمر الفرنسػػػػػي ث التلػػػػػوث البصػػػػػرم مبدينػػػػػة ندركمػػػػػة ؽتَّػػػػػاانبعػػػػػأف  مػػػػػن ذلػػػػػة دؿسػػػػػتَّ يي 

غية جعلػو على تصميمها اظتتكوف من اظتعػامل التارمتيػة الػيت تركهػا األسػالؼ مبيػزات خاصػة،بي من تعديالت 
مػػا صػػاحب ىػػذا التعػػديل مػػن ىػػدـ كختريػػب لػػبعض  كقػػد زاد الوضػػع ت زمػػان لنظرتػػو العمرانيػػة الغربية، مالئمػػان 

 ضػفى تػ ثريان ،كىو مػا أمبػافو كتعويضػها بػ خرل ذات فتػ  غػريب تتاػاكر مػع مػا تبقػى مػن   اظتساكن القدنتة
نسػااـ يف اظتشػهد التوافػ  كاال كغيػاب،الكتلي على أصػالة اظتدينػة نتياػة تشػكل التلػوث البصػرم كاضحان 

ة ذات الكثافػػة ،فهػو يتميػز بوحػػدة اصتػرية اظتتضػامَّ نػة للنسػي  اظتعمػػارم العتي التارمتيػػة اظتكوي  اطتػاص باظتعػامل
ثقافية كاظتعمارية كاالقتصػادية كالبي يػة يف أفتػوذج عمػراٍل االجتماعية اظتتنوعة اليت تتداخل فيها الفعاليات ال

             أف التصػػػػميم الفرنسػػػػي ظهػػػػر كصػػػػورة جامػػػػدة مسػػػػتقلة عػػػػن اإلنسػػػػاف كفطرتػػػػو  ،غػػػػري(1 متعػػػػدد الوظػػػػائف
إذ أصػػبح خاضػػعا للعمػػارة يف ثقافتػػو اظتاديػػة كالالماديػػة،ألف الفكػػر الغػػريب ،يف التعػػايا مػػع بعضػػو الػػبعض

دارسػي علػم أحػد عامة يفصل النتياة عن السبب يف عملية االنتاج اظتعمارم كاإلنسػاٍل ككل،كقػد ذكػر 
        قة ػػػػػػػػمراٍل للمػػػػدف العتيػػػػػػػػكوين العػػػػػػػػسها التػػػػػػأف اطتصوصػػػػية الػػػػيت يعك"Lokatch" اصتمػػػػاؿ مثػػػػل لوكػػػػاتا

 (2 الية.ػػػىو مقولة رت
                                  

،حالػة دراسػية أـ الورد،غتلػة المنػاطل العشػوائية بػين الواقػع كالطمػوح نحػو بيئػة حضػرية مسػتدامةزينب راضي عبػاس البلػداكم،-1
 41،ص:2008عراؽ،،اظتعهد العايل للتخطي  اضتضرم كاإلقليمي،جامعة بغداد،ال18اظتخط  كالتنمية،العدد 

 37-16،ص:1991،مطابع اعتي ة العامة اظتصرية للكتاب،مصر،علم الجماؿ عند لوكاتشرمضاف بسطاكم ػتمد غاًل،-2
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 عنها لوكاتا يف السنوات اليت تلػت مطلػع القػرف ه ىذه اظتقولة اصتمالية كما عربَّ مل يتوقف فساد كتشو     
       متكػػػوفأؾتػػػز حيػػػان سػػػكين باصتهػػػة الشػػػمالية مع بدايػػػة أربعينيػػػات القػػػرف اظتاضػػػي فالعشػػػرين مبدينػػػة ندركمػػػة،

،ؼتططػػو شػػطرؾتي تتعامػػد فيػػو الشػػوارع العريضػػة 2ـ200منهػػا أرضػػية مسػػاحة كػػل كاحػػدة  قطعػػة14مػػن 
ـ كطػػػوؿ الشػػػوارع 290ـ ك270يػػػرتاكح طػػػوؿ الشػػػوارع األفقيػػػة بػػػني ،(1 كاظتسػػػتقيمة مػػػع بعضػػػها الػػػبعض

ا ـ،تصػػػػطف اظتسػػػػاكن يف زكايػػػػ13ـ ك11ني ـ،أمػػػػا عرضػػػػها فػػػػرتاكح مػػػػا بػػػػ210ـ ك180العموديػػػػة بػػػػني 
 عرؼ بوحدة اصترية اظتتضامة،كغريه من التوجهات العمرانية السائدة يف تصميم اظتدف العتيقة.ما يي داخل،كااكر اظتساكن كتالصقها أك كمبدأ التوجو إىل ال،يف مدينة ندركمة  اإلسالميي للمفاىيم اليت دتيَّز  ا النم  العمراٍلكلي إؾتاز ىذين اضتيني لغياب  أدَّل ،ىكتارات 06اوايل  مساحتهما اإلرتاليةكقٌدرت ،اليـو تشغل كظيفة إكمالية تضمَّنا إضافة للمساكن مدرسةقد ك الفة للصورة اليت يعكسها النسي  اظتعمارم العتي ،ػ صورة ؼتىذين التامعني السكنينيعن           لقد تشكَّلت،(3(اصتهة الشمالية الشرقيةظتعمارم الذم بنيت بو اظتساكن يف لو ىناؾ بنف  النم  ا            ،كقد قـا ببناء مسكن 1935التاار اليهود سنة أحد ،فقد كانت ًملة (2 اظتعركفة اظتعركفة باسم النويدر أم اصتهة الشمالية الغربية،كبالنسبة للاهة اظتقابلة،(14 أنظر اظتخط  رقم،أم على شاكلة اظتساكن اظتنازة يف حي اطتربة اليت ذكرناىا سابقان ،بشرفات حم يتمكن ساكين اظتنزؿ مشاىدة اي  اطتارجي كفتحت نوافذىا بشكل مستطيل على الشارع مباشرة،كقد جاء البعض منها مرفوقان   باضتاارة بنيتأما جدراهنا فلونية مبنية بالقرميد،طاب  أك طابقني،سقوفها رت متكونة منتقاطعها 

توسػػع قػد تػػزامن مػع حػدكث نسػي كإخاللػػو مبورفولوجيػة اظتدينة،كاػدر اإلشػارة إىل أف ىػػذا التوسػع الفر    
،فقد تكوَّف بفعػل اسػتقرار سػكاف األريػاؼ اجملػاكرة باظتدينػة عقػب تػدىور طرؼ اظتستعمرمل ينٌفذ من   خر

    معيشػػتهم،كقد دتركػػزكا باصتهػػة اصتنوبيػػة الشػػرقية للنسػػي  التػػارمتي مكػػونني امػػع يعػػرؼ باسػػم حػػي سػػيدم 
(،كىػو 14،أنظر اظتخط  رقػم  (4 ةعبد الرزتن،كامع  خر باصتهة اصتنوبية الغربية يعرؼ باسم حي الرمل

الشػرؽ كاصتنػوب   ه اظتظهر العاـ للمدينة نتياة تكو ف ىذه االمتدادات خارج أسوارىا جهػةشو  ػما زاد يف ت
،كاختالفهػػػػا يف مػػػػادة بنائهػػػػا مػػػػع الوحػػػػدات اظتعماريػػػػة العتيقػػػػة،كاختالفها يف مػػػػادة بنائهػػػػا مػػػػع الوحػػػػدات 

 من جهة أخرل. اظتعمارية العتيقة
      منعطػػف  خػػر حػػدكث انػػت ىػػذه الفػػرتة الزمنيػػة الػػيت أعقبػػت هنايػػة اضتػػرب العاظتيػػة الثانيػػة مبثابػػة لقػػد ك

  يف التكوين العمراٍل ظتدينة ندركمة،اكم مػا ميَّزىػا مػن أحيػاء السػكنية جديػدة تابعػة للمسػتعمر الفرنسػي
للمهػػاجرين مػػن األريػػاؼ الػػذين اضػػطر م  الػػذم أراد تنميػػة اجملػػاؿ اضتضػػرم كفقػػا عتويتػػو اضتضارية،كأيضػػان 

                                  
1-Djilali Sari,les villes précoloniales…,Op.cit,p:171 

علػػى أكػػواـ التػػنب الػػيت يػػتم تلبيسػػها تطلػػ  يف اللهاػػة اليػػة لسػػكاف منطقػػة تػػرارة  النويدر:ىػػذه الكلمػػة تصػػغري لكلمػػة النَّػػادىر،كىي-2
 بالطني،حم ال تنفذ إليها مياه األمطار يف الشتاء،ليتم االحتفاظ  ا كاستخذامها يف أكقات اضتاجة كعلف للحيوانات.

3-Djilali Sari,les villes précoloniales…,Op.cit,p:172 

4-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:36 
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 حػػزاـ الفالحيػػة،كأماـ ىػػذا الوضػػع أصػػبح الظػػركؼ السػػائدة  نػػذاؾ إىل الرحيػػل عػػن مداشػػرىم كأراضػػيهم 
ميهػػػا مػػػن الغػػػزاة...إخل جػػػزءن مػػػن التكػػػوين الػػػداخلي عتػػػذه األحيػػػاء يت تلػػػف اظتدينػػػة العتيقػػػة كحتالػػػ األسػػػوار

         بػػػارزة يف اظتورفولوجيػػػة اضتضػػػرية العتيقػػػة الػػػيت حتػػػٌدت الكثػػػري اصتديػػػدة  لتغيػػػب بػػػذلة أحػػػد أىػػػم اظتيػػػزات ال
 العمػػػػراٍل اظتػػػػتقن كإىل حيػػػػث أشػػػػار إىل نظػػػػاـ،Grunebaumمػػػػن اظتستشػػػػرقني عنهػػػػا أمثػػػػاؿ جركنوبػػػػاـك 

كاألسوار اليت تلف اظتدينة مػن جوانبهػا األربعػة متضػمنة صتميػع اظتفػردات اظتعماريػة  ليالن  البوابات اليت تغل 
 ثري النػاجم عػن ذلػة عنػد ىػذا اضتػد،بل تعػداه إىل أبعػد مػن ذلػػة ،كمل يتوقػف التَّػ(1 ة بتلػة اظتدينػةاطتاصػ

نتياة حتطم أجزاء معترب منو،ليزيػد بػذلة اختفػاء القيمػة التارمتيػة ظتدينػة ندركمػة كتعرضػها بشػكل مباشػر 
اعتندسػػػي للمسػػػاكن التصػػػميم مػػػع  كباطنػػػان  للتلػػػوث البصػػػرم،بعدما بنيػػػت يف مكانػػػو مبػػػاف ختتلػػػف ظػػػاىران 

د بقػػاء اظتػػوركث اظتػػادم كتحفػػة نػػادرة تنفػػرد أنػػواع األضػػرار الػػيت  ػػدي  كمواد بنائهػػا،كىو ا خػػر أحػػدالعتيقػػة،
ض اصػػػػػائص تعكػػػػػ  مػػػػػدل براعػػػػػة اظتعمػػػػػارم اظتسػػػػػلم يف التخطي ،كجػػػػػودة الصػػػػػنع كقدرتػػػػػو علػػػػػى تػػػػػركي

،ؼتفيػة األربعينيات يفتتابعت االمتػدادات العمرانيػة خػارج أسػوار اظتدينػة الطبيعة،كفقا ظتػا متػدـ حاجياتػو،ك 
كمشػػػػوىة يف نفػػػػ  الوقػػػػػت التشػػػػكيل الػػػػػوظيفي كالرمػػػػزم الػػػػػذم لتتضػػػػنو التصػػػػػميم اعتندسػػػػي للمسػػػػػاجد 

حيث كتتمػػع بػػداخلها عػػامل مفعػػم باضتيػػاة كاضتركػػة يكػػاد يتنػػاقض كظيفيػػا مػػع بعضػػو كالػػدركب،كاظتسػػاكن 
ة تػػػػ ثري الثقافػػػة الدخيلػػػة علػػػػى اظتػػػوركث اظتادم،كذلػػػػة بعػػػدما زاد توسػػػػع حػػػدَّ  ،لقػػػد تضػػػػاعفت(2  الػػػبعض

بالتحديد يف اصتهة اليت أسَّ  فيها اظتستعمر الفرنسي نواتو اضتضرية  يف ػتيطها اطتارجي األحياء السكنية
منػذ  بالتحديػد كقػد يفَّ ذلػة(،14أنظر اظتخطػ  رقػم الشػمالية الغربيػة،ك  الشػمالية كبعض اظتساكن باصتهة

كتوالت عمليات التمدين العمراٍل بعد ذلة،حيث يٌف إؾتاز حي سكين على شاكلة اضتي  ـ1945سنة 
ػػػػاؿ الػػػػيت بلغػػػػت  األركيب األكؿ علػػػػى طػػػػوؿ اصتهػػػػة الشػػػػمالية كالشػػػػمالية الغربيػػػػة باظتلكيػػػػة التابعػػػػة لعائلػػػػة رحَّ

                                  
 20ساب ،ص:صا  اعتذلوؿ،مرجع -1
 20عماد صولة،مرجع ساب ،ص:-2
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ػػ،كقػػد قي 2ـ2650مسػػاحتها حػػوايل  تػػدادات العمرانيػػة يف االم ت،كأصػػبح(1 قطعػػة أرضػػية 15مت إىل سي
أم أكػػػرب مػػػن مسػػػاحة النسػػػي   كتػػػارى12علػػػى مسػػػاحة قػػػدرىا حػػػوايل  حػػػدكد ىػػػذه الفػػػرتة الزمنيػػػة يرتبػػػع

كبػػريان مقارنػػة  ىكتػػار،كعلى 09التػػارمتي الػػذم تقػػدر مسػػاحتو اػػوايل  الػػرغم مػػن ذلػػة ف نػػو يضػػم عػػددا ن
مسػػػػػاكن،كعدـ فػػػػػتح بػػػػػاضتي األركيب العتمػػػػػاد ؼتططيػػػػػو علػػػػػى فػػػػػتح دركب ضػػػػػيقة كمسػػػػػاحات صػػػػػغرية لل

 اظتساحات الواسعة داخل التصميم العمراٍل.
،كؾتػػم (2 ببنػػاء أربعػػة مسػػاكنكالسػػتينات كقػػاـ النػػازحوف مػػن األريػػاؼ ؿتػػو اظتدينػػة يف فػػرتة اطتمسػػينات 

         ؽ اصتديػػػد اظتناػػػػزعػػػػن القفػػػزة النوعيػػػة يف احتػػػػواء اظتدينػػػة علػػػػى اطتػػػدمات األساسػػػية كالسػػػػو  ىػػػذا التمركػػػز
  باظتدينة،كقد دتركز ى الء النازحني ناىية عن اظتدرستني اظتنازتنيإضافة إىل مركز الربيد،  ليةباصتهة الشما

 حي سػػػيدم عبػػػد أم باظتكػػػاف األكؿ الػػػذم دخلػػػوا فيػػػو إىل اظتدينػػػةوف يف اصتهػػػة اصتنوبيػػػة الشػػػرقية،النػػػازح
ىػػػػػذه  يف اتسػػػػػاعان كىػػػػػو مػػػػػا جعػػػػػل تلػػػػػة الناحيػػػػػة تػػػػػزداد (،14أنظػػػػػر اظتخطػػػػػ  رقػػػػػم  ،(3 الػػػػػرزتن كالرملػػػػػة(

مزيػػػدان مػػػن التوسػػػع يف السػػػنوات  حػػػي الرملػػػة اظتتمركػػػز باصتهػػػة الشػػػرقية شػػػهد فرتة،كاػػػدر اإلشػػػارة إىل أفَّ ال
         عرفػػػت نفػػػ  الفػػػرتة عػػػودة النمػػػو العمػػػراٍل إىل اصتهػػػة الشػػػمالية باظتوازاة مػػػع ذلػػػة ،األكىل بعػػػد االسػػػتقالؿ

 (.14من اظتدينة،أنظر اظتخط  رقم 
كقيمتػػو الفنيػػة اظتنعكسػػة يف تسػػاكم مػػراٍل علػػى أصػػالة النسػػي  التارمتي،ة تػػ ثري التوسػػع العازدادت حػػدَّ 

حل،كالتفافها حوؿ اظتساد اصتامع لتحميو كرجل ارتفاع عمائره كتالصقها مع بعضها البعض كخاليا النَّ 
 راٍل للمدينػػػةضنة للحيػػػز العمػػػػكمتناسػػػقة مػػػع البي ػػػة اتػػػ غػػػزاة األجانػػػب مبػػػواد بنػػػاء متشػػػا ةكاحػػػد مػػػن ال

كتواصػػػػلت عمليػػػػات البنػػػػاء باظتدينػػػػة كفػػػػ  الػػػػنم  العمػػػػراٍل الػػػػذم اعتمػػػػده اظتسػػػػتعمر الفرنسػػػػي يف إنشػػػػائو 
ساكين اظتدينػة كالقػائمني علػى التخطػي   رمباشر لت ث   انعكاسللتامع السكين السالف الذكر،كىو مبثابة 

                                  
1-Djilali Sari,les villes précoloniales….,Op.cit,p:172 
2-ibid,p:172 

3-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:36 
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التوسػػع ؿتػػو الشػػماؿ علػػى طػػوؿ الطريػػ  اظتػػ دم  ليػػةتتابعػػت عمحيػػث ،(1 بثقافػػة اظتسػػتعمر يف غتػػاؿ البنػػاء
ىػػػذه اضتركيػػػة كمػػػا أشػػػار إليهػػػا (،14أنظر اظتخطػػػ  رقػػػم  مػػػدينيت اطتريبػػػة كالغػػػزكات إىل كقتنػػػا اضتػػػايل، ؿتػػػو
فمن جهة حتق  اظتتطلبػات الػيت لتتاجهػا أفػراد اجملتمػع،كمن   حدينم ىي سالح ذمن الدَّارسني بعض ال

أرض الواقػػع ببعػػدين زمنيػػني قتػػا اضتاضػػر  علػػى تكو هنػػااكػػم  للمدينػػةه اظتسػػار اضتضػػارم جهػػة أخػػرل تشػػوي 
 (2 .كاظتستقبل

 اىن:من االتستقالؿ إلى الوقت الرَّ تأثيرات التلوث البصرم  3-2
ركمػػػة تػػ ثري التنميػػػة اضتضػػرية علػػػى مػػا تبقػػػى مػػن بصػػػمات علػػى غػػرار مدينػػػة تلمسػػاف عرفػػػت مدينػػة ند

 .الدؤكبة اليت شنَّها ساكنيها كالسلطات الية يف اظتدينةنتياة اضتركة اظتعمارية ها،األسالؼ في
 :المورفولوجيالتلوث البصرم  3-2-1

ت إىل اتسػػاع أدَّ تلػػت االسػػتقالؿ إىل الوقػػت اضتػػايل، حػػدث تضػػافر غتموعػػة مػػن العوامػػل يف الفػػرتة الػػيت
العامل االجتماعي،فقد عرفػت كقد دتثلت يف ة التنمية اضتضرية،ينة ندركمة كتنامي عمليداجملاؿ العمراٍل ظت

يف عػػػػدد سػػػػكاهنا يف ىػػػػذه الفرتة،إضػػػػافة إىل العامػػػػل اإلدارم الػػػػذم كػػػػاف كراء اسػػػػيد  ػتسوسػػػػان  ارتفاعػػػػان 
ـ،من ىذا اظتنطل  عرفػت اظتدينػة 1974اظتخططات التنموية باظتدينة،حيث ارتقت إىل مصف دائرة سنة 

لػني سسػات صػناعية مثػل اظت سسػة الوطنيػة للفانطالقة نوعية يف ؼتتلف اجملاالت،حيػث يف إنشػاء عػدة م  
مت مب سسة أخرل اليت تسمى اليـو باظت سسة الوطنية للناارة العامة كاصتاىزة كتدعَّ  (SNLB)كاطتشب

   الػػػيت ال زالػػػت تنشػػػ  يف نفػػػ  الصػػػناعة  (SOITEX)اؿ لكػػػن يف صػػػناعة النسػػػي  كاضتريػػػريف نفػػػ  اجملػػػ
صػػػػناعات ،ا أنشػػػ ت كحػػػدة خاصػػػة بال(SOITE) مػػػع إضػػػافة عمليػػػة الصػػػباغة كأصػػػبحت تسػػػمى بػػػػػػػ

إؾتاز ىذه اظت سسات غتتمعة يف مكاف كاحد باصتهة الشمالية من اظتدينػة حػم  ،كيفَّ (ETICO)التقليدية
 ػػػػا بااػػػػاه مدينػػػػة  القػػػػادـ مػػػػن مدينػػػػة تلمسػػػػاف مػػػػركران  98تكػػػػوف علػػػػى مقربػػػػة مػػػػن الطريػػػػ  الػػػػوطين رقػػػػم 

                                  
 15قارٍل جاكلني بوجو،مرجع ساب ،ص:-1

2-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:37 
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 ػا إىل نفػ  اظتدينػة السػابقة،كذلة حػم  ينػة مغنيػة مػركران دم القادـ من 99كالطري  الوطين رقم كات،الغز 
تلػػػػة ظتدينػػػػة اظتنحػػػػدرة إىل التوجػػػػو لة اكمػػػػا أرغمػػػػت طبوغرافيػػػػ  ،ل نقػػػػل اظتنتاػػػػات إىل اظتػػػػدف اجملػػػػاكرةيسػػػػهي 

مقػػر الصػػندكؽ الػػػوطين مػػع مرتبتهػػا اإلداريػػة اصتديػػدة مثػػل  مبراكػػز خدماتيػػة دتاشػػيان  زت أيضػػان الناحيػػة،كتعزَّ 
 (1 كمصحة الوالدة كأحد الفركع البنكية.كاكمة، للت مينات

أماـ ىذه التنمية اضتضرية اليت شػهد ا اظتدينػة تضػاعفت االزدكاجيػة اضتضػرية فيها،بػل أكثػر مػن ذلػة 
الػيت  بدأ يتالشى مفهـو اظتلمح التارمتي فيها النتشار البناء العمودم اإلشتنػيت يف رتيػع عمليػات التوسػعة

العتماده علػى الشػوارع العريضػة اظتسػتقيمة علػى النحػو الػذم كػاف  كأيضان ستقالؿ،بدأت تعرفها عقب اال
        سػػػكن كػػػ كؿ مبػػػادرة  48إؾتػػػاز مشػػػركع  حيػػػاء السػػكنية،فقد يفَّ ه لأليسػػتعملو اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي يف إؾتػػػاز 
لػػذكر،أم االنتاجيػػة السػػالفة اف اظتاضػػي علػػى مقربػػة مػػن اظت سسػػات يف ىػػذا اجملػػاؿ يف الثمانينػػات مػػن القػػر 

سػػػكاف بنػػػاء ؾتػػػاز ىػػػذا اظتشػػػركع قيػػػاـ عػػػدد مػػػن الكلػػػم مػػػن اظتدينػػػة العتيقػػػة كرافػػػ  إ01علػػػى بعػػػد حػػػوايل 
 224 مشػػركع ب ؾتػػازاظتعماريػػة يف هنايػػة الثمانينػػات  اهيػػزاتأيعقبػػت ىػػذه التمسػػاكنهم بػػنف  اظتكػػاف،ا 

     ،كتتابعػػت عمليػػة التوسػػع لكػػن ىػػذه اظتػػرة جهػػة الغػػرب (2 عػػت علػػى الوافػػدين اصتػػدد إىل اظتدينػػةسػػكن كزي 
سػػكن عبػػارة عػػن مسػػاكن فرديػػة كشػػق       192علػػى طػػوؿ الطريػػ  اظتػػ دم لبلديػػة جبالػػة،حيث يف إنشػػاء 

اضي مبشػػػركع ػػػػػػاظت قدػػػػػػداية العػػػػػػػػركع يف بػػػػػػاػػػي بوقميلػػػة،ا أتبػػػع ىػػػذا اظتش يف العمػػػارات،كىو يسػػػمى حاليػػػان 
،كقػػد رجػػع (3 سػكن 1454د اظتسػاكن اظتناػػزة بػػػػػ ر عػػدقػػدي  حيػثيف إؾتػػازه مػػن ذم قبل،ا سػكين أكػػرب ؽتَّػ

 مػ خران ؾتز كأ،دينػة قػرب اظتناػزات السػالفة الػذكرالقائموف على ىذا اظتشركع إؾتازه باصتهة الشمالية من اظت
 ة الشمالية عن باقي جهات اظتدينة.مستشفى زاد من دتيز اصته

                                  
1-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:37 

2-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:40 

 بلدية ندركمة،اظتصلحة التقنية.-3
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يقػػػة مشػػػوَّىة اظتلػػػح العػػػاـ الػػػذم كػػػاف يعكسػػػو طابعهػػػا العمػػػراٍل اإلسػػػالمي انتهػػػى اظتطػػػاؼ باظتدينػػػة العت
كذلػة بػدءن مػن (،46رقػم أنظر الصػورة ىكتػار، 20حػوايل  االمتداد العمراٍل البػالا مسػاحتوفمقارنة مع 

أم ضعفي مساحة النسي  التارمتي اظتوجود داخػل فرنسي عمليات البناء ضتٌد الساعة،مباشرة اظتستعمر ال
للمدينػػة الػػيت تػػربز جػػزء مػػن األسػػوار كم ذنػػة اصتػػامع  1850األسػػوار كفقػػا للصػػورة اظتلتقطػػة سػػنة حػػدكد 
 ،فػالبموازاة مػع حتديػده ضتػدكد النسػي  اظتعمػارم1882كأيضا مقارنةن مع اظتخطػ  اظتناػز سػنة ،كاظتساكن

،كب ؾتػػػاييظهػػر لنػػػا أيضػػػا مسػػػار السػػػور اػػػي   ػػػا،كىو األمػػر الػػػذم مل يعػػػد موجػػػودان         مبػػػاٍل عموديػػػة زاليـو
 بطي،أنظر الرسم التخطيطي ا يت:يف اظتدينة تتقاسم االرتفاع مع م ذنة اصتامع الكبري اظترا

 
 

 
 

 

يبين التنافر في المظهر الخارجي من حيث الّشكل كاالرتفاع بين الجامع (:12الرتسم التخطيطي رقم)
 Lahcene Khattabi,Op.cit,p:120كالمباني المقابلة لو جهة الشرؽ، الكبير

 

اظتنبثقػة إحػدل االعتػداءات  مسات اضتضارية اظتبتكرة مػن طػرؼ األسػالؼ قػدنتان الػيت تعتػرباختفت اللَّ    
أصػبحنا نػدكر يف ذلػة  كمن يفَّ كتكػوَّف التلػوث البصػرم الكتلػي،،اظتستورد عػن الغرب،عن التحضر اظتادم
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االسػػتعمارم ظتػػدة زمنيػػة طويلة،كيعػػد ىػػذا اظتظهػػر أبػػرز التخطػػي  كالتعمػػري الغػػريب نتياػػة دكراننػػا يف فلكػػو 
علػى  ألكىلضتضػرم الغػريب الػذم بػدأت بػوادره االت ثريات النارتة عن التقليد األعمى لألسػلوب التنمػوم ا

يػد اظتسػػتعمر الفرنسػي عنػػدما احتػل اظتدينػػة،كقاـ ب ؾتػػاز اضتػي السػػكين علػى طػػوؿ اصتهػة الشػػمالية الشػػرقية 
عن اعتوية فذلة ال يعين التخلي ، اعية كتزايد أعداد ساكين اظتدينةت اصتوانب االجتمكالغربية،كمهما تغري 

ل الواقع الػذم تعكسػو مدينػة ندركمػة العتيقػة كغريىػا مػن اظتػدف اظتعمارية كاالقتداء مبا ىو غريب عنها،كلعَّ 
ظتشػػػػيدة ٍل اكتعرضػػػػو للتشػػػػويو كبػػػػركز التنػػػػاقض بينػػػػو كبػػػػني اظتبػػػػاالتصػػػػميم حػػػػوؿ تغػػػػري ملمحها،اإلسػػػػالمية 

عن مدل تصادـ األصالة كاظتعاصرة يف اظتكاف الواحد،بفعل ما يتطلبػو  يٌػره ػػػظتثاؿ نكالشوارع اظتفتوحة جبواره،
 اإلنساف من حاجيات تليب رغباتو اليت فرضتها سنة التغري.

ت كقػػد اؿتصػػر مظهػػر التلػػوث البصػػرم اظتورفولػػوجي يف التغػػري اصتػػذرم ظتورفولوجيتهػػا اضتضػػرية الػػيت كانػػ
بػػنم  عمػػراٍل  دائريػػة الشػػكل حػػوؿ اصتػػامع اظترابطػػي بعمائرىػػا اظتتالصػػقة كدرك ػػا اظتلتويػػة،حيث زاد توسػػعان 

 غػػريب يعتمػػد علػػى مػػواد بنػػاء مغػػايرة كتصػػميم ىندسػػي عمػػائرم ؼتتلػػف كشػػوراع مسػػتقيمة كعريضػػة،ليتغري
الػذم كػاف يسػرم كفػ   السػماء اظتوحػد االرتفػاع ذلػة تغػرٌي خػ  بذلة مفهـو مركز النػواة اضتضػرية،كفوؽ

              مسػػػػار أفقػػػػي إىل خػػػػ  متعػػػػرج تػػػػارة يصػػػػعد كتػػػػارة ينزؿ،نتياػػػػة دخػػػػوؿ البنػػػػاء العمػػػػودم متعػػػػدد الطوابػػػػ  
 إىل النسي  اظتعمارم التارمتي.

 التلوث البصرم الداخلي: 3-2-2
         ل ذلػػػػة ليػػػػدخل بػػػػل تعػػػػدَّ ،اػػػػي  اطتػػػػارجي للنسػػػػي  التارمتي مل يبػػػػ  تػػػػ ثري التنميػػػػة اضتضػػػػرية حبػػػػي 

اء ،كذلة نػػاجم بالدرجػػة األكىل عػػن الفاػػوة الثقافيػػة اظتوجػػودة عنػػد سػػاكنيو جػػرَّ لػػو دركبػػو كعمػػائره اظتكونػػة
 اؼ ػػاظتط ايةػػػل يف هنو ما أدَّ ػػػ،كىادةن ػػكم النم  اظتعمارم اظتناز يف الفرتة االستعمارية شكالن انقيادىم كراء 

قػػيم اظتميػػزة لػػو الػػيت يػػ يت يف مقػػدمتها القيمػػة الفنيػػة ف جػػزء مهػػم مػػن الكفقدا،حػػدكث التلػػوث البصػػرمإىل 
،كيتبني من خالؿ ىذا االختالؿ يف اظتسار التنموم اضتضرم عتذه اظتدينة كغريىا من اظتدف ذات ةكالتارمتي

 نسػافالنػات  عػن الطمػوح الالمتنػاىي لإل كل اظتػادمالطابع اإلسالمي أف عملية التنمية اضتضرية ىي الشَّ 
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 خػػر غػػري   ػػة مبػػا ىػػو ا يعػػيا فيػػو،كأهنا انتقػػاؿ مػػن فتػػ  قػػائم إىل فتػػ  ؽتَّػػ يف تػػوفري إطػػار معيشػػي أفضػػل
شة فيو أف ىذا الوضع ىو األزمة اليت يعيشها اظتوركث اظتادم التابث ،كؽتا ال)1(يف اظتدينة  مت صل كعري

كاظتعمارم،تتكامػػػل رتيػػػع كحداتػػػو يف جانبػػػو العمػػػراٍل  لكونػػػو نظػػػاـ ػتكػػػم يف مدينػػػة ندركمػػػة العتيقػػػة،فنظران 
الدينيػػػة كاظتدنيػػػة كالعسػػػكرية لت لػػػف فتطػػػان حضػػػريان خاص،يتنػػػاقض كليػػػةن مػػػع مػػػا يفَّ إضػػػافتو إليهػػػا يف الفػػػرتة 
االسػػػتعمارية كبعػػػدىا إىل حػػػدي السػػػاعة،كقد أصػػػبح اليػػػـو يف صػػػورة ال تبعػػػث اإلحسػػػاس مباضػػػيها العريػػػ  

كاظتسػػػاكن الػػػيت ال زالػػػت رابطي،كعػػػدد مػػػن مسػػػاجد األحياء،اظت كعمراهنػػػا األصػػػيل،إالَّ فيمػػػا نػػػذر كاصتػػػامع
 حتتفظ جبزء من بصمات األسالؼ الذين قاموا بتشييدىا كف  قواعد ىندسية إسالمية ػتضة.

فقد اسػػدت  ػػا مظػػاىر التمػػدف اضتػػديث الػػيت أدخلػػت مفهػػـو  لػػى غػػرار اظتدينػػة العتيقػػة بتلمسػػاف،كع
جديػػػدة،أك مبعػػػم  خػػػر ظهػػػور مفهػػػـو االزدكاجيػػػة اضتضػػػرية  عمػػػراٍل جديػػػد أدَّل إىل بػػػركز نػػػواة بتفاصػػػيل

بنسياها التارمتي،كذلة بعد أف ارتبطت يف بعض جها ا مبقياس جديد يف التصميم يعتمػد علػى فسػح 
اجملاؿ ظتركر السيارات كما سنرل ذلػة،كىو األمػر الػذم يتنػاقض مػع اظتقيػاس الػذم كػاف اظتعتمػد يف فػتح 

عفويان،بػػل خضػػػع لضػػواب  انقسػػػمت إىل قسػػمني أحػػدىا يطبػػػ  حػػني يػػػتم درك ػػا،فلم يكػػن إؾتازىػػػا أمػػر 
ف حلقػة لتكو طهػا العػاـ أم موقعهػا كمسػار سػورىا كتوزيػع بوابا ػا،إعػداد ؼتط كيتمالبدء يف إنشاء اظتدينة،

قلػػػب اظتدينػػػة أيػػػن يوجػػػد اظتسػػػاد اصتػػػامع كقصػػػر اطتليفػػػة كالقيصػػػارية القريبػػػة كصػػػل بػػػني الطػػػرؽ التااريػػػة ك 
           الثػػػػػاٍل مػػػػػن تلػػػػػة الضػػػػػواب  يهػػػػػتم بتوزيػػػػػع الػػػػػدركب كاظتسػػػػػاكن،كقد كػػػػػاف ذلػػػػػة ػتكومػػػػػان  منهمػػػػػا،كاصتزء

 كالثاٍل يف العرؼ الذم يقضي حتديد عرض الدركب كفقان يف السنة النبوية الشريفة، بعاملني األكؿ يتمثل
أف عػرض  د إنسػاف،أملة عن اليمني كعن اليسار زائللمقياس اإلنساٍل اظتنحصر يف عرض مطية ػتمَّ  

 (2 ـ كحد أقصى.2,50ل الدرب لن يتعد
                                  

 12بتوؿ أزتد جندية،مرجع ساب ،ص:-1
 61ثركت عكاشة،مرجع ساب ،ص:-2
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فقػد طتصائصو العمرانية غري اظتتوافقة مع ما تعمػل التنميػة اضتضػرية علػى إعػداده يف أرض الواقع، كنظران 
و التنظػيم العمػراٍل اصتديػد الػذم كتػد فيػو سػاكنيو متطلباتػو ليحػل ػتلَّػأصبح عرضػة للػدخوؿ يف خػرب كاف،

ىػػو العالقػػة لنسػػي  التػػارمتي يتعػػرض عتػػذا األمر،جعػػل ا األمػػر الػػذمل ىيػػة،كلعَّ اظتعاصػػرة كراحتػػو طلبػػا للرفا
                  الوطيػػػػػػػدة بػػػػػػػني السػػػػػػػكاف كاظتكاف،كأيضػػػػػػػا ظتوقعػػػػػػػو االسػػػػػػػرتاتياي القريػػػػػػػب مػػػػػػػن رتيػػػػػػػع اظترافػػػػػػػ  الضػػػػػػػركرية 

مر الػذم يقػة،األل عليهػا سػاكين اظتدينػة العتاليت لتتاجوهنا،كقد أصبحت ىذه اظتراف  مبثابػة امتيػازات حتصَّػ
كلػػػن تقػػػـو بصػػػيانة  سػػػت جرىا العػػػائالت الػػػيت ال دتلػػػة سػػػكنان بقػػػاء فيهػػػا،كحم إف غادركىػػػا ستلل دفػػػع  ػػػم

 كتقوية اظتسكن،فهو بالنسبة عتا مرحلة انتقالية.
  كىو مػػا جعلهػػم يعمػػدكف إىل إضػػفاء غتموعػػة زت العالقػػة بيػػنهم كبػػني اظتكػػاف،رتيػػع ىػػذه اظتعطيػػات عػػزَّ 

        مقتػػػػدين مبػػػا جلبتػػػػو عمليػػػػة التنميػػػة اضتضػػػػرية الغربيػػػػة علػػػى النسػػػػي  التػػػػارمتي اظتوجػػػود فيو،مػػػن التعػػػػديالت 
د اظتسػػػتعملة يف األحيػػػاء السػػػكنية اصتديػػػدة اظتنتشػػػرة بشػػػماؿ كجنػػػوب كغػػػرب اظتدينػػػة كطريقػػػة البنػػػاء كاظتػػػوا

متي علػى أف نقسػمو كالتاهيزات اظترافقة،كقبل التعرض لذكرىا ارت ينا أف نتحدث عػن كامػل النسػي  التػار 
إىل األحيػػػػاء،نظران لصػػػػغر مسػػػػاحتو الػػػػيت رمبػػػػا تعػػػػادؿ حيػػػػني سػػػػكنيني باظتدينػػػػة العتيقػػػػة يف تلمسػػػػاف كحػػػػي 
                         الرحيبػػة كبػػاب زير،كاػػدر اإلشػػارة إىل أف التلػػوث البصػػرم النػػات  عػػن انتشػػار القمامػػة يف األحيػػاء العتيقػػة 

مية قليلػة جػٌدان،بالرغم مػن كوهنػا مػن االفػرازات اضتضػرية النااػة عػن عػدـ مل يظهر إالَّ يف درب كاحد كبك
             توافػػ  العػػادات االسػػتهالكية مػػع النظػػاـ اظتعمارم،كىػػذا دليػػل علػػى قيػػاـ السػػلطات اليػػة بػػدكرىا الكامػػل 

انتشػػػار ظػػػاىرة الالَّفتػػػات كاإلشػػػارات اظتركريػػػة الػػػيت تشػػػويه اظتنظػػػر  يف غتػػػاؿ النظافػػػة،كما مل نعػػػاين ميػػػدانيان 
كأىم اطتػػارجي للمعػػامل التارمتيػػة،يف حػػني ظتسػػنا اسػػتخداـ كاسػػع لػػألدكات اضتضػػرية ذات الصػػبغة اضتداثيػػة،

 ما يلي:مظاىر التلوث البصرم الداخلي 
 األعمدة كاألتسالؾ الكهربائية(:انتشار التلوث الخطي )-أ

تقنيػػة اإلنػػارة باسػػتعماؿ الكهربػػاء رتيػػع أحيػػاء اظتدينػػة العتيقػػة،اكم كػػوف ىػػذه األخػػرية لقػػد اجتاحػػت 
ؿ مػػػػػرة يف مسػػػػػاكنو أحػػػػػد أبػػػػػرز األدكات اضتضػػػػػرية الػػػػػيت باتػػػػػت ترافػػػػػ  حيػػػػػاة األنسػػػػػاف منػػػػػذ اكتشػػػػػافو أكَّ 
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اكػم كفرضػت كجودىػا تقنية يف اإلنارة إىل حياة الناس،لت ىذه الػػػػػػـ،كقد دخ18كشوارعو،كأكاخر القرف
 ماعتا من دكر بارز 

فقػػد انتشػػرت كسػػائل اإلنػػارة قيػػ  الرفاىيػػة اظتنشػػودة مػػن طرفهم،كعلػػى غػػرار مدينػػة تلمسػػاف العتيقة،يف حت
عنػػد قيامنػا مبعاينػػة األحيػػاء ك النسػػي  التػػارمتي ظتدينػة ندركمػػة العتيقة،التابعػة للمفهػػـو اضتضػػرم اضتػديث يف 

املػػة لألسػػالؾ الكهربائيػػة كمصػػابيح اإلنارة،كقػػد الحظنػػا السػػكنية الحظنػػا كجػػود العديػػد مػػن األعمػػدة اضت
ا معموؿ بو يف الوقت اضتايل،كبعد استعالمنا من سػكاف اضتػي عنهػا تبػني أهنػا متتلف عمَّ عتا كجود فتوذج 

تعػػود للفػػػرتة االسػػػتعمارية،كىو مػػػا ي كػػد أف البػػػدايات األكىل السػػػتخداـ ىػػػذا النػػوع مػػػن اإلنػػػارة يرجػػػع إىل 
              يتػػداخل  شػػهدان مت ىػػذه األعمػػدة كاألسػػالؾ الكهربائيػػة كمصػػابيح اإلنػػارة شػػكلَّ لقد ية،الفػػرتة االسػػتعمار 

 ياعضػنتياػة دتخض عنػو تلػوث بصػرم خصػية التصػميم العمػراٍل،يف ش فيو القدَل باضتػديث ػتدثػة شػرخان 
القيمػػة الفنيػػة كالتارمتيػػة للمػػوركث اظتادم،فاماليػػة اظتػػوركث اظتػػادم تتمثػػل يف أصػػالة مػػواد بنائػػو كتصػػميمو 
اطتػارجي كتناسػػقهما مػػع بعضػػهما الػػبعض مػن دكف أف لتػػدث بينهمػػا أم تنػػاقض يف اظتظهر،كفيمػػا متػػص 

ن دكف اسػتثناء أم كاحػد نة لتصػميمها العمػراٍل مػربعة اظتكوي اهيزات فقد عٌمت رتيع أحيائها األىذه الت
ذ يف إطػػار تنميػػة الػػذم رافػػ  ظهػػور الػػنم  اظتعمػػارم الغػػريب اظتنفَّػػ إلضػػاءةمنها،ىػػذا األسػػلوب اصتديػػد يف ا

 اجملاؿ اضتضرم كضع اظتوركث اظتادم يف بي ة ال دتت لو ب ية صلة.
           ية كعػػػػن أىػػػػم األمثلػػػػة الػػػػيت عكسػػػػت ذلػػػػة مػػػػا يوجػػػػد اػػػػي اطتربػػػػة الػػػػذم يعتػػػػرب أكىل األحيػػػػاء السػػػػكن

لشػػارعني بفعل مػػا أؾتػػزه اظتسػػتعمر الفرنسػػي مػػن عمػػائر كاسػػتحداثو يت تعرَّضػػت لتػػ ثري التنميػػة اضتضػػرية،الػػ
كيف الػػدركب القريبػػة ـ،4,80ر عرضػػها اػػوايل كيقػػدَّ ـ،130ـ ك115رتاكح طوعتمػػا مػػا بػػني مسػػتقيمني يػػ
       كعنػػػد اصتػػػزء اظتتبقػػػي وعلي،سػػػيدم بحػػػي نفػػػ  الوضػػػع يتكػػػرر يف ك ،(47،أنظر الصػػػورة رقػػػم مػػػن  الرتبعػػػة

 .(49ك  (48  أنظر الصورة رقمحيث تعٌرض للتلوث البصرم اطتطي كالكتلي معان.،من السور اصتنويب
اخػػػتالؼ مػػػاديت اظتسػػاكن كاألعمػػػدة كاألسػػػالؾ الكهربائية،فواحػػػد  عػػػنالتلػػػوث البصػػػرم اطتطػػي انبثػػ  

يعكػػ  بصػػمة قدنتػػة جسػػدت بطريقػػة بسػػيطة كمػػواد بنػػاء ػتليػػة دتثلػػت يف اضتاػػارة،كا خر يعكػػ  ظتسػػة 
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تبتعػػد كػػل االبتعػػاد عػػن اطتلفيػػة الػػيت تسػػتند عليهػػا يف الوظيفػػة كاظتػػادة كالشػػكل،كىو األمػػر عصػػرية حديثػػة 
         اظتػػػػوركث اظتادم،لتعرضػػػػو اظتباشػػػػر إىل فقػػػػداف جانبػػػػو الفػػػػين األصػػػػيل اظتسػػػػتمد  علػػػػى الػػػػذم انعكػػػػ  سػػػػلبان 

يػػزات كافقػػت النظػػاـ العمػػراٍل اإلسػػالمي الػػذم تتنػػاقض معػػو مثػػل ىػػذه اإلضػػافات اضتضػػرية مبميزه ػمػػن تػػ
مسػاف ف العتيقػة كمدينػة تلعتمػد يف إضػاءة دركب النسػي  التػارمتي يف اظتػداصتديدة بالنسبة لو،فقد كػاف يي 

علػػػػى اسػػػػتحداث كػػػػٌوات يف أعلػػػػى جػػػػدار السػػػػقيفة للسػػػػماح ألشػػػػعة الشػػػػم  إضػػػػاءة اويفهػػػػا كندركمػػػػة 
ىذه كما رأينا ذلة يف مدينػة تلمسػاف،  حٌم تضيء جزءان من الدرب ،كلوضع اظتصابيح ليالن الداخلي هناران 
تبارىا ػػػػػدركمة،باعػػػقة بنػػػػػالعتي نةػػػػراٍل يف اظتديػػػػكعدـ كجود التواـؤ العمحام االعتداء البصرم،األمثلة دتثل 

  ا كاف معموؿ بو يف ميداف اليناء كالتعمػري يف العصػر الوسػي  بػاظتغرب اإلسػالمييل مادم ملموس عمَّ ػػدتث
مػػػػا صػػػػادفنا دتريػػػػر اطتطػػػػوط الكهربائيػػػػة فػػػػوؽ جػػػػدراف  كثريان اظتسػػػػتعملة يف اإلنػػػػارة،كناىيػػػػة عػػػػن األدكات 

مثلمػػا ىػػو كاقػػع ة الغػػري منسػػامة مػػع شػػكلها كماد ا،دركب اظتلتويػػاظتسػػاكن العتيقػػة علػػى طػػوؿ مسػػار الػػ
 يقدر   بدرب رأس اصتماعة،حيث تلتص  جبدراف مساكنو أسالؾ كهربائية ملفوفة بغالؼ أسود اللوف

مػن اجملػاؿ  سم،كىو مػا شتػح بربكزىػا للمشػاىد كأخػذىا حيػزان 7عددىا ب ربعة كيبلا شتكها غتتمعة حوايل 
ميػز بصػبغة تارمتيػة ال تلتقػي يف أم نقطػة  ػذه األسػالؾ الكهربائيػة ذات تلدرب اظتالبصرم اطتاص  ذا ا

مػػػن الصػػػور السػػػابقة التنػػػافر يف كػػػل مػػػن اظتظهػػػرين اضتضػػػريني،كذلة ظتػػػركره  مسػػػة اضتداثيػػػة،حيث يتضػػػحاللَّ 
 بػ بػسػػ نتكن خذشها  ةػػمرانية إسالميػػة عػػحتمل دالل جبدراف اظتساكن كبالتاويف الداخلي للسقيفة اليت

كنتياػة لػدخوؿ ظتثػل ىػذه التقنيػات اضتضػرية (،50 أنظر الصػورة رقػم،الطرؽ،ألهنا بصمة معماريػة خاصػة
 كأصػػبح يبػػدك كك نػػو غتموعػػة اظتبػػاٍل اظت لفػػة ضتػػيلفنيػػة كالتارمتيػػة للمػػوركث اظتادم،اضتديثػػة تػػوارت القيمػػة ا

 سكين فوضوم.
 التلوث البصرم النقطي: -ب    
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سػتقباؿ سػاكين اظتدينػة كػل مػا ىػو جديػد يف العػيا،كؿتن نعتػربه أحػد من التلوث عن انت  ىذا النوع    
الفركع األساسية للتحضر،فالتنمية اضتضرية ليست أشكاالن مادية فحسب،بل ىي أيضان أسػلوب معيشػي 

 يتماشى مع ما فكر اجملتمع.  
 المكيفات الهوائية:انتشار  1-ب

ػػمات البػػارزة اظتصػػاحبة لتغػػري مفهػػـو العمػػراف اضتضػػرم  تعتػػرب ىػػذه التاهيػػزات اإللكرتكنيػػة إحػػدل السي
الػػذم أصػػبحت فيػػو مػػن اظتتطلبػػات  كتطػػور أسػػاليب العيا،لقػػد فرضػػت كجودىػػا داخػػل العمػػائر إىل اضتػػدي 

الضػػركرية مثلهػػا مثػػل الغػػاز كالكهرباء،ككمػػا مػػٌر بنػػا ذكػػره عػػن ىػػذه التاهيػػزات ذات الطػػابع االجتمػػاعي      
 كمػػػدل ت ثريىػػػا علػػػى اطتلفيػػػة التارمتيػػػة لػػػذلة دىػػػا بكثرة،مسػػػاف حػػػوؿ كجو ظتدينػػػة تليف النسػػػي  التػػػارمتي 

              ىػػػػي األخػػػػرل تػػػػ ثرت  ،كمدينػػػػة ندركمػػػػةكجوىران  كمػػػػادةن  النسػػػي  اكػػػػم اطتصوصػػػػية الػػػػيت يتميػػػػز  ػػػػا شػػػكالن 
  ذه التاهيزات.

         مػػػػن خػػػػالؿ اظتعاينػػػػة اظتيدانيػػػػة الػػػػيت قمنػػػػا  ػػػػا يف اظتدينػػػػة العتيقػػػػة بندركمػػػػة أف اظتقعػػػػرات اعتوائيػػػػة كتبػػػػنيَّ 
ىػػػػي األكثػػػػر انتشػػػػارا مقارنػػػػة باظتكيفػػػػات اعتوائيػػػػة،كذلة راجػػػػع العتػػػػداؿ منػػػػاخ اظتدينػػػػة نظػػػػرا لقر ػػػػا مػػػػن 

فقػد كانػت غالبيتهػا إف مل نقػػل د باظتكيف، خػر يتمثػػل يف اظتسػكن اظتػزكَّ  البحر،إضػافة لػذلة الحظنػا أمػران 
جراء ؼتتلػف م دتت االستعانة بو إلرتيعها مبنية مبواد البناء اضتديثة على رأسها اإلشتنت البورتالندم الذ

ركيبهػػا كمػػواد بنائهػػا التعػػديالت كفيمػػا عػػدا ذلػػة،فلم نشػػاىد كجػػوده باظتسػػاكن الػػيت بقيػػت ػتافظػػة علػػى ت
دركر الػػوظيفي ظتػػا اسػػتعاف بػػو اظتعمػػارم اظتسػػلم قػػدنتان يف بنػػاء إىل حػػد  مػػا،األمر الػػذم يعكػػ  الػػ األصػػيلة

 عمائره كالفرؽ الواضح بينهما كبني العمارة اضتديثة.
كعػن أىػػم األمثلػة الػػيت اٌسػػد مػن خالعتػػا مػػا يف ذكػره مػػا يوجػػد يف حػي بػػين زيػػد كالرتبيعػة قػػرب اصتػػامع 

  (54  (53(، 52(، 51 أنظر الصػػػػػورة رقػػػػػمقػػػػػرب مسػػػػػاد القػػػػػٌدارين،الكبػػػػػري كحػػػػػي سػػػػػيدم بػػػػػوعلي ك 
كحسػػػػب كاجها ػػػػا اطتارجيػػػػة،فيظهر أهنػػػػػا خضػػػػعت لتعػػػػديالت،فاميعها مكسػػػػػوة بطبقػػػػة اشتنتيػػػػة علػػػػػى 
جػػدراهنا،كما أف تصػػميمها يبػػػو أنػػو قػػد غػػػرٌي عمػػا كػػػاف عليو،النوافػػذ العريضػػة اظتفتوحػػػة يف جػػدراهنا علػػػى 
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ظتػػا دعػػػت اضتاجػػة إىل فتحهػػػا  ان ال يػػػزاؿ مفتوحػػ الػػدركب،كىو مػػا يػػػرجح احتمػػاؿ أنػػػو لػػو كػػاف الفنػػػاء مػػثالن 
كاسػػتخداـ اظتكيفػػات اعتوائية،فقػػد كػػاف مػػن التوابػػث اعتندسػػية يف عمػػارة اظتسػػاكن،لو كظيفتػػني أساسػػيتني 

ألف ىوائو البارد يهب  إىل أدٌل يف تلطيف اصتو كتكييف حرارتو، األكىل اجتماعية كالثانية مناخية تنحصر
       لفنػػاء إىل سػػاعات متػػ خرة بػػني جػػدراف ا كيبقى ػتصػػوران ر ػػا،حرا مسػػتول لػػيالن ليتسػػرب إىل الغػػرؼ ملطفػػان 

كنظران النتشارىا يف رتيع أحياء اظتدينة العتيقة،فقد كاف عتا دكر بارز يف إحداث تصػادـ بػني ،(1 من الليل
 ماضيها كحاضرىا العمراٍل باعتبارىا إحدل اظتيزات األساسية اظترافقة للتنمية اضتضرية لكوف ىذه األخرية

ت إضػػافة للاانػب اظتػػادم لألنسػػاف أيضػا جانبػػو الثقػػايف،فهي انتقػاؿ مػػن فتػػ  اجتمػاعي كثقػػايف كػػاف مسَّػ
 (2 ديد.ػػػم  جػإىل ن سائدان 
لقػػد كانػػت ىػػذه أىػػم اإلشػػارات عػػن اصتانػػب ا خػػر مػػن التنميػػة اضتضػػرية اظتتمثػػل يف ثقافػػة االسػػتهالؾ    

لكرتكمنزلية اليت ألقػت ىػي األخػرل بثقلهػا اضتضػارم اظتعوظتة اظتنعكسة يف توظيف عدد من التاهيزات اإل
 الغريب على اعتوية العمراٍل للنسي  اظتعمارم التارمتي مشوىة رتالية فنو اظتعمارم.

 المقعرات الهػوائية:انتشار  2-ب
أم نيػػػة للمدينػػػة العتيقػػػة أنػػػو ال متلػػػو فيمػػػا متػػػص اظتقعػػػرات اعتوائية،فقػػػد تبػػػني مػػػن خػػػالؿ اظتعاينػػػة اظتيدا

قػد كانػت األكثػر ك منها،إذ أصبحت من الضركريات يف حياة ظتا عتا مػن دكر يف الرتفيػو كالتثقيف، مسكن
ػػز  ػػا الػػبعض دكف ا خر كعليػػو كػػاف ،غػػزكان ألسػػطح اظتسػػاكن العتيقػػة مقارنػػة باظتكيفػػات اعتوائيػػة الػػيت جيهي

رتتبػػة عػػن التغػػري يف أسػػلوب ت ثريىػػا أكػػرب علػػى القيمػػة الفنيػػة كالتارمتيػػة،ألهنا إحػػدل اإلضػػافات اضتضػػرية اظت
مثلها يف ذلػة مثػل التغػري الػذم اعػرتل أسػلوب البنػاء كتصػميم اظتدينػة إىل غػري ذلػة  كعػن أىػم   العيا

 (.58(، 57(، 56(، 55رقم  ةأنظر الصور األمثلة اليت تعك  مدل استحداثها للتلوث البصرم،
                                  

 92ثركة عكاشة،مرجع ساب ،ص:-1
 12بتوؿ أزتد جندية،مرجع ساب ،ص:-2



 كندركمة كىنينمدينة تلمساف مظاىر التلوث البصرم في      األكؿ                         الفصل

446 

 

الػذكر إىل تشػويو اظتشػهد اطتػاص باظتسػاكن أدَّت ىذه اظتقعرات اعتوائية اظتشار إليها يف الصور السػالفة 
كعتا شػػكل جديػػد ال نتػػت ب يػػة حديديػػة مطليػػة بطػػالء أبػػيض أك أسػػود،العتيقػػة لكوهنػػا مصػػنوعة مػػن مػػادة 

ل إىل حػػػدكث تنػػػاقض بػػػني صػػػلة لألشػػػكاؿ اعتندسػػػية التقليديػػػة الػػػيت دتيٌػػػز اظتسػػػاكن،كىو األمػػػر الػػػذم أدَّ 
 كمن يٌف حدكث تلوث بصرم نقطي.اإللكرتكمنزلية، ني ىذه التاهيزاتعناصر اظتساكن األثرية كب

 انتشار عّدادات الماء كالغاز كالكهرباء: 3-ب 
ادات من التقنيات اضتضرية اليت استحدثت بفعل تنمية اجملاؿ اضتضرم للمدينة العتيقػة ىذه العدَّ  تعترب

ىة التارمتيػػػػػػػة مشػػػػػػػوي ،كقػػػػػػػد أخػػػػػػػذت ىػػػػػػػي األخػػػػػػػرل مكاهنػػػػػػػا يف اظتسػػػػػػػاكن األخريةبندركمػػػػػػػة يف السػػػػػػػنوات 
كبت فيها بعػدما يٌف حفػر جػزء منهػا علػى شػكل ألهنا ري حداثها لتعديل يف تركيبة جدراهنا،نتياة إأصالتها،

اضتديػػػػد حسػػػب العػػػٌداد الػػػػذم سيوضػػػع فيو،كقػػػد تنوعػػػت مػػػادة غطائهػػػا بػػػني  مربػػػع طػػػوؿ ضػػػلعو متتلػػػف
لعػػػػدـ التػػػارمتي للمدينػػػة العتيقة، النسػػػي يف نقطيػػػان  بصػػػػريان  فقػػػد أحػػػدثت تلوثػػػان  لػػػذلة كالبالسػػػتية،كنظران 

،كيف بعػػض األحيػػاف (59توافقهػػا كانسػػاامها مػػع ىػػذه التاهيػػزات اضتضػػرية اضتديثػػة،أنظر الصػػورة رقػػم  
كعػػػدـ القيػػػاـ قنوات،رطوبػػػة بػػػاصتزء الػػػذم توجػػػد فيػػػو نتياػػػة قػػػدـ ال تتسػػػبب يفالحظنػػػا أف ىػػػذه األخػػػرية 

مبيػاه ػتطػة حتليػة  ب اظتياه نتياة تزكيػد اظتدينػة مػ خران ،خاصة بعد تفاقم تسر اصتهات اظتعنية بصيانتها دكريان 
 حيػػػث انتشػػػرت الرطوبػػػة(،60الصػػػورة رقػػػم  ،أنظر ميػػػاه البحػػػر اظتوجػػػودة بشػػػاطئ البحػػػرية القريػػػب منهػػػا

  ـ مػػن اضتػػائ 1,70إىل علػػو قػػدره  فػػر جػػزء منػػو بشػػكل مسػػتطيل مػػن األرضػػية كصػػوالن باضتػػائ  الػػذم حي 
ربػػ  ىػذا العػػٌداد بػ نبوب حديػػدم مػػع اظتسػكن إليصػػاؿ اظتػاء الشػػركب إليو،كتلتصػ  ىػػي األخػػرل  كقػد يفَّ 

 باصتدار مضاعفة بذلة مظهر التلوث البصرم.
ػتػػدثان علػى اضتائ ،يف حػدي ذاتػػو اد تػ ثري  خػػر يتمثػل يف تسػػرب اظتػاء مػن العػػدَّ نفػ  الصػػورة كيظهػر يف 

 يف تفتتهػا كتزىػر األمػالح فوقها،فضػالن  يتمثل أساسػان البناء، على مواد ضرران ستار ال ػتالة الرطوبة  بذلة
علػػى اصتانػػػب البصػػرم للمعػػػامل  عػػن زيػػادة تشػػػوه ملمحهػػا العػػػاـ،أم أف عػػٌدادات اظتػػػاء ىػػي األكثػػر تػػػ ثريان 

،كقػػػػد تضػػػػاعف تػػػػ ثري ىػػػػذه النارتػػػػة عنها ختلفػػػػة اظتضػػػػرار لأل يف مسػػػػاكن اظتدينػػػػة العتيقػػػػة ندركمػػػػة األثريػػػػة
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 مػن جػدراه كقػد أخػذت حيٌػزان  اختالفها لكثر ا،فلم يعد ىناؾ مسػكن باظتدينػة العتيقػة إالَّ ادات على العدَّ 
النػػػات  عػػػن العػػػدادات يف مسػػػكن  خػػػر اػػػي سػػػيدم بػػػوعلي النقطػػػي التلػػػوث البصػػػرم  كرركيتاطتػػػارجي،
 (.62(ك 61الصورة رقم  أنظر كمبسكن قرب الرتبيعة،،اضتماـ البايل اظترابطي خلفبالتحديد 
كدخػػػػوؿ للتطػػػػور اضتاصػػػػل يف النمػػػػو العمراٍل،ضتضػػػػرية اظتصػػػػاحبة التقنيػػػػة ات ىػػػػذه اإلضػػػػافات لقػػػػد أدَّ 

مسػػػة التارمتيػػػة كالفنيػػػة اظتت صػػػلة يف الشػػػواىد اظتاديػػػة اظتصػػػطلحات اظتعماريػػػة اصتديػػػدة يف اظتػػػدف إىل تغػػػري اللَّ 
   قػد ذكرنػػا   درانو،كلظتبػم الػذم تلتصػ  جبمػع ا صػلة،كاسػتخالفها بػ خرل حديثػة ال دتػ  بػ م الثابتة األثريػة

نػػػة اكم انتشػػػارىا الواسػػػع داخػػػل األحيػػػاء السػػػكنية اظتكوي علػػػى سػػػبيل اظتثػػػاؿ ال اضتصػػػر،األمثلػػػة السػػػالفة 
 للتصميم العمراٍل اإلسالمي.

 :التلوث البصرم الكتلي -جػ    
إذ يقطػع ،الكتلػي د ىذا التناقض يف األسلوب اظتعمارم أحد أىم النقاط البارزة يف التلوث البصػرميعَّ 

 نظران ء السػػػكنية العتيقػػػة ظتدينػػػة ندركمػػػة،يف التػػػواـؤ البصػػػرم داخػػػل األحيػػػا دث خلػػػالن حػػػ  اظتشػػػاىدة،كلت
خاصػة إذا تعلػ  األمػر مببػاف عتػا خاصػية ،الرتباطو الوثي  مبدل اان  كتواف  الرتكيبػة اظتعماريػة فيمػا بينها
 كال جػػوىران  تيػػة ال تتوافػػ  معهػػا ال شػػكالن ثقافيػػة ػتضػػة،ف م تعػػديل عليهػػا أك إحاطتهػػا مببػػاف عموديػػة إشتن

 إىل حدكث التلوث البصرم. سي دم حتمان 
تفضػػيل بعػػض اظتػػالكني الػػنم  العمػػودم عػػن يف مدينػػة ندركمػػة بالدرجػػة األكىل  الوضػػعلقػػد ؾتػػم ىػػذا 

  ينحصر فيما ؾتم،كال السببني يقف كراءقتا سبب  خرأف   كإقتاؿ البعض ا خر ظتساكنهم،إالَّ ،اإلشتنيت
  ضتضػػرم بػػالقرب مػن العمػػائر األثريػػةاسػػد ىػػذا التاديػد ا،ك التنميػػة اضتضػرية مػػن تغػػري يف طريقػة البناء عػن
ػػػكقػػػد  ف فاػػػوة عميقػػػة يف النسػػػي  التػػػارمتي للمدينػػػة،ف ذا مػػػا اولػػػت بػػػني درك ػػػا ض عػػػن ذلػػػة تكػػػو  دتخَّ

العمػػػػودم تػػػػارة طابعهػػػػا العمػػػػراٍل اإلسػػػػالمي األصػػػػيل،لوجود البنػػػػاء  تستشػػػػعركأحيائهػػػػا،فلن تسػػػػتطيع أف 
 .تارة أخرل امن قيمته ان جزء ت فقديتك الأ ة كاظتنهار 
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تػواـؤ اجملػاؿ البصػرم  كجػود كبعد متابعة التحقي  اظتيداٍل داخل األحيػاء السػكنية للوقػوؼ علػى مػدل
لتنميػػة اضتضػػرية اضتديثػػةمل بػػني الوحػػدات اظتعماريػػة الدينيػػة كاظتدنيػػة كالػػدركب الضػػيقة،تبني لنػػا أفَّ زحػػف ا

،بل ااكزىػا مببػاٍل غربيػة ىػي اليػـو مقػرات إداريػة اظتسػتخلفة أطراؼ أحيائهػا السػكنية العتيقػة دعنف يتوق
   (،حيث كجػػدنا عػػددان كدرب رأس اصتماعػػة إىل تكوينهػػا الػػداخلي حي سػػيدم بػػوعلي كبػػين زيػػد كالرتبيعػػة

ورفولوجيػػة اضتضػػرية اظتناػػزة مػػن طػػرؼ للممػػن اظتسػػاكن العموديػػة اإلشتنتيػػة الػػيت أخلَّػػت باصتانػػب اصتمػػايل 
 البصػػػػرم ث اجملػػػػاؿتلػػػػو  ،كقػػػػد(63اظتسػػػػاكن العتيقػػػػة،أنظر الصػػػػورة رقػػػػم األسػػػػالؼ،بعدما خلفػػػػت كجػػػػود 

،إذ حتػػي  بػػو غتموعػػة مػػن اظتسػػاكن العتيقػػةكمل تعػػد تظهػػر ميزاتػػو الفنيػػة ،ىػػو ا خػػر مبثلهػػا للاػػامع الكبػػري
  .رتبيعةاألسالؾ الكهربائية اليت تعلو ساحة الك العمودية 

           فق ،بػػػػػػل تعػػػػػػٌداه  العتيقػػػػػػة اسػػػػػػتخالؼ اظتسػػػػػاكن يف مل ينحصػػػػػػر التلػػػػػػوث البصػػػػػرماػػػػػدر اإلشػػػػػػارة أفَّ 
تالشػػػت قيمتهػػػا الفنيػػػة كالتارمتيػػػة بسػػػبب التعػػػديل اظتضػػػفى عليهػػػا  فسػػػقيفة سػػػيدم بػػػوعلي،إىل السقيفات

عتػػرب اظتيػػزة األساسػػية للتنميػػة اضتضػػرية يف شػػقها ت يتالػػىػػذه اظتػػواد فكميػػة قليلػػة مػػن مبػػادة اإلشتنػػت كا جر،
 .فيها بصرمتلوث أحدث ،كىو ما يف السقيفةستقلب موازين القيم اليت كانت سائدة اظتادم،

أمَّػػا اظتسػػاكن اظتنهارة،فقػػد جػػاءت قليلػػة العػػدد مقارنػػة ببػػاقي اضتػػاالت اظتنتشػػرة يف اظتدينػػة العتيقػػة،كأىم 
رأس اصتماعة،كادر اإلشارة أنػو مل يتهػدَّـ مبفرده،بػل ىيػديمت أيضػان مثاؿ عنها ما رصدنا كجوده يف درب 

كثػرة كفيمػا متػص اضتالػة اظتتوسػطة،فقد عاينػا كجودىػا ب(،64السقيفة الػيت كػاف يعلوىػا،أنظر الصػورة رقػم 
فعلى تقديـ صورة كاملة عن الفن اظتعمػارم األصػيل،إف مل  ،كىييف النسي  اظتعمارم العتي  ظتدينة ندركمة

مػن عراقتهػا،كمواد البنػاء  قليػل األكىل،إذ حتػتفظ بقػدر اظتعماريػة غػري بعيػدة عػن أصػوعتا األقل ىي ليسػت
إف  كبالنسبة للمساكن اليت بقيت االة،(65لصورة رقم كالعناصر اظتعمارية،كعن أىم األمثلة عنها،أنظر ا

ىػػي ك ،(السَّػػماح لنػػا بػػدخوعتا،لعػػدـ كػػذلة تصػػميمها الداخلي  ال نعلػػم إف كػػافألننػػا  القػػوؿ جيػػدة،صػػح َّ 
الػيت طالػت  لمسات اضتداثة اظتنبعثة عن التنمية اضتضػريةل األخرل قليلة الوجود يف النسي  التارمتي العتي 

 (.66اظتساكن العتيقة،أنظر الصوة رقم 
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مل نسػال كجودىػا يف مدينػة ندركمػة العتيقػة،كىي تتمثػل يف اضتالػة  اضتػاالت لحدإأف  لالنتباهت اظتلفي 
باظتعاينػػة اظتيدانيػػة يف اظتدينػػةمل ؾتػػد مسػػكنان علػػى كشػػة االهنيػػار،كىو األمػػر  اقيامنػػ،فبعػػد اظتهػػدَّدة باالهنيار

 .مثل ىذه اضتالة اليت كجدنا  ا الذم ختتلف فيو عن مدينة تلمساف العتيقة
حاليػػا  كال يػػزاؿيف السػػنوات اظتاضػػية،نتكػػن القػػوؿ أف النسػػي  التػػارمتي ظتدينػػة ندركمػػة خضػػع  كعمومػػان 

متضػػػع لعمليػػػة حتػػػٌوؿ عميقػػػة اظتػػػدل كصػػػل ت ثريىػػػا إىل تغػػػري اظتلمػػػح الػػػذم كػػػاف يغطػػػي شتاءىا،كأصػػػبحت 
             التقنيػػػػات اضتديثػػػػة ،ك تعػػػػيا حالػػػػة مػػػػن التمػػػػدف اظتعمػػػػارم الغػػػػريب اظتعتمػػػػد علػػػػى البنػػػػاء العمػػػػودم اإلشتنيت

ومل اظتتماشػي مػع األسػلوب اصتديػد اظتػػػػعى  يف العيا اظتتمثلة يف التاهيزات اظترافقة للػنم  السػلوكي اضتضػرم
 يف التصميم كالتشييد.

 اظتخط  ا يت:كمن أجل توضيح ما أتينا على ذكره عن حاالت اظتساكن السالفة الذكر،نعرض 
 
 

 مدينةحاالت المباني الموجودة في أحياء  (:يبين التلوث البصرم الناجم عن اختالؼ15المخطط رقم)
 )بتصرؼ(.Lahcene Khattabi,Op.cit,p:120.عن:العتيقة ندركمة

الئػ   متناىي لإلنساف يف تكوين إطار معيشػيلطموح الالَّ ا يعك  اظتخط  أعاله بشكل مباشر ت ثري
ليت مػن ضػمنها التنميػة اضتضػرية،فمن خالعتػا ا عرب غتموعة من العملياتكمتضمن صتميع شركط الرفاىية،

تد ذلة إىل ميف إنتاج كعاء عقارم يليب رتيع رغاباتو،كقد اجسَّد رتيع ما أنتاتو عبقرية اإلنساف اضتايل 
تغػػريَّ ملمحهػػا اطتػػارجي كتصػػميميها مثل مػػا نالحظػػو يف مدينػػة ندركمػػة العتيقػػة الػػيت داخػػل اظتػػدف العتيقػػة،

دكث تصػػادـ بػػني ضتػػل كىو مػػا أدَّ الداخي،بعػػد ىاػػـو األسػػلوب اظتػػادم اصتديػػد يف البنػػاء علػػى أحيائهػػا،
 يعكسها اظتوركث اظتادم كاعتوية الثقافية اليتيف مواكبة الركب اضتضارم يف غتاؿ البناء، ىذه الرغبة اصتاػتة

كالحظنػػػػا أف اضتػػػػاالت األربعػػػػة انتشػػػػرت عػػػػرب رتيػػػػع أحيائهػػػػا ب عػػػػداد ؼتتلفػػػػة،إالَّ أننػػػػا عاينػػػػا دتركػػػػز ،تابثال
تخًلفة ظتػػػػا كػػػػاف اضتػػػػاالت اصتيػػػػدة بػػػػالقرب مػػػػن مشػػػػارؼ اظتدينػػػػة مشػػػػاالن،يف حػػػػني عاينػػػػا دتركػػػػز اظتبػػػػاٍل اظتسػػػػ

أ اظتسػتعمر الفرنسػي اريػده دموجودان،فقد دتركزت على أطراؼ اظتدينة،خاصة حي اطتربػة الػذم كػاف قػد بػ
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مػن خاصػيتو العمرانيػة العتيقػة يف فػرتة احتاللػو،كاليـو تواصػل اديػد مػا تركػو مػن طػرؼ السكاف،كبالنسػػبة 
دتركػػػػزت بكثػػػػرة داخػػػػل األحيػػػػاء  ت ىػػػػي األخػػػػرل ب عػػػػدد ال بػػػػ س  ا،كقػػػػدجيػػػػث جػػػػاءللحالػػػػة اظتتوسػػػػطة 

عَّػػد فقػػد عمَّػػت رتيػػع األحياء،كلكنهػػا تػي اصتػػدراف فق ، مػػن ىيكلهػػا البنػػائيى الػػيت تبقَّػػأمَّا اظتنهػػارة العتيقػػة،
حالػػة فق ،مقارنػػة بالعػػدد الكبػػري للمسػػاكن اظتكونػػة للنسػػي  العمػػراٍل  30،حيث مل تتعػػد علػػى األصػػابع

 مسكن حسب تقديرنا. 4000العتي  مبدينة ندركمة،الذم يتااكز 
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 بندركمػػة  اظتدينػػة العتيقػػة تصػػميمتعػػديل كبػػري يف دكف خضػػوعها لالوحيػػدة اظتتبقيػػة  العمرانيػػة اظتيػػزةكعػػن 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

الػػػػػػػػػدركب 
الضػػػػػػػػػػػػػيقة 
اظتلتويػػػػػػػػػػػػػػػة 

 نتينػػػػان تػػػػارة 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ك 

أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
،إذ يسػػػػػػاران 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
فيهػػػػػػػػػػػػا،ال 
زلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ستشػػػػػػػعر ن
 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 
بصػػػػػػمات 
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يف رتيػػع األحياء،بصػػرؼ النظػػر عػػن كسػػ  اظتدينػػة قػػرب اصتػػامع اظترابطػػي  كيف  األسػػالؼ الػػذين صػػمَّموىا
 حي سيدم بوعلي غربان،كأيضان يف حي اطتربة شرقان.

كعمومان نتكن القوؿ أف التحوؿ العمراٍل يف مدينة ندركمة قد خطى نصف الطريػ ،كىي ا ف تعػيا  
ة رجحت للتقنيات اضتضػرية اصتديػدة اجملسَّػدة فعالن نوعان من االزدكاجية يف الشخصية،إف مل نقل أف الكف

               االعتمػػػػػاد علػػػػػى التقنيػػػػػات اصتديػػػػػدة اسػػػػػتعماؿ الطالء،بفعػػػػػل التنميػػػػػة اضتضرية اسػػػػػتعماؿ البنػػػػػاء العمودم،
 .د باظتاء كالكهرباء كالغاز(يف التزك 
 تأثيرات التلوث البصرم على مدينة ىنين العتيقة: -4    

ف منطقة تلمساف اليت تتوفر علػى ميػزة حضػارية إسالمية،الحتضػاهنا جػزءان مدينة ىنني ىي إحدل مد
مػػن بصػػمات األسػػالؼ اظتوركثػػة مػػن فػػرتة العصػػر الوسػػي ،إبَّاف بػػركز غتموعػػة مػػن الػػدكؿ بػػاضتوض الغػػريب 
          للبحػػر األبػػيض اظتتوسػػ  مثػػل الدكلػػة اظترابطيػػة كاظتوحديػػة كمػػن بعػػدقتا الدكلػػة الزيانيػػة كاظترينيػػة،كؽتَّا الشػػة 
فيػػو أف مػػا كرد مػػن أكصػػاؼ عػػن عمراهنػػا اضتضػػرم مػػن طػػرؼ اصتغػػرافيني الػػذين زاركىػػا يف تلػػة الفػػرتات 

 .كرب دليل على مستول عمراهناالزمنية أ
ػػػن مػػػن اظتسػػػتول  كلعَّػػػل أبػػػرز العوامػػػل الػػػيت سػػػاقتت يف حتصػػػيل ذلػػػة،ىو امتالكهػػػا للمينػػػاء الػػػذم حسَّ
اظتعيشػػي لسػػكاهنا،عرب مػػا قػػاموا بػػو مػػن مبػػادالت ااريػػة مػػع دكؿ الضيػػفة اظتقابلػػة،كىو مػػا سػػاعدىم علػػى 

الوضػػع           تشػػييد مسػػاكن بديعػػة الصنع،حسػػب مػػا أشػػرنا إىل ذلػػة سػػابقان عػػن حسػػن بػػن ػتمػػد الوزاف،ىػػذا 
مل يػػدـ طويالن،فقػػد كػػاف شػػكَّل اظتينػػاء سػػالحان ذم حػػٌدين،حيث سػػاعد مػػن جهػػة أخػػرل علػػى احتالعتػػا      

          مػػػػن طػػػػرؼ اإلسػػػػباف الػػػػذم مكػػػػث  ػػػػا حػػػػوايل ثالثػػػػة سػػػػنوات،فقد كانػػػػت النقطػػػػة األكىل الػػػػيت اصػػػػطدـ 
    يػة كبػرية لػدل السػلطاف الزيَّػاٍل،كىو  ا إلطالعتػا  علػى سػاحل البحػر مباشػرة،كما أهنػا كانػت تشيػكل أقت

،ضػػف أفَّ تلػػة (1  مػػا ذكػػره أحػػد القػػادة العسػػكريني اإلسػػباف يف الرسػػالة الػػيت بعثهػػا إىل اظتلػػة شػػارلكاف
 ،كىو ما ساعد االسباف بالظَّفر مبدينة ىنني.الفرتة شهدت ضعف اظتغرب األكس  عامةن 

                                  
1-F.Primaudaie,Op.cit,p:187 
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الا علػػى تكوينهػػا سػػاعة خػركجهم منهػػا أثػػر بػ سػبافاال فقػػد كػػاف لتخريبهػا علػػى يػػد ككمػا ذكرنػػا سػابقان 
          فال مسػػػػاكن تبقػػػػت ،كاضػػػػمحل دتامػػػػان ألقػػػػداـ منػػػػو قػػػػد تػػػػوارل حتػػػػت ا جػػػػزءان أف ذلة العمػػػػراٍل اضتضػػػػرم،

              كالقلعػػة كبػػرج سػػيدم إبػػراىيم فاعيػػة مثػػل األسػػواركال مسػػاد كال غػػري ذلة،مػػا عػػدا بعػػض اظتنشػػآت الدي 
اظتدينػة السػاحلية الػيت ذاع صػيتها اػارة كعمرانػان    ت علػى كن القػوؿ أف ريػاح التغػري ىبَّػكمن ىذا اظتنطل  نت

  تػػني بتصػميمهما العمػػراٍل األصػػيلػتتفظمػػا  كانػػت فيػو مدينػػة تلمسػػاف كندركمػة ال زالتػػا إىل حػد    يف كقػتو 
 لعدـ تعرضهما ظتا طاؿ مدينة ىنني.

 التلوث البصرم الكتلي: 4-1
لقد سػهَّل الوضػع الػذم  لػت إليػو مدينػة ىنػني علػى تغريىػا الكليػي إىل اضتػدي الػذم أصػبحت فيػو مػر ة 

 مبحيطهػا،عرب ما أيؾتز فيها من عمائر حديثة يعرتيها اظتظهر الغريب،كما خيٌ  غربيةعاكسة لصورة عمرانية 
ػػػػد الػػػنم  الشػػػطرؾتي الركماٍل،كقػػػػد يٌف ذ سي لػػػة يف إطػػػػار تنميػػػة غتاعتػػػػا مػػػن شػػػوارع متعامػػػػدة كمسػػػتقيمة اي

ل اسػػػػػتغالؿ مػػػػػا ختتزنػػػػػو اضتضػػػػػرم كحتديثػػػػػو ليسػػػػػتايب ظتتطلبػػػػػات ساكنيها،كإضػػػػػافة عتػػػػػذه االسػػػػػتاابة أدَّ 
تضاريسػػها مػػن معػػادف مػػن قبػػل اظتسػػتعمر الفرنسػػي إىل إرجػػاع أعػػداد معتػػربة مػػن السػػكاف بعػػدما جلبػػتهم 

           مػػػع  جديػػػدة متناقضػػػة كليػػػان  يػػػة حضػػػريةل العامػػػل اإلدارم إىل غػػػرس مورفولوجللعمػػػل يف اظتناجم،كمػػػا أدَّ 
             اتمع داخػػػل األسػػػوار ايطػػػة بػػػو ػيػػػ فيهػػػا مػػػن تصػػػميم عمػػػراٍل ذم طػػػابع إسػػػالمي ػتػػػض دان مػػػا كػػػاف سػػػائ

 اإلسالمية اليت عاصرت كجودىا.اظتدف  اقيمن جهاتو األربعة كب
اعػرتل العوظتػة الثقافيػة بالدرجػة األكىل،لعامل الثقايف اظتنحصػر يف إضافة ل نتياة للعوامل اظتذكورة أعاله

اليت حتمػػل قيمػػا تبقػػى مػػن شػػواىدىا األثريػػة، ظتػػا بصػػريان  ت تلوثػػان اظتلمػػح العػػاـ للمدينػػة صػػورة عمرانيػػة شػػكلَّ 
بػاٍل فاعيػة اظتتبقيػة مػن العمػراف اضتضػرم للمدينػة ػتاوبػة كػتاطػة باظتتارمتية كفنية،إذ أصبحت األسوار الدي 

ينهػػا مػػن قيمتهػػا قػػد تالشػػت كاختفػػت اكػػم العالقػػة الوطيػػدة ب كبػػريان فيػػو أٌف قػػدرا ن  ا ال شػػةكؽتَّ ،ةالعموديػػ
عػػن  خػػره  ؽتلػػوءن لقػػد انتهػػى اظتطػػاؼ بػػاظتوقع األثػػرم اظتوجػػود داخػػل األسػػوار كبػػني اػػي  الػػذم توجػػد فيو،

 .ية اإلشتنتيةدباظتساكن العمو 



 كندركمة كىنينمدينة تلمساف مظاىر التلوث البصرم في      األكؿ                         الفصل

454 

 

 ة اضتضػػرية كمػػا ؾتػػم عنهػػا كمػػا اصػػطلح علػػى تسػػميتو باالسػػتمراريةبػػدأت بػػوادر التحػػوؿ يف اظتورفولوجيػػ
،إىل السػػػنوات الثالثػػػة األخػػػرية لالحػػػتالؿ الفرنسػػػي،ا (1 كعدـ توافػػػ  النػػػواة األصػػػلية مػػػع اضتديثػػػةالبصػػػرية،

توالػت بعػد ذلػة عمليػات البنػاء كالتوسػع عقػب اسػتقالؿ البالد،كاػدر اإلشػارة أف مػا قبػل الفػرتة الزمنيػػة 
عليػو  باظتوازاة مػع االسػتغالؿ اظتنامي،فقػد كػاف لزامػان ن داخػل األسػوار،بعػض اظتسػاك إؾتػازاظتذكورة شػهد 

ين ككذا للحامية العسكرية اظتس كلة عن إحكاـ القبضة كمنع حدكث أم انػزالؽ أمػ،توفري السكن للعماؿ
ذكػػر جيػػورج مارسػػيو أف موقػػع اظتينػػاء ،كمػػا (67 أنظر الصػػورة رقػػم،مػػن شػػ نو زعزعػػت عمليػػة االسػػتنزاؼ

عػػػن لمسػػػ كؿ اظتوجػػػود باصتهػػػة الشػػػمالية الغربيػػػة منهػػػا قػػػد بػػػين فيػػػو مسػػػكن عمػػػودم ذم طػػػابقني كشػػػرفة ل
   .(68 أنظر الصورة رقم،(2 بة ااذية للمدينة يف السنوات األكىل من القرف العشرينحراسة الغا

كتوالػػت عمليػػات التحػػديث اضتضػػرم كمػػا ؾتػػم عنػػو مػػن تلػػوث بصػػرم يف السػػنوات األخػػرية لالحػػتالؿ 
            كاحػػػػدة،إفتا ضػػػػربةمل يػػػػتم  الفرنسػػػػي،كقد جػػػػاءت علػػػػى شػػػػكل مراحػػػػل متتابعػػػػة،فما كصػػػػلت إليػػػػو حاليػػػػان 

مػػػػة مػػػػن الناس،فقػػػػد أشػػػػرنا يف العامػػػػل االدكلػػػػة أك مػػػػن العطػػػػرؼ عػػػػن تتػػػػابع عمليػػػػات البنػػػػاء اظتناػػػػزة مػػػػن 
هػا تيف تعداد السكاف بعد االستقالؿ،كىو مػا زاد يف اتسػاع رقع ػتسوسان  أهنا شهدت ارتفاعان  االجتماعي
 كنورد مراحل التلوث البصرم الذم اعرتل مشهدىا العاـ كا يت:  كاعمارىا
 :1969-1957اظترحلة األكىل-

اجتمػػع يف ىػػػذه الفػػرتة الزمنيػػػة اظتمتػػدة لتسػػػع سػػػنوات متتاليػػة كضػػػعني سياسػػيني ؼتتلفني،كاحػػػد كانػػػت      
،كا خػػر خرجػػت فيػػو مػػن قبضػػة اظتسػػتعمر كاسػػتقلت باسػػتقالؿ ىنػػني ػتتلػػة كبػػاقي مػػدف اصتزائرفيػػو مدينػػة 

ة تابعػػة  ػتط ػػ،فلم تكػػن إالبػػدك فيػػو شػػبو معزكلػػةكانػػت تالػػبالد عامة،كلػػذلة اجتمػػع فيهػػا ملمحػػني األٌكؿ  
                                  

،غتلػة )لتحقيل االتستمرارية البصرية كانعكاس الداخل علػى المحػيط(دراتسة بصرية لمحيط دمشل القديمة علي سليم صػقر،-1
 265،ص:2014،سوريا،3،العدد 36جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية،سلسلة العلـو اعتندسية اجمللد 

2-Georges Morçais,Recherche...,Op.cit,p:344 
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،كاظتلمح ا خػر كىػو الػذم عرفػت فيػو بدايػة جديػدة (1 للفرؽ العسكرية كللعاملني يف اظتناجم القريبة منها
أم كػػزىم يف اضتيػػز اػػاط بالسػػور الػػدفاعي،لتعمريىػػا مػػن طػػرؼ األىػػايل الػػذين عػػادكا إليها،كقػػد اؿتصػػر دتر 

 بو قبل  على النحو الذم كاف معموالن دنتة،كذلة حوؿ اظتساد كقرب السوؽ،ػػضرية القحػػواة الػػػاف النػػمك
          حتطيمهػػػا مػػػن طػػػرؼ اإلسػػػباف،كىو مػػػا ي كػػػد احتفػػػاظ الػػػذاكرة الشػػػعبية باألسػػػلوب العمػػػراٍل الػػػذم عػػػاش 

إؾتاز مقهى كدكاكني خاصة باظتواد الغذائية،كمقر خاص باضتالة اظتدنية،أما اظتساكن فقد   بو أسالفهم،كيفَّ 
كانػػت بسػػيطة مناػػزة مػػن مػػادة الطػػني اظتضػػاؼ إليػػو التنب،تلتػػف حػػوؿ فنػػاء مفتوح،كتتكػػوف مػػن طػػاب  

ىػذه ى عند سكاف اظتدينة يف عتاتهم الية باسم القيريب،ككانت ال تزاؿ إىل غايػة ،كىي تسمأرضي فق 
الفػػػػػرتة الزمنيػػػػػة بعػػػػػض العػػػػػائالت تقطػػػػػن يف اطتيػػػػػاـ الػػػػػيت ضػػػػػربتها داخػػػػػل األسػػػػػوار إىل جانػػػػػب اظتسػػػػػاكن 

طػرؼ اظتسػتعمر   الطينية،كفيما عدا ىذه اإلضافات اظتعمارية تبقى اظتباٍل ذات النم  اضتديث اظتنازة مػن
ة  نػػذاؾ،اكم  لفرقػػو العسػػكرية أحػػد أبػػرز التشػػوىات البصػػري كما كػػاف ؼتصصػػان كمسػػكن حػػارس الغابػػة،

  يف مػػادة البنػػاء  التفاقهمػػاة يتماشػػى كطبيعػػة العمػػارة القدنتػػ اؾتػػازه مػػن طػػرؼ السػػكاف بسػػيطان  كػػوف مػػا يفَّ 
 )2(إىل حد ما.

 :1980-1970اظترحلة الثانية -
                       كاسػػػعت النطػػػاؽ مػػػن شػػػ هنا إتػػػالؼ مػػػا تبقػػػى ضػػػرية مل تعػػػرؼ مدينػػػة ىنػػػني يف ىػػػذه العشػػػرية تنميػػػة ح

أك قياـ سػكاهنا ببنػاء مسػاكن اؾتاز مراف  كىياكل إدارية جديدة،بسبب عدـ من اظتوركث اظتادم الثابت 
فة اليمػػم لػواد ىنػػني مقابػل السػػور الشػمايل اظتمتػػد بالضيػ ابتدائيػػةتسػايل إؾتػػاز مدرسػة  أنػػو يف   جديػدة،إال  

كبقػػي يػػوحي بالبسػػاطة يعكػػ  اضتالػػة ،علػػى طولػػو،كإىل غايػػة ىػػذه الفػػرتة مل يتغػػري اظتلمػػح العػػاـ للمدينػػة 
االجتماعيػػة اظتتواضػػعة الػػػيت كػػاف يعيشػػها السػػػكاف،كىو مػػا أبقػػى كجػػػو اظتدينػػة الػػذم كرثتػػػو عػػن التحطػػػيم 

نفػر قليػل مػػن اظتسػاكن البسػػيطة  فيهػػا إالَّ  علػى ملمحهػا العػػاـ،فلم يكػن موجػودان  اإلسػباٍل ال يػزاؿ مهيمنػػان 
                                  

1-Djilali Sari,la Re-naissance…,Op.cit,p:120 
2-Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:120 
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نفػػي أهنػػا أننػا ال نسػػتطيع  ،إالَّ (1 كمقػػر للحالػة اظتدنيػػة داخلهػػا اظتنتشػرة ىنػػا كىناؾ،كمدرسػػة خػارج األسػػوار
كمػا الػذم جػادت بػو قػرائح أمهػات الكتب، بالرغم من ذلػة اتسػعت الفاػوة بينهػا كبػني ماضػيها العريػ 

 ى من عمراهنا اضتضرم.تبقَّ 
 :2000-1981اظترحلة الثالثة -

نتياػػػة  بصػػػريان  كأضػػػفت عليهػػػا تلوثػػػان ،يةعرفػػػت اظتدينػػػة حركػػػة معماريػػػة دؤكبػػػة غػػػرٌيت ملمحهػػػا العػػػاـ كل
راع عقػػػب اصػػػطداـ التنميػػػة اضتضػػػرية بعراقػػػة اظتكػػػاف كخصوصػػػيتو التارمتية،كقػػػد بػػػدأت حيثيػػػات ىػػػذا الصيػػػ

الجتمػػاعي كاإلدارم كالثقػػايف،كاألمر الػػذم زاد مػػن تفػػاقم دتثلػػت يف العامػػل امػػل واالعغتموعػػة مػػن تضػػافر 
يف إطار برنػام    ة  نذاؾ من إعاناتسكاف مدينة ىنني لوضعيتهم اظتعيشية السيي  تاستفاد حدَّة الصراع
ل إىل ظهػػور لػػت يف مػػادة اإلشتنػػت البورتالنػػدم كالرمػػل كقضػػباف اضتديػػد،كىو مػػا أدَّ دتث،كقػػد البنػػاء الذايت

دينػػػػػة ؾتػػػػػزت فػػػػػوؽ موقػػػػػع اظتفػػػػػرة النوعيػػػػػة يف البنػػػػػاء أي اظتالحػػػػػظ أف ىػػػػػذه الطَّ ك ،(2 مسػػػػػاكن عموديػػػػػة إشتنتيػػػػػة
فاعيػػة اظتمتػػدة علػػى طػػوؿ اصتهػػة الشػػمالية كالشػػرقية،ىذا كقرب اضتفػػائر األثريػػة كجبػػوار األسػػوار الدي ،العتيقػػة
  باضتفريػػػات كزتايػػػة األمػػػاكن كا ثػػػار التارمتيػػػة اظتتعلٌػػػ 67/281مباشػػػر ظتػػػا جػػػاء يف األمػػػرخػػػرؽ الوضػػػع 

ب أك مقػرتح مرتَّػ ل بنػاء جديػد إىل أثػرو سػناد كػإاليت جػاء فيهػا أنػو ال كتػوز  41يف اظتادة  كالطبيعية،كذلة
بػة أك ا ثػار اظترتَّ نػة،ز إدخػاؿ أم تعػديل علػى حالػة األمكيف مدل الرؤيػة،كما ال كتػو  هللرتتيب كال تشييد

 (3 أك اظتعركضة للرتتيب كعلى مدل الرؤية كذلة مهما كاف أصحا ا.

                كرؽ،فلػػػوكبقاء اظتػػػواد الردعيػػػة غتػػػٌرد حػػػرب علػػػى ،ع علػػػى مػػػدل غيػػػاب الرقابػػػة اإلداريػػػةيػػػدؿ ىػػػذا الوضػػػ
ت ػتتفظػػة بقيمتهػػا الفنيػػة كالتارمتيػػة الػػيت يػػلبق،دايػػة تعمريىامدينػػة ىنػػني عنػػد ب يف يف تنظػػيم اجملػػاؿ العمػػراٍل

 م جػزء معتػرب مػن تراثهػا اظتػادم كمػا تقػٌدـبسػبب حتط ػ،منهما الكثػريت منها،بالرغم من أهنا مل دتتلػة تبقَّ 
                                  

2-ibid,p:121 

2-Djilali Sari,La Re-naissance…,Op.cit,p:121 

 74،ص:....،مرجع ساب 67/281األمراصتريدة الرشتية،-3
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  فة اظتقابلػػػػػة،انتقلت عمليػػػػػات البنػػػػػاء إىل الضيػػػػػالعموديػػػػػة ذكره،كبعػػػػػدما ضػػػػػاؽ اضتيٌػػػػػز الػػػػػداخلي باظتسػػػػػاكن
ف حػي سػكين خػارج أسػوار أين تكػوَّ ،اطتدمات كمركز الربيد كاظتواصالتجبوار العيادة اظتتعددة  بالتحديد 

ديػة ال دتػت بػ م صػلة ظتػا ،كقد انتشػرت فيػو مسػاكن إشتنتيػة عمو Dallasاي داالسشتي اظتدينة العتيقة 
العلويػػػة ىة للطػػػابع العتيػػػ  باصتهػػػة عمػػػراٍل أصػػػيل، ا زادت التوسػػػعات اظتشػػػوي  طػػػابعتتميػػػز بػػػو اظتدينػػػة مػػػن 

تسػػػػويتها بػػػػا الت  علػػػػى طػػػػوؿ اظتنحػػػػدرات الصػػػػخرية اظتقابلػػػػة للسػػػػور الشػػػػرقي،كذلة بعػػػػدما يفَّ  اظتمتػػػػدة
Souierأطلػػػ  علػػػى ىػػػذا اضتػػػي اسػػػم السػػػوير قػػػد ك ،اظتيكانيكية

،كبػػػين فيػػػو ىػػػو ا خػػػر مسػػػاد إلقامػػػة (1  
بنائػػػو مكػػػاف  الذم يفَّ ،ك الصػػػلوات اطتمػػػ  يقابػػػل مباشػػػرة مسػػػاد اضتػػػي السػػػكين اظتناػػػز داخػػػل األسػػػوار

أشػرنا  كمػا قػوؿ ابػن مػرزكؽ اطتطيػب  يف فػرتة االحػتالؿ اظتػريين لتلمسػاف علػى حػٌد ً  اظتساد القدَل اظتناز
كاظتواقػػع األثريػػة ظتدينػػة ىنني،كصػػاحب ىػػذا التوسػػع العمػػراٍل  عند حتػػدثنا عػػن اظتػػوركث اظتػػادم،إليػػو سػػابقان 

 ة البنزين كسوؽ الفالح.من اظتراف  اطتدماتية مثل ػتطَّ  رتلةن 
 يف تصػميمها العمػراٍل،زاد مػن حػدة التلػوث البصػرم ملحوظػان  تغػريان يف ىذه الفػرتة لقد شهدت اظتدينة 

إفػػرازات التنميػػة اضتضػػرية علػػى اخػػتالؼ غتاال ػػا ى مػػن مػػوركث مػػادم  ا،كذلػػة الجتيػػاح كتػػ ثر مػػا تبقَّػػ
 سواء يف اجملاؿ االجتماعي أك التاارم أك الديين لو.

 :2016-2001اظترحلة الرابعة -
ف الػػػيت عرفتهػػػا يف السػػػنوات تعكػػػ  ىػػػذه اظترحلػػػة الوضػػػع الػػػذم  لػػػت مدينػػػة ىنػػػني بعػػػد عمليػػػة التمػػػد  

ػ السابقة اصتهػة الشػمالية الشػرقية مببػاف إشتنتيػة عمودية،كقػد ا كانػت عليػو،كذلة ؿتػو لقد زاد اتساعها عمَّ
كمقر البلديػػػة الػػػذم سػػػي يت ،إعػػػادة  ي ػػػة عػػػدد مػػػن اظترافػػػ  اإلداريػػػة كمقػػػر الػػػدائرة كالربيػػػد كاظتواصػػػالت يفَّ 

،اصتدير ،كىو ما يعين أف اظتدينة عرفت اديدا حضريا كيف نف  الوقت توسعا عمرانيان اضتديث عنو الحقان 
بػػل أسػػوار أم مقا،ة اليمػػم لػػواد ىنػػنيخػػرج عػػن اضتيٌػػز اطتػػاص بالضػػف سػػع يف ىػػذه اظترحلػػةالتو أف  كربالػػذي 

لقػػػد أصػػػبح كلم،  02سػػػف الػػػذم يبعػػػد عنهػػػا حػػػوايل ى أكالد يو إىل اظتكػػػاف اظتسػػػمَّ  اظتدينػػػة العتيقػػػة كانتقػػػل
                                  

1-Djilali Sari, La Re-naissance…,Op.cit,p:123 
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العتيقػة دينػة اضتيػز اطتػاص باظت نػاء يفبالكلنفاذ الوعاء العقارم اطتػاص ب،الستواء أرضيتوا فيو للعي الن فضم
كلػػػذلة تالشػػػى ،يف ىػػػذه اظترحلػػػة الزمنية عػػػن  خرىػػػا باظتبػػػاٍل مكتظػػػةأصػػػبحت كمػػػا لتػػػي   ا،فقػػػد  ىنػػػني

كتػػػػػارة أخػػػػػرل جهػػػػػة ب جهػػػػة اليمني،اظتلمػػػػح العػػػػػاـ للمدينة،كعوَّضػػػػػو ملمػػػػػح جديػػػػد عشػػػػػوائي تػػػػػارة يػػػػػذى
 (،مثلما حدث ظتدينة تلمساف العتيقة كندركمة.  69اليسار،أنظر الصورة رقم 

  قػػد تفشػػى يف اظتدينػػة الكتلػػي أف التلػػوث البصػػرم،المتػػداد العمػػراٍلنتكػػن قولػػو ؽتػػا كرد يف مراحػػل امػػا 
ا كغريىا ؽتَّػػ،فاعيػػةة الػػيت تعكسػػها األسػػوار الدي حضػػرية تتنػػاقض مػػع الصػػور مورفولوجيػػة نتياػػة ارتسػػاـ صػػورة 

          تػػػرب عم زءو صتػػػ اضتضػػػرية فقػػداهناكقػػػد سػػػاعد يف رجػػوح كفَّػػػة اظتيػػػزاف لصػػا  التنميػػػة تبقػػى مػػػن اظتعػػامل التارمتية،
كباظتوزاة مػػػع تشػػػو ه الصػػػورة اظتورفولوجيػػػة،تكوَّف تلػػػوث بصػػػرم كتلػػػي عنػػػد النقػػػاط الػػػيت ،مػػػن ميزا ػػػا الفنيػػػة

(،كىنػاؾ مثػاؿ  خػر يتمثػل يف اػاكر 70التصقت فيها اظتسػاكن العموديػة مػع األسػوار،أنظر الصػورة رقػم 
             ىػػػذا الوضػػػع مل يقتصػػػر علػػػى تلػػػة الناحيػػػة (،71أنظر الصػػػورة رقػػػم مولػػػد كهربػػػائي مػػػع السػػػور الشػػػمايل،

مػػػن اظتدينػػػة،بل عاينػػػا كجػػػوده أيضػػػان عنػػػد البػػػاب الغػػػريب الػػػذم أغلػػػ  دتامػػػان باظتسػػػاكن العموديػػػة اظتلتصػػػقة 
 .(72معو،أنظر الصورة رقم 

 التلوث البصرم النقطي كالخطي: 4-2

مقارنػػة تػػوارل ت ثريىػػا ي،فقػػد ي كاطتطي ثلة يف النقطيػػػػػػػػػػرم اظتتمػػػػػفيمػػا متػػص األنػػواع األخػػرل للتلػػوث البص
للمبػاٍل العتيقػة الػيت كانػت تكػويف بالتلوث البصرم الكتلي يف مدينػة ىنني،كذلػة راجػع لالختفػاء الكلػي 

اكم ارتبػػػاط ، مػػػن التلػػػوث البصػػػرمنين النػػػوعيتكػػػوف موضػػػوع ىػػػذالػػػيت  ىي،ك النسػػػي  العمػػػراٍل للمدينػػػة
،إذ ىػػػي مػػػن تسػػتوجب كجػػػود اإلنػػػارة كاظتػػػاء كالغاز،كفيهػػػا تتاسػػػد الثقافػػػة  ػػػاالتقنيػػات اضتضػػػرية اصتديػػػدة 

ل يف كضػػع أحػػد ،إالَّ أنَّنػػا صػػادفنا كجػػود مثػػاؿ عػػن التلػػوث البصػػرم النقطي،دتثَّػػلعػػيااك  البنػػاء اصتديػػدة يف
،كقػد تكػرَّر التلػوث البصػرم (73صػورة رقػم فوقػو،أنظر المػن مقعَّػر ىػوائي القاطنني جوار السػور الشػرقي 

فعلػػػى الػػػرغم مػػػن أهنمػػػا يقعػػػاف خػػػارج اجملػػػاؿ عنػػػد ضػػػريح سػػػيدم إبػػػراىيم ا بلػػػي كالربج،اطتطػػػي كالكتلػػػي 
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إلشػارات اعتاتفيػة لع مػوزي موليػد كهربائي،كنصيػب  أيؾتػزحيػث ،طالتهماد التنمية اضتضػرية ػػػاضتضرم،إالَّ أف ي
 .(75ك (74،أنظر الصورة رقم بالقرب منهما نو أسالؾ معدنيةمتتفرع 

 :خال ة الفصل
كحوصػػػلة عامػػػة حػػػوؿ مػػػا يفَّ ذكػػػره عػػػن كاحػػػد مػػػن أىػػػم مظػػػاىر عػػػن التنميػػػة اضتضػػػرية اظتناػػػزة مبدينػػػة 
تلمسػػاف كندركمػػة كىنػػني اظتػػ خوذة كعينػػة يف ىػػذه الدراسػػة،أف نسػػياها العمػػراٍل التػػارمتي كمواقعهػػا األثريػػة 

تطػػور مػػا يعكػػ  بوضػػوح االنعطػػاؼ البػػارز يف مسػػار  ىػػويف غتػػاؿ التعمري،ك تعػػاٍل مػػن كيػػالت التاديػػد 
كاظتواقػع  اظتعامل التارمتيػةتعرَّض تعك  ت ثري التلوث البصرم فقد  كل ىذه اظتعطيات ،اظتدينة بًٍنيويان كثقافيان 

اف بصػدؽ مػدل عبقريػة الفنػ تررتتاألثرية لضياع قيمها اليت تثمنها من كوهنا بصمة بصمات األسالؼ 
كانقسم التلوث البصرم الػذم اسػتفحل باظتػدف ،كتركيضها كفقا للقواعد الفقهية اظتسلم يف ػتاكاة الطبيعة

 يف مايلي:العتيقة اظتدركسة 
 التلوث البصرم اظتورفولوجي:الناجم عن تشوه اظتلمح العاـ الذم كاف يطبع اظتدف العتيقة الثالث.-أ

اخلي،ألنػػػػو ؾتػػػػم عػػػػن دخػػػػوؿ التقنيػػػػات اضتديثػػػػة التلػػػػوث البصػػػػرم اطتطػػػػي:يعترب تلػػػػوث بصػػػػرم د-ب
 االستهالكية اظتتمثلة يف األسالؾ الكهربائية كالتليفونية كأنابيب اظتياه الشركب.

تلػوث داخلي،كقػد دتثٌػل يف اظتتطلبػات اصتديػدة اظتنحصػرة  التلوث البصرم النقطػي:يعترب ىػو ا خػر-جػ
ت اظتياه،كقػػػد عػػػمَّ ىػػػذا النػػػوع كسػػػابقو رتيػػػع عينػػػات انػػػايف تػػػوفري اظتقعػػػرات كاظتكيفػػػات اعتوائيػػػة،كحم خزَّ 

من عملية التنمية اضتضرية يف  فهذه اظتتطلبات اصتديدة أصبحت أسلوبان ثقافيان معاصران أخذ حيزان  الدراسة
 شقها الثقايف.

التلػػػػوث البصػػػػرم الكتلػػػػي:ؾتم ىػػػػذا التلػػػػوث الػػػػداخلي عػػػػن اظتبػػػػاٍل اظتناػػػػزة إمػػػػا يف مكػػػػاف اظتبػػػػاٍل -دػػػػػ
العتقيػػػة،أك يف غتػػػاكر اظتبػػػاٍل العتيقة،كقػػػد الحظنػػػا يف حتقيقنػػػا اظتيػػػداٍل أف النسػػػي  التػػػارمتي ظتدينػػػة تلمسػػػاف 

،فمنهػػػا الردي ػػػة كاظتنهػػػارة كندركمػػػة قػػػد اختفػػػى تناغمػػػو كتواؤمػػػو مػػػع بعضػػػو البعض،نتياػػػة التبػػػاين يف اظتباٍل
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ا مدينػػػة ىنػػػني فقػػػد عرفػػػت اخػػػتالالن شػػػديد كاظتهػػػددة باالهنيػػػار كاظتتوسػػػطة كاصتيػػػدة لكػػػن ب عػػػداد قليلػػػة،أمَّ 
 شتنتية عمودية.إاضتٌدة،نتياة اضمحالؿ نسياها كتعمريىا مبباف 

عماريػة الدؤكبػة ،للحركة اظتكادر اإلشارة أفَّ مدينة تلمسػاف كانػت أكثػر اظتػدف تعرضػان للتلػوث البصػرم
ت لػديهم طريقػة التفكػري يف العػيا فعمػدك ا،اليت شهد   اكأيضان الكتضاض أحيائهػا بالسػكاف الػذين تغػريَّ

بالتحضر من زاكية أخرل،أما مدينة ندركمة فقد على إقتناء التاهيزات اإللكرتكنية اليت عتا عالقة مباشرة 
حهػػا العػػاـ تلػػوث بصػػرم كتلػػي لتالشػػي عاشػػت نفػػ  الوضػػع،كفيما متػػص مدينػػة ىنػػني فقػػد اعػػرتل ملم

  القليل الناذر منو يكابد كيالت التلوث البصرم النقطي كاطتطي. ءعمائرىا التارمتية كبقا
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 تمهيد:
           علػػػػنأظتا للمػػػػوركث اظتػػػػادم كمػػػػا تبقػػػػى يف اظتواقػػػػع األثريػػػػة،تعتػػػػرب عمليػػػػة التنميػػػػة اضتضػػػػرية معػػػػوؿ اعتػػػػدـ 

إتبَّاع ها الوحيد ىو فهم  ،يف إطارىا من مشاريع تنموية ال تعري أم أقتية ظتا لو عالقة مباضي كىوية اجملتمع
 الوسػػائل اضتديثػػة يف كػػلي غتػػاالت اضتيػػاة مػػن أبسػػطها إىل أعقدىا،كلػػذلة كانػػت النتػػائ  كخيمػػة ككارثيػػة
على الرتاث اظتادم،كىو األمر الذم عايناه أثناء التحقي  اظتيداٍل الذم قمنا بو يف اظتدف العتيقػة تلمسػاف 

د للػػرتاث مكانػػان يف قاموسػػها التنمػػوم،كعن أىػػم التػػ ثريات الػػيت مػػة كىنني،حيػػث تبػػني لنػػا أهنػػا ال اػػكندرك 
 تقاشتت نف  الدكر مع التلوث البصرم السالف الذكر نذكر مايلي:

 رر الفيزيوكيميائي:ػػالض-1   
الثابت،كمػا يناػر ينحصر ىذا الضرر يف تغػري اطتػواص الكيميائيػة كالفزيائيػة ظتػواد بنػاء اظتػوركث اظتػادم 

عنػػػو مػػػن ضػػػعف كتفتػػػت للمبػػػم ككػػػل بسػػػبب التلػػػوث البي ػػػي كبالغػػػازات السػػػامة،كىو يعتػػػرب مػػػن النتػػػائ  
اظتباشرة لعملية التنمية اضتضرية،لكونو ينام عن النشػاطات البشػرية اضتضػرية داخػل اظتدف،اظتتمثلػة أساسػان 

ليػػػػة أمػػػػران الزمػػػػان لقضػػػػاء اضتػػػػوائ  كغػػػػري يف حركػػػػة اظتػػػػركر ا يل كاظتصػػػػانع،فقد بػػػػات اسػػػػتعماؿ اظتركبػػػػات ا 
ذلة،كأصبحت اظتصانع من أىم أماكن العمل اليت تضػمن ألفػراد اظتػدف كللدكلػة مػداخيل اقتصػادية،كمن 
أىم االنعكاسات السلبية اظتت تية عن ىػذه النشػاطات تلػوث بي ػة اظتدف،ىػذه القضػية باتػت تػ رؽ العديػد 

ـ دكليػػة،عقب تفاقمهػػا كبػػػركز ظػػاىرة االحتبػػاس اضتػػػرارم مػػن الدكؿ،فبعػػد أف كانػػػت ػتليػػة أصػػبحت اليػػػو 
،كال تنحصػػػر مسػػػببا ا يف مػػػا ذكرنػػػاه فق ،بػػػل (1 النارتػػػة عػػػن االنتشػػػار الواسػػػع للغػػػازات السػػػامة يف اصتػػػو

ىنػاؾ عوامػل أخػرل مرادفػة للنشػاط اإلنسػاٍل يف غتػاالت أخػرل كالصػحة كالزراعػة كمػا ينػت  عػػػػػػنهما مػن 
اظتعػػامل التارمتية كاظتواقع األثرية جزء ال يتازأ من البي ة اضتضرية،فقد تػ ثَّرت ىػي األخػرل كًلكوف انبعاثات،

 بالغازات السَّامة اظتنبعثة يف اصتو اي   ا،حيث تبنٌي من الدراسة اليت قاـ  ا جيورجيو توركػا أهنػا تتػػػػػ ثر
                                  

،أطركحة دكتوراه،ختصص القانوف العاـ،قسم العلـو القانونية الحماية الجنائية للهواء من التلوث،دراتسة مقارنةكم جواد،عبد الالَّ -1
 41،ص:2014كاإلدارية،كلية اضتقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،
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مبػػا ينام عػن التلػػػوث البي ي،فعػػػلى سػبيل اظتثػاؿ ؼ موادىا،سواءان الطينية منها أك اضتػػػارية البو على اخت
سػػم حينمػػا يوجػػد يف بي ػػة ملوثىػػة بالغػػازات 1.45ال اضتصػر تبػػني أف الرخػػاـ يفقػػد جػػزءان مػػن قشػػرتو شتكػػو 

  (1 السَّامة.
كال ب س أف نشري إىل ما يفَّ ذكره يف سياؽ  خر،حوؿ عالقة طبوغرافية مكاف اظتػوركث اظتػادم كسػرعة 

إف كجػػػدت يف مكػػػاف الريػػػاح يف حػػػ دَّة حػػػدكث التلػػػف الفيزيوكيميػػػائي النػػػاجم عػػػن الغػػػازات اظتلوثػػػة،فمثال ن
مػػػنخفض ػتػػػاط باظترتفعػػػات جبػػػوار مصػػػانع كغريىػػػا سػػػتبقى متامعػػػة يف نفػػػ  اظتكػػػاف كبالتػػػايل سػػػيتفاقم 
ت ثريىا،أما إف حدث العك  فسيخف ت ثريىا النتشارىا ىنا كىناؾ يف أماكن ؼتتلفة،لعدـ كجػود عوائػ  

   (2 حتوؿ دكف بقائها يف نف  اظتكاف،كأيضان لسرعة الرياح اليت ستساعد يف حتركها.
          كقػػػد تبػػػنٌي جليػػػان مػػػن التحقيػػػ  اظتيػػػداٍل كالتحاليػػػػل الكيميائيػػػة الػػػيت قمنػػػا  ػػػا أٌف مػػػا خلَّفػػػو األسػػػػالؼ 
مػػن معػػامل تارمتيػػة كمواقػػع أثريػػة بكػػلو مػػن عينػػات الدراسػػة مدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة كىنػػني مل يبػػ  يف منػػئن 
عػن التلػػف الفيزيوكيميػائي،اكم احتكاكهػػا اظتباشػر بالبي ػػة اضتضػػرية اصتديػدة الػػيت أنتاهػا اإلنسػػاف حتقيقػػان 

ػػػام          ة إىل موركثهػػػا اظتادم،بعػػػد انتشػػػارىا ظتبتغػػػاه اظتػػػادم يف ؼتتلػػػف اجملاالت،لقػػػد انتقػػػل تػػػ ثري الغػػػازات السَّ
يف اصتػػو كاختالطهػػا مػػع ميػػاه األمطػػار كسػػقوطها علػػى قشػػرتو اطتارجية،كقػػد كػػاف أبػػرز سػػبب يف حػػدكث 
ذلػػة يف ىػػذه اظتػػدف،ىو شػػ  طرقػػات كشػػوارع تعػػرؼ حركػػة كاسػػعة نطػػاؽ للمركبػػات ا ليػػة بػػالقرب مػػن 

اظتعاصرة،ففي كػلو مػن مدينػة نمية غتاعتا اضتضرم تلبيةن للمتطلباتاظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية يف إطار ت
                                  

1-Giorgio Torraca,Pollution  atmosphérique et patrimoine culturel,l’example 

des monuments en pierre :dégradation et traitement, Entretien continu du 

patrimoine culturel contre la pollution et d’autres facteurs similaires :évaluation, 

gestion des risques et sensibilisation du public,Séminaire organisé conjointement 

par le conseil de  et le Riksantikvarieämbet et Direction nationale du 

patrimoine,édition du conseil de L’europe,Strasbourg,2000,p  :43 

2-GiorgioTorraca,Matériaux de Construction Poreux,science des matériaux  

pour la conservation architecturale, Traduction de l’original anglais par Colette 

di Matteo,ICCROM,Italie,1986,p:44-45 

 

459 



 الفصل الماني                                  الضرر الفيزيوكيميائي كالميكانيكي كالهدـ كالتخريب 

 464 

،ال تبػػػعد إالَّ بػػػػضع أمتػػػػار عػػن اظتعػػامل  دؤكبػػة ندركمػػة كىنػػني عاينػػا كجػػود طػػػػػػػػػرؽ تعػػرؼ حركػػة طيلػػة اليػػـو
نػػويب الػراب  بػني مدينػة ندركمػة كمغينػة مبحػاذاة بقايػا السػور اصت 99 الطريػ  الػوطين رقػم التارمتيػة،حيث نتػر

كقصر السلطاف،ناىية عمَّا تعػػرفو من حركة للسػيارات داخػل نسػياها العتي ،بعػدما شيػقَّت فيهػا شػوارع 
حػي اطتربػة كسػيدم بػػوعلي تلتقػي كلهػا يف سػاحة الرتبيعػػة الػيت تعػرؼ ركػػن  عريضػة كمسػتقيمة يف كػلو مػػن

ا مدينػػػة ىنػػػني فهػػػي السػػػيارات كربطهػػػم مػػػع الطػػػرؽ كشػػػوارع اظتدينػػػة اصتديػػػدة مػػػن جهػػػة شػػػرؽ كالغرب،أمػػػ
الػراب   104 رقػم األخرل تعرؼ احتكاؾ بقايا سورىا الشػمايل كاصتنػويب مػع اضتركػة ا ليػة للطريػ  الػوالئي

بينها كبني مدينة ندركمة عرب جبػل تاجرة،إضػافة إىل ذلػة توجػد ػتطػة لتوزيػع الوقػود بالضػفة اليمػم لػواد 
حػدَّة الوضػع،حيث تعػرؼ يوميػان غتيػئ العديػد مػن ـ مقابل السور الشمايل من 55 ىنني على بعد حوايل

اظتركبات على اختالفها للتػزكد بػالبنزين كاظتازكت،مسػببة بػذلة مصػدران دائمػان كمتواصػالن النبعػاث الغػازات 
 اظتلوثػػػػػة يف اصتو،خاصػػػػػة أهنػػػػػا تػػػػػزاكؿ نشػػػػػاطها منػػػػػذ أكاخػػػػػر ذتانينيػػػػػات القػػػػػرف اظتاضػػػػػي

،كبالنسػػػػػبة ظتدينػػػػػة (1 
ضػػرم أيضػػان حركػػة ميكانيكػػة نشػيطة الحتوائهػػا علػػى أىػػم اظترافػػ  الضػػركرية الػػيت تلمساف،فيشػهد غتاعتػػا اضت

جعلتها مقصد سكاف الوالية ككل،كما زاد الطػني بلَّػة ىػو العػدد الكبػري للشػوارع الػيت تعػرؼ تلػة اضتركػة 
 يف نسػػػياها التػػػارمتي بػػػالقرب مػػػن اظتعػػػامل التارمتيػػػة،على سػػػبيل اظتثػػػاؿ ال اضتصػػػر اظتشػػػور كاصتػػػامع الكبػػػري
كمسػػاد سػػيدم بلحسػػن كسػػيدم إبػػراىيم اظتصمودم...إخل،كنوضػػح تنظػػيم حركػػة اظتػػركر داخػػل القطػػاع 

 (.16افوظ،أنظر اظتخط  رقم 
يتبني من ذلة اظتخط  ،أف جزء الشمايل كاصتنويب الغػريب مػن اضتيػز اطتػاص باظتدينػة العتيقػة يعػرؼ    

حركػػػة مػػػركر  يل ؼتتلفػػػة اظتسػػػار يف الشػػػوارع،أغلبها يتمركػػػز باصتهػػػة الشػػػمالية كاصتنوبيػػػة الغربيػػػة مػػػن القطػػػاع 
           س،العيادات،كما أهنػػػػا قريبػػػػة افػػػػوظ الحتوائهػػػػا علػػػػى أىػػػػم اظترافػػػػ  الػػػػيت لتتاجهػػػػا السػػػػكاف،البنوؾ،اظتدار 

          مػػن األحيػػػاء اصتديػػػدة اظتتضػػػمنة لعػػػدد مػػػن اظتقػػػرات اإلداريػػػة األخػػػرل،كنبني تلػػػة اضتركيػػػة باظتػػػدف الثػػػػػػػػالث 
 يف مايلي:

                                  
-1 Djilali Sari,La  Re-naissance.....Op.cit,p:665 
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عن:كالية .2015(:يبين عدد المركبات اآللية بكل من مدينة تلمساف كندركمة كىنين لسنة 21لجدكؿ رقم)ا
تلم
تساف
،مد
يرية 
التن
ريم 
كال
ش ك 

 ت،مصلحة حركة السياراف العامة
 

 

 

 مدينة ىننيعينة طابيا سور   مدينة تلمساف( عينة طابيا سور اظتنصورة العنصر
 

 Fe اضتديد
 غ0.75

 غ4.2
 Ca  الكاليسيـو

 غ10.46

 غ7.65
 Mgاظتغنيزيـو

 غ0.14

 غ0.33
 Naالفوسفور

 غ2.25

 غ19.3
 غ0.89 غCl 0.014الكلور
 غ0.32 غAl 0.37األظتنيـو

 نوع اظتركبة     
 

 اظتدينة  

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارة 
 سياحية

شػػػػػػػػػػػػاحنة  شاحنة
 صغرية

عربػػػػػػػػػػػػػػػػة  جرار حافلة
 خاصة

نصػػػػػػػػػػف 
 مقطورة

دراجػػػػػػة 
 نارية

 اجملموع

 41252 297 524 132 410 449 7433 1941 30066 تلمساف

 6464 29 69 12 114 79 1382 262 4517 ندركمة
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.          2016(:يبين عدد المركبات اآللية بكل من مدينة تلمساف كندركمة كىنين لسنة 22الجدكؿ رقم)
 مصلحة حركة السيارات.التنظيم كالش كف العامة،عن:كالية تلمساف،مديرية 

 كنبني ما جاء يف اصتدكؿ يف اظتنحم البياٍل ا يت: 

 448 01 03 00 12 07 89 22 314 ىنني
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(:يبين مسار نمو عدد المركبات اآللية في مدينة تلمساف كندركمة كىنين من تسنة 07المنحنى البياني رقم)

 .2016 إلى تسنة 2015
اظتعطيػػات الػػواردة يف اصتػػدكلني كالتمثيػػل البيػػاٍل،أف كػػالن مػػن مدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة يتضػػح جليػػان مػػن 

كىنني تعرؼ كجود حركة  لية البػ س  ػا داخػل ػتيطهػا اضتضػرم كخارجػو،كأف العػدد االرتػايل للمركبػات 
يسػػػري كفػػػ  مسػػػار تصػػػاعدم،كىي متنوعػػػة بػػػني الػػػوزف الثقيػػػل كاطتفيػػػف،كبني مػػػا يسػػػتعمل كقػػػود البنػػػزين 

ازكت،كؽتَّا الشة فيو أف ذلة سيحدث انبعاث للغازات السَّامة يف أجػواء ىػذه اظتدف،نتياػة احػرتاؽ كاظت
ػػػلب علػػػى اظتػػػوركث  الوقػػػود اظتسػػػتعمل يف ػتركػػػات ىػػػذه اظتركبػػػات أثنػػػاء سػػػريىا،كىو مػػػا سػػػيعود حتمػػػان بالسي

ضتػػرؽ النفايػػات الطبيػػة  اظتػػادم الثابػػت كأطػػالؿ اظتواقػػع األثرية،كإضػػافة إىل ذلػػة ال يبعػػد اظتكػػاف اظتخصػػص
التابعػػة للمستشػػفى اصتػػامعي ظتدينػػة تلمسػػاف عػػن أطػػالؿ السػػور الشػػرقي ظتوقػػع اظتنصػػورة األثػػرم إالَّ مبسػػافة 

ـ،فضالن عمَّا نتر  ا من سيارات كحافالت كشاحنات،لوقوعها عند ااكر 410ـ ك360ترتكاح ما بني 
 الرئسية اليت تفضي إىل اظتدينة.    

إعتمدنا يف دراسة الت ثري الفيزيوكيميائي على حتليل عينات الطابيا،كتفاعل عناصػرىا اظتعدنيػة مػع الغػازات 
اظتلوثػػة اظتنبعثػػة يف األجػػواء الػػيت توجػػد فيهػػا اظتعػػامل التارمتيػػة كبقايػػا اظتواقػػع األثرية،كقػػد اخرتنػػا لػػذلة مدينػػة 

 ة ػػػػػنموية اصتدػػيدة،كمػػػػدينة ىنني لقػػػػرب أسوارىا األثريتلمساف باعتبارىا األكثر استفادة من األسػػػػاليب الت
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كمػػػا ذكرنػػػا ذلػػػة سػػػابقان،كقد قمنػػػا أكالن ب خػػػذ عينتػػػني مػػػن مػػػادة الطابيػػػا كزف كػػػل  مػػػن حركػػػة اظتػػػركر ا يل،
ـ مػػػن أسػػػاس السػػػور الشػػػمايل للموقػػػع األثػػػرم منصػػػورة كمدينػػػة 2غ التقطناقتػػػا علػػػى ارتفػػػاع 50كاحػػػدة 

 الرتكيبة اظتعدنية لكل كاحدة منها،كجاءت النتائ  كا يت:ىنني،كذلة للتعرؼ على 
   

(:يبين كزف كل عنصر من العنا ر المعدنية المكونة لكٍل من عينة طابيا تسور الموقع 23الجدكؿ رقم)
 .بالغزكات(Alzinc)األثرم المنصورة كتسور مدينة ىنين،عن:مخبر مراقبة النوعية،الم تسسة الوطنية للزن 

التحليػػل الكيميػػائي بعػػد طحػػن العينيتػػني الرتابيتػػني لتصػػبحا علػػى شػػكل مسػػحوؽ،كادر تػػػمَّت عمليػػة 
اإلشػػارة إىل أف التحليػػػل الكيميػػائي مل يتعػػػرض لػػذكر رتيػػػع اظتكونػػات اظتعدنيػػػة لكػػلو مػػػن العينتني،فقػػػد يفَّ 

ن العناصػػر الرتكيػػز علػػى مػػا تػػوفر للمخػػرب مػػن مػػواد،إالَّ أنػػو يفَّ العمػػل جاىػػدان السػػتخراج كزف أكػػرب قػػدر مػػ
اظتعدنيػة،كذلة حسػب مػا أعلمنػا بػػو مػن قبػل مهنػدس اظتخرب،كعليػػو جػاءت اظتعطيػات منحصػرة يف سػػت 

.  عناصر  معدنية تتمثل يف مايلي:اضتديد كالكالسيـو كاظتغنيزيـو كالفوسفور كالكلور كاألظتنيـو
 كنوضح نسب كل عينة يف دائرة نسبية كا يت:

 

 نوع اظتركبة    
 

 اظتدينة       

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارة 
 سياحية

شػػػػػػػػػػػػػػػػػاحنة  شاحنة
 صغرية

عربػػػػػػػػػػػػػػػة  جرار حافلة
 خاصة

نصػػػػػف 
 مقطورة

دراجػػػػػػػة 
 نارية

 اجملموع

 45133 339 542 139 427 461 8023 2028 33174 تلمساف

 7149 37 71 13 120 81 1518 285 5024 ندركمة

 448 01 03 00 12 07 89 22 314 ىنني
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 (:تبين النسب المئوية الخا ة بالعنا ر المعدنية المكونة لعينة طابيا تسور المنصورة.12رقم)الدائرة النسبية 
 

 
 

 (:تبين النسب المئوية الخا ة بالعنا رالمعدنية المكونة لعينة طابيا تسور مدينة ىنين.13الدائرة النسبية رقم)
 

                                                                                          كنوضح معطيات العينة األكىل كالثانية يف األعمدة البيانية ا تية:

    

 Feالحدٌد
 Caالكالسٌوم 5%

75% 

 Mgالمغنٌزٌوم
0.70% 

 Naالصودٌوم
16% 

 Clالكلور 
  0.30% 
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 (:تبين أىم العنا ر المعدنية البارزة في عينتي طابيا تسور المنصورة كمدينة ىنين.06األعمدة البيانية رقم)    
يتبػػػػني مػػػػن خػػػػالؿ التمثيػػػػل البيػػػػاٍل الػػػػوارد يف الػػػػدائرتني النسػػػػبيتني كاألعمػػػػدة البيانيػػػػة،أف كػػػػػػال العينتػػػػني    

 تتضػػػمناف سػػػتة عناصػػػر معدنيػػػة تتمثػػػل يف:اضتديػػػد كالكالسػػػيـو كاظتغنيزيػػػـو كالصػػػوديـو كالكلػػػور كاألظتنيػػػـو
اظتػذكورة،كذلة راجػع الخػتالؼ ،كيتبني أيضان أف ىناؾ اختالؼ كاضح يف نسبة احتوائهما على اظتعادف 

        البي ػػة الػػيت جلبػػت منهػػا اظتػػادة األكليػػة اظتتمثلػػة يف الرتبػػة بالدرجػػة األكىل،كرمبػػا حػػم للعوامػػل الطبيعيػػة دكر 
الصػػوديـو الػػذم لػػو عالقػػة كطيػػدة بوجػػود األمػػالح،كيف يف ذلػػة،كأىم أكجػػو االخػػتالؼ بػػرزت يف عنصػػر 

  يف عينػة أسػوار اظتنصػورة مبدينػة تلمسػاف %16تتاػاكز نسػبتو معطيات اصتدكؿ يظهػر ذلػة بوضػوح،فلم 
يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني فاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يف 

،كذلػػة راجػػع إلطػػالؿ ىػػذه األخػػرية علػػى البحػػر %59عينػػة طابيػػا أسػػوار مدينػػة ىنني،حيػػث قيػػدرت بػػػ 
مباشػػرة مػػن جهػػة،كمن جهػػة أخػػرل ألف األسػػالؼ قػػدنتان اسػػتعملوا ميػػاه البحػػر الغنيػػة بػػاألمالح يف بنػػاء 

 ىم اظتختلفة الطابع.عمائر 
،ففي كػػػػال     كتبقػػػى النسػػػػب األخػػػػرل األكثػػػر كجػػػػودان يف العينتػػػػني كاألكثػػػػر اختالفػػػان اظتتعلقػػػػة بالكالسػػػػيـو

العينتني توجد لو نسب ال ب س  ا،كىو يعد أىم مركبات مادة اصتري اليت استعملها البنٌػػػػاؤكف يف اطتلػػػػػػي  

 Feالحدٌد
13% 

 Caالكالسٌوم
23% 

 Mgالمغنٌزٌوم
1% 

 Naالصوديوم
59% 

 Clالكلور 
 Alاأللمنٌوم  3%

1% 
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  األكسػػػػػػػ  قدنتان،كتػػػػبني مػن اصتػدكؿ أف عينػة سػور اظتنصػورة أكثػر تػوفران عليهػااطتػػػػػاص بالطابيا يف اظتغػػػػرب 
،كفيمػػػا متػػػص %23،أمػػػا يف العينػػػة الثانيػػػة فقػػػد كصػػػلت نسػػػبتو إىل %59فقػػػد بلغػػػػػػت نسػػػبتها يف العينػػػة 

مدينػة ىنػػني العنصػر الثالػػث فيتمثػل يف اضتديػػد فقػد كيجػػد يف كػال العينتػػني بنسػب قليلػػة،إالَّ أف عينػة سػػور 
،كىػػػػو مػػػػا يفسػػػػر بوضػػػػوح إقػػػػداـ اظتسػػػػتعمر الفرنسػػػػي علػػػػى اسػػػػتغالؿ %13احتػػػػوت نسػػػػبة أكػػػػرب تقػػػػدَّر بػػػػػ

جيولوجيػة مدينػة ىنػني يف فػرتة احتاللػو للازائر،كىػو مػا أشػرنا لػو يف الفصػل اطتػام  مػن ىػذه األطركحػة 
  ر اظتنصػورة مبدينػة تلمسػافاظتعنوف مبسار التنميػة اضتضػرية يف منطقػة تلمسػاف عامػة،أما نسػبتو يف عينػة سػو 

 ،كبالنسبة للعناصر اظتتبقية فقد جاءت قليلة كمتقاربة فيما بينها إىل حدو ما.%05فلم تتااكز نسبة 
كفيمػػا متػػػص أىػػم الغػػػازات اظتلوثػػة اظتنبعثػػػة عػػن اظتركبػػػات ا ليػػة اظتوجػػػودة باظتػػدف عينػػػات الدراسػػػة،فقد     

و الكيميائية ال حتتوم علػى أيػة شػوائب أك ملوثػاث،كيف حالػة استعنا مباء اظتطر ألنو ماء نقي مقطر طبيعت
مالمسػػػػتو للغػػػػالؼ اصتػػػػوم اظتملػػػػوء بكػػػػم ىائػػػػل مػػػػن االنبعاثػػػػات االشػػػػعاعية كالغازيػػػػة فسػػػػتتغري خاصػػػػيتو 

الكيميائية،لػػذلة يعتمػػد عليػػو كثػػريه مػػن البػػاحثني للوقػػوؼ علػػى درجػػة التلػػوث البي ػػي مػػثالن 
،كعليػػو قمنػػا (1 

لرت،التقطناىا من مكاف كجود اظتعامل التارمتية كاظتواقػع 1 لعينة من ماء اظتطر مقدارىا ب جراء حتليل كيميائي
التارمتية يف ىذه اظتدف،حم ـتلص إىل معطيات دقيقة عتا عالقػة كطيػدة مباىيػة اظتكاف،كعليػو قمنػا بوضػع 

إنػاء  خػر  إناء زجاجي فوؽ سور مدينة ىنني،كنف  األمر قمنا بػو يف مدينػة تلمسػاف،حيث قمنػا بوضػع
فوؽ سور اظتنصورة اظتوجػود عنػد اػاكر الرئيسػية للمركر،كقػد تبػني بعػد التحليػل الكيميػائي أف عينػيت اظتػاء 
حتتويػػػاف علػػػى غػػػازين ملػػػوثني قتػػػا ثػػػاٍل الكربػػػوف كثػػػاٍل أكسػػػيد الكربيت،كقػػػد جػػػاءت نػػػػػسبهما متبػػػػػػػػاينة  

 كػػػػا يت:
 
 

                                  
دراتسػة تػػأثير ملوثػات الهػػواء علػى خصػػائص ميػاه األمطػػار فػي قريػػة العػريج ناحيػػة اد فضػيل قاسم،رشػػا خالػد صػربم،رؤل مظفػػر يػون ،إيَّػ1-

   02،ص:2012،كلية علـو البي ة كتقانا ا،جامعة اظتوصل،02،العدد 19،غتلة تكريت للعلـو اعتندسية،اجمللد حماـ العليل
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 كنبني ما جاء يف اصتدكلني السابقني كا يت:
 الغاز اظتلويث اسم            

 العينةاسم   

 So2 غاز ثاٍل أكسيد الكربيت   Co2غاز ثاٍل الكربوف   

 ملا260 ملا 713 ؿ(1  عينة مدينة تلمساف
 ملا130 ملا520 ؿ(1  عينة مدينة ىنني

 

 

في عينتي الماء  So2كغاز ثاني أكسيد الكبريت Co2يبين حجم غاز ثاني الكربوف(:26الجدكؿ رقم)
 .البليدة (LBQ)عن:مخبر تحاليل الجودة كالنوعية مساف.ػالمقطر المستقى من مدينة ىنين كتل

الػيت حتػدد درجػة  (Méthode NF T90-011)التحصػل علػى ىػذه النتػائ  عػن طريقػة اظتعػايرة  يفَّ 
أىػم مػن الػيت تعػد  (Méthode Ripper)ريػرب ،كطريقػة اظتعػايرةالكػاربوف يف اظتاءثاٍل أكسػيد غاز تركيز 

             مػػػن القػػػيم اظتتحصػػػل عليهػػػا  كانطالقػػػان غػػػاز ثػػػاٍل أكسػػػيد الكربيت،الطػػػرؽ الناجعػػػة يف حتديػػػد درجػػػة تركيػػػز 

 يميائي لعينة ماء المطر المستقاة من مدينة تلمساف)المنصورة(.(:يبين نتيجة التحليل الك24الجدكؿ رقم)

 (:يبين نتيجة التحليل الكيميائي لعينة ماء المطر المستقاة من مدينة ىنين )األتسوار(.25الجدكؿ رقم)
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،كعليػػو أصػػبح ىػػذا اظتطػػر زتضػػيان،ألف ثةمػػن الطػػريقتني فقػػد خلصػػت النتياػػة إىل أف كػػال عينػػيت اظتػػاء ملو 
 ،كنصوغ ذلة يف اظتعادلتني ا تيتني:(1 ىذين الغازين أحد األسباب اظتباشرة لتكوهنا

  Co2+H2O H2CO3   األكىل:اظتعادلة -

           يتضػػػػح مػػػػن اظتعادلػػػػة أف النػػػػات  ىػػػػو زتػػػػض الكربونية،كحسػػػػب مػػػػا ذكػػػػره اظتختصػػػػني يف ىػػػػذا اجملػػػػاؿ    
على الرغم من كونو يتضمن غاز ثاٍل أكسيد الكربوف منحػل يف اظتػاء فهػو زتػض ضػعيف  ال يػ ثر كثػريان 

 على مواد البناء.
 So2+H2O H2SO3 :اظتعادلة الثانية-

يتضح من ىذه اظتعادلة أف الناتػػػػ  ىو زتض الكربيت،كحػػػػسب اظتختصني يعترب من أشػدي األزتػػػػػاض     
 البناءبة الداخلػػية ظتواد ػػػاعل مع الرتكيػػػػية يتفػػػػض الكربونػػػػػعلى نقيض زت هوػػػناء،فػػػواد البػػػورة على مػػػػػخط

تها الكيميائيػػة كمػػػن يفَّ يضػػعفها،أم أنػػػو يتسػػبب يف حػػػدكث يعمػػل علػػػى إحػػداث تغػػػري يف خاصػػي حيػػث
Corrosionالتآكػػػػل 

 2)
،الػػػػذم يعتػػػػرب نشػػػػػػاط تفػػػػػػاعلي داخػػػػػػػػل اظتػػػػادة لتػػػػدث تغػػػػريات كيميائيػػػػة علػػػػى  

3 الفلػػػزات
 
يتضػػػاعف معػػػدَّؿ التآكػػػل يف اظتعػػػامل األثريػػػة كبقايػػػا اظتواقػػػع األثريػػػة يف ظػػػلي كجػػػود اظتاء،حيػػػث ك ،(

                                  
    51،ص:2010،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع،األردف،01،طعلم البيئةػتمد ػتمود دىبية،-1

2-GiorgioTorraca,Matériaux....,Op.cit,p:39-42 

 59،ص:2002،غتموعة النيل العربية ،القاىرة،01،طمصطلحات الكيمياءمعجم السيد نصر،-2
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      كلػػػذلة قمنػػػا مبعاينػػػة عينػػػة ،(1  التفػػػاعالت الكيميائيػػػة،كبالتايل كتهػػػد اعتيكػػػل البنػػػائييعمػػػل علػػػى تنشػػػي  
       غ جلبناىػا مػن بقايػا أسػوار ىنػني50من الطابيا عتا نف  كزف العينة السابقة عينة العناصر اظتعدنية(،أم 

جبامعػػػػػػػة  (LAEPO)يف ؼتػػػػػػػرب تطبيقػػػػػػػات اظتركبػػػػػػػات البسػػػػػػػيطة كاصتزي ػػػػػػػات الكبػػػػػػػرية الشػػػػػػػاردية العضػػػػػػػوية 
كبعػد اظتتابعػة اللحظيػة للعينػة ،غ(50بواسطة اظتيزاف اإللكػرتكٍل  ،كبعد الوقوؼ على كزهنا األكيل تلمساف

 غ،كىػػػػػو مػػػػػا يعػػػػػين أف كزف اظتػػػػػاء الػػػػػذم كػػػػػاف داخػػػػػل العينػػػػػة ىػػػػػو45.30الحظنػػػػػا اسػػػػػتقرار كزهنػػػػػا عنػػػػػد 

ىػو كسػ  اصتػدار الػذم يكػوف من الوزف االرتايل،كادر اإلشػارة أفَّ مكػاف العينػة  %9.4 غ،أم4.70
قليػػػل االحتفػػػاظ باظتػػػاء مقارنػػػة ب ساسػػػو،أمَّا فػػػرتة التقاطهػػػا فقػػػد كانػػػت يف أكائػػػل شػػػهر أفريػػػل الػػػذم عػػػرؼ 

 تراجعان يف تساق  األمطار ىذه السنة،أنظر اظتنحم البياٍل ا يت:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ثمانية تسنوات الماضية،عن:،كمتوتسط 2017(:يبين معدؿ تساقط األمطار لسنة 08المنحنى البياني رقم)
www.michamps4b.be/meteo/Algerie/pluviometrie-tlemcen 

                                  
-3 GiorgioTorraca,Matériaux....,Op.cit,p:39 

http://www.michamps4b.be/meteo/Algerie/pluviometrie-tlemcen
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كعليو أمكن القوؿ أف ىذه النسبة قابلة للزيادة أكالنقصاف،كيف ظػلي ىػذه اظتعطيػات،كيف كجػود زتػض     
عن انبعػاث غػاز ثػاٍل أكسػيد الكربيػت مػن احػرتاؽ كقػود اظتركبػات ا ليػة الػيت عبَّػدت عتػا  لنات االكربيت 

الطري  عملية التنمية اضتضرية اظتعلن عنها من قبل السلطات الية من دكف تبصر األمػور جيدان،تعرَّضػت 
 مواد بناء اظتوركث اظتادم الثابت للتآكل.

ظتوجػػػودة يف العينػػػة الرتابيػػػة الػػػيت تعرضػػػت للتآكػػػل عنصػػػر اضتديػػػد،حيث     كعػػػن أىػػػم العناصػػػر اظتعدنيػػػة ا     
عمل زتػض لكربيػت علػى 
تصدئو كفقدانو ضتالتػو الػيت  
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عليها،كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
مبسػػػػػػػػاعدة اظتػػػػػػػػاء اظتختػػػػػػػػػزف 

كاظتعادلػػػػػػػػػػػػػة ،داخػػػػػػػػػػػػػل العينة
التاليػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػت  

 بالتحديػػػػػػػػػػػػػد:

.H2SO4+Fe Fe(OH)2                                 Fe(OH)2       يد اضتديػد ىيدرككسػ ىػو
الشكل الثاٍل للحديد بعد تعرضو للصدأ بسبب اظتاء كزتض الكربيت،لونو أخضر غام ،كقػد  ىوالثنائي 

ونػو أزتػر ل 3Fe(OH)ينت  عنو أيضان يف بعض اضتاالت األخػرل مػا يعػرؼ  يدرككسػيد اضتديػد الثالثػي 
لألسػػػػوار الػػػػيت تشػػػػبَّعت مػػػػواد بنائهػػػػا امػػػػض فػػػػاتح،كىو األمػػػػر الػػػػذم يػػػػ دم إىل تغػػػػري اظتلمػػػػح اطتػػػػارجي 

ميػػزات ىػػذه النػػوات  الػػيت عوَّضػػت كجػػود عنصػػر اضتديػػد يف العينػػة الرتابيػػة أيضػػان امتصاصػػها  الكربيػػت،كمن
الكبػػػري للمػػػاء،كىو مػػػا يػػػوفر بي ػػػة مالئمػػػةن لنمػػػو الطحالػػػب الػػػيت تفػػػرز بػػػدكرىا زتػػػض الكربيػػػت،كىي تنمػػػو 



 الفصل الماني                                  الضرر الفيزيوكيميائي كالميكانيكي كالهدـ كالتخريب 

 476 
    

،كىػػو األمػػر الػػذم الحظنػػا كجػػوده يف الكثػػري مػػن (1 ظػػلو أكػػرببشػػكل أكػػرب يف األمػػاكن الػػيت تتػػوفر علػػى 
اظتعػامل التارمتيػة،فعلى سػبيل اظتثػاؿ ال اضتصػر عاينػا كجػود ذلػة يف أبػراج اظتوقػع األثػرم ظتدينػة ىنػني حيػػث 
تنتشر عند اصتزء اظتقابل للبحر أعداد كبرية من الطحالب مسببة طبقة خضراء داكنة  اللوف،كنف  األمػر 

نمػػػو علػػػى سػػػبيل اظتثػػػاؿ يف اصتػػػدار الشػػػمايل للػػػربج الواقػػػع عنػػػد الزاكيػػػة الشػػػمالية تكػػػرَّر  اظتنصػػػورة،حيث ت
للػػػربج،يف حػػػني تقيػػػل يف الشػػػرقية أعػػػداد كبػػػرية منهػػػا،تعك  إضػػػافة إىل تفتيتهػػػا ظتػػػادة البنػػػاء منظػػػران مشػػػوىان 

 جداره الشرقي،لتعرضها ألشعة الشم  مباشرة ،أنظر الصورة ا تية: 
 
 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

         
   
   
 تبين الطحالب الناتجة عن التغير الكيميائي لعنصر الحديد كانتشارىا في األماكن الظليلة.(:76الصورة رقم)  

                                  
 279،ص:2011،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،مصر،01،طعالج ك يانة المبانيإبراىيم ػتمد عبد ا،-1



 الفصل الماني                                  الضرر الفيزيوكيميائي كالميكانيكي كالهدـ كالتخريب 

 477 
    

إضافة لعنصر اضتديد تعرَّض أيضان عنصػر الكالسػيـو إىل التغػري بفعػل زتػض الكربيػت يف كػال العينتػني 
  CaSo4+2H2O : Ca(OH)+H2SO4كذلة طبقان للمعادلة التايل

،ينت  كربيتػات الكالسػيـو اظتائيػة مادة الكالسػيـوبعد تفاعلو مع مفاد ىذه اظتعادلة أف زتض الكربيت 
اليت ترتسب كاب  يف هناية اظتطاؼ،كىو ما ي دم إىل اإلخالؿ بػالتكوين الػداخلي للطابيا،حيػث تػزداد  

،مػػن ىػػذا (1 اػػداركميػػة اصتب ،كبالتػػايل تػػزداد ىشاشػػة اظتادة،كحتػػدث تشػػققات يف القشػػرة السػػطحية لل
اظتنطلػػػػػػ  أمكػػػػػػن القػػػػػػوؿ أف نػػػػػػات  الضػػػػػػرر الفيزككيميػػػػػػائي يتوافػػػػػػ  يف بعػػػػػػض األحيػػػػػػاف مػػػػػػع نػػػػػػات  الضػػػػػػرر 
اظتيكانيكي،كما نتكن القوؿ أف زتض الكربيت ىو أحد أكػرب األخطػار الػيت تسػبَّبت يف حدكثػو التنميػة 

 اضتضرية.  
 :الميكانيكي ررػػضػػػال-2   

لػػو عالقػػة بالتشػػققات كالتصػػدعات الػػيت تعػػرتم الػػػػػمعامل التارمتيػػة كأطػػالؿ   قصد  ػػذا الضػػرر كػػل مػػا ػػػػػػيي 
          ألنػػػو يػػػ دم ،ودىا،كىو يعتػػػرب مػػػن أشػػػد األخطػػػار تػػػ ثريان علػػػى ىويػػػة اجملتمعاتػاظتواقػػػع األثريػػػة يف بي ػػػة كجػػػ

م إىل حالتػو إىل فقداف اضتلقة الواصلة بني اظتاضي كاضتاضر إىل األبد،حيث يصعب إرجػاع اظتػوركث اظتػاد
موضػوع دراسػتنا يف ،ك إذا ما استفحل كتضاعف مػن دكف درء اطتطػر كالقيػاـ بالتػدخالت الالَّزمػةاألصلية 
 كجدنا أف ىذا الضرر من النتائ  اظتباشرة كاألكىل عتا. عملية التنمية اضتضريةلت ثري 

من أبرز اظتشاريع اظترافقة لتاسيد التنمية اضتضػرية ىػو تلبيػة لتسػهيل عمليػة تنقػل أفػراد اجملتمػع كالسػلع 
كالبضػائع...إخل،كذلة عػػرب شػػ  الشػػوارع كالطرقػػات كمػػدي السػػكة اضتديديػػة اعتمػػادان علػػى اظتركبػػات ا ليػػة  

غتالػػو اضتضػػرم لتحقيػػ  طمػػوحو  كىػػذا تعبػػري مػػادم عػػن التغػػري اضتضػػارم الػػذم عرفػػو اإلنسػػاف مباػػرد تنميػػة 
كػػاف يػػراكده كفكػػرة قبػػل ذلة،كبػػالرغم مػػن اصتانػػب اإلكتػػايب النػػاجم عػػن ذلػػة،إالَّ أهنػػا شػػكَّلت إعتػػداءان 
مباشران على الشواىد األثرية،عرب ما ينت  عنها من اىتزازات ميكانيكيػة تػ دم بعػد تكررىػا مػرات عديػدة 

                                  
 254إبراىيم ػتمد عبد ا،مرجع ساب ،ص:-1
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اجهات،كالعناصػػر اظتعماريػػة تػػ دم مػػع مػػركر الوقػػت يف اليػػـو الواحػػد إىل حػػدكث شػػركخ كشػػقوؽ علػػى الو 
 )1(جزء منو،كىو ما أظهرتو الدراسات يف ىذا اجملاؿ. إىل اهنيار اظتبم ككل أك

كىػػػي تيػػػػػػعرَّؼ مػػػن اصتانػػػب الفيزيػػػائي أهنػػػا موجػػػات كذبػػػذبات نااػػػة عػػػن جسػػػم متحرؾ،كعتػػػا كحػػػدات 
              جػػػات النااػػػة عػػن حركػػػة االىتػػػزازاتالػػػذم يعػػػين عػػدد اظتو  La Fréquenceقياسػػية تنحصػػػر يف الػػرتدد 

ارتفػاع كعمػ  اظتوجػات ،ك (Hz)،كىو يقػاس بوحػدة اعترتػز (ثانية(1يف مكاف معني ضمن فرتة زمنية ػتٌددة
l’Amplitude 2 داـ.ػػستغرؽ للوصوؿ إىل نقطة االصطػػػزمن اظتضان الػػػػزاز،كأيػػػػدَّة االىتػػػػن شػػػااة عػػػػػالن)  

  كعمومان تنقسم االىتزازات إىل ثالث أنواع تتمثل فيمايلي:
:كىػػي عبػػارة عػػن موجػػات تتكػػرر بصػػفة  Les Vibrations  Périodiquesاالىتػػزازات الدكريػػة-

  منتظمة يف فرتات زمنية ثابتة ال تتغري،كىي ختتلف فيما بينها من حيث الرتدد كالتسارع.
:كىػػػي الػػػيت حتػػػدث علػػػى حػػػني غرَّة،دتتػػػاز Les Vibrations Aléatoiresالفاائيػػػة  االىتػػػزازات-

 بتعقدىا كحدَّ ا البالغة،ككذا باختالؼ تردد موجا ا كتسارعها. 
                                  

1-Georgio Torraca ,Matériaux….,Op.cit,p: 57-53  

2-Michel Le DÛ,Vibrations,Chariots  Automoteurs  et Tep,essai d’évaluation 

des contraintes vibratoires liées à l’utilisation de chariots automoteurs et de 

transpalettes électriques portés (TEP) dans des activités liées aux plates-formes 

logistiques, p:13,www.lomag-man.org 

 القيمة القصول للتسارع اظتنصوص عليو دكليان  نوع اظتبم
 2ـ/ثا0.002 اظتعامل التارمتية كأطالؿ اظتواقع األثرية

 2ـ/ثا0.005 اظتباٍل اضتديثة ذات كضعية ردي ة
 2ـ/ثا0.010 اظتباٍل اضتديثة ذات كضعية متوسطة
 2ـ/ثا0.040ك 2ـ/ثا0.010مابني اظتباٍل اضتديثة ذات كضعية جيدة



 الفصل الماني                                  الضرر الفيزيوكيميائي كالميكانيكي كالهدـ كالتخريب 

 479 
    

أم اليت حتدث يف ظرؼ زمػين كجيػز مػن دكف  Les Vibrations Transitoire: االىتزازات اظت قتة-
 (1 أف ترتؾ أثران بالغان على اظتباٍل ايطة  ا.

/ثػا 2االىتػزازات علػى اخػتالؼ أنواعهػا كفقػان لقػوة التسػارع الػذم لػو كحػدة مم/ثػاقياس  كيتم    ،كىػو 2أـك
،كاتفػػػػػ  اظتختصػػوف علػػى معيػػار دكيل موحػػػد (2 يتحػػدد بػػاظتوازاة مػػع الػػػػػػػرتدد كعمػػػػػػ  كارتفػػػػػػػاع االىتػػػػػػزازات

ا حػػػػػػاال  ػػػػذا اظتبػػػػػاٍل اضتديثػػػػػػة علػػى اخػػػػػػتالؼالتسػػارع الػػذم تتحملػػو الشػػػػػواىد األثػػػػػػرية الثػػػػػػػابتة ككػػلقيمػػة 
 ،كقد جاء فيو مايلي:1970اظتنشور عاـ  DIN  4150كىػػػػو ييعرؼ بػ

 
 كنوضح ما جاء يف اصتدكؿ باظتنحم البياٍل ا يت:   

 

 
حػػػدكد األماف الخا ة بالمباني على اختالفها المنصوص عليها في المعيار يبين (:09المنحنى البياني رقم)

 .DIN  4150 الدكلي
                                  

1-Michel Le DÛ,Op.cit,p:15-16 
-2 Georgio Torraca ,Matériaux....,Op.cit,p:  59   
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 2ثا/مم

 .DIN  4150 (:يبين القيمة القصول للتسارع المنصوص عليو في المعيار الدكلي27الجدكؿ رقم)

 Georgio Torraca,Matériaux….Op.cit,p:58 :عن
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يتضػػح مػػن ىػػذه اظتعطيػػات أف اظتبػػاٍل ذات الصػػبغة التارمتيػػة كبقايػػا أطػػالؿ اظتواقػػع األثريػػة ىػػي األقػػل     
 مم/ثػا2يتعدل حتملها تسػارع= الضعيفة،حيث ال اعتيكلية تركيبتها إىل راجع حتمالن لقوة االىتزازات،كىذا

أيػػة حركػػة بسػػيطة نتكػػن عتػػا أف حتػػدث  كباعتبػػار ىػػذه القيمػػة اظتتفػػ  عليهػػا مػػن قبػػل اظتختصػػني صػػغرية فػػ فَّ 
ضػػرران علػػى اظتػػوركث اظتػػادم الثابػػت يف حالػػة إذا مػػا تكررت،كمػػا ي كػػد ذلػػة أفَّ اظتتسػػبب يف تلػػة اضتركػػة 

 مهما كاف حامو صغري فسي دم ال ػتالة إىل اإلضرار باظتبم التارمتي.             
د فيػػو اخػػتالؼ طفيػػف يف تقػػدير حػػدكد ،كقػػد كر 2001كقػػد أعيػػد مراجعػػة ىػػذا اظتعيػػار الػػدكيل سػػنة    

األماف اطتاصة باظتعامل التارمتية عما يفَّ نشره سابقان،حيث جاء فيها أف قيمة التسارع اليت تت ثر  ػا اظتبػاٍل 
    ،أمػػا اظتبػػاٍل اضتديثػػة فتتػػ ثر بػػاالىتزازات عنػػد بلوغهػػا قيمػػة²مم/ثػػا03 الػػيت حتمػػل صػػبغة تارمتيػػة تبػػدأ عنػػد

2مم/ثا 20
 

 تطور أدائها. اسات،بعدماػػػذ القيػػػػستعملة يف أخػػػػهزة اظتػػػػالؼ األجػػػػعزل الختػػػذلة ي،رمبا (1)
لقػػد كجػػدنا أف االفػػراز النػػات  عػػن التنميػػة اضتضػػرية اظتتسػػبب يف حػػدكث الضػػرر اظتيكػػانيكي بكػػلو مػػن    

ضتركػػة ا ليػػة كمػػا تسػػببو      مدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة كىنني،لػػو عالقػػة مباشػػرة مبػػا أتينػػا علػػى ذكػػره سػػابقان أم ا
من اىتزازات،ف ثناء اظتعاينػة اظتيدانيػة للمػدف الػثالث تبػنٌي أف معظػم معاظتهػا التارمتيػة كمواقعهػا األثريػة تقػع 
علػػى مقربػػة مػػن اػػاكر اظتسػػتعملة ضتركػػة اظتركبػػات علػػى اخػػتالؼ أنواعها،حيػػث اتضػػح ذلػػة يف القطػػاع 

أطػالؿ اظتواقػع األثريػة كموقػع اظتنصػورة الػذم تتفػرع عنػده الطػرؽ  افوظ مبدينة تلمساف،ككذا بالقرب من
اظت ديػػة طتػػارج اظتدينة،كتوجػػد علػػى مقربػػة مػػن سػػوره الشػػمايل السػػكة اضتديديػػة الرابطػػة بػػني مدينػػة تلمسػػاف 

 كمغنية.
 نفػػػ  الشػػػيئ بالنسػػػبة ظتدينػػػة ندركمػػػة،حيث نتػػػر مبحػػػاذاة بقايػػػا أسػػػوارىا اصتنوبيػػػة الطريػػػ  الػػػوطين رقػػػم      

الػػراب  بينهػػا كبػػني مدينػػة مغنيػػة الػػذم يعػػرؼ حركػػػػػػػة  ليػػػػػػة ظتخػػػػػػتلف أنػػػػػواع اظتركبػػػػات،كيػػػػػتكرر نػػػػػف   99
الوضع يف مدينة ىنني اليت تعرؼ بقايػا أسػوارىا الديفاعيػة ىػي األخػرل حركػة مػركر اظتركبػات داخػل اظتوقػع 

                                  
1-Institut Bruxellois de Gestion de L’environnement et de L’énergie de la région 

de Bruxelles-Capitale(IBGE),Les vibration:Normes et Cadre Réglementaire en 

Région Bruxelloise,p:03, www.document.environnement.brussels.com 
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مػػن شػػوارعو عريضػػة كمتقاطعػػة فيمػػا بينها،إضػػافة إىل مػػا األثػػرم بفعػػل مػػا بيػػينى فيػػو مػػن مبػػافو كمػػا شػػ َّ فيػػو 
شػػهده اصتػػزء الشػػرقي ألسػػوارىا مػػن أشػػػغاؿو بواسػػطة ا الت اظتيكانيكيػػة لتوسػػعة كإعػػادة  ي ػػة غتػػػرل كاد 
ىنػػػني الػػػذم 
ال يبعػػد عػػن 
األسػػػػػػوار إالَّ 

ـ 03حوايل 
 فق .
كلكػػػػػػػػػػػػػػػػي    

نقػػػػـو بػػػػ براز 
مػػػػػػػػا تعيشػػػػػػػػو 
اظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل 
التارمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كاظتواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

حتػت األثريػة 
كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة 
التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اضتضرية يف ىذا اجملاؿ،قمنا باختيار السور الشمايل للموقع األثرم اظتنصورة كعينػة،كذلة لقربػو مػن سػكة 
اضتديد اليت ترب  اظتدينة باضتدكد اظتغربية،كلقوَّة ت ثري القطار،حيث يتكػوف مػن أربػع قاطرات،كأيضػان لطػوؿ 

ره مػػن  تلػػة اصتهػػة،كىو مػػا ضػػاعف حػػػػػػػدَّة ت ثريه،حيػػث الفػػرتة الزمنيػػة الػػيت شػػهدت بدايػػة اشػػتغالو كمػػرك 
يعترب ىذا اطت  من األعماؿ الفرنسية الػيت أؾتز ػا يف منطقػة تلمسػاف،حيث يرجػع تػاريف بدايػة عملػو إىل 

 حسب ماىو مذكور يف األمر باطتذمة،أنظر اصتدكؿ ا يت:  1910 أفريل10
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(:يبين تاريخ األمػر بالخذمػة كالبرنػامج الزمنػي لخػط السػكة الحديديػة المػار بػالموقع األثػرم 28الجدكؿ رقم) 
 .22،الورقة 898،مل  رقم 383منصورة،عن:مديرية األشغاؿ العمومية لوالية تلمساف،األرشي ،علبة رقم 

الدراسػػات اضتديثػػة يف غتػػاؿ كلكػػي نقػػف علػػى درجػػة قػػوة االىتػػزازات النااػػة اعتمػػدنا علػػى مػػا أكػػدَّت    
ػػز بشػػرلتة Smartphone قيػػاس االىتػػزازات علػػى كفاءتػػو كدقػػة معطياتػػو،اظتتمثل يف اعتػػاتف الػػذكي  اجملهَّ

كمػػػن بػػػني تلػػػة ، Accéléromètreاألرض تسػػػمى أكسػػػيلوركمرت  تسػػػارع حركػػػة تقػػػي  الػػػيت خاصػػػة
               الدراسػػػػػات نػػػػػذكر علػػػػػى سػػػػػبيل اظتثػػػػػاؿ  ال اضتصػػػػػر مػػػػػا قػػػػػاـ بػػػػػو فريػػػػػ  اػػػػػث مكػػػػػوَّف مػػػػػن سػػػػػت ؼتتصػػػػػني 

 IPHONEيف اإللكرتكنيػػػة كتكنولوجيػػػا اإلعالـ،حيػػػث قػػػاموا بتاػػػارب علػػػى ىػػػاتف مػػػن نػػػوع أيفػػػوف 

 بها حركػػة اظتركبػػات يف أحػػد اصتسػػورللوقػػوؼ علػػى حاػػم االىتػػزازات الػػيت تسػػبي 

،كمػػا أشػػار فريػػ  اػػث (1)
كقد  خػػػػػر مػػػػػن جامعػػػػػة كلومبيػػػػػا إىل كفػػػػػاءة عمػػػػػل مستشػػػػػعر اىتػػػػػزازات اعتواتػػػػػف الذكيػػػػػة يف سامسػػػػػون ،

االسػػتعانة  ػػا للوقػػوؼ علػػى حاػػم االىتػػزازات يف أحػػد جسػػور مدينػػة كلومبيػػا بعػػد النتػػائ  ،كذلػػة (2 يف َّ
 اصتيدة اليت أظهر ا اارب اظتخرب،أنظر الصورة ا تية:

 
 
 
 
 
 
 

                                  
1-Yan Yu,Ruicong Han,Xuefeng Zahao,Xingquan Mao,weitong Hu,Dong Jiao 

Mingchu Li,Jinping Ou,Initial validation of mobile-Structural Health Monitho 

-ring Method Using Smartphones,International Journal of Distributed 

Sensor Networks,Article ID 274391,Hindawi Publishing Corporation ,China  

2015,p:09 
-2 Maria Feng,Yoshio Fukuda,Masato Mizuta,ekin Ozer,Citizen Sensors for SHM :Use of 

Accelerometer  Data  from  Smartphones,Journal  Sensors,N ̊ 15,Department  of civil  

Engineering and  Mechanics Engineering,Columbia University,2015,p:  6995-6996  
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 (:تبين تجربة مستشعر االىتزازات في الهوات  الذكية،عن:77الصورة رقم)   

          Maria Feng,Yoshio Fukuda,Masato Mizuta,ekin Ozer,Op.cit,p:  7923          

نف  األمر أشار إليو متحف علػم الػزالزؿ اظتوجػود بسػتارزبورغ يف فرنسػا،حيث ذكػر يف اظتوقػع اطتػاص         
 بو عن إمكانية استعماؿ اعتاتف الذكي يف تسايل اظتوجات االىتزازية.

 

3) 
إيػػػػدج  07ب حػػػػد اعتواتػػػػف الذكيػػػػة مػػػػن نػػػػوع سامسػػػػون  جالجسػػػػي س  أمػػػػاـ ىػػػػذه اظتعطيػػػػات اسػػػػتعنا   

G935F-SM Edge S7 Galaxy Samsung  الذم لتتوم على شرلتة خاصة بقياس االىتزازات 
K6DS3TR Accélération Sensorاشتها 

 أنظر الصورة ا تية،(1   
 

،كمكاف  G935F-SMإيدج 07(:تبين التصميم الداخلي لهات  تسامسونج جالجسي س78الصورة رقم)
 www.techinsights.com .عن: K6DS3TR كجود مسػػتشعر االىتزازات

 :كعن أىم ميزات عمل ىذا اظتستشعر،أنظر الصورة ا تية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
-3 national.udppc.asso.fr 

 مقرىا جبونيف يف سويسرا.الكائن ،(STM)الشركة الدكلية لصناعة األجهزة اإللكرتكنية الدقيقة  صنعت ىذه الشرلتة من طرؼ-1
 

 SM-إيدج 7لمستشعر االىتزازات لهات  جالجسي س (:تبين الخصائص التقنية79الصورة رقم)  

G935، :عنwww.sensormultitool.com 

 

http://www.techinsights.com/
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يتضػػح مػػن خػػالؿ اظتواصػػفات التقنيػػة اطتاصػػة باظتستشػػعر أف لػػو كفػػاءة ال بػػ س  ػػا يف أخػػذ القياسػػات    
إذا مػا    ،كيف حالة2ـ/ثا78.45اطتاصة باالىتزازات،ف ف كانت قوية يستطيع تسايل قياسات تصل إىل 

،كىػػػي قيمػػػة تػػػدؿ علػػػى مػػػا مػػػدل 2ـ/ثػػػا0.002فيسػػػتطيع تسػػػايل قياسػػػات تصػػػل إىل  كانػػػت ضػػػعيفة
 ساسية اظتستشعر. ح
كعند توجهنا إىل اظتوقع األثرم،بالتحديد مقابل اصتزء الشمايل الغػريب مػن السػور الشػمايل القريػب مػن    

سػػكة اضتديػػد،قمنا باختيػػار ثالثػػة نقػػاط أساسػػية ؼتتلفػػة اظتسػػافة،كادر اإلشػػارة إىل أف ىػػذا السػػور يشػػهد 
  د منهما ذىاب كإيَّاب(،أنظر الصورة ا تية:مركر قطارين يف اليـو الواحد مبعدَّؿ رحلتني لكل كاح

 
(:تبين القطار القادـ من مدينة مغنية نحو مدينة تلمساف مركران بالقرب من السور الشمالي 80الصورة رقم)

 للموقع األثرم منصورة.
ـ،كبينهػػػا كبػػػني األبػػػراج 26.90تقػػػدَّر اظتسػػػافة الفاصػػػلة بػػػني السػػػكة اضتديديػػػة كالسػػػور الشػػػمايل اػػػوايل   

ـ،كأثنػػػاء العمػػػل اظتيػػػداٍل قمنػػػا بتسػػػايل االىتػػػزازات يف ثالثػػػة نقػػػاط متباعػػػدة فيمػػػا بينهػػػا علػػػى 22.70
 استقامة كاحدة،كىي تتمثل فيمايلي:

 ديد.ـ عن سكة اضت01النقطة األكىل تبعد اوايل -
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 ـ .13.45النقطة الثانية يف اظتنتصف بني سكة اضتديد كبني السور األثرم،أم على بيعد -
ـ عػن مصػدر االىتزازات سػكة اضتديد(،كنشػري ىنػا 27 النقطة الثالثة عند السػور مباشػرةن،أم علػى بيعػد-

 تتناقص. إىل أف ىذه اظتسافة غري متساكية على طوؿ مسار السور الشمايل،فتارة تزيد كتارة أخرل
كقبل مباشرة التسايالت قمنا بتثبيت اعتاتف مع األرضية مباشرةن،لتحتة معو االىتزازات النارتة عػن    

الػػذم  1.32اإلصػػدار رقػػم   Meter   Accélorometer أكسػػيلوركمرت بتػػػطبي حركػػة القطار،كقػػد استػػػػػػعنا 
 أنظر الصورة ا تية: اظتعطيات،،لتسايل ((keuwlsoft 1 قامت ب ؾتازه كتطويو شركة كاكؿ سوفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مع األرضية،كتشغيل التطبيل G935-SMإيدج 7(:تبين كيفية تمبيت الهات  جالجسي س81الصورة رقم)

Accélorometer .الخاص بتسجػػيل االىتزازات 
 ادر اإلشارة إىل أف االىتزازات تنقسم إىل ثالثة ػتاكر تتمثل يف مايلي:    

                                  
باسػػػػتعماؿ اعتواتػػػف الذكيػػػة،مقرىا يوجػػػػد         لقياسػػػاتل الربغتيػػػػات اإلعالميػػػةصػػػناعة يف  keuwlsoft كػػػػاكؿ سػػػوفت   ختػػػتص شػػػركة-1

 www.keuwl.com يف العاصمة الربيطانية لندف،أنظر:
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 :تتاو ذبذباتو االىتزازية من األماـ إىل اطتلف.Xاور -
 :تتاو ذبذباتو من اليسار ؿتو اليمني. Yاور -
 :ذبذباتو تتاو من األسفل ؿتو األعلى.Zاور -
 فذبذباتو عمودية،أنظر الصورة ا تية: Zعتما ذبذبات أفقية،أما اور  Yك Xأم كالن من اورين    

              
 
 
 
 
 

 
 (:تبين االتجاىات الخا ة بالموجات االىتزازية.82الصورة رقم)

 كقد جاءت موجات االىتزازات يف نقاط التسايل على النحو التايل :   
 النقطة األكلى عند تسكة الحديد:-

         
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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 .عند تسكة الحديدX الخاص بالمحور (:يبين تسارع االىتزازات10المنحنى البياني رقم)         
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 .عند تسكة الحديدZ الخاص بالمحور (:يبين تسارع االىتزازات12المنحنى البياني رقم)           

 :المانية في المنتص  النقطة-

            .عند تسكة الحديدY االىتزازات الخاص بالمحور (:يبين تسارع11المنحنى البياني رقم)

 .في المنتص  X تسارع االىتزازات الخاص بالمحور (:يبين13المنحنى البياني رقم)       
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 .المنتص  في Y تسارع االىتزازات الخاص بالمحور (:يبين14المنحنى البياني رقم)  

 .في المنتص  Z (:يبين تسارع االىتزازات الخاص بالمحور15رقم) المنحنى البياني      
 :الحائط النقطة المالمة عند-

 .عند الحائط X (:يبين تسارع االىتزازات الخاص بالمحور16رقم) المنحنى البياني  
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االختالؼ الواضح يف حدَّة التسارع اطتاص  للمحاكر اظترئية ا ثار يتضح من اظتنحنيات البيانية أعاله
كذلػػة نتياػػة ،Z ػتػػورأك  Y ػتػػورأك  X باظتوجػػات االىتزازيػػة النااػػة عػػن حركػػة القطار،سػػواءان اطتاصػػة مبحػػور

اخػػتالؼ النقػػاط الػػيت يفَّ فيهػػا تسػػايل االىتزازات،كىػػذا مػػا ي كػػد دكر اظتسػػافة الفاصػػلة يف التخفيػػف مػػن 
 حٌدة اظتوجات االىتزازية.                

كبعد الوقوؼ على اظتسار ااكر السالفة الذكر،تبني لنا أفَّ اظتوجات اليت ينار عنهػا ضػرر ميكػانيكي    
فػال تشػكل موجاتػو خطػران  Yأمػا اػور،Z ك Xالػيت تنبعػث عػن اضتركػة ا ليػة كفػ  اػور على السور ىي 

علػػى السػػور ألهنػػا تنتشػػر يف القشػػرة السػػطحية مػػن اليمػػني ؿتػػو اليسػػار،أم موازيػػان للسػػور،كحم إف كانػػت 

 .عند الحائط Y االىتزازات الخاص بالمحور (:يبين تسارع17المنحنى البياني رقم)     

 .عند الحائط Z الخاص بالمحػور (:يبين تسارع االىتزازات18البيػػاني رقم)المنحنى           
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إالَّ أف مسػػػارىا مػػػن األمػػػاـ ؿتػػػو اطتلػػػف جعلهػػػا ،تنبعػػػث ىػػػي األخػػػرل بشػػػكل مػػػوازم Xموجػػػات ػتػػػور 
 مشكلة بذلة ضربات متتالية لو. ـ بالسورتصطد
 :Z ك Xكسنتحدث عن أىم موجات االىتزازية ت ثريان،اظتتمثلثاف يف موجات ػتور    
 :Xمحور  موجات-أ   

 مػػع متعامػػدة فهػػي نظػػران ظتسػػارىا مػػن األمػػاـ ؿتػػو اطتلػػف نظػػران ظتسػػارىا مػػن األمػػاـ ؿتػػو اطتلف،كلػػذلة   
القػػػوؿ أهنػػػا األكثػػػر تكوينػػػان للضػػػرر اظتيكػػػانيكي،يف حالػػػة كجػػػود معلػػػم ،نتكػػػن  لالسػػػتقراره كمزعزعػػػة اصتػػػدار

تارمتي يقف موازيان عتا كبقايا السور الشمايل للموقع األثرم اظتنصورة،ألف القطار يدفعها بشكلو عمودم 
 Forceؿتػػػػػػػػو األمػػػػػػػػاـ،لتخرتؽ بػػػػػػػػذلة اعتيكػػػػػػػػل البنػػػػػػػػائي للسػػػػػػػػور األثرم،ػتدثػػػػػػػػة قػػػػػػػػوةن مفقػػػػػػػػدة للتػػػػػػػػوازف

Déstabilisatrice عليو،تيضعف دتاسة مادة بنائو اظتتمثلة يف الطابيا(pisé)  بسبب حدكث الشركخ 

،كىكػػػػذا دكاليػػػػة تتكػػػػرر مػػػػرتني يف اليػػػػـو الواحػػػػد طيلػػػػة األسػػػػبوع،كبعد القطار أما ترجػػػػع إىل مصػػػػدرىا 
يف اظتنحػػػػػػم البيػػػػػػاٍل اطتػػػػػػاص بػػػػػػو عنػػػػػػد النقطػػػػػػة األكىل قػػػػػػرب السػػػػػػكة  Xتفحػػػػػػص قيمػػػػػػة التسػػػػػػارع ػػػػػػور 

أم حػوايل أربػع مػرات تسػارع اصتاذبيػة ،ك قصػى حػدو عتػا 2ـ/ثػا38 أهنػا كصػلت إىل حػوايلاضتديدية(،تبني 
مالصػػقان لسػػكة اضتديػػد ف نػػو سػػييدفع إىل  إذا كػػاف السػػور األثػػرمكىػػو مػػا يعػػين أنػػو ،2ـ/ثػػا9.81اظتقػػٌدرة بػػػ

 األماـ بقوة تقدَّر اوايل أربع مرات ضعف كتلتو.
من سكة اضتديد،كجدنا أف قيمة تسػارع ػتػور  ـ13.45أم على بيعد كبعد انتقالنا إىل النقطة الثانية    
X  كنفػػػػ  الشػػػػػيء عنػػػػد انتقالنػػػػػا إىل النقطػػػػػة2ـ/ثػػػػػا1.3تناقصػػػػت بشػػػػػكل ملحػػػػوظ لتصػػػػػل إىل حػػػػوايل، 

 .2ـ/ثا0.61ـ من سكة اضتديد،زادت قيمتها يف التناقص لتصل إىل حوايل 27الثالثة،أم على بيعد
 :Z محور موجات-ب   
تعتػػػػػرب ىػػػػػذه اظتوجػػػػػات خطػػػػػرة علػػػػػى اظتػػػػػوركث اظتػػػػػادم الثابػػػػػت ظتسػػػػػارىا العمػػػػػودم كمػػػػػا ذكرنػػػػػا ذلػػػػػة    

فيهػػا مػػع اظتوجػػات  تشػػرتؾ Force Déstabilisatriceمفقػػدة للتػػوازف سػػابقان،حيث تتولػػد عنهػػا قػػوة 
       لتػػنخفض 2ـ/ثػػا27كقػػد حتػػٌددت قيمػػة ىػػذه اظتوجػػات بػػالقرب مػػن سػػكة اضتديػػد عنػػد Xاالىتزازيػػة ػػور
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بػػػػالقرب مػػػػن اضتػػػػائ ،نف  األمػػػػر حػػػػدث مػػػػع اظتوجػػػػات  2ـ/ثػػػػا0.59يف اظتنتصػػػػف،ا إىل  2ـ/ثػػػػا3.9إىل 
كلمػػػا ابتعػػػدت عػػػن مصػػػدر ،حيػػػث أخػػػذت ىػػػي األخػػػرل يف التنػػػاقص  Y االىتزازيػػػة اظتتحركػػػة كفػػػ  اػػػور

 :كاظتنحم البياٍل ا تينيكلتوضيح الصورة جيدة نقديـ اصتدكؿ  االىتزازات
  Accélération التسارع                   

 قيمة التسارع                   
 نقطة التسايل

قيمة التسارع القصول 
 Xور 

قيمة التسارع القصول 
 Yور 

قيمة التسارع القصول 
 Zور 

 2ـ/ثا 27 2ـ/ثا15 2ـ/ثا38 ـ منها(.01عند سكة اضتديد على بيعد 

ـ عػػػػػػن سػػػػػػكة 13.45يف اظتنتصػػػػػػف على بيعػػػػػػد 
 اضتديد(.

 2ـ/ثا3.9 2ـ/ثا1.55 2ـ/ثا1.3

 2ـ/ثا0.60 2ـ/ثا1.5 2ـ/ثا0.65 ـ عن سكة اضتديد(.27عند السور  على بيعد
 

الناتجة عن حركة  (Z,Y,X)(:يبين قيم التسارع القصول الخا ة بالموجات االىتزازية 29الجدكؿ رقم)
 مركر القطار عند نقاط التسجيل.

 اظتنحم البياٍل ا يت:بح ما كرد يف اصتدكؿ أعاله كنوضي 

 
 

 التسجيل.عند نقاط  في (Z,Y,X)(:يبين مػػسار الموجات االىتزازية 19المنحنى البياني رقم)
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مػػن خػػالؿ رتيػػع مػػا يفَّ تقدنتػػو سػػالفان عػػن اظتوجػػات االىتزازيػػة اظتنبعثػػة عػػن حركػػة القطػػار بػػالقرب مػػن    
السور الشمايل للموقع األثرم اظتنصورة،يتضح جليان أف لعملية التنمية اضتضرية ت ثري كاضػح علػى اظتػوركث 

يف تنمية كترقيػة اجملػاؿ اضتضػرم  اظتادم،إذ يعترب مشركع السيكة اضتديدية أحد اصتوانب اظتهمة اليت تساىم
لتػػوفري متطلبػػات ف ػػة معينػػة مػػن اجملتمع،كىػػو بػػذلة أحػػد األكجػػو البػػارزة للتنميػػة اضتضرية،كينحصػػر ت ثريىػػا 
           أساسػػػان مػػػن يف ىػػػذا النػػػوع مػػػن اظتشػػػاريع يف حػػػدكث اىتػػػزازات مػػػن النػػػوع األكؿ أم الدكرية،كقػػػد تسػػػبَّبت 

          لتارمتيػػػة كأطػػػالؿ اظتواقػػػع األثريػػػة،كىو يتفػػػ  مػػػع مػػػا حػػػدَّده اظتختصػػػوف يف تشػػػق  كتصػػػدع جػػػدراف اظتعػػػامل ا
،الػػذم دتػػت إليػػو اإلشػػارة DIN 4150مػػن اظتعهػػد األظتػػاٍل لتوحيػػد القياسػػي الػػدكيل الكػػائن مبدينػػة بػػرلني 
يف تسػػايل االىتػػزازات عنػػد  (Z,Y,X سػػابقان،حيث تبػػني أفَّ القػػيم اظتتحصَّػػل عليهػػا للمحػػاكر الػػثالث 

ػػػػػػديدت  السػػػػػػور قػػػػػػد اػػػػػػاكزت القيمػػػػػػة الػػػػػػيت تتحملهػػػػػػا اظتعػػػػػػامل                التارمتيػػػػػػة كأطػػػػػػالؿ اظتواقػػػػػػع األثريػػػػػػة،كاليت حي
مبحاذاة     Zيف ػتور اظتوجات العمودية 2ـ/ثا0.60،حيث كصلت أصغر قيمة قصول عند 2ـ/ثا0.02بػ 

وصػػى  ػػا مػػن قبػػل اظتختصػػني،كقد كجػػدنا عنػػد معاينتنػػا اظتيدانيػػة السػػور،أم قرابػػة ثالثػػة أضػػعاؼ القيمػػة اظت
شقوؽ كتصدعات على مستول اصتػزء العلػوم مػن سػوًر كأبػراًج اظتوقػع األثرم،كىػو مػا ي كػد تػ ثر اظتػوركث 

 دػػػذا صحَّة ما أشار إليو اظتختصني حوؿ القيمة اظتوصى  ا،كقػػاظتادم الثابت بتبعيات التنمية اضتضرية،كك
ـ،يف حػني تػراكح 2ـ ك1.50 بطػوؿو تػراكح مػا بػني  جاءت بشػكل عمػودم دتتػد مػن األعلػى ؿتػو األسػفل

سػػػم،كقد الحظنػػػا ذلػػػة علػػػى طػػػوؿ السػػػور الشػػػمايل كأيضػػػان بقيػػػة 7سػػػم ك5عػػػرض فاػػػوة الشػػػ  مػػػا بػػػني 
             ة األجػػػزاء األخػػػرل يف السػػػور اصتنػػػويب كالغػػػريب كالشػػػرقي،ككاف أكثػػػر كجػػػود عتػػػا دائمػػػان عنػػػد النقػػػاط القريبػػػ

             كؼترجػػو  07مػػن اػػاكر الرئبسػػية الػػيت تعػػرؼ حركػػة مركريػػة  ليػػة نشػػيطة،مثل مػػدخل الطريػػ  الػػوطين رقػػم 
مػػن اظتوقػػع األثرم،كعلػػى مسػػتول السػػور اصتنػػويب الػػذم دتػػر جبػػواره أحػػد الطػػرؽ اظت ديػػة إىل نػػواحي مدينػػة 

 أنظر الصورة ا تية:تلمساف بين بوبالف(،كأما عن عينة من تلة الشقوؽ 
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السور بمختل  األماكن من  االىتزازاتعن ناتجة شركخ كتشققات  عينة عن(:تبين 83الصورة رقم)
 .الشمالي للموقع األثرم للمنصورة

 

( أف تسػارع 18كالحظنا من القيم اظتتحصَّل عليها يف التسػايالت،كمن اظتنحػم البيػاٍل السػاب  رقػم     
تناسػػػبان عكسػػػيان مػػػع اظتسػػػافة،فكلَّما تناقصػػػت زادت قػػػوة االىتزازات،كبالتػػػايل زادت االىتػػػزازات يتناسػػػب 

حػػدَّة ت ثريىػػا،كإذا زادت قلَّػػة قػػوة االىتػػزازات كخػػفَّ ت ثريىػػا،كلكن بػػالرغم مػػن ذلػػة يػػ دم تكرارىػػا يوميػػان         
 الطويل،ألهنا ستحدث قوة متعبة  اظتدل على البناء مواد تعب ت ثري تتَّ تى عن  اليت إىل حدكث الشقوؽ

Force de Fatigue  كمػن يفَّ اهنيػار اظتعلػم التػارمتي   على اظتبم تضعفو شي ان فش ء إىل أف يسق  دتامان،
كلية،كادر اإلشارة إىل أنو ىناؾ عامل  خر لو ت ثري علػى قػيم التسػارع يتمثػل يف طبيعػة الرتبة،فقػد تبػنٌي 

             و بتسػػايل االىتػػػزازات تركيبػػة متماسػػػكة كصػػلبة،كذلة حسػػػب مػػا أفادنػػػا أفَّ لرتبػػة اظتكػػاف الػػػذم قمنػػا فيػػػ
بو ؼترب األشغاؿ العمومية للغرب الكائن مقرَّه اي أيب تاشفني  تلمساف(،كقد تبنٌي عتم ذلػة مػن خػالؿ 

لػذم السرب اصتزرم اظتناز من طرفهم قبل مباشرة أشغاؿ النفػ  األرضػي الػراب  بػني إنتامػة كحػي مػاخوخ ا
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   كلكػػن بػػالرغم مػػن ذلػػة يػػ دم تكرارىػػا يوميػػان (1 ـ.2.50حػػوايل  ال يبعػػد عػػن اظتوقػػع األثػػرم اظتنصػػورة إالَّ 
 ،كمن يفَّ اهنيػار اظتعلػم التػارمتي كليػة،ألهنا سػتحدث قػوة متعبػة وتضرر السػور الػديفاعيإىل حدكث الشقوق

Force de Fatigue  دتامان،مثلمػػا يقػػـو شػػخص لػػو قػػوة  علػػى اظتبػػم تضػػعفو شػػي ان فشػػ ء إىل أف يسػػق
معينػػػة بقطػػػع سػػػلة حديػػػدم اعتمػػػادان علػػػى احػػػداث حركػػػة يف كسػػػطو مػػػن األعلػػػى إىل األسػػػفل بشػػػكل 

 منتظم،كىو ما سيولد قوة تيتعب تلة اظتادة تكسرىا يف هناية اظتطاؼ.                
طػػرؼ اظتعهػػد األظتػػاٍل  دَّد مػػناػػ،ISO/TC/108/SG-2بػػػ  كنشػػري إىل أف ىنػػاؾ معيػػاران  خػػر يسػػمى   

 اتوخػػاص بقيػػاس كتقيػػيم االىتػػزاز اظتيكػػانيكي كصػػدملتوحيػػد القياسػػي الػػدكيل اظتوجػػود مبدينػػة برلني،كىػػو 
،كجػػاءت اظتعػػايري (Z,Y,X ،كفقػػان للقيمػػة القصػػول جملمػػوع اػػاكر االىتزازيػػةا الت كاظتركبات نعػػ النااػػة

   عليها ػتدَّدة على النحو ا تكاألضرار اظتتف
  

ISO/TC/108/SG-2 :للقيم القصول لمحاكر االىتزاز كالضرر دالمحدَّ  (:يوضس المعيار30الجدكؿ رقم)   

Georgio Torraca,Matériaux....,Op.cit,p:60 الناتج عنها،عن   
باظتعادلػػػة ( Z,Y,X مػػػن خػػػالؿ حسػػػاب القػػػيم القصػػػول اظتتحصَّػػػل عليهػػػا التسػػػايالت لكػػػل ػتػػػور    

يتضػح أفَّ تسػػارع (2        تسارع ػتور       تسارع ػتور     تسارع ػتور √    الرياضػية ا تيػػة:

االىتزاز اظتساَّل عند السكة اضتديد يتماشى مع القيم اظتذكورة يف اطتانة الػثالثة من اصتدكؿ،فقد كصػلت 
منها،أمػا ،كعليو نتكن القوؿ أهنا ستكوف شػديدة الوقػع علػى السػور إف كػاف بػالقرب 2ـ/ثا48إىل حدكد 

تسارع اىتزاز الػنقطة الوسطى فااء موافقان لقيم اطتانة الثانية من اصتدكؿ مع فػارؽ بسػي ،حيث كصػلت 
 ،كفيمػػػا متػػػص النقطػػػة الثالثػػػة الػػػيت  منػػػا يف الدراسػػػة،أم القريبػػػة مػػػن السػػػور،فقد2ـ/ثػػػا4.39 إىل حػػػدكد

                                  
:  ،يػػـو-LTPO-تلمسػػافبالتقػػين مبخػػرب األشػػغاؿ العموميػػة للغػػرب اصتزائػػرم القسػػم رئيسػػة  عشاشػػرة السػػيدة مػػع شػػفوية مقابلػػة -1

 صباحان. 10على الساعة  2017أفريل 18
2-Georgio Torraca,Matériaux....,Op.cit,p:60 
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ليػػو يف اطتانػػة األكىل مػػػن ،كىػػػي أصػػغر اػػوايل النصػػػف مػػن اضتػػد األدٌل اظتشػػػار إ2ـ/ثػػا1.74كصػػلت إىل 
 اصتدكؿ.

كؽتَّػا الشػة فيػو أف اطتػ  اصتديػد شػرؽ غػرب الػذم أشػرنا إليػو يف العامػل اإلدارم أنػو سػيمر يف نفػ  
مسػار اطتػػ  القػدَل عنػػد دخولػػو مدينػة تلمسػػاف،أم بػػالقرب مػن السػػور الشػػمايل للموقػع األثػػرم اظتنصػػورة 

           كثػػػػر عػػػػددان سيضػػػاعف ال ػتالػػػػة مػػػػن حػػػػدَّة التػػػ ثري لزيػػػػادة كزنػػػػو،إذ سػػػػتكوف لػػػػو قػػػاطرات أكػػػػرب حامػػػػان كأ
من قػاطرات 

طار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق
ػػػػػػػػػػػػػاضتايل،كأي

ضػػػػػػان سػػػػػػرعة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػأكرب،حي

من شدَّة قوة ت ثريه،كعليػو سػتتغري القػيم السػالفة   التايل ػكم/سا ؽتَّا سيزيد من كتلتو كب220قدَّر بػ ػػػث ت
كغريىػا،لكن يبػدك الذكر،كسيعود ذلة بالسيلب على السور الديفاعي الذم أؾتز ليقاـك ضػربات اظتنػاجي  

 أنو لن يستطيع التحمل كط ة التنمية اضتضرية،كستختفي بقاياه يف يـو من األياـ.
 :اعتداءات الهػػػػدـ كالتخريب-3   
تصيا التنمية اضتضػرية مبشػاريعها اظتختلفػة الطػابع قالبػان عمرانيػان عصػريان تغيػب فيػو إىل حػد  بعيػد اضتلقػة    

لػػةن كتفصػػيالن،فمن القليػػل النػػاذر اظتتبقػػي مػػن الػػرتاث اظتػػادم الػػذم ال زاؿ الواصػػلة بػػني اظتاضػػي كاضتاضػػر رت
مػػاثالن للعيػػاف يكابػػد كيػػالت الزمن،بػػات العثػػور علػػى معلػػم تػػارمتي أك موقػػع أثػػرم ػتتفظػػان جبميػػع تفاصػػيلو 
  األصػػيلة الػػيت حبكهػػا اظتعمػػارم اظتسػػلم قػػدنتان أمػػران أشػػبو باظتسػػتحيل،بل أكثػػر مػػن ذلػػة فقػػد أصػػبحنا نقػػرأ
عػػن الػػبعض منهػػا مػػن الكتػػب فقػػ  ظتػػا طاعتػػا مػػن حتطػػيم كختريب،ىػػذا الواقػػع صػػادفنا كجػػوده مػػن خػػالؿ 
اظتعاينة اظتيدانية للمدف اليت أخذناىا عينة لدراسة ت ثري التنميػة اضتضػرية علػى اظتػوركث اظتػادم الثابت،فقػد 

          مشػػػػركع تنمػػػػوم  اسػػػػتوقفتنا بعػػػػض اضتػػػػاالت الػػػػيت تعرضػػػػت للتحطػػػػيم كالتخريػػػػب العمػػػػدم بغػػػػرض اؾتػػػػاز

 الضرر اظتيكانيكي النات  (Z,Y,X غتموع القيم القصول اكر 
 شقوؽ خفيفة ال تظهر جيدان بوضوح على اصتدراف كالطالء. 2ـ/ثا5إىل  2ـ/ثا3من 
 شقوؽ تظهر بوضوح،كتعرتم العناصر األساسية كاألعمدة. 2ـ/ثا30إىل  2ـ/ثا 5من 
 شقوؽ كبرية جدان يصاحبها ضعف يف ىيكل اظتبم.  2ـ/ثا100إىل  2ـ/ثا30من 
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أمػاـ اظتناػزات  لو عالقػة مباشػرة ااجيػات أفػراد اجملتمع،كىػو مػا أكػدَّ لنػا أف أقتيػة الػرتاث اظتػادم تتالشػى
مل يرتكب من طرؼ أفراد اجملتمػع بقػدر مػا ارتكػب  اضتضرية العصرية،كاظتالحظ يف األمر أف ىذا االعتداء
األمػػور اظتتعلقػػة بعمليػػات البنػػاء كالتعمػػري كفقػػان ظتػػا ىػػو  مػػن طػػرؼ السػػلطات اليػػة الػػيت مػػن شػػ هنا ضػػب 

 .29/90من قانوف البناء كالتعمري 69ك45 اظتادتني منصوص عليو يف
إفَّ ىػػػذا الوضػػػع مشػػػابو ظتػػػا عاشػػػو اظتػػػوركث اظتػػػادم مػػػن حتطػػػيمو ك ػػػدَل إبَّػػػاف الفػػػرتة االسػػػتعمارية،حينما 

كػز فيهػا كفػ  منظػوره العمػراٍل الغريب،كمػا رأينػا ذلػة حاكؿ اظتستعمر الفرنسي إعادة ىيكلة اظتدف اليت دتر 
سابقان يف كلو من مدينة تلمساف كندركمة،أما مدينة ىنني فقد اكتفػى باسػتنزاؼ ثركا ػا اظتعدنيػة مػن دكف 
أف يناز فيها مدينةن جديدة،كؽتا الشة فيو أفَّ امتداد ىذا النوع من االعتداءات،كتكر ر نف  السػيناريو 

مل ي ت مػن العػدـ،إفتا عػن عوامػل أتينػا علػى ذكرىا،إضػافة لألميػة الرتاثية،كأيضػان للحػرص  بعد االستقالؿ
اظتبػػالا فيػػو مػػن طػػرؼ أفػػراد اجملتمػػع عامػػة علػػى اخػػتالؼ مسػػتويا م حتقيػػ  اظتصػػا  اظتاديػػة اظتعاصػػرة،ككذا 

ـ ىػػػذه اصػػػالت االرتبػػػاط فكريػػػان كثقافيػػػان مبػػػا ىػػػو موجػػػود يف العػػػامل الغػػػريب مػػػن طػػػرؽ بنػػػاءو كغريىا،كأمػػػا
أصبحت اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية يف نظرىم حارة عثػرة بكػل مػا حتملػو الكلمػة مػن معػم يف طريػ  

 التنمية اضتضرية اليت توفر عتم إطاران معيشي كرَل.
كعن أىم االعتداءات اظتساَّلة ضد الرتاث اظتادم الثابت الظاىر منػو كاظتطمػور يف بػاطن األرض،فقػد 

             حػػدكثها أثنػػاء التحقيػػ  اظتيػػداٍل بكػػلو مػػن مدينػػة تلمسػػاف ك ندركمػػة كىنػػني،كعن أىػػم مػػا سػػالناه  عاينػػا
 يف اظتدينتني اظتتبقيتني فنذكر مايلي:

 مدينة تلمساف: 3-1
 تخريب موقع أثرم بالجهة الجنوبية الغربية من القطاع المحفوظ: 3-1-1

يقع ىذا اظتوقع األثرم بالتحديد يف كلية الطب،كىو يعترب جزء من القطاع افوظ ظتدينة تلمساف اظتعلػن 
،كاكم كونػو كػذلة،فاحتماؿ كجػود بقايػا أثريػة فيػو كارد،كنػرل 09/403عنو مبوجب اظترسـو  التنفيذم
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اليت جاء   32اظتادة رقم  98/04ستقى من القانوف ػػػأنو يتف  أكثر مع مفهـو اميات األثرية،كىو ما يي 
 لىػػػػعوم ػػػػػػكن أف تنطػػػػػػػػقيب،كنتػػػػػفيها أهنا مساحات مل يسب  أف أيجريت عليها عمليات استكشاؼ كتن

مواقع كمعامل مل حتدَّد ىويتها،كمل ختضع إلحصاء أك جرد،كقد ختتزف يف باطنها  ثاران،كحتتوم علػى ىياكػل 
صػادفنا كجػوده أثنػاء التحقيػ  اظتيػداٍل الػذم قمنػا بػو ظتعاينػة مشػركع إؾتػاز اظتقػر  كىو مػا،(1 أثرية مكشوفة

الذم يعترب مثاالن عن ت ثري التنمية اضتضرية،فبعد قيػاـ  2014اصتديد لقسم الصيدلة يف كلية الطب سنة 
ن صػاحب اظتشػػركع بػػاضتفر إىل حػػوايل ستسػػة أمتػػار يف بػاطن األرض كيشػػف النيقػػاب عػػن بائكػػة تتػػػكوف مػػ

 .(84أربعة أقواس مبنية من مادة ا جر،نتتد مسارىا من الشرؽ ؿتو الغرب،أنظر الصورة رقم 
حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
رأينػػػػػػػػػػػػػػا أهنػػػػػػػػػػػػػػا  
كانػػت عنصػػر 
معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم 
يكػػػويف ىيكػػػػل 
جسػػػػػػػػر ظتػػػػػػػػركر 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف 

طغرم الػذم سػبقت اإلشػارة إىل ػػاظتدينة،كالقوافل التاارية الوافدة جهة الغرب عرب باب سيدم بورتعة اظت
 اٍل ػػالفصل الثرلتو يف ػػػػض

مػػن ىػػذه األطركحػػة،كذلة ألنػػو أيؾتػػز يف مسػػار الطريػػ  اظتػػ دم إليػػو،كبالرغم مػػن ظهػػور بقايػػا ىػػذا اظتعلػػم 
،كىػو اليػـو 2016(،كقػد أنتهػي منػو يف سػنة 85األثرم إالَّ أفَّ إؾتػاز اظتشػركع تواصػل،أنظر الصػورة رقػم 

الصػػيدلة،أمَّا مػا كيجػػػد يف باطنػو فقػػد عبػارة عػن مبػػم متكػوف  مػػن ستسػة طوابػػ  يتضػمن قاعػػات لتػدري  
معتربة منو.  اختفت معاظتو لألبد بعدما خيريبت كحيطيمت أجزاء ه

                                  
  09،مرجع ساب ،ص:98/04  اصتريدة الرشتية،القانوف-1
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 تهديم جزء من السور الشرقي للموقع األثرم المنصورة: 3-1-2
لتحصػينها كتػوفري مدينة اظتنصورة كباقي اظتدف اإلسالمية ب سوار دفاعية من مػادة الطابيػا  أحيطت لقد   

،كأثناء إؾتاز اظتشػركع التنمػوم اظتتمثػل يف الطريػ  عامل األمن،مثلما سبقت اإلشارة إليو يف ىذه الدراسة 
الػػراب  بػػني مدينػػة تلمسػػاف كاضتػػدكد اظتغربيػػة،قاـ اظتسػػتعمر بتمريػػر مسػػاره يف كسػػ  اظتوقػػع األثػػرم  07 رقػػم

 ـ،أم العرض اظتخصص للطريػ ،كيف العقػد اظتاضػي07بعد أف حطَّم جزءان من السور الغريب بعرض قدره 

أفَّ  (22(ك 21  مػػع كثػػرية اضتركػػة ا ليػػة الػػيت كمػػا رأينػػا يف اصتػػدكؿ رقػػميفَّ توسػػعة عػػرض الطريػػ  ليتوافػػ  
ـ ينقسػػػم إىل 20ػػػػ ،كييقػػػدَّر العػػػرض اضتػػػايل للطريػػػ  بػػػػ2016إىل  2015عػػػدد اظتركبػػػات تزايػػػػػد مػػػن سػػػنة 
(،أم أنػو تضػاعف بػ كثر مػن مرتني،ىػذه 86  الصػورة رقػم يَّاب،أنظػػػػرلإلقسمني كاحد للػذىاب كا خػر 

التوسػػعة اسػػتدعت حتطػػيم اظتزيػػد مػػن أجػػزاء السػػور الشػػرقي،كمل يتوقػػف تػػ ثري ىػػذا الطريػػ  عنػػد ىػػذا اضتػػدي 
فق ،فقػػػد أحػػػدث تشػػػققات يف اصتػػػزء القريػػػب منػػػو كمػػػا أشػػػرنا إىل ذلػػػة سػػػابقان،نتياة لالىتػػػزازات الػػػيت 

حركػػة اظتركبػات ا ليػػة اظتػػارة مػػن ىناؾ،لقػد تػػ ثرت القيمػػة الفنيػة كالتارمتيػػة عتػػذا السػػور  تسػببت يف حػػدكثها
 بفعل اقتالع جزء منو،لعدـ تالئم مشهده العاـ عند من يشاىده.

 أثرم بحي الكدية:تخريب موقع  3-1-3   
لقػػد أشػػرنا يف حػػديثنا عػػن العامػػل االجتمػػاعي أفَّ حػػي الكديػػة تكػػوَّف كػػ فرازو مباشػػرو للنمػػو الػػدنتوغرايف    

اضتاصػػل جػػرَّاء تػػوفر اظترافػػ  الضػػركرية يف اظتدينػػة بعػػد اسػػتفاد ا مػػن تنميػػة حضػػرية كاسػػعة النطػػاؽ كؼتتلفػػة 
تلمسػػػاف لالسػػػتفادة مػػػن  دينػػةم ىل االقػػػرتاب أكػػػرب قػػدر ؽتكػػػن مػػػناجملػػاالت،األمر الػػػذم دفػػػع بالسػػكاف إ

التاهيزات اإلدارية ذات الطابع االجتماعي كالتعليم كالصػحة كغريىػا مػن األمػاكن الػيت تػوفر عتػم أمػاكن 
دائمة للعمل خاصة أنو يفَّ إؾتاز اظتنطقة الصناعية يف عني الدفلى اليت أنشئ فيهػا العديػد مػن اظت سسػات 

ل ىػػػذه األحيػػػاء العشوائية،أصػػػبح مػػػن الضػػػركرم تفعيػػػل دكر ،كأمػػػاـ بػػػركز مثػػػالعملػػػة يف ميػػػداف الصػػػناعة 
سػػػػنة  اظتناػػػػز (POS)قمنػػػػا مبعاينػػػػة ؼتطػػػػ  شػػػػغل األراضػػػػي اظتخطَّطػػػػات اضتضػػػػرية يف تلػػػػة اصتهة،كعليػػػػو 

ػػا لػػو  مثػػل ىػػذه اطتػػاص اػػي الكدية،كللتػػذكري فقػػ  1998 اظتخطَّطػػات تناػػز مػػن أجػػل درء اطتطػػر عمَّ
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أثنػػػاء تفحصػػػػنا ،ك (1 خصوصػػػػية األمػػػاكن ذات الطػػػابع التػػػارمتيعلػػػى  اضتفػػػاظعالقػػػة مبوضػػػوع اثنػػػا،كىو 
لصفحاتو كقع نظػرنا على أحد اظتخططات اظتتعلقة بتصميم التامػع السػكين ضتػي الكديػة يتضػمن كيفيػة 
توزع اظتساكن كأىم الشوارع كغري ذلة،باظتوازاة مع ذلة دتَّت اإلشارة فيو لوجود موقع أثرم ركمػاٍل كػاف 

 دنية، أنظر اظتخط  ا يت:عبارة عن زتامات مع
 
     
 

اظتيػػداٍل الػػذم قمنػػا بػػو يف اصتهػػة الشػػمالية ضتػػي الكديػػة تبػػنٌي لنػػا كجػػود أمػػر لكػػن مػػن خػػالؿ التحقيػػ  
شػييد فػوؽ اظتوقػع األثػرم  2ـ1000مناقض ظتػا أشػري إليػو يف اظتخط ،فقػد كجػدنا ملعػب مسػاحتو حػوايل 

(،يقابلػو مػن جهػة الشػماؿ مسػاحة ؼتصصػة ظتشػركع سػكين،كمن اصتنػػوب 87الركمػاٍل،أنظر الصػورة رقػم 
 طري ،أما شرقان فتقابلو مساكن فردية،كغربان طري ،أنظر الصورة ا تية: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

نتكن الوقوؼ على ما الحظناه من خالؿ اظتقارنة بني اظتخط  الساب  كالصورة أعاله،أفَّ اظتوقع    
للكدية  (POS)األثرم قد خيريب دتامان كأتلفت معاظتو كلية،كادر اإلشارة إىل أف ؼتطَّ  شغل األراضي

                                  
 04،مرجع ساب ،ص:90/29الرشتية،القانوف  اصتريدة-1

 (:يبين مكاف كجود الموقع األثرم بالجهة الشمالية من حي الكدية،عن:17المخطط رقم)
Agence National     d’aménagement du territoire(ANAT),Plan d’occupation de sol 

(POS),Zone Est d’Elkodia,Tlemcen,1998,p:15 

 

هة الشمالية الشرقية لحي  (:تبين إنجاز الملعب في مكاف الموقع األثرم الركماني بالج88الصورة رقم)
 www.google earthe.com الكدية.عن:
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يف اظتلح  اطتاص بو تقرير أعدَّ من طرؼ رتعية أحباب الرتاث بتلمساف ذكر فيو موقع أثرم تضمَّن 
ادلة،أكتشفت فيو سنة  قطع النقدية  1972يسمى نسبة للعني اظتوجود بالقرب منها اظتلقَّبة بعني غتى

بوركيبة  قطعة، مل يذكر إف كانت دراىم أـ دنانري(،كقد أرجعها كله من رشيد 10000يقدَّر عددىا بػ
ف ف مكاف االكتشاؼ ىو  37،كمبوجب اظتادة (1  كعبدالرزتن خليفة كمنري بوشناقي إىل الفرتة اظتوحدية

موقع أثرم،كبالنسبة  يطو فقد غزم باظتساكن الفردية كاصتماعية عمارة(،أم أنو تعرَّض ىو ا خر 
 لتخريب التنمية اضتضرية.

 ي:حفر جزء من تساحة البشير اإلبراىيم 3-1-4
تعترب ىذه الساحة جزء من اضتيز العمراٍل للمدينة العتيقة،تقع مقابل اظتتحف العمػومي للتػاريف كالفػن 
جهة الشرؽ،كقد تقاشتت يف فرتة االحتالؿ الفرنسي نف  اظتكاف مع ثكنة اظتعزكز،ككانت تسػمى  نػذاؾ  

كمػػػا ذكرنػػػا ذلػػػة يف  هابسػػػاحة االنتصػػػار،كقاـ ب ؾتازىػػػا كتوسػػػعتها علػػػى أنقػػػاض اظتسػػػاكن بعػػػد أف ىػػػدَّم
،بعػػػد أف حطَّػػػم اظتسػػػتعمر مػػػا كػػػاف موجػػػودان فوقهػػػا،أتى دكر أبنػػػاء (2 الفصػػػل اطتػػػام  مػػػن ىػػػذه األطركحػػػة

مدينتها لتحطيم ما بقي مطموران يف باطنها من أساساتو كلقنى أثرية تعك  بصدؽ ما كػاف كائنػان  نػذاؾ 
يف شػػهر جويليػة اظتنصػـر قيػػاـ أحػدىم حفػػر  مػن مسػتول معيشػػي،لقد عاينػا مػ خران أثنػػاء التحقيػ  اظتيػداٍل

(،كقػػػد قػػػديرت 89الزاكيػػة اصتنوبيػػػة الغربيػػػة مػػن السػػػاحة بواسػػػطة  لػػة اضتفػػػر اظتيكانيكيػػػة،أنظر الصػػورة رقػػػم 
ـ،ألؾتاز مشركع حسب ما قيل لنا خاص مبحَّل 3 ،أما عمقها  فوصل إىل حوايل2ـ80مساحتها اوايل 

 اارم.
  الزاكيػة الشػمالية الشػرقية مػن اظتسػاحة افػورة طػوؿ قطرىػا ال يتعػدلكقد لفت انتباىنا فوىة حفرة يف

سػػػم،كنرجيح أهنػػػا فوىػػػة أحػػػد اضتفػػػر الػػػيت كانػػػت تصػػػب فيهػػػا قنػػػوات الصػػػرؼ الصػػػحي اظتعركفػػػة باسػػػم 30
                                  

-1 Agence National d’aménagement du territoire (ANAT),POS  de  Zone EST 

d’Elkodia….,Op.cit,p  :93 

2 -André Lecocq,Op.cit,p:69  
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السلوكية،خاصػػػة أف القنػػػاة الرئيسػػػية الػػػيت تلتقػػػي عنػػػدىا بػػػاقي القنػػػوات كانػػػت دتػػػر عنػػػد السػػػور الشػػػمايل 
طبوغرافيتػػو منحػػدرة،كما ذكرنػػا ذلػػة سػػابقان يف ىػػذا الفصػػل،كىو مػػا سػػاعدىا علػػى للمشػػور فقػػد كانػػت 
 تصريف اظتياه بسهولة.

كمػػػا لفػػػت انتباىنػػػا يف ىػػػذا اظتشػػػركع ىػػػو أمػػػرين،األكؿ يتمثػػػل يف الغمػػػوض الػػػذم يلفػػػو،إذ مل نسػػػتطع 
ار عػن مديريػة التحصل على معلومات عن ماىيتو من قبل اصتهات اطتاصة اليت ال تبعد عنو إالَّ بضع أمت

الثقافة،أما األمر الثاٍل فتمثَّػل يف عػدـ اإلعػالف عػن رخصػة البنػاء يف مكػاف اظتشػركع،على النحػو اظتعمػوؿ 
بو يف مثل ىذه اضتاالت،كحم إف منحت لو من طرؼ مديريػة البنػاء كالتعمػري ؽتثلػة يف مكاتبهػا اظتوجػودة 

الػيت تصػمنت  69،كخاصػة اظتػادة 45و اظتػادة على مستول البلديات،فال لت  عتا ذلة تبعان ظتا تػنص عليػ
        ن شػػػػ نو أف نتػػػػ  بػػػػالرتاث الطبيعػػػػي كالتػػػػارمتي كالثقػػػػايف أكيشػػػػكل مػػػػبػػػػ م بنػػػػاء أكىػػػػدـ عػػػػدـ الرتخػػػػيص 

    بعػػػد استشػػػارة كموافقػػػة اظتصػػػا  اظتتخصصػػػة يف ىػػػذا اجملػػػاؿ كفقػػػا للقػػػوانني كالتنظيمػػػات السػػػارية  إالَّ  خطػػػران 
            القػػػوؿ أف كػػػل مػػػا لػػػو عالقػػػة بالتنميػػػة اضتضػػػرية سػػػواءان كػػػاف  االعتػػػداء نتكػػػن،كمػػػن خػػػالؿ ىػػػذا (1 اظتفعػػػوؿ

 ذا منفعة خاصة أـ عامة يبقى أخطر معوؿ ىدـ الرتاث اظتادم الثابت كطمسو.
 إحاطة بقايا معلم تاريخي بمسكن: 3-1-5   
أحػػد اظتعػػامل التارمتيػػة اػػي قباسػػة يتضػػمن داخلػػو بقايػػا 18ينحصػػر ىػػذا االعتػػداء يف بنػػاء مسػػكن رقػػم    

ـ 300الػػيت يػػػرجَّح أهنػػا كانػػػت بػػرج منفصػػػل عػػػن مدينػػة تلمسػػػاف،كىو يبعػػد عػػػن بػػاب القرمػػػادين اػػػوايل 
غربان،غالبية أجزائو كتفاصػيلو اظتعماريػة اختفػت كتالشػت دتامػان،كمل يتبػ  منػو إالَّ جػزئني صػغريين مػن سػوره 

األكؿ يعتػػػػرب تكملػػػػة لسػػػػور حػػػػػديقة اظتسػػػػػػػػكن ،اصتػػػػزء ـ05 يقػػػػدَّر بػػػػػحوايلـ كارتفاعهمػػػػا 1.50شتكهمػػػػا 
الػػشمايل،يعػػػػػػرض أمامػػػػو أحػػػػد الباعػػػػة بضػػػػاعتو،كاصتزء الثػػػػاٍل يقػػػػع داخػػػػل اظتسػػػػكن بالكػػػػاد تظهػػػػر بعػػػػض 

                                  
  9-7،ص: ساب مرجع،90/29اصتريدة الرشتية،القانوف-1
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بعػػض  ت إىل احػػداث(،كؽتػػا الشػػة فيػػو أف عمليػػة بنػػاء ىػػذا اظتسػػكن أدَّ 90شػػرافاتو،أنظر الصػػورة رقػػم 
 من االعتداء اظتسال عليهما.كىو ما يستشف التعديالت على ىذين اصتزئني،

 تهديم المساكن العتيقة: 3-1-6   
ذكرنا سابقان عند حديثنا عن التلوث البصػرم اظتسػتحدث بفعػل التعػديالت اضتضػرية الػيت طػرأت علػى    

اظتدينة العتيقػة عقػب التحقيػ  اظتيػداٍل الػذم قمنػا بػو فيهػا،أفَّ مبانيهػا انقسػمت إىل حػاالت متباينػة،منها 
ػػػديـ كليػػػان كمنهػػػا مػػػا ىػػػو مهػػػدَّد باالهنيػػػار كمنهػػػا اظتسػػػتخلفة كاظتتوسػػػطة كاصتيػػػدة،كنعود للحػػػديث عػػػن   مػػػا ىي

الصػػػنف الثالػػػث منهػػػا اظتتعلقػػػة باظتسػػػتخلفة،لقد الحظنػػػا أف بعػػػض اظتسػػػاكن العتيقػػػة حطيمػػػت مػػػن طػػػرؼ 
 السػػػكنية مالَّكهػػػا كليػػػان كبػػػين مكاهنػػػا مبػػػمن عمػػػودم إشتنيت،كقػػػد انتشػػػرت ىػػػذه العمليػػػة يف رتيػػػع األحيػػػاء

 كصػػادفنا أثنػػاء اظتعاينػػة اظتيدانيػػة قيػػاـ اثنػػاف مػػن مػػالَّؾ اظتسػػاكن  ػػدَل مسػػاكنهم العتيقػػة يف درب مسػػوفة
صػادرة  731األكؿ كاف يشهر رخصة البناء يف موقع اظتشركع مكتوب عليها إؾتاز ػتػل اػارم قػرار رقػم 

مالػػو مػػن دكهنػػا،إذ مل نػػرل عتػػا (،أمػػا الثػػاٍل فقػػد باشػػر أع91،أنظػػر الصػػورة رقػػم 21/04/2016بتػػاريف 
كجػػػودان يف موقػػػع اضتفر،أنظػػػر الصػػػورة رقم (،نفػػػ  األمػػػر عاينػػػاه يف حػػػي الرحيبػػػة السػػػفلي،حيث صػػػادفنا 
             غتموعػػػػة مػػػػن العمػػػػاؿ تقػػػػـو بتحطػػػػيم األجػػػػزاء اظتتبقيػػػػة مػػػػن مسػػػػكن عتيػػػػ  كػػػػاف مهاوران،كبعػػػػد اسػػػػتعالمنا 

  (.93(ك 92مودم،أنظر الصورة رقم منو تبني أف مالكو يريد بناء مسكن إشتنيت ع
 مدينة ندركمة: 3-2
مل نسػػػال يف مدينػػػة ندركمػػػة العتيقػػػة كجػػػود مثػػػل ىػػػذا النػػػوع مػػػن التػػػ ثري للتنميػػػة اضتضػػػرية أثنػػػاء قيامنػػػا    

بػػالتحقي  اظتيػػداٍل،نظران الؾتػػاز كػػلي مػػا لػػو عالقػػة باظتشػػاريع اظتربغتػػة مػػن طػػرؼ السػػلطات اليػػة يف اصتهػػة 
ا بطبوغرافيػػػة منبسػػػطة،يف حػػػني الشػػػمالية اظتمتػػػدة علػػػى طػػػوؿ الطريػػػ  اظتػػػ دم ؿتػػػو مدينػػػة الغزكات،لتميزىػػػ

 يها،إالَّ ػػطبوغرافية اظتدينة العتيقة منحدرة،فضالن أفَّ درك ا ضييقة كمتعرجة ال تساعد على حركة السكاف ف
أفَّ البعض من مالكي اظتساكن العتيقة قاموا بتحطيمها إلؾتاز مساكن أخرل حديثة كعصرية،كما أشرنا 
إىل ذلػػػة عنػػػد حػػػديثنا عػػػن تبػػػاين اضتػػػاالت الػػػيت تعيشػػػها اظتسػػػاكن العتيقػػػة يف اظتدينػػػة العتيقة،ف ضػػػافة ظتػػػا 
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ػػػرخ كفقػػػداف نػػػتاعن ذلػػػة مػػػن تلػػػوث بصػػػرم كتلي،فقػػػد تعرَّضػػػت شخصػػػية النسػػػي  العمػػػراٍل العتيػػػ  ل لشَّ
إحدل أىم اضتلقات الواصلة بني ماضيها كحاضرىا،كادر اإلشارة أفَّ ىذا النوع من االعتداء لي  كليد 
الساعة  فقد سبقهم اظتستعمر الفرنسي إىل ذلة،كما أشػرنا إىل ذلػة عنػد حػديثنا عػن التلػوث البصػرم 

 الكتلي إبَّاف الفرتة االستعمارية.
 مدينة ىنين: 3-3

عنػػػػػدما ىػػػػػمَّ بػػػػػاطتركج  1534م اإلسػػػػػباف عمػػػػػارة كعمػػػػػراف مدينػػػػػة ىنػػػػػني يف ديسػػػػػمرب كػػػػػاف لتحطػػػػػي
منها،كجعلػػػو عاليهػػػا سػػػافلها أثػػػر بػػػالا علػػػى مسػػػتقبلها،فلم  يعػػػد عتػػػا بعػػػد ذلػػػة كجههػػػا اظتشػػػرؽ،كىو مػػػا 

            و عتػػػايستشػػػف ؽتَّػػػا ذكػػػره أحػػػد اصتغػػػرافيني الفرنسػػػيني يف التقػػػػرير الػػػذم أعػػػٌده حػػػوؿ تضاريسػػػها بعػػػد زيارتػػػ
أهنػػػا مدينػػػة بػػػوميب الثانيػػػة،كما سػػػبقت اإلشػػػارة إىل ذلػػػة،كىو مػػػا يػػػدؿ داللػػػة يف الفػػػرتة األكىل لالحػػػتالؿ 

ـ(،كبػػالرغم مػػن إعػػادة 1842-ـ1534كاضػػحة أهنػػا بقيػػت علػػى حاعتػػا ألكثػػر مػػن ثالثػػة قػػركف متتاليػػة 
 كالىي غربية. تعمريىا إالَّ أهنا ظلَّت مبتورة اظتسار اضتضارم مع ماضيها الىي مدينة إسالمية

شػػكلَّت إعػػادة التعمػػري الػػػيت دتَّػػت بعمليػػة التنميػػػة اضتضػػرية بعػػد اسػػتقالؿ اصتزائػػػر مػػن قبضػػة اظتسػػػتعمر 
الفرنسػػي معػػوؿ ىػػدـ للػػرتاث اظتػػادم اظتتبقػػي يف اظتدينػػة،مثلها يف ذلػػة مثػػل مػػا قػػاـ بػػو اإلسباف،كتنحصػػر 

 االعتداءات اظتسالة يف مايلي: 
 البحرم:تحطيم بقايا برج  3-3-1

ذكرنػػػا يف الفصػػػل الثالػػػث مػػػن ىػػػذه األطركحػػػة أنػػػو كػػػاف يوجػػػد فػػػوؽ اصتػػػرؼ الصػػػخرم الشػػػرقي الػػػذم 
ػػػاحل بارتفػػػاع يقػػػػدَّر            ـ،مل يتعػػػرض جيػػػػورج مارسػػػيو للحػػػديث عنػػػػو 15بػػػػ  يشػػػرؼ علػػػى اظتدينػػػة كعلػػػػى السَّ

كلػػو العلػػوم كػػاف قػػد انػػدثر يف البحػػث األثػػرم الػػذم نشػػره يف مقػػاؿ اجمللػػة اإلفريقيػػة،رمبا ألف جػػزءان مػػن ىي
 نعلم ما ىي. بفعل عوامل ال

بعد استقالؿ اصتزائر استفادت مدينة ىنني من بعض اظتشاريع اضتضرية،من بينها مػا اسػتفادت منػو يف    
إعػػالف السػػلطات اليَّػػة عػػن مشػػركع اظتينػػاء  1988فػػرتة الثمانينات،حيػػث يفَّ يف هنايتهػػا بالتحديػػد سػػنة 
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 ظتكانػػة الػػيت تبوأ ػػا اظتدينػػة يف الفػػرتة الوسػػيطة،لكن يبػػدك أف ذلػػة كػػاف مقتصػػران علػػىػتػػاكلني بػػو إرجػػاع ا
(  94اصتانب االقتصادم فق ،ف ثناء مباشرة اظتشركع حيطيػم مػا تبقػى مػن بػرج البحرم،أنظػر الصػورة رقػم 
،كقػػد يفَّ ألفَّ توسػػعة اظتينػػاء اسػػتوجبت حتطػػيم اصتػػرؼ الصػػخرم الػػذم اسػػتندت عليػػو بقايػػا اظتعلػػم التارمتي

       ذلػػػػة بواسػػػػػطة اظتتفارات الػػػػديناميت( كا الت اظتيكانيكيػػػػػة،اكم صػػػػالبة اضتاارة،فكػػػػػاف ذلػػػػة مبثابػػػػػة 
 ـ كذكػػر 1.30نقطػػة هنايػػة اظتعلػػم التارمتي،كمػػا تبقػػى منػػو اليػػـو ىػػو جػػزء مػػن أساسػػو ال يتعػػدل ارتفاعػػو 

 LEM) )Laboratoireات البحريػة عبد الرزتن خليفة أفَّ الرسائل اليت قديمت ظتهندسي ؼترب الدراسػ

d’Etude Maritime  الػػذين تػػابعو سػػري األشػػغاؿ مػػن أجػػل كقفهػػا ريثمػػا يػػتم  إنقػػاذ مػػا نتكػػن إنقػػاذه
كمنع حتطػػيم كػػلي مػػا لػػو عالقػػة بػػاظتوركث اظتػػادم القػػابع يف أرضػػية اظتيناءقػػد ضػػربت عػػرض لوقػػف األشػػغاؿ،

اضتائ ،كأيؾتز اظتشركع كخيريب اظتػوقع األثػػػرم،ككشفت عػػػملية التحػػػػطيم عػن صػهري  كػاف موجػود بػالقرب 
ثنا عنػػػو كذكرنػػػا مقاييسػػػو يف          الفصػػػل الثالػػػث  مػػػن بػػػرج البحػػػرم لتزكيػػػد جنػػػد اضتراسػػػة باظتػػػاء الشػػػركب،حتدَّ

مػػن خػػالؿ مػػا سػػالو األسػػتاذ عبػػد الػػرزتن خليفػػة سػػاعة اكتشػػافو مػػن طػػرؼ سػػائ   لػػة اضتفػػر،أم قبػػل 
مواصلة اظتشركع،كقد حيطيم ىو ا خر كليان.
 1)   

  بناء مقر للحماية المدنية: 3-3-2    

عاينػػا أثنػػػاء التحقيػػ  اظتيػػػداٍل يف مدينػػػة ىنػػني إعتػػػداءان  خػػػر كػػاف مػػػن شػػػ نو أف متػػريب اصتهػػػة اصتنوبيػػػة  
الغربيػػة مػػن اظتوقػػع األثػػرم اظتينػػاء،لو مل تتػػدخل اصتهػػات اظتعنيػػة إليقػػاؼ صػػاحب اظتقاكلة،الػػذم كػػاف قػػد 

            و فقػػػػػد كصػػػػػل ،أمػػػػػا عمقػػػػػ2ـ800باشػػػػر عمليػػػػػة حفػػػػػر جػػػػػزءو مػػػػػن اظتوقػػػػػع األثػػػػػرم مسػػػػػاحتو تقػػػػػدر اػػػػػوايل 
(،كقػػد عاينػػا كجػػود عػػدد مػػن القطػػع الفخاريػػة بػػاظتوقع مػػا يػػدؿ أنػػو لػػو 95ـ،أنظػػر الصػػورة رقػػم 1.30إىل 

 تواصل اضتفر فستحطم ال ػتالة لقى أثرية أخرل مكتملة يف باطن األرض.

 بناء مقر البلدية الجػػديد: 3-3-3
                                  

-1 Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:290 
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اظتقدَّمػػػة لسػػػكاف مدينػػػػة ىنػػػني يٌف اإلعػػػالف عػػػػن يف إطػػػار حتػػػديث اإلدارة كحتسػػػني مسػػػػتول اطتػػػدمات 
مشركع مقر جديد للبلدية،كأختري لو موضػع اظتقػر القػدَل للبلديػة اظتناػز مػن طػرؼ اظتسػتعمر الفرنسػي يف 

،حسػب مػا أعلمنػا بػو مػن أعيػاف اظتدينة،لقػد كػاف 1958السنوات األخرية لالحتالؿ بالتحديد يف سػنة 
اػػم كبسػػي  سػػقفو مغطػػى بقطػػع حديدية،كقػػد احػػتفظ بػػنف  الػػدكر يف أكؿ األمػػر عبػػارة مبػػمن صػػغري اضت

 بعد االستقالؿ مع إضافة بعض التعديالت كتوسعة مساحتو.
كأيعلػن عػن مشػركع اظتقػر اصتديػد كىػدـ اظتقػر  2005بقي األمر على ذلة اضتاؿ إىل أف جػاءت سػنة 

قػائمني علػى القطػاع عنػػدما القػدَل،كىو مػا أدَّل إىل حػدكث كارثػة أسػالت الكثػري مػن حػرب اظتختصػني كال
رفعوا نػداءا م إىل اصتهػات العليا،فبعػد اسػتكماؿ عمليػة اعتػدـ،قاـ صػاحب اظتقاكلػة افػر أرضػية اظتشػركع      

ـ كمػا كػاف مقػرران يف اظتخط ،حينهػا بػرزت لألنظػار شػواىد أثريػة ذات 03ك 02إىل عم  تراكح ما بػني 
لعزيػز ػتمػود لعػرج يف مسػاكن بعقودىػا كأعمػد ا ك بارىػا  قيمة بالغػة دتثلػت علػى حػدي قػوؿ األسػتاذ عبػد ا

كغريىػػػػا مػػػػن اللقػػػػى األثريػػػػة اطتزفيػػػػة بعضػػػػها ال يػػػػزاؿ مكتمالن،كاػػػػدر اإلشػػػػارة إىل أنػػػػو كجػػػػدت مػػػػع ىػػػػذه 
اظتكتشفات لوحة حارية عليها كتابة منقوشة باللغة الفرنسية تركها اظتسػتعمر الفرنسػي دتنػع كػل مػن يريػد 

فَّ ىنػػػػاؾ بقايػػػػا أثريػػػػة علػػػػى قػػػػدرو كبػػػػري مػػػػن األقتيػػػػة العلميػػػػة كالتارمتيػػػػة،لكن مل           اضتفػػػػر إىل عمػػػػ  أكػػػػرب،أل
تعػػػر السػػػلطات اليػػػػة أم اىتمػػػاـ ال عتػػػذه اللَّوحػػػػة،كال للمكتشػػػفات األثريػػػة،كال للرَّسػػػػائل اظتوجػػػػػػػػهَّة عتػػػػم 

نقاذه،فقػػػد أمػػػر رئػػػي  إليقػػػاؼ اظتشػػػركع،إىل اضتػػػدي الػػػذم مل يسػػػمح بتػػػدخل بعثػػػة أثريػػػة إلنقػػػاذ مػػػا نتكػػػن إ
 2006،كيفَّ مباشػػػرة بنػػػاء اظتقػػػر اصتديػػػد فػػػوؽ اظتوقػػػع األثػػػرم سػػػنة (1 الػػػدائرة كالبلديػػػة علنػػػان مواصػػػلة اضتفػػػر

 (.96،أنظر الصورة رقم 2008ليكتمل يف سنة 
د خػذ مػن قبػل اصتهػات اليػة،كىو مػا ي كػيعك  ىذا اظتشػركع مثػاالن نيػػػػران عػن غلبػة القػرار اإلدارم اظتتَّ    

أف األميػػة التػػػراثية تػػدكس دائمػػان برجليهػػا علػػى مفهػػـو اضتفػػاظ علػػى الػػرتاث اظتػػادم الثابػػت كتشػػايع عمليػػة 
مػػػن  28التنميػػػة اضتضػػػرية ألف تكػػػوف سػػػييدة اظتوقػػػف،إفَّ إؾتػػػاز ىػػػذا اظتشػػػركع ؼتػػػالف ظتػػػا تػػػنص عليػػػو اظتػػػادة

                                  
 132:ص.....،عبد العزيز ػتمود لعرج،مدينة ىنني-1
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أثػػرم ىػػي أيضػػان يف عيػػرؼ القػػانوف ،الػػيت ذيكػػر فيهػػا أف بػػاطن األراضػػي اظتتصػلة بػػاظتوقع (1 98/04القػانوف 
موقعػػ ثرم،كىو األمػػر نفسػػو اجملسَّػػد يف موقػػع البلديػػة اكػػم كونػػو يتقاسػػم نفػػ  اظتكػػاف مػػع موقػػع اضتفريػػة 

نػع منعػان 1981كأعيدت سػنة1972ك1971 األثرية اليت أؾتزت قبل إؾتاز اظتشركع ما بني سنة ،كعليػو نتي
 باتان البناء فيو.

عػػاـ للميناء،فػػ ف يفَّ توقيػػف ىػػذا اظتشػػركع فهنػػاؾ مشػػركع  خػػر قػػد أؾتػػز يف كقػػت كعمومػػان تغػػري اظتلمػػح ال   
مضػػى كىػػو يتمثػػل يف مقػػر البحريػػة العسػػكرية اظتوجػػود فػػوؽ اظتوقػػع األثػػرم للمينػػاء القدَل،كضػػاعف أيضػػان 
مشػػػػػػػركع إعػػػػػػػادة  ي ػػػػػػػة اظتينػػػػػػػاء اظتناػػػػػػػز مػػػػػػػ خران مػػػػػػػن حػػػػػػػٌدة التغػػػػػػػري اطتػػػػػػػارجي كالػػػػػػػداخلي،أنظر الصػػػػػػػورة 

تمل أف تكوف قد حطَّمػت مػا لػو (،فعم97رقم  ليات اضتفر اليت قامت  ا م سسة كوسيدار يف اظتوقع لتي
عالقة مثالن بالقناة الػيت كانػت تصػل الشػاطئ مبكػاف رسػو السػفن حتػت القلعػة مباشػرة...إخل،كلكن ذلػة  

 كاف يتم يف صمت حم ال يتم توقيف اظتشركع كبالتايل حدكث ت خر يضر بصاحب اظتقاكلة. 
  ة الفصل:خال    

تعػػرض النسػػي  العمػػراٍل العتيػػ  للمػػدف العتيقػػة جػػرٌاء اسػػيد عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية لتلبيػػة متطلبػػات 
السػػػػكاف  ألضػػػػرار اػػػػاكزت التلػػػػوث البصػػػػرم،فقد تعرَّضػػػػت للضػػػػرر الفيزيوكيميػػػػائي كاظتيكػػػػانيكي كاعتػػػػدـ 

 .كالتخريب
 الضرر الفيزيوكيميائي:-1

 اسػػػتحداثها للتلػػػوث البصػػػرم اظتورفولػػػوجي كالػػػداخلي ،بػػػل تعػػػدَّل مل يتوقػػػف تػػػ ثري التنميػػػة اضتضػػػرية يف
ذلة،حيػػػث تعرضػػػت مػػػواد بنائػػػو للتفتػػػت كتغػػػري تركيبتهػػػا الفزيائيػػػة كالكيميائية،نتياػػػة انبعػػػاث غػػػاز ثػػػاٍل 
أكسػػػيد الكربػػػوف ثػػػاٍل أكسػػػيد الكبػػػريت مػػػن حركػػػة اظتػػػركر ا يل الػػػذم عبَّػػػدت لػػػو الطريػػػ  عمليػػػة التنميػػػة 

                                  
 08،مرجع ساب ،ص:98/04الرشتية،القانوف  اصتريدة-1
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تطلبػػات العصػػرية يف التنقل،كقػػد تبينلنػػا ذلػػة بعػػد التحليػػل الكيميػػائي لعينتػػني مػػن مػػادة اضتضػػرية تلبيػػة للم
 الطابيا اليت شيدت منها أسوار مدينة ىنني كاظتنصورة.

 الضرر اظتيكانيكي:-2
علػػػػى مسػػػػتول جدرانػػػػو  شػػػػقوؽتعػػػػرض اظتػػػػوركث اظتػػػػادم إضػػػػافة للضػػػػرر السػػػػالف الػػػػذكر للشػػػػركخ كال    

كتفاصػػػػػيلو اظتعمارية،نتياػػػػػة نفػػػػػ  اضتركػػػػػة الػػػػػيت انبعتػػػػػث منهػػػػػا الغػػػػػازات اظتلويثػػػػػة،فنظران لقػػػػػدـ مػػػػػواد بنائهػػػػػا 
كىشاشػػتهاكتتكرر عامػػل اضتركػػة ظتػػدة زمنيػػة طويلة،تعرضػػت عتػػذا الضػػرر،كقد عاينػػا ىػػذا الوضػػع يف أسػػوار 

دينػػة تلمسػػاف كمغنية،كقػػد زاد يف تفػػاقم الوضػػع اظتنصػػورة الػػيت نتػػر  ػػا خػػ  السػػكة اضتديديػػة الرابطػػة بػػني م
طػوؿ اظتػدَّة الزمنيػػة الػيت دخػػل فيهػا القطػػار حيػز اطتذمػػة،إذ يعػد مػػن اظتشػاريع التنمويػػة اضتضػرية االسػػتنزافية 

 .  لرتكاث اصتزائر اظتنازة من طرؼ اظتستعمر الفرنسي يف أكائل القرف العشرين

 التحطيم كالتخريب:-3
ضتضػػػرية مػػػع مػػػا تقٌدمػػػو اظتعػػػامل التارمتيػػػة كاظتواقػػػع األثريػػػة مػػػن أصػػػالة كىويَّػػػة تصػػػادمت مصػػػا  التنميػػػة ا

يطبعػػاف الشخصػػية العامػػة للماتمػػع ككل،فتولػػد نػػوع مػػن العػػداء بػػني االااىني،فػػاألكؿ يػػدعو للحداثػػة 
قػع كالثاٍل يػدعو لػتمحص أخبػار اظتاضػي كمػا قدَّمػو أسػالفنا يف ميػداف البنػاء كالتشػييد،كؽتٌا عاينػاه مػن الوا

الػػذم يعػػيا الػػرتاث اظتػػادم الثابػػت يف شػػكل عمػػائر أك بقايػػا يف مواقػػع أثرية،فقػػد تبػػنيَّ لنػػا تعرضػػو لعمليػػة 
حتطػػيم كختريػػب يف بعػػض صتػػزء منػػو،كأحيانان لكامػػل اظتعلػػم أك اظتوقػػع األثرم،كاألمثلػػة كاضػػحة يف كػػل مػػن 

الف مشػػػاريع تنمويػػػة  ػػػا أك مدينػػػة تلمسػػػاف كىنني،أمَّػػػا مدينػػػة ندركمػػػة فنظػػػران لعػػػزكؼ السػػػلطات علػػػى إعػػػ
بػػالقرب لطبوغرافيتػػو اظتنحػػدرة الػػيت كانػػت عتػػا مبثابػػة ضػػربة حظ،فلػػم نصػػادؼ ىػػذا الضػػرر،حيث يفَّ إؾتػػاز 
أحياء سكنية كمقرات إدارية باصتهة الشمالية  على طوؿ الطري  اظت دم للغػزكات،لكن يف فػرتة االحػتالؿ 

باصتهػة الشػرقية حي اطتربػة(،كيف كسػطها لفػتح شػارع  الفرنسي تعرَّض نسياها اظتعمػارم لعمليػة التحطػيم
  يصل إىل اصتامع اظترابطي.
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 .إعػػداد خػػػارطة أثػػرية-   
 .إنشاء ديواف اافظة على اظتوركث اظتادم مبنطقة تلمساف-   

 .إنشاء إدارة اظتػػػخاطر التػػػراثية-
 .ئيقاا ثار الو علم تفعيل دكر -   
 .بعث النم  اظتعمارم اإلسالمي العتي  باظتدف الرتاثية-   
 .اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثريةتثمني -   

 .توثي  كتسايل اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية-
 .توظيف اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية-   

  .اصترد كالتصنيفالقياـ بعملية -
 .القياـ بعملية الرتميم كالصيانة الدكرية-   
 .اظتاءنات انزع اظتقعرات كاظتكيفات ىوائية كخزَّ -   
  .كالغاز كاظتاء تغيري غطاءات عدَّدات الكهرباء-   

 .كضع مصاطب ترابية مرتاصة-
 .ختصيص فرقة خاصة بتنظيف أحياء اظتدف العتيقة-  
 .تقػػػريب أفراد اجملتمع من موركثػػػػهم اظتادم-  
 .إبػػػػعػػػاد الطرؽ عن اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية-  
  .شرطػػة أثريػػةاسػػتػػحداث -  
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 تمهيد:   
بعػػدما عرضػػػنا يف ىػػذه الدراسػػػة موضػػػوع التنميػػة اضتضػػػرية كمػػا يعانيػػػو اظتػػػوركث اظتػػادم الثابػػػت كاظتواقػػػع    

،نرل أنػػو مػػن العاجػػل مباشػػرة تطبيػػ  غتموعػػة مػػن الطػػرؽ كالوسػػائل الػػيت مػػن بسػػببهااألثريػػة مػػن تػػ ثريات 
اضتد من األضرار،خاصة أهنا جاءت متعددَّة كعواقبها كخيمػة كبالغػة األثر،كصػلت أحيانػان إىل حػدي ش هنا 

أصػػابت  التحطػػيم كالتخريب،كأحيانػػان أخػػرل شػػوَّىت قيمتػػو الفنيػػة كالتارمتيػػة كعرضػػتها للتلػػوث البصػػرم،أك
مػػػة مػػػا لتػػػي  جػػػدراهنا بالشػػػقوؽ كالتصػػػدعات،أك أضػػػعفت مػػػواد بنائهػػػا كجعلتهػػػا ىشػػػة ال تسػػػتطيع مقاك 

 ا،كما زاد الطني بلَّة ىو تعد د العوامل اظتتسببة يف حدكث ىذه األضرار،منها ما ىػو بشػرم مثػل التنميػة 
اضتضػػرية  أك الرتمػػيم اطتػػاطئ كالتماطػػل يف تطبيػػ  القػػوانني الردعيػػة اطتاصػػة باضتمايػػة...إخل ،كمنهػػا مػػا ىػػو 

افة إىل ىػػػػػػػذه العوامػػػػػػػل زادت طػػػػػػػوؿ فػػػػػػػرتة يف طبيعػػػػػػػي كػػػػػػػاضترائ  كاألمطػػػػػػػار اصتارفػػػػػػػة كالزالزؿ...إخل،إضػػػػػػػ
قدمػػو،فبالرغم مػػن اكسػػابو خاصػػية التفػػرد إالَّ أهنػػا عامػػل أساسػػي يف حػػدكث شػػيخوخة مػػواد البنػػاء الػػيت 

 ت دم إىل فقداف الصَّالبة كاظتقاكمة.
عهػا أماـ ىذه العوامل سياد الواحد مٌنا إذا ما كقػف متػ مالن أحػد اظتعػامل التارمتيػة علػى اخػتالؼ طاب    

بكلو من مدينة تلمساف كندركمة كىنني نفسو كك نػو أمػاـ طفػل صػغري لتتػاج ظتػن يرفػ  االفو،كيػدفع عنػو 
 األذل ؽتَّا لتي  بو ظتا طالو من تغري يف بنيتو.

بػػػاظتوزاة مػػػع الوضػػػعية الػػػيت  ؿ إليهػػػا الػػػرتاث اظتػػػادم تغيػػَّػػػػر مفهومػػػو،كمل يعػػػد غتػػػرَّد مبػػػافو ال طائػػػل يرجػػػى    
ػػػن عاشػػػوا فيها،فقػػػد أصػػػبحت لػػػو بصػػػمتو اطتاصػػػة يف منها،ينحصػػػر  دكرىػػػا فيمػػػا تركيػػػو مػػػن حكايػػػات عمَّ

اجملتمع  تتمثل يف تقدنتو للدكر ثقايف كاجتماعي كاقتصادم،فبالنسبة لدكره الثقايف فهو ينحصر يف تقػدَل 
د مػػا كػػاف سػػائدان عنػػد األسػػالؼ يف منػػاحي اضتيػػاة بكػػل موضػػوعية كشػػفافية،فهي ال تعكػػ  إالَّ مػػا يوجػػ
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فيها ال أكثػر كال أقل،باعتبػار أف الثقافػة ىػي عالقػة متبادلػة بػني اإلنسػاف كاػي  الػذم لتيػا فيػو،كماينت  
 ( 1 عنها من صور مادية كغري مادية.

 اظتتبػادؿ االحتكػاؾ طريػ  عػن كذلة،للماتمػػػع الػػقػػومي النػسيػ  دعػم يف فينحصر االجتماعي الدكر أمَّا

 تزيػد حيػث التارمتيػة كاظتواقػع اظتعػامل لتلػة السػياحية الزيػارات يف التقػائهم خػالؿ مػن الواحػد اجملتمع أبناء بني

 ،كفيمػا(2 التعب مظاىر عنهم كتزيل نفوسهم عن تركح الزيارات تلة أف ،كماالثقايف كالتبادؿ التفاىم فرص

  ا،حيػث بػ س ال لمذاخي تذر اليت السياحية للصناعة اطتاـ اظتادة كوهنا يف فيتمثل االقتصادم الدكر متص

 اطتػذمات مػن التحسػني خػالؿ مػن السػياحة بقطػاع للنهػوض اىتمامهػا كامػل تركػز الػدكؿ مػن العديػد باتت

ػػػة مػػػادة أصػػػبحت فحسػػػب،بل ىػػػذا التارمتيػػػة،كلي  مكتسػػػبا ا علػػػى كاضتفػػػاظ  السػػػنيمائية الصػػػناعة يف مهمَّ

 كػػاف كاضػػحةعٌما صػػورة للمشػػاىد ديـتقػػ الػػيت تارمتيػػة معػػامل علػػى إعتمػػادان  األفػػالـ مػػن العديػػد أنتاػػت حيػػث

 قدنتان. موجودان 
كبالنسبة ألىم اضتلوؿ اليت نرل أهنا ناجعة يف اضتفاظ على اظتوركث اظتادم  اظتتبقي من كيالت التنمية    

اضتضرية،كبطريقة نوف  فيها بني األصالة كاظتعاصرة يف كلو من مدينة تلمساف كندركمة كىنني،كبػاقي مػدف 
 ث اظتادم مايلي: اتضنة للرتا

   :إعػػداد خػػػارطة أثػػرية 
نقصػػػػػد باطتارطػػػػػة األثريػػػػػة حتديػػػػػد رتيػػػػػع أمػػػػػاكن اظتعػػػػػامل التارمتيػػػػػة كاظتواقػػػػػع األثريػػػػػة بالتعػػػػػاكف مػػػػػع أىػػػػػل 
االختصػػاص مػػن جغػػرافيني كطبػػوغرافيني...إخل،كيتم توزيػػع نسػػف منهػػا علػػى السػػلطات اليػػة كم سسػػات 

 رمػلم تارمتي أك موقع أثػػػرب من معػػػػػموم بالقػػػػركع تنػػػػالف أم مشػػػػفادم إعػػػػالوالية،لتعمري يف ػػػػالبناء كالت
                                  

 43مالة بن نيب،مشكلة...،مرجع ساب ،ص:-1

 51،ص:2007 اصتامعي،مصر الفكر ،دار1طالسياحي، التخطيطالصرييف، ػتمد-2
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 ة ػػكأماـ الثورة الرقمية اليت شهدىا العامل يف ا كنحتطيم أجزاء أكإتالؼ قيمو اظتميزة لو، أك ينار عنو ختريبو
اضي القريب،حيث أصػبحت ىنػاؾ درايػة كاملػة األخرية تغريت كثري من اظتفاىيم اليت كانت سائدة يف اظت

مثلما يػوفره موقػع جوجػل ،بطبوغرافية كموقع مدينػة مػن اظتدف،كتفاصػيلها العمرانيػة مػن شػوارع كأزقػة...إخل
كما أصبحت اليـو معظػم الػدكؿ تعتمػد بشػكل أساسػي يف حتديػد معػامل مدينػة ،google  earthإرث 

عبػػارة عػػن نظػػاـ  الػػذم يعػػد مػػن التطبيقػػات اضتديثػػة نسػػبيان،كىو(SIG) مػػا علػػى نظػػاـ اظتعلومػػات اصتغرافيػػة
أم أنػػو ، حاسػػويب صتمػػع كإدارة كمعاصتػػة كحتليػػل العديػػد مػػن البيانػػات كاظتعلومػػات ذات الطبيعػػة اصتغرافيػػة

يقـو بوصف معامل مكانية على سطح األرض،كقد أعتمد على ىذا النظاـ يف العديد من أؿتاء العػامل يف 
ن الفياضػانات كالػزالزؿ كإطفػاء اضترائػ  اعتائلػة،كذلة برسػم خػرائ  ؼتتلفػة للمػدف يػتم عمليات اإلنقػاذ مػ

من خالعتا التعرؼ على نوعية اإلنشاء كحالتو،لذلة نتكن االعتماد عليو يف حصر كحتديد مناط  النمو 
 اضتضػػػرم الػػػيت نتكنهػػػا أف تشػػػكل خطػػػران علػػػى اظتػػػوركث اظتػػػادم الثابػػػت كغػػػريه مػػػن األمػػػاكن ذات الصػػػبغة

كبػػذلة أصػػبح ،(1 التارمتية،كحتديػػد رتيػػع نقػػاط تواجػػد اظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة يف منطقػػة تلمسػػاف
علػػى حتػػديثها باسػػتمرار  مػػن السَّػػهل إعػػداد خارطػػة أثريػػة ظتدينػػة مػػن اظتػػدف،ككتب اضتػػرص بعػػد إعػػدادىا 
،كتبعػػان عتػػذه اظتعطيػػات (2 دتاشػيان مػػع عمليػػات التنقيػػب الػيت تػػزيح النقػػاب عػػن بصػػمات جديػدة لألسػػالؼ

تفعيػػل اطتارطػػة األثريػػة علػػى أرض الواقػػع سػػيحقي  تنظيمػػان جيػػدان يف كيفيػػة برغتػػة اظتشػػاريع أمكػػن القػػوؿ أفَّ 
 الثابت. اية للموركث اظتادم ضتما يكفلك يف اظتدف الزاخرة بالرتاث،التنموية 
   :إنشاء ديواف المحافظة على الموركث المادم بمنطقة تلمساف 

 دأبت الدكلة الػػازائرية على العمل  ذا النوع من اظت سسات العمومية اليت تسهر على زتاية ؽتتلكا ا

                                  
اظتلتقى الدكيل ،كاإلرتقاءاإلرث المعمارم الطيني في الواحات المصرية،المخاطر كتسبل الحماية ػتمود عبد اضتافظ ػتمد  دـ،-1

-24ص:،2015أكت 06إىل  04حػػوؿ أمػػن كسػػالمة ا ثػػار كاظتنشػػآت السػػياحية،جامعة نػػايف العربيػػة للعلػػـو األمنيػػة،الرياض،من 
25 
،اظتلتقػى الػدكيل حػوؿ أمػن كسػالمة تطبيقات علم اآلثار الوقائي في حماية التػراث األثػرم المطمػور فػي الجزائػررقية عواشرية،-2

 19،ص:2015أكت 06إىل  04كاظتنشآت السياحية،جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،الرياض،من ا ثار 
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اظتعلػػػن عنػػػو ،(OPVM)الثقافيػػػة اظتاديػػػة،كعن أىػػػم األمثلػػػة عػػػن ذلػػػة ديػػػواف زتايػػػة كادم ميػػػزاب كترقيتػػػو
التنمية اضتضرية  أصبح  ،كباظتوزاة مع االعتداءات اليت انبثقت عن(1 92/419مبوجب اظترسـو التنفيذم 

من الػالَّـز إنشػاء ديػواف كالئػي شػبيو بو،خاصػة أف عملػو كىدفػو األكؿ لػو عالقػة مباشػرة باضتمايػة  حيػث 
ح كالرتمػػيم مػػن دكف نتنػػع إؾتػػاز أم نػػوع مػػن أشػػغاؿ التهي ػػة كالتعمػػري أك اعتدـ،كأيضػػان  أعمػػاؿ االستصػػال

التنفيذم أنو البد أف يتحصل صػاحب اظتشػركع علػى رخصػة من اظترسـو  03 يف اظتادة رقمموافقتو،كجاء 
ن طرؼ الديواف،كيف حالػة عػدـ بناء م

حصػػػػػػػوؿ صػػػػػػػاحب القطعػػػػػػػة األرضػػػػػػػية 
ملغػػى كلػػن  البنػػاء مشػػركععليهػػا يعتػػرب 
إف ضػػػػػرب ،كسػػػػػيتعرض ييسػػػػػمح ب ؾتازه

افظة علػى عرض اضتائ  قرار ديواف ا
ث اظتػػػػػػػػػادم مبنطقػػػػػػػػػة تلمسػػػػػػػػػاف اظتػػػػػػػػػورك 
 ).ت الصارمةللعقوبا

2) 

تنصػػػػػيب ديػػػػػواف اافظػػػػػة علػػػػػى     
اظتوركث اظتادم الثابت يف منطقة تلمساف،ي يت حسب رأينا قبل تنصػيب ديػواف خػاص بتسػيري كاسػتغالؿ 
اظتمتلكػػػات الثقافية،ألنػػػو إف مل يػػػتم زتايػػػة اظتػػػوركث اظتػػػادم كتػػػوفري اظتنػػػاخ اظتالئػػػم لػػػو،فلن ؾتػػػد مػػػا نسػػػتغلو 

حداث ديػواف اضتفػاظ كاضتمايػة سػيكوف باظترصػاد صتميػع كنسريه،ألهنا ستكوف قػد اضػمحلَّت،كلذلة اسػت
التاػػاكزات اضتاصػػػلة أثنػػػاء اسػػػيد اظتشػػاريع التنمويػػػة اضتضػػػرية مػػػن طػػرؼ السػػػلطات اليَّػػػة أك مػػػن طػػػرؼ 

                                  
  1992نػوفمبر 17ق الموافػل 1413جمػادل األكلػى عػاـ  22،المػ رخ فػي 92/420المرتسػـو التنفيػذم اصتريدة الرشتية،-1

 10،اصتزائر،ص:83لعدد،السنة التاسعة كالعشركف،ايحدد إطار تدخل ديواف حماية كادم ميزاب كترقيتو

 11اظترجع نفسو،ص:-2
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ػػػب اسػػػتحداث ديػػػواف كالئػػػي خاصػػػة عقػػػب تسػػػايلنا كجػػػود فػػػراغ كبػػػري يف  سػػػكاف اظتدينػػػة،كرأينا أنػػػو يتوجَّ
عتبقػة الػيت أخػذناىا ظ كاالىتمػاـ مبا خلَّػػػػػفو األسػػػػالؼ عنػػػػد سػكاف اظتػدف الالثقافة األثرية،كيف غتاؿ اضتفا

 عينة للدراسة

   :إنشاء إدارة المػػػخاطر التػػػراثية  
 رميمػدكيل ضتفظ كتػػػراثية من طرؼ اظتركز الػػػػخاصة باظتخاطر التػػػوع من اإلدارات الػػػػذا النػػػػػلن عن ىػػػػػعأي 

،يف إصػدار (CCI)،كاظتعهػد الػوطين الكنػدم للمحافظػة علػى الػرتاث( (ICCROMاظتمتلكات الثقافية 
ؿ معػػدَّ  A،حيػػث تعػػين (ABC) ػمشػػرتؾ بػػني اظت سسػػتني لػػدليل يشػػرح منهايػػة تقػػدير اطتطػػر  اظتسػػٌماة بػػ

فيعػين كميػة القيمػة اظتفقػودة  Bأمَّا كعدد السنوات الالَّزمة لرتاكم مسػتول معػنيَّ مػن الضػرر،،تكرار اطتطر
فيشػري إىل النسػبة اظت ويػة للػرتاث الػذم الػذم تػ ثر بػاطتطر بالنسػبة  Cاليت تلحػ  بكػل قطعػة،كفيما متػص 

ػػػن مػػػن تتبػػػع كضػػػعية األثػػػر ضتظػػػة بلحظػػػة كفػػػ  تقريػػػر (1 لكامػػػل األصػػػل الرتاثػػػي قػػػة يف العمػػػل دتكي ،ىػػػذه الدي
رتيع االعتداءات الػيت يتسػبب فيهػا العامػل البشػرم أك مفصل،كىو ما يبني أف لو دكران يف مكافحة كردع 

 الطبيعي على حدي السواء،كيتم التحصل على معطيات ىذه القيم من اطتطوات التالية: 
السياؽ:كيقصػػد بػػو اػػي  الػػذم يوجػػد فيػػو األثر،كاظتسػػتول الثقػػايف كالبي ػػي كالسياسػػي الػػذم لػػو عالقػػة -

 يعيشها من ناحية العناية كاالقتاؿ.بو،من أجل توفري صورة عن الوضعية اليت 
 التعيني:كيقصد بو حتديد نوع اطتطر كالضرر الناجم عنو.-
 .(ABC)التحليل:يتم يف ىذه اطتطوة حتليل درجة اظتخاطر من أجل حتديد مقياس-
التقييم:بعػػد التعػػرؼ علػػى درجػػة اظتخػػاطر،يتم يف ىػػذه اطتطػػوة حتديػػد األثػػر ذم األكلويػػة اظتعاصتػػة،كذلة -

 قييمو من الناحية التارمتية كالفنية كالعلمية.بعد ت
                                  

،تررتػػػة مػػػارم دليػػػل إدارة المخػػػاطر للتػػػراث المقػػػافيخوسػػػيو لػػػويز بيدركسػػػويل جونيور،كػػػاثرين أنتومارشي،سػػػتيفاف ميكاليكسػػػي،-1

          www.iccrom.org، 97،ص:2016،ركما،( (ICCROMاظتركز الدكيل ضتفظ كترميم اظتمتلكات الثقافية عوض،

http://www.iccrom.org/
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،كىػي  ػػتم ب عمػاؿ الرتمػػيم كالصػيانة،كتطبي  رتيػػع يف عمػػل ىػذه اإلدارة أىػػم اظتراحػلمػن اظتعاصتػة:تعترب -
 أساليب الرَّدع كاضتماية.

 ماية دائمةػػو ضماف اضتػػػػامػػ ،كىػػػػػذا الربنػػػػػػ  عليػػػها ىػػػبادئ اليت ت سػػػػجػػػزء من اظت اظتراقبة:ىػػػػذه اطتػػػػطوة-

 كاظتستمرة للموركث اظتادم يف ؽتحيطو،إذ يبقى الطاقم اإلدارم إلدارة اظتخاطر على اتصاؿ دائم من دكف 
 توقف عرب القياـ ب عماؿ الصيانة الػػػػدكرية،كالقػػػياـ بػػػػزيارات للمػػػعامل التارمتية كاظتػواقع األثرية ختتتم بتقرير

 كظتزيد من التوضيح يفَّ تقدَل ىذه اطتطوات يف الرسم التخطيطي ا يت:،(1 مفصَّل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ) (ABC(:يبين خطوات عمل إدارة المخاطر التراثية المحدكدة لقيم الخطر13الرتسم التخطيطي رقم)

 19تسابل،ص:خوتسيو لويز بيدركتسولي جونيور،كاثرين أنتومارشي،تستيفاف ميكاليكسي،مرجع عن:
    ئي:قااآلثار الو علم تفعيل دكر 
إفَّ اضتركة العمرانية الدؤكبة اليت جسد ا  اضتكومة اصتزائرية بعد االستقالؿ إىل الوقػت الرٌاىن،كػاف عتػا    
تكتنػػزه ما مػػن معػػامل تارمتيػػة،ك كمدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة كىنػػني كبػػري علػػى مػػا تزخػػر بػػو اظتػػدف العتيقػػة    عه كٍقػػ

                                  
 115-19خوسيو لويز بيدركسويل جونيور،كاثرين أنتومارشي،ستيفاف ميكاليكسي،مرجع ساب ،ص:-1
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مػػػػافرض فرضػػػػان الزمػػػػان االعتمػػػػاد  األثريػػػػة مػػػػن لقنػػػػى أثريػػػػة بالغػػػػة األقتيػػػػة مػػػػن اصتانػػػػب العلمي،كىػػػػواظتواقػػػػع 
 ذم يعَّػػػػػد إحدل الطرؽ اليت تيعم باضتفاظ على اظتوركث اظتادم الثابت ال كاالستعانة بعلم ا ثار الوقائي

فاقمػت االعتػداءات الػيت تعػرَّض كاظتواقع األثرية كقايتػو مػن اظتػ ثرات الػيت حتػي  بو،كقػد أسػتحدث بعػدما ت
،بالتحديد يف ركمانيػػا الػػيت نػػصَّ فيهػػا القػػانوف  اظتػػوركث اظتػػادم،برز ىػػذا العلػػم يف سػػبعينيات القػػرف اظتنصػػـر

ػػػػحة السػػػتيعاب اظتشػػػػاريع  1974/63 علػػػى كجػػػوب القيػػػػاـ باختبػػػارات ميدانيػػػػة أثريػػػة يف األراضػػػي اظترشَّ
لتلميحػػات حػػوؿ ضػػركرة اضتفػػاظ ككقايػػة الػػرتاث يف اظتواثيػػ  التنمويػػة قبػػل بدايػػة األشػػغاؿ،كتبعتو عػػدد مػػن ا

ـ،كقد عرؼ بدايتو األكىل يف أركبػا نتياػة 20كاظت دترات الدكلية اليت عقدت يف اظتنتصف الثاٍل من القرف 
ـ كبدايػػػة القػػػرف 19موجػػػة التػػػدمري كالتخريػػػب الػػػيت عرفهػػػا الػػػرتاث اظتػػػادم يف بعػػػض مػػػدهنا يف هنايػػػة القػػػرف 

الػػػيت قػػػاـ  ػػػا البػػػاركف جػػػورج  ىاكشتػػػاف عنػػػدما قػػػاـ بشػػػ  شػػػوارع شػػػعاعية يف مبػػػاف ـ،مثػػػل اضتملػػػة 20
               أثرية،كاضػػػطلعت فرنسػػػػا يف غتػػػػاؿ العمػػػػل  ػػػػذا التخصػػػص،فقد قػػػػٌدمت رتعيػػػػة اضتفريػػػػات األثريػػػػة الوطنيػػػػة 

بسػػػبب اظتشػػػاريع يف السػػػبعينيات مػػػن القػػػرف اظتنصػػػـر دكران بػػػارزان يف التنديػػػد مبػػػا اسػػػتهدؼ اظتعػػػامل التارمتيػػػة 
التنموية   كىو ما دفع باضتكومة الفرنسية يف  خر اظتطاؼ إىل إبراـ اتفاقية مع ىذه اصتمعية لتفادم تلة 

إىل اإلعػػالف عػػن اظتعهػػد  2001 جػػانفي 17االعتػػداءات،كىو مػػا أٌدل بعػػد تػػوايل السػػنني بالتحديػػد يف 
ثػػػار الوقػػػائي يف مػػ دتر مدينػػػة فيلنيػػػوس ،كقػػػد عيػػػريؼ علػػم ا (INRAP) الػػوطين للبحػػػوث األثريػػػة الوقائيػػة

Vilnius كعدد من اصتهات الوصية علػى الػرتاث اجملل  األكركيب اظتنظم من طرؼ عاصمة دكلة ليتوانيا،
،أنػػو إجػػراء ميػػداٍل اسػػتباقي لوقايػػة الػػرتاث اظتػػادم مػػن األضػػرار 2004ديسػػمرب  18ك 16يف أكركبػػا بػػني 

النارتػػة عػػن أشػػغاؿ اظتشػػاريع التنمويػػة،كىناؾ مػػن يػػرم أنػػو لػػي  بتخصػػص علمػػي جديػػد مػػن ختصصػػات   
علػػم ا ثار،مثػػػل علػػم  ثػػػار ماقبػػػل التػػاريف أك الصػػػيانة كالرتمػػيم أك ا ثػػػار اإلسػػػالمية  كبعبػػارة أكضػػػح ىػػػو 

فكرم جديد يف غتاؿ زتاية الػرتاث األثػرم كتثمينو،كقػد أتػى ليخلػف عمليػات اإلنقػاذ الػيت كانػت ػوجو تػػػ
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اعها،كمن ثػػػػػػػمَّ ػػػػػػاعت فػػال كلػن نتكػػن اسرتجػػػػػ،فػػ ف ض(1 ريةػػػػف البقايػػا األثػارثة كتتلػػػػػع الكػػػتنفَّػذ بعػػد أف تق
بالنسػبة لربنػام  عملػو فهػو ينقسػم إىل ثالثػة ،ك حلقة كاصلة بني ماضي األمة كحاضرىا إىل األبد ستضيع

 مراحل أساسية تتمثل يف مايلي:
 إعداد اظتلف اإلدارم:   -أ   

أكؿ اظتراحػػػل الػػػيت كتػػػب البػػػدء  ػػػا ىػػػو اظتلػػػف اإلدارم الػػػذم حتػػػدَّد فيػػػو بعػػػض األمػػػور اظتهمػػػة اظتتعلقػػػة 
قان للقانوف السػارم يف الدكلػة باضتفرية كالوقت الذم ستستغرقو،كقضية التمويل إىل غري ذلة،كىي تعد كف

 موضوع التذخل.
 التشخيص:-ب
تعتػػػػرب مرحلػػػػة التشػػػػخيص األىػػػػم يف العمػػػػل الوقػػػػائي،فمن خاللػػػػو تتحػػػػدد ماىيػػػػة البقايػػػػا األثريػػػػة كمػػػػان    

ككيفػػان،كيف حالػػة تبػػنيَّ كجودىػػا فسيباشػػر يف إجػػراء اضتفريػػة السػػتخراج اللقػػى األثريػػة،كيعترب اظتعهػػد الػػوطين 
،كًقواـ عملية التشخيص (1  وقائي بفرنسا الرَّائد يف القياـ مبثل ىذه اطتطوات إف صحَّ التعبريلعلم ا ثار ال

Diagnostic  ىػػػػو إجػػػػراء مسػػػػابرSandage  يف أمػػػػاكن ؼتتلفػػػػة مػػػػن اظتكػػػػاف اظتقػػػػرتح إلؾتػػػػاز اظتشػػػػركع
التنموم اظتعلن عنو يف إطػار اسػيد عمليػة التنميػة اضتضػرية،كىي ترتكػز علػى اسػتحداث مقػاطع عموديػة 

  Carottageداخػػل أنابيػػب ثقَّابػػة تشػػبو شػػكل اصتزر،كلػػذلة ىػػي تسػػمى عنػػد الػػبعض بعمليػػة التازيػػر 
                                  

 ،مذكرة ماجستري،ختصص علم ا ثار الوقائي،قسم علم أثر علم اآلثػػػار الوقائي في تجارب دكؿ المغرب العربينادية بلقندكز،-1
 

 

 29-16،ص:2011ا ثار كالتاريف،شعبىة علم ا ثار،جامعة تلمساف،
 
 

1-Institut National de Recherche Archéologiques Préventives (INRAP)  Archéologie  

préventive,Guide Pratique de l’Aménageur,p:4-5,www.inrap.fr 
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شػخيص اظتتعلقػة بالعمػل الوقػائي فق ،إفتػا أيضػان يف اظتسػوح األثريػة كىي ال تستعمل فقػ  يف عمليػات الت
كيف بعػػػػض األحيػػػػاف يػػػػتم القيػػػػاـ افػػػػر خنػػػػادؽ أفقيػػػػة متوازيػػػػة الػػػػيت تسػػػػب  إجػػػػراء اضتفػػػػائر األثريػػػػة العاديػػػػة،

ـ،فيمػا 10ـ إىل 05أكمتعامدة مػع بعضػها الػبعض تبعػد عػن بعضػها الػبعض مبسػافة متسػاكية قػدرىا مػن 
ـ بػػاظتوزاة مػػع كػػرب مسػػاحة اظتوقػػع األثرم،أكحفػػر خنػػاذؽ مربعػػة الشػػكل يػػدكيان،أما 20 يبلػػا طوعتػػا حػػوايل

ـ،كاػػدر اإلشػػارة إىل أف عمليػػة 1.50ـ ك0.70عمػ  ىػػذىاطتناذؽ فيػػرتاكح عمقهػػا علػػى اختالفهػػا بػػني 
 . %05من اظتساحة اإلرتالية،كال تقل عن   %10السَّرب البد أف ال تتااكز نبة 

 قائية:مباشرة اضتفرية الو -جػ
ىي إجراء غري دائم،ألهنػا ال تقػاـ إالَّ يف حػاالت خاصػة،أم عنػدما يػتم اإلعػالف عػن مشػركع تنمػوم 
    يف موقع أثرم،أكبعدما ت كد مرحلة التشػخيص كجػود بقايػا أثريػة تسػتوجب كقايتهػا مػن التلػف كالتخريػب

  (1 العلمية األثرية.كىي تعتمد يف عملها على السرعة كالديقة البالغة لتفادم ضياع اظتعطيات 

عػدـ ضػياع اظتػوركث اظتػادم بنوعيػو بسػبب  كحرصػو الكامػل علػى،لديقة عمل علم ا ثػار الوقائي كنظران    
تنمويػػة  اعتػػداءات ىنػػاؾ خاصػػة أفَّ ،ه يف اظتػػدف عينػػات الدراسةنقػػرتح تفعيػػل دكر عمليػػة التنميػػة اضتضػػرية 

كجػػػػود اظتتمدرسػػػػني يف ىػػػػذا  إضػػػػافة إىلحضػػػػرية علػػػػى مػػػػا تكتنػػػػزه اظتواقػػػػع األثريػػػػة كموقػػػػع ىنػػػػني كاظتنصورة،
 يف قسم علم ا ثار التابع صتامعة أيب بكر بلقايد يف تلمساف. التخصص تلق وا تكوينان 

   :بعث النمط المعمارم اإلتسالمي العتيل بالمدف التراثية 
اظتعػػػامل التارمتيػػػة ليسػػػت مبػػػاٍل غتػػػرَّدة مػػػن أم الثقافػػػة أك أم مرجع،بػػػل علػػػى النقػػػيض مػػػن ذلػػػة،فهي    

ننػػػا مػػػن فهػػػم مػػػا يػػػدكر مػػػن حولنػػػا كمػػػا كنَّػػػا عليػػػو،أم أهنػػػا تػػػوفر الشػػػعور  إحػػػدل القنػػػوات اعتامػػػة الػػػيت دتكي
ط ػػم كاهنيػػار معلػػم باالنتمػػاء الػػذم يزيػػد مػػن دتاسػػة مػػن أفػػراد اجملتمػػع مػػع ماضػػيهم،لذلة أمكػػن القػػوؿ حت

تػػارمتي أكختريػػب موقػػع أثػػرم ىػػو ذكبػػاف لشخصػػيتنا كفقػػدافه عتويتنػػا إىل األبد،كعليػػو نػػدعو للحفػػاظ علػػى 
                                  

 51-49نادية بلقندكز،مرجع ساب ،ص:-1
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النم  األصيل حػم يبقػى التواصػل بػني اظتاضػي كاضتاضر،كحسػب رأينػا يػتم ذلػة مػن خػالؿ إؾتػاز مبػاٍل 
ل أىػم ركاد ىػذه الفكػرة اظتعمػارم حسػن بتصميم إسالمي يراعي ما كاف سائدان عند األسالؼ قدنتان،كلعَّ 

فتحػػػي صػػػاحب مشػػػركع عمػػػارة الفقػػػراء الػػػذم اسػػػتقاه مػػػن فكػػػرة أنظػػػركا طػػػني األرض حتػػػت أقػػػدامكم اَّ 
أم ذتانيػػػػة سػػػػنوات،كالقى إقبػػػػاالن كبػػػػريان مػػػػن طػػػػرؼ  1953إىل سػػػػنة  1945بنوا،كقػػػػد امتػػػػد مػػػػن سػػػػنة 

،كمػػا أنػػو نػػاؿ بػػو عػػدَّة (2 إمريكػػا كالعػػراؽ العديػػد مػػن اظتشػػاريع اظتماثلػػة لػػو يف كػػل مػػن الػػدكؿ،حيث أؾتػػز
،حيث منحت لو جائزة األغاخاف كجائزة نوبل البديلة،كاألجدر بنا أف 1980جوائز،أبرزىا ما نالو سنة 

نسري على خطى ىذا اظتعمارم الذم امتد فكره اظتعمػارم مكانػان إىل مػواد البنػاء اليػة اظتتمثلػة يف الػرتاب 
ليت يعرفهػا اظتػوركث ،يف ظلي االجتياحات اظتتكررة ا(1 انان إىل فرتة زمنية بعيدة عنَّاكاصتري كالرمل كاضتار،كزم

كادر اإلشارة أفَّ مشركعان ؽتاثالن ظتا سب  ذكره ال يقػل أقتيػة عنػو قػد أؾتػز ىنػا باصتزائر،كبالتحديػد              اظتادم،
ذائػػع الصػػيت،كنظران عتػػذه اظتيػػزة الرتاثيػػة يفَّ إؾتػػاز يف قصػػر تافياللػػت بواليػػة غردايػػة الػػيت حتتضػػن تراثػػان ماديػػان 

كل مسػػكن مشػػيَّد مػػن اظتػػواد الية،كمتناسػػقة مػػع بعضػػها الػػبعض مػػن حيػػث الشَّػػ 1050يتضػػمن  قصػػر
 ،أنظر الصورة ا تية:  د،كمنسامة مع البي ة ايطة  اككتمعها طراز إسالمي موحَّ ،وفكاللَّ 
 
 
 
 
 

                                  
 ،مصػر1987،سلسػلة مشػاىري الفكػر اعتندسػي اظتعمػارم،دار قػاب  للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع،حسن فتحيػتمد ماجد خلوصػي،-2

 19-15ص:
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 www.analgeria.com    ن مساكن قصر تافياللت بغرادية،عن:(:تبين عينة م98الصورة رقم)

كقد ناؿ ىذا اظتشركع الرتاثي جائزة اظتسابقة الدكلية حوؿ األحياء النموذجية اظتسػتدامة اظتنظمػة مبدينػة    
 .2016 مراكا اظتغربية يف نوفمرب

كنػػرل مػػن كجهػػة نظرنػػا أنػػو الب ػػد مػػن تعمػػيم مثػػل ىػػذه اظتبػػادرة،لكي ؿتػػافظ علػػى التواصػػل اضتضػػارم    
اطتػػػػاص بنػػػػا،كنغرس يف أنفسػػػػنا كيف األجيػػػػاؿ الالَّحقػػػػة الشػػػػعور باالنتمػػػػاء كاافظػػػػة علػػػػى الػػػػرتاث اظتػػػػادم 

 الثابت،كبذلة سنتمكن من تنمية غتالنا حضرم ببعدين زمنيني يف مكاف كاحد.
   ممين المعالم التاريخية كالمواقع األثرية:ت 

تعتػػػرب ىػػػذه العمليػػػة مػػػن أىػػػم اطتطػػػوات يف زتايػػػة اظتػػػوركث اظتادم،كاضتيلولػػػة دكف فقدانو،كقػػػد تبػػػنيَّ لنػػػا            
كاكجبػػة يف ىػػذه  مػػن خػػالؿ التحقيػػ  اظتيػػداٍل الػػذم قمنػػا بػػو أثنػػاء إعػػدادنا للدراسػػة،أفَّ ىػػذه اطتطػػوة الزمػػة

الػيت نتػر  ػا اظتػوركث اظتادم،كنشػري أهنػا لػن تػ ت ثػػيمرىا إالَّ بتفعيػل اظتػواد الرَّدعيػة اظتنصػوص الفرتة اطتانقػة 
على أرض الواقع،كفيما متص أىػم اظتػواد الػيت كتػب تطبيقهػا مػن ىػذا القػانوف  98/04عليها يف القانوف 

يػػػة كاظتواقػػػع األثريػػػة ـ عػػػن اظتعػػػامل التارمت200الػػػيت تػػػنص علػػػى تػػػرؾ مسػػػافة تبعػػػد عػػػن تقػػػدَّر بػػػػ  17اظتػػػادة 
الػػيت دتنػػع منعػػان باتػػان إضػػفاء أم  24لتفػػادم حاػػب اظتنظػػورات اظتعلميػػة اطتاصػػة  م،كأيضػػان تطبيػػ  اظتػػادة 

ىػي األخػرل البػد مػن تطبيقهػا علػى أرض الوقػع  34تعديالت على اظتبم،نف  الشػ ء بالنسػبة للمػادة 
ريػػػة،كاظتعلـو لػػػدينا أف اميػػػات ىػػػي اظتواقػػػع ألهنػػػا تػػػنص علػػػى منػػػع إؾتػػػاز أم بنػػػاء أك مشػػػركع يف ػتميػػػة أث

                    القريبػػة مػػن اظتواقػػع األثريػػة الػػيت مل اػػرل فيهػػا عمليػػة تنقيػػب،كنعلم يقينػػان أهنػػا حتتضػػن بقايػػا أثريػػة مطمػػورة 
 يف األرض،كيوجػػد الكثػػري منهػػا يف عينػػات الدراسة،خاصػػة يف مدينػػة تلمسػػاف كىنني،كمػػا نػػرل أفَّ اظتػػادة

                                                                                                          
لػة كملكػة :ىي جائزة يقدمها الربظتاف السويدم يف اليـو الذم يسب  توزيع جػوائز نوبػل الػيت تقػدمها كػل مػن مجائزة نوبل البديلة-1

،اصتامعػة اإلمريكيػة  عمارة الفقراء،تجربة في ريػ  مصػرالسويد،كاليت ال تضم جائزة للهندسة اظتعمارية،أنظر:مصطفى إبراىيم فهمي،
 02،ص:1989القاىرة،
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من نف  القانوف ىي األخرل البدَّ أف تطب  اذافرىا،فيما يتعل  بنزع ملكية مسكن عتي  باعتبػاره  47
رضػػػها تراثػػػان ملػػػة للماتمػػػع ككل،كذلػػػة يف حالػػػة عػػػدـ امتثػػػاؿ مالكػػػو للتعليمػػػات كاالرتفاقػػػات الػػػيت يف

  مور  ا،أك إذا كيظيف أك إذا كاف اظتالة يف كضع يتعذَّر عليو القياـ باألشغاؿ اظتاإلجراء اطتاص باضتماية،
 اظتسكن بطريقة تتناخل كمتطلبات األصالة.

ػا ييلحػ  الضػرر بػاظتوركث  98/04يبدك مػن خػالؿ ىػذه اظتػواد الردعيػة كغريىػا أفَّ القػانوف     مل يغفػل عمَّ
اءه حػػرب علػػى كرؽ يف بعػػض األحياف،كمػػا عاينػػا ذلػػة       ػػػػقػػكن بػان،لػػػػػػلتثمينػػو أيضو اسػػتحدث ػػػػػادم،كأنػػػػاظت

يف ىػػذه الدراسػػة ىػػو األمػػر الػػذم ألغػػى كجػػوده كليػػان،كترؾ اظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة تصػػارع لوحػػدىا 

 االعتبػػارعاديػػات الزمن،خاصػػة أف ىنػػاؾ غيابػػان كليػػان ألقتيػػة الػػرتاث عنػػد أفػػراد اجملتمػػع الػػذين طغػػى لػػديهم 
بػػػػاقي االعتبارات،كلػػػػذلة مػػػػن الواجػػػػب التنسػػػػي  بػػػػني اظتػػػػديريات يف غتػػػػاؿ ردع التاػػػػاكزات  اظتػػػػادم علػػػػى

اضتاصلة يف غتاؿ البناء كالتعمري،كأخص بالذكر مديرية البناء كالتعمري كمديرية الثقافة،فقد استوقفتنا أمثلػة 
 ضػػهما الػػبعضيف مدينػػة تلمسػػاف تعكػػ  الفاػػوة الواسػػعة بينهمػػا بػػالرغم مػػن كجودقتػػا علػػى مقربػػة مػػن بع

 2017كخري دليل على ذلة معاينتنا حفر اصتزء اصتنويب الغريب من ساحة البشػري اإلبراىيمػي يف صػائفة 
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بػػالنَّص علػػى مػػادة دتنػػع مػػنح  98/04إلؾتػػػػػػػاز مسػػكن مػػن دكف رخصػػة بناء،كعليػػو كتػػب تعػػديل قػػانوف 
اصتهػات الوصػية عػن القطػاع رخص البناء ألم مشركع تنموم أك سكين إالَّ بعد كجود كثيقة صادرة عػن 

ت كد أف اظتكاف لي  بو أم معلم تارمتي،كلي  موقعان أثرم أك ػتميةن أثرية،ألنو من غػري اظتعقػوؿ أف يعلػم 
 صاحب اظتشركع اصتهات اظتعنية مبا يفَّ العثور عليو،لسببني رئيسػيني األكؿ يتمثػل يف قيمتهػا اظتاديػة،كالثاٍل

ظتقػػاكلني يتفػػادكف حػػدكث ذلػػة حػػم يكتمػػل مشػػركعهم يف ا جػػاؿ ؼتافػػة توقيػػف األشػػغاؿ،فالكثري مػػن ا
   (1 ادَّدة كيستلموف مستحقا م اظتادية

أنو مل تنص كاحدة منها علػى تسػقيف  98/04كادر اإلشارة إىل أمر لفت إنتباىنا يف مواد القانوف    
شػر ع السػورم حػدَّد مػائتني سػنة فمػا اضتد الزمين األدٌل الذم لتٌدد إف كانت معامل تارمتية أـ ال،فمػثالن اظت

فػػػوؽ نتكػػػن أف يصػػػنَّف ذلػػػة الشػػػ ء يف خانػػػة الرتاث،كنػػػرل أفَّ ذلػػػة سػػػيكوف نقطػػػة إكتابيػػػة يف تنظػػػيم 
 التعامل مع ىذه اظتنازات البالغة األقتية.    

   :توري  المعالم التاريخية كالمواقع األثرية 
تعَّػػػد ىػػػذه اطتطػػػوة مػػػن النقػػػاط األساسػػػية يف تثمػػػني الػػػرتاث اظتػػػادم،فمن خالعتػػػا سنضػػػمن بقػػػاء اظتعلػػػم    

التارمتي كاظتوقع األثرم يف حالة جيدة،ألنو سيسػتفيد مػن صػيانة دكرية،خاصػة إذا كػاف توظيفػو كمتحػف 
كمػن يفَّ تعرضػػو  فسيضػمن مػػداخيل تسػتخدـ يف القيػػاـ باإلصػالحات الالَّزمػػة،كىو ماسػيحوؿ دكف إقتالػػو

للتلف كاجتياح اظتشاريع التنموية اضتضرية،كنشري فق  إىل أفَّ الشػرط األساسػي يف ؾتػاح عمليػة التوظيػف 
كاإلدمػػاج ىػػو اختيػػار الوظيفػػة اظتناسػػبة الػػيت تتناسػػب مػػع ماىيػػة اظتبػػم العتيػػ ،فمثالن إذا كػػاف مسػػادان فمػػن 

              ،ناىيػػػة أف ىندسػػػتو اظتعماريػػػة ذه اظتعمورةعلػػػى كجػػػو ىػػػ األفضػػػل أف يبقػػػى كػػػذلة،ألهنا أشتػػػى الوظػػػائف
مػع غػري ذلػة،كاألكثر مػن ذلػة سػيبقى علػى درجػة كبػرية مػن االىتمػاـ كالعنايػة  ال تتماشى حسب رأينا

 من قبل أفراد اجملتمع الذين ي دكف فيو الصلوات اطتم .
                                  

 19رقية عواشرية،مرجع ساب ،ص: -1
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:توثيل كتسجيل المعالم التاريخية كالمواقع األثرية 
          لػػى اخػػتالؼ أنواعػػو ذاكػػرة األمػػة كىويتهػػا الػػيت حتػػديد انتمائهػػا،كال نتكػػن اضتفػػاظ عليػػو نتثػػل الػػرتاث ع 

من دكف معرفتو معرفة جيدة،لذلة ال بدَّ من توثيقو توثيقػان جيػدان عػن طريػ  القيػاـ بعمليػة تسػايل دقيقػة 
ثرم،كذلػة ب عػداد تقريػر مفٌصػل تشمل رتيع التفاصيل الدقيقة اليت يتميز  ا اظتعلم التارمتي أك اظتوقػع األ

عنو يتضمن قراءةن تارمتية كىندسية كأثرية عن األثر،كيصاحب ذلة التقاط بعض الصور الفتوغرافية،كيتم 
حفظ ملفو بنسختني كاحدة كرقية كاألخرل إلكرتكنية حم نتفاد ضياعو،ألنو يعترب اظترجع األكؿ يف حالة 

          ،كحسػػب رأينػػا (1 ألثػػرم التهػػدَل بفعػػل عامػػل بشػػرم أكطبيعػػيإف أصػػاب ذلػػة اظتعلػػم التػػارمتي أك اظتوقػػع ا
يػػتم القيػػاـ  ػػذه اطتطػػوة اظتهمَّة،ك ػػذا العمليػػة التوثيقيػػة ال نتكػػن القيػػاـ بعمليػػة تػػرميم كالصػػيانة إالَّ بعػػد أف 

 نتكن الوقوؼ على كل ما تزخر بو اظتدف العتيقة من مساكن عتيقة كمساجد كأضرحة كأسوار دفاعية.
 الجرد كالتصني  :القياـ بعملية 

ثرم،ألهنػػػػا حتػػػػي  جبميػػػػع اظتعلومػػػػػات تعتػػػػرب عمليػػػػة اصتػػػػرد كالتصػػػػنيف مػػػػن أىػػػػػم اظتراحػػػػل يف العمػػػػل األ
  اضتمايػػة كالصػػوف ػػػػػاء برامػػػػػريف إلرسػػػػػكاظتعطيػػات الفنيػػة كاألثريػػة كالتارمتيػػة الػػيت مػػن شػػ هنا حتقيػػ  تػػراكم مع

 ،فالتػػػػصنيف يعطي الصبغة القػػػػانونية للػػػػموركثهاػػعلى اختالؼ طابع الثقافية اظتادية للممتلكاتالوقائي 
للموركث اظتادم كونو مدم  يف قائمة كطنية أكدكلية كلو رقم تعريفي،كمػا نتكػن مػن خػالؿ عمليػة اصتػرد 
تػػػػػػوطني رتيػػػػػػع أمػػػػػػاكن اظتعػػػػػػامل التارمتػػػػػػة كاظتواقػػػػػػع كاميػػػػػػات األثريػػػػػػة،كىو األمػػػػػػر الػػػػػػذم يضػػػػػػمن زتايػػػػػػة 

              افية،كاختاذ القػػػػػرارات اظتناسػػػػػبة مػػػػػن لػػػػػدف اصتهػػػػػػات اظتسػػػػػ كلة عػػػػػن زتايػػػػػة ككقايػػػػػة الػػػػػرتاث اظتػػػػػػادماستشػػػػػر 
                                  

اليمن كعالقة المعمػاريين كاألثػريين إشكالية الحفاظ على التراث العمراني كالمعمارم التقليدم في ػتمد بن ىاكم با كزير،-1
 118-116،ص:2009مارس 31-30،اظت دتر اعتندسي الثاٍل،كلية اعتندسة،جامعة عدف،اليمن،من كالم رخين بعملية الحفاظ



 الفصل المالث                                                                          طرؽ المعالجػػة

523 
 

يف مواقعو،كيسػػاعد كػػذلة علػػى تقػػدَل اظتعلومػػات الدقيقػػة الػػيت نتكػػن مػػن خالعتػػا تنظػػيم زتػػالت التوعيػػة 
 كالتحسي .

 

1) 
بنػػاءن 
علػػى ذلػػة البػػد أف لتػػرص القػػائموف علػػى زتايػػة الػػرتاث اظتػػادم الثابػػت كامػػل اضتػػرص علػػى عػػدـ  

إقتاؿ ىذه اطتطوة،كأف قوموا  ا على أكمل كجػو لكػي نكػوف علػى علػم بكػل صػغرية ككبػرية ختػص تلػة 
كالقػػانوٍل    الشػػواىد اظتاديػػة،اكم كػػٍوف ىػػاتني العمليتػػني يػػوفراف اظتػػادة العلميػػة الػػيت ختػػدـ اصتانػػب التػػوثيقي 

 معان.   
   :القياـ بعملية الترميم كالصيانة الدكرية 
ػوف مػن أجػل زتايػة اظتعلػم التػارمتي           يطػػػل  مصطلح الرتميم علػى األعمػاؿ التطبيقيػة الػيت يقػـو  ػا اظترؽتي

ح الػػػػػػيت تعػػػػػػين إصػػػػػػال Staurosمػػػػػػن االهنيػػػػػػار أكالتلف،كيرجػػػػػػع اشػػػػػػتقاقو اللغػػػػػػوم إىل الكلمػػػػػػة اليونانيػػػػػػة 
كتدعيم،كيعين أيضان مصطلح الرتميم زتاية الوطن من االعتداء،كلكن اظتعم األكؿ ىو األكثر تداكالن،فقػد 
بػػرز يف كتػػب القػػرنني السػػابع كالثػػامن عشػػر مػػيالدم مبعػػم إصػػالح مػػا تلف،أمػػا مصػػطلح الصػػيانة فيطلػػ  

جع أصػػلو اللغػػوم إىل الكلمػػة علػػى األعمػػاؿ التطبيقيػػة كالبحثيػػة الػػيت يقػػـو  ػػا اظتختصػػوف يف الصػػيانة،كير 
الػػيت تعػػين اضتفػػاظ كالصػػيانة كالعػػالج،كال يقتصػػر معناىػػا علػػى ذلػػة فق ،بػػل  Conservatioالالَّتينيػػة 

اسػػتخدـ أيضػػان يف اضتفػػاظ علػػى البي ػػة،كلكن يف كلتػػا اضتػػالتني فاظتصػػطلح يفيػػد معػػم اضتفاظ،كىنػػاؾ كلمػػة 
الػػػػيت بػػػػدأ اسػػػػتعماعتا يف سػػػػنة  Conservatoireأخػػػػرل مشػػػػا ة لكلمػػػػة اضتفػػػػاظ باللغػػػػة الفرنسػػػػية،كىي

ـ للداللػػػػة علػػػػى اظتعهػػػػد اظتوسػػػػيقي الػػػػذم يهػػػػتم باضتفػػػػاظ علػػػػى الػػػػرتاث اظتوسػػػػيقي األكركيب كنتنعػػػػو                   1789
 من الضياع كاالقتباس.

 

1 ) 
                                  

                             عػػػػػػػن:                               ،13،ص:الفػػػػػػػن الصػػػػػػػخرم بػػػػػػػالمغرب تػػػػػػػراث عريػػػػػػػل،بين تحػػػػػػػديات المحافظػػػػػػػة كرىانػػػػػػػات التنميػػػػػػػةأزتػػػػػػػد أكمػػػػػػػوس،-1
repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62842 

 42-41،ص:2012،دار اظتعرفة اصتامعية،مصر،مبادئ ترميم كحماية اآلثار،إبراىيم ػتمد عبد ا-1
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كحسػػػب مػػػا يػػػراه بعػػػض اظتتخصصػػػني يف علػػػم ا ثػػػار أنػػػو علػػػى الػػػرغم مػػػن قػػػدـ مصػػػطلح الرتمػػػيم عػػػن 
الصػػػيانة،إالَّ أفَّ ىػػػذا األخػػػري أصػػػبح األكثػػػر تػػػداكالن يف صػػػفحات الكتب،فقػػػد تػػػوارل مصػػػطلح مصػػػطلح 

الرتمػػػػػػيم يف اظتواضػػػػػػيع الػػػػػػيت تعػػػػػػاا كيفيػػػػػػة تػػػػػػرميم كصػػػػػػيانة الػػػػػػرتاث اظتػػػػػػادم اظتنقػػػػػػوؿ كالثابت،كرمبػػػػػػا يعػػػػػػٌزل            
أعمػػػػاؿ الرتمػػػػيم  ذلػػػػة لإلحسػػػػاس الػػػػذم انتػػػػاب اظتختصػػػػني جػػػػرَّاء االنتقػػػػادات الػػػػيت كيجيهػػػػت للكثػػػػري مػػػػن

 اطتاط ة،فهي ليست إجراء ميداٍل يهدؼ إىل التقوية فق ،إفتا ىو علم كفن يف نف  الوقت.
 

2 ) 

إحياء اظتعامل التارمتية كاظتواقػع األثريػة كإرجاعهػا قػدر اإلمكػاف إىل أكَّج ركنقهػا الفػين الػذم  لذلة يقف   
ة كالرتمػػيم بطريقػػة علميػػة دقيقػػة ال تزيػػد كضػػعو فيهػػا اظتعمػػارم اظتسػػلم قػػدنتان علػػى مػػدل خضػػوعو للصػػيان

الطني بلَّةن،فاميع دارسي العمارة ي كدكف أف اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية على اختالؼ أصػوعتا ليسػت            
غتػرَّد أبنيػة ذات شػػكل معني،لكنهػا تعتػرب مسػػتودعان صتميػع الفنػوف كالنحػػت كالتصػوير التاريػدم كأعمػػاؿ 

،لذلة البد أف لتيىافظ علػى التنػاغم كالتناسػ  اظتػرتبطني مبػواد بنائهػا بعمليػة (3 جاج الزخرفةالفسيفساء كالز 
تػػػرميم مدركسػػػة مػػػن رتيػػػع اصتوانب،كتشػػػرتؾ فيػػػو رتيػػػع التخصصػػػات،فلي  اظتهػػػم تقويػػػة اظتػػػوركث اظتػػػادم 

يػرل أنػو البػد فق ،كلكن األىم ىو عدـ ضياع القيمة الفنية كالتارمتية جوىر اظتوركث اظتادم،كىناؾ مػن 
علػػػى عمليػػػة الرتمػػػيم أف دتػػػر بسػػػت خطػػػوات حػػػمَّ تػػػ يت ذترىػػػا علػػػى أكمػػػل كجػػػو،أنظر الرسػػػم التخطيطػػػي 

  ا يت:
 

 
 
 

                                  
 43اظترجع نفسو،ص:-2

،مركػػػػز الدراسػػػػات التخطيطيػػػػة 07البناء،العػػػػدد ،غتلػػػػة عػػػػامل آثػػػػار القػػػػاىرة اإلتسػػػػالمية كيػػػػ  نحػػػػاف  عليهػػػػا مػػػػدحت الصػػػػرييف،-3
  08،ص:1981كاظتعمارية،مصر،
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                 محمود (:يبين مراحل كمتطلبات عملية الترميم المعالم التاريخية،عن:14الرتسم التخطيطي رقم)
 22عبد الحاف  محػػمد آدـ،مرجع تسابل،ص:

يتم الرتكيز يف اطتطوة األكىل قبػل بدايػة اظتشػركع علػى إعػداد دراسػة مستفيضػة معمَّقػة للمعلػم التػارمتي 
الػػذم سػػتارل لػػو عمليػػة الرتميم،باسػػتخداـ كسػػائل علميػػة،حم يػػتم ضػػب  الطريقػػة اظتناسػػبة الػػيت تضػػمن 

وط كالتشػوىات اتمػل ؾتاح العملية،ا ت يت بعدىا عملية التقييم اليت تتلخص يف تقدير مستويات الضغ
كقوعهػػا بعػػد حتليػػل اظتعطيػػات اظتتحصػػل مػػن اطتطػػوة السػػابقة،كيكوف ذلػػة إعتمػػادان علػػى العلػػـو اظتسػػاعدة  
كاعتندسػػة اظتعماريػػة كاظتػػدنيو كالكيمياء....إخل،كبعػػد ذلػػة تػػ يت مرحلػػة القػػرار الػػيت يتخػػد فيهػػا األسػػلوب 

تقيػيم النتػائ  اتمػل حػدكثها سػابقان،كعقب اختػاذ اظتناسب الذم ال يضر باظتعلم التارمتي،بعػد الوقػوؼ ك 
القرار يتم مباشػرة األشػغاؿ اطتاصػة بػالرتميم،كتطبي  مػا يفَّ دتحيصػو مػن معطيػات كنتائ ،كبعػد اسػتكماؿ 
العمليػػػة ييعػػػاين اظتعلػػػم التػػػارمتي مػػػن رتيػػػع جوانبػػػو،أم الفنيػػػة كاإلنشػػػائية معان،ألنػػػو رمبػػػا حتػػػدث انعكاسػػػات 

سب عتا جيدان،بناءن عليو البد من تفقد اظتعلم التارمتي بانتظاـ طيلة األسػابيع األكىل سلبية فيما بعد مل لت
 (      1 اليت تلي االنتهاء من العملية.

ػت،لكن بعػد اسػتطالع رأم العامػة مػن النػاس  كقد عاينا بعض اظتعامل التارمتية بعينات الدراسػة قػد رؽتي
الذين يقطنوف جبوارىا كاصتامع اظترابطي مبدينة ندركمة،كم ذنة اصتامع اظترابطي مبدينة تلمسػاف،كجدنا أهنػم 

ػا تػ ثر للحالػة الػيت أصػبحوا عليهػا بعػد الرتميم،كىنػاؾ ا لػبعض مػن اظتسػاكن الػيت حتتػاج إىل صػيانة ت ثركا أنتَّ
                                  

 23ػتمود عبد اضتافظ ػتػػمد  دـ،مرجع ساب ،ص:-1
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مسػػػت جرة مػػػن  كتػػػرميم عاجلنٍي،ظتػػػا طاعتػػػا مػػػن إقتػػػاؿ ألف مالكيهػػػا ختلػػػوا عنهػػػا،كىي اليػػػـو إمَّػػػا مهاػػػورة أك
طػرؼ سػػاكن ال يقػـو ال بصػػيانتها كال ترميمهػا،فهو يعتػػرب مكوثػػو فيهػا مرحلػػة انتقاليػة،نف  األمػػر يعيشػػو 

عدـ القيػاـ ب عمػاؿ صػيانة دكريػة كػاقتالع األعشػاب األثرية مبدينة ىنني،ف اظتوقع األثرم اظتتمثل يف اضتفرية
الػػيت تنمػػو سػػواءن داخػػل مربعػػات اضتفػػر،أكيف اظتمػػرات أك اسػػتخراج األتربػػة الػػيت تراكمػػت يف أرضػػية اظتوقػػع 

 األثرم فوؽ اظتكتشفات اليت أيزيح عنها النيقاب.
أف تيناطػػا إىل اظتتخصصػػني يف علػػم ا ثػػار الػػذين  كنشػػري يف ىػػذا الصػػدد إىل أف ىػػاتني العمليتػػني البػػدَّ 

يرجعوا إليهم القرار األكؿ كاألخري يف كيفية التعامل مع اظتادة األثرية،كبطبيعة اضتاؿ يكوف ذلػة مبسػاعدة 
بعض اظتتخصصني يف اعتندسة اظتعمارية كالكيمياء كاعتندسة اظتدنية،ال أف يتم إرجاع ىػذه العمليػة الدقيقػة 

دكر اظتتخصصني يف علم ا ثار يف اعتاما إىل اضتدي الذم تصلهم أخبار الرتميم كالعامة من  عت الء كيرتؾ
 الناس.
    نات الماء:هوائية كخزَّ النزع المقعرات كالمكيفات 
تعك  ىذه التقنيات اضتضرية الوجو ا خر للتنمية اضتضػرية يف شػقيها الثقػايف،فهي تعتػرب أحػد النتػائ     

 اظتباشرة لتغري األسلوب اظتعيشي الذم أثر كت ثر بالتوجو العمراٍل اصتديد،كقد عاينا أف ىذه اللمسات 
األنظار،مػػػػػا جعػػػػػل التلػػػػػوث البصػػػػػرم يطفػػػػػو اضتػػػػػػػػداثية أدَّت إىل تػػػػػػػػػوارم الػػػػػػػػقيمة التارمتيػػػػػة كالفنيػػػػػة عػػػػػن 

ملمحها اطتارجي،كعتذا البد مػن اقتالعهػا مػن جػدراف اظتسػاكن العتيقػة،كنقرتح أف يػتيم ذلػة بواسػطة عػػلى
الػػيت  (IPTV ) قنيػػةتتطبيػػ   خػػر مػػا توصػػلت إليػػو تكنولوجيػػا االتصػػاالت يف ىػػذا اجملػػاؿ،كىي تتمثػػل يف 

يف عملهػا علػى سػلة توصػيل بػني اصتهػاز اظتسػتقبل كاظترسػل،من تعترب خذمة سريعة كفائقة اصتػودة تعتمػد 
دكف اضتاجػػة للمقعػػرات اعتوائيػػة كالكثػػري مػػن خطػػوط التوصػػيل،بل اعتمػػادان علػػى اإلنرتنيػػت الفائقػػة السػػرعة 
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الػػػيت نتكػػػن مػػػن خالعتػػػا تصػػػفح الػػػربام  علػػػى جهػػػاز التلفػػػاز بواسػػػطة ػتليػػػل شػػػفرات القنػػػوات،كلي  علػػػى 
 ،أنظر الرسم التخطيطي ا يت:)1(متصفحات الكمبيوتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في بث البرامج التلفزيونية،عن:  (IPTV) (:تبين التقنية الجديدة15الرتسم التخطيطي)

www.awt.be/web/img/index 
 

ىذه الطريقة تقليل من تلف اظتلمح اطتارجي للمساكن العتيقة الستغنائها الكليػي عػن اظتقعػرات اعتوائيػة     
كبالنسػػػػػبة للمكيفػػػػػات اعتوائيػػػػػة فنػػػػػرل أنػػػػػو مػػػػػن الػػػػػالَّـز أف يػػػػػتم نزعهػػػػػا مػػػػػن طػػػػػرؼ اصتهػػػػػات اظتعنيػػػػػة بقػػػػػوة 

 النسبة طتزَّنات اظتاء فتنزع ىي لتاب قيمتو الفنية كالتارمتية،كب القانوف،ككضعها يف مكاف من اظتسكن ال
    األخرل من اظتساكن كتعوَّض بصهري  أرضي لتفر لو مكاف يف كس  الدار.

   كالغاز:   كالماء تغيير غطاءات عدَّدات الكهرباء 
أصبح من الضركرم يف كقتنا اضتايل توصيل اظتساكن باظتاء الشركب،كتوفرىا علػى الكهربػاء كالغاز،فقػد    

أصبحوا من ضركريات العيا،كلذلة ال نتكن يف أم حاؿ من األحواؿ نفي كجودىا حم مػن اظتسػاكن 
ك   أصالة اظتبػم العتيقة،كعليو نقرتح أف يتم كضع غطاءات عدَّدا ا على اصتدراف  بتصميم خارجي يع

كينسام مع ماىيتو،كذلة عػن طريػ  صػنعها بشػكل لتمػل ميػزة فنيػة تارمتيػة،ك ف تنتهػي بقػوس حػدكم 
 .أكثالثي،كأف تصنع من مادة اطتشب اليت اعتمد عليها اظتعمارم اظتسلم يف بناء عمائره 

                                  
1-www.awt.be/web/img/index  
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:كضع مصاطب ترابية مترا ة 
األضػػرار اظتيكانيكيػػة النَّارتػػة عػػن اىتػػزازات حركػػة  بػػرزت ىػػذه الفكػػرة إىل أذىاننػػا سػػاعة قيامنػػا مبعاينػػة

ػػػكة اضتديديػػػة الػػػذم  اظتركبػػػات ا ليػػػة الػػػيت شػػػٌقت عتػػػا الطريػػػ  عمليػػػة التنميػػػة اضتضرية،كمشػػػركع خػػػ  السي
أخػػذناه عينػػة لدراسػػة ىػػذا الضرر،كتسػػايلنا لقياسػػات تسػػارع االىتزازات،كقػػد لفػػت انتباىنػػا حينهػػا أنػػو 

ابيػػػػة كتتغػػػػري طبيعػػػػة اظتكػػػػاف مػػػػن حيػػػػث االرتفػػػػاع كاالؿتدار،تتضػػػػائل قػػػػوة عنػػػػدما يػػػػزداد شتػػػػة الطبقػػػػة الرت 
ـ ،كيبعػد عػن سػكة اضتديػد 3.10التسارع،كلذلة قمنا بتسايل قياس فوؽ مرتفػع تػرايب ارتفاعػو يقػدَّر بػػ

ـ فق ،كىو ما جعلنا نظن قبل بدء التسايل أفَّ تسارع االىتزازات سيكوف قويان،لكن  مػا تبػنيَّ لنػا 02بػ
 ذلة،فقد كانت قيمها ضعيفة،أنظر اظتنحنيات البيانية ا تية:ىو عك  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوؽ المرتفع الترابي. X(:يبين تسػارع االىػػتزازات الخاص بالمحور 20المنحنى البياني رقم)
 

 فوؽ المرتفع الترابي.           Y(:يبين تسارع االىػػػتزازات الخاص بالمحور 21المنحنى البياني رقم)            
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 مػػػن خػػػالؿ اظتنحنيػػػات البيانيػػػة أعاله،يتضػػػح أفَّ القػػػيم القصػػػول للتسػػػارع جػػػاءت ضػػػعيفة كمػػػا ذكرنػػػا

 كنوضيح ما جاء فيها يف اصتدكؿ ا يت:،مصدر االىتزازبالرغم من قرب نقطة التسايل من 
 القيمة القصول للتسارع المحور
 2ـ/ثاX 0.022 ػتور
 2ـ/ثاY 0.042ر ػتو 

 2ـ/ثاZ 0.039 ػتور
 (:يبين القيم القصول لتسارع االىتزازات المسجَّلة فوؽ المرتفع الترابي. 31الجدكؿ رقم)                 

  

يتضح جليان من اظتعطيات الواردة يف اصتدكؿ أعػػاله أفَّ القيم القصول لالىتزازات ضعيفة مقارنة بػالقيم   
ـ،حيػث بلغػت 27اليت سالناىا بني سكة اضتديد كاصتدار،كحم عند سػور اظتوقػع األثػرم،أم علػى بيعػد 

 ت ػػػد كصلػفق Y رحو ػػػم،أما 2ـ/ثا0.65عػػػػنده  X ورعنػػػده كما ذكػػػػرنا ذلة سالفان  القيمػػػػػة القصول 
 

 فوؽ المرتفع الترابي. Z(:يبين تسارع االىػػتزازات الخاص بالمحور 22المنحنى البياني رقم)
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،ىػػػذا مػػػا ي كػػػد أفَّ اظترتفػػػع 2ـ/ثػػػا0.60فقػػػد كصػػػلت إىل  Z،كبالنسػػػبة ػػػور 2ـ/ثػػػا 1.5قيمتػػػو القصػػػول 
الرتايب قدَّـ دكران يف إيقاؼ موجات االىتزازات،كعمل على اضتدي من ت ثريىا إىل درجة أفَّ قيمها أصبحت 

 ـ،أنظر الصورة ا تية:27على بيعد أقل من القيم اظتسالة 

 

 
 كنبني طبوغرافية الواجهة الشمالية للسور يف الرسم التخطيطي ا تػػػػي:     

                         

 مكتملة.(:تبين المرتفع الترابي كالجز ءالمقابل لو من السور في حالة 99الصورة رقم)   
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كلكي نبيػػن كيفية اصطداـ اظتوجات االىتزازية باظترتفع الرتايب كانتشارىا بداخلو يف ؼتتلف االااىات    
 نقديـ الرسم التخطيطي ا يت:

 

 الترابي على الموجات االىتزازية الناتجة عن حركة القطار.عن(:يبين تأثير المرتفع 17الرتسم التخطيطي رقم)
lyon.fr/files/documents-lva.insa )بتصرؼ( 

كإذا مػػػػػػا قارنػػػػػػا غتمػػػػػػوع القػػػػػػيم القصػػػػػػول اظتتحصػػػػػػل يف تسػػػػػػايل اظترتفػػػػػػع الػػػػػػرتايب  لكػػػػػػل ػتػػػػػػور باظتعيػػػػػػار 
ISO/TC/108/SG-2 :ادَّد من طرؼ اظتعهد األظتاٍل كفقان للمعادلة ا تية 

=2ـ/ثا0.53                            √  
اطتانػة ،كىػي أقػل بكثػري مػن القػيم اظتنصػوص عليهػا يف 2ـ/ثػا0.53يتضح مػن اظتعادلػة  أفَّ النػات  يسػاكم

،كىو ما ي كد بشػكل 2ـ/ثا5 إىل 2ـ/ثا 3من الذم سبقت اإلشارة إليو،أم (30األكىل من اصتدكؿ رقم 
كاضػػػػح مػػػػدل فعاليػػػػػة اظترتفػػػػع الػػػػػرتايب يف اضتػػػػد مػػػػن الصػػػػػدمات النااػػػػة عػػػػػن االىتػػػػزازات،كلكن نشػػػػػري أفَّ 

،كالػػػذم 1970اظتنشػػػور عػػػاـ  DIN  4150يف اظتعيػػػار  أكػػػرب مػػػن القيمػػػة اظتنصػػػوص عليهػػػا 2ـ/ثػػػا0.53

اظتواقػع األثريػة لالىتػزازات اظتشػار إليهػالتحمػل اظتعػامل التارمتيػة كبقايػا  كقيمػة قصػول 2ـ/ثا0.002حدَّد 



 الفصل المالث                                                                          طرؽ المعالجػػة

533 
 

 

(،رمبػػػػػػػا يعػػػػػػػود ذلػػػػػػػة الخػػػػػػػتالؼ األجهػػػػػػػزة كقػػػػػػػدـ ىػػػػػػػذه اظتعطيػػػػػػػات مقارنػػػػػػػة بػػػػػػػػ 27يف اصتػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػم  

ISO/TC/108/SG-2 . 
بالرغم من ذلة كأماـ ىذه النتائ  نقرتح إؾتاز غتموعة من اظتصاطب الرتابية مرتاصػة فيمػا بينهػا جيػدان    

مع  ) LGV) ـ،خاصة كما ذكرنا أنو سيتم دترير خ  السكة اضتديدية شرؽ غرب03بسمة يصل إىل 
 كلم/سا.220 اطت  اضتايل مع العلم أفَّ سرعتو تصل إىل

دراسػػات الكنديػػة طريقػػة مغػػايرة للحػػدي مػػن تػػ ثري االىتػػزازات النارتػػة عػػن حركػػة كقػػد أيقػػرتح يف إحػػدل ال   
اظتركر ا يل،تتمثل يف حفر خنذؽ عمودم بني مصدر االىتزاز ك اظتبم،ألف ىذا األخري يقػـو بامتصػاص 

 ،أنظر الرسم التخطيطي ا يت:)1(تلة الصدمات كنتنع مركرىا
 

 .عننذؽ عمودم بين مصدر االىتزازات كالمعالم التاريخيةػػػػكضع خ ةػػػػػػكيفي  يبين(:18الرتسم التخطيطي رقم)
lyon.fr/files/documents-lva.insa (صرؼتب) 

 كىنػػاؾ طريقػػة أخػػرل عتػػا نفػػ  اعتػػدؼ،كنتكن العمػػل  ػػا  علػػى مسػػتول األحيػػاء السػػكنية العتيقػػة الػػيت   
 عػػػلي بػػػتلمسػاف،كبعػػػػػض النقاط يف كػل مػػػػػنمثػػل حي الرحيػػبة كباب تشهد حركة دؤكبة للمركبات ا لية،

                                  
-1 Osama Hunaidi,la Vibration des Bâtiments Sous  l’Effet de la Circulation,  

Institut  de recherche en  construction,Canada,p:06 www.nrc-cnrc.gc.ca 
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مدينػػة ندركمػػة كىنني،كتعتمػػد ىػػذه الطريقػػة علػػى تثبيػػت صػػف مػػن األعمػػدة اظتصػػنوعة مػػن مػػادة اصتػػري أك 
ـ،أمػا قطرىػا 15اإلشتنت يف أرضية حافة الطري  القريبة من اظتساكن العتيقة،كييشرتط أف يصل طوعتا إىل 

،حػػػمَّ ال تػػػرتؾ غتػػػاالن لالىتػػػزازات للوصػػػوؿ إىل اظتسػػػاكن،كمن يفَّ حػػػدكث ـ1ـ ك0.50فيػػػرتاكح مػػػا بػػػني 
 (  1 تصدعات كشقوؽ.

للشػػػقوؽ كالتصػػػدعات الػػػيت تعػػػرتم أسػػػوار اظتعػػػامل التارمتيػػػة مشػػػوىة منظرىا،كمهػػػددَّة  كبالنسػػػبة ظتعاصتػػػة   
اتساعها،سػػػواءن بفعػػػل بسػػػقوطها يف أم ضتظػػػة مػػػن اللحظات،فالبػػػدَّ مػػػن التػػػدخل العاجػػػل للحيلولػػػة دكف 

بفعػػل امػػع األتربػػة كميػػاه األمطػػار الػػيت إف امػػدت داخلهػػا يف فصػػل الشػػتاء سػػتزيد   اضتركػػة اظتيكانيكيػػة أك
مػػػػن اتسػػػػاع الشػػػػقوؽ،أم أنػػػػو سػػػػتحدث عػػػػن ذلػػػػة عمليػػػػة التاويػػػػة الػػػػيت مػػػػن دكف شػػػػة سػػػػتزيد الطػػػػني 

فر يف اصتانػب العلػوم مػن اظتعلػم ،كلذلة يفضل كضع غطاء سقفو رتلوٍل فوؽ األجزاء اظتتضررَّة،لت(2 بٌلة
التارمتي خنذؽ ترايب غري عمي  ظتنػع مػركر ميػاه األمطػار إىل أساسػاتو،كذلة ال يػتم إالَّ بعػد أف يػتم ملػئ 
تلػػة الشػػركخ ب سػػالؾ حديديػػة ظتنػػع اتسػػػػػػػػاعها كمػػا تسػػاعد ىػػذه الطريقػػة يف زتايػػة اظتػػوركث اظتػػادم مػػن 

عتا سابقان أهنا تنت  عن انتشار الغازات اظتلويثة اظتتمثلػة أساسػان يف غػاز  خطر األمطار اضتمضية اليت أشػػػػػرنا
النػػااني عػػن حتضػػر اإلنسػػاف اظتعاصػػر يف غتػػاؿ ،Co 6 كثػػاٍل أكسػػيد الكربػػوف، So2  ثػػاٍل أكسػػيد الكربيػػت

الكثيفػة التنقل كالتصنيع،كقد عاينا كجود العديد من اظتآثر اظتعمارية بالقرب من ػتاكر الطػرؽ ذات اضتركػة 
على كجو اطتصوص يف مدينػة تلمسػاف كىنػني  لػذلة نقػرتح كضػع مثػل ىػذا الغطػاء الػذم سػيقليل حتمػان 

 كاظتيكانيكية  كقد أثبت الدراسات أهنما يتشاركاف فيما بينها كيكميل  من حام األضرار الفيزيوكيميائية
الواحػػػد منهمػػػا ا خػػػػػػػر،فعندما ييػػػػػػحدث العامػػػل اظتيكػػػانيكي شػػػقوؽ كشػػػركخ يف اصتػػػدراف اظتعػػػػػػامل التارمتيػػػة 
كبقايػا أطػالؿ اظتواقػع األثريػة سػػيمهد الطريػ  للعامػل الفيزيوكيميػائي الػػذم سػتاد مسػبيباتو اظتتمثلػة أساسػػان 

                                  
1-Osama Hunaidi,Op.cit,p:06 

-2 Georgio Torraca ,Matériaux….,Op.cit,p:62 
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 كذلة ما سييضاعفيف مواد البناء،اظتعادف اظتوجودة تآكل يف األمطار اضتمضية البي ة اظتالئمة إلحداث 
 ،أنظر الرسم التخطيطي ا يت:(1  من حدَّة الت ثري كيزيد من تفاقم الوضع

 
الخارجية  (:يبين كيفية حجب األجزاء المتضررة من المعالم التاريخية عن الم ثرات19الرتسم التخطيطي رقم)

 Georgio Torraca,Matériaux...,Op.cit,p:103:المتسببة في الضرر الفيزيوكيميائي،عن
  :تخصيص فرقة خا ة بتنظي  أحياء المدف العتيقة 
كمػػػػػػا سػػػػػػػب  كذكرنػػػػػػا أصػػػػػػػبحت أغلػػػػػػب دركب اظتدينػػػػػػػة العتيقػػػػػػة يف تلسػػػػػػػماف بصػػػػػػفة خاصػػػػػػػة ؽتلػػػػػػػوءة     

يل كما أصػػبحت اظتسػػاكن اظتنهػػارة فيهػػا أشػػبو مبفرغػػة عموميػػة،مثلما عاينػػا ذلػػة يف اصتػػزء الشػػما،بالقمامػػة
الشرقي من حي باب زيػر كإضػافة لتلويػث البي ة،فقػد انبعػث عػن ىػذه الظػاىرة تلػوث بصػرم يف األحيػاء 
 العتيقة،كلػػػذلة البػػػد  مػػػن تكليػػػف فرقػػػة خاصػػػة جبمػػػع القمامػػػة كتنظيػػػف الػػػدركب،كيكوف عتػػػا أيضػػػان دكر

و يفضَّػػػل الرقابػػػة ظتنػػػع أم تصػػػرؼ مػػػن شػػػ نو تلويػػػث اظتدينػػػة العتيقػػػة،كلكي تقػػػـو بػػػدكرىا علػػػى أكمػػػل كجػػػ
االعتماد علػى الػدكاب الػيت نتكنهػا التحػرؾ داخػل الػدركب الضػيقة اظتلتويػة داخػل األحيػاء السػكنية بكػل 

 سهولة.
  :تقػػػريب أفراد المجتمع من موركثػػػػهم المادم 

لقػػػػػد أشػػػػػرنا سػػػػػابقان يف حػػػػػديثنا عػػػػػن العوظتػػػػػة الثقافيػػػػػة أف الشػػػػػعب الػػػػػذم يفقػػػػػد ثقافتػػػػػو يفقػػػػػد حتمػػػػػان    
تارمتػػػو،كاظتآثر اظتعماريػػػة كاظتواقػػػع األثريػػػة ىػػػي جػػػزء مهػػػم مػػػن ثقافػػػة اإلنسػػػاف اظتادية،كبعػػػد دخػػػوؿ اظتػػػ ثرات 
الغربية اظتتمثلة يف العوظتة حتت عػدَّة صػور الػيت مػن بينهػا عمليػة التنميػة اضتضػرية الػيت اسَّػدت علػى أرض 
الواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لقواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوردة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب،أدَّل ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

                                  
-1 Georgio Torraca ,Matériaux….,Op.cit,p:62 
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كرنا إىل قطع اضتبل السرم إف صحَّ التعبري بني أفراد اجملتمع كالبي ة اليت تربوا فيها،كقد كاف ذلة أيضػان ا ذ 
معوؿ ىدـ للعالقة الرابطة بينهم كبني الرتاث،كعليو نقرتح تقريب أفراد اجملتمع مػن مػوركثهم اظتادم،فهػذه 

ادم علػى اخػتالؼ أنواعػو،كيتم اسػيدىا اطتطوة تعترب أحد النقاط األساسية يف اضتفاظ على اظتوركث اظتػ
كضػػع بطاقػػات تعريفيػػة للمعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة مػػثالن  إمَّػػا عػػن طريػػ  فػػتح اظتتػػاحف للامهػػور،أك

بطري  تلفت اإلنتباه يراعى الشكل اصتيد للَّوحة التعريفية،كاظتعطيات اظتختصرة الغري ؽتملة للقراءة أك الغري 
َل حصص تلفزيونية للتعريف باظتآثر اظتعمارية اليت تزخػر  ػا الػبالد عامػة،كال يفوتنػا أف اظتفهومة،كأيضان تقد

نشػػري أف يػػتم دمػػ  مواضػػيع تراثيػػة يف اظتقػػرَّرات الدراسػػية اطتاصػػة بػػاألطوار الثالث،كيػػتم بػػاظتوازاة مػػع ذلػػة 
  ا اصتزائر. اصطحاب التالميذ يف زيارات إىل اظتواقع األثرية كاظتعامل التارمتية اليت تزخر 

:إبػػػػعػػػاد الطرؽ عن المعالم التاريخية كالمواقع األثرية 
نقصػد  ػػذه اطتطػػوة إبعػػاد الطػػرؽ الػيت تشػػهد حركػػة ميكانيكيػػة دؤكبػػة طيلػة النهػػار عػػن اظتعػػامل التارمتيػػة 

كاظتواقػع األثريػة،كذلة مبراجعػة شػبكة اػاكر الطرقيػة اضتالية،كػتاكلػة تغيػري مسػارىا،أك علػى األقػل التعػديل              
لػػة طبعػػػػػان ب شػػراؾ اصتهػػات الوصػػية علػػى مػػن حركتهػػا كػػ ف تكػػوف يف مسػػار كاحػػد بػػدؿ مسػػارين،كيتم ذ

اظتوركث اظتادم باظتدف العتيقة مػع مديريػة النقػل كاألشػغاؿ العموميػة للواليػة حػم تتضػافر اصتهود،كتتحقَّػ  
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زتايػػػػة اظتعػػػػامل التارمتيػػػػة كاظتواقػػػػع األثريػػػػة مػػػػن خطػػػػر االىتػػػػزازات كالغػػػػازات اظتلوثػػػػة  نتػػػػائ  جيػػػػدة يف غتػػػػاؿ
ػة:اتسػػتػػحداث شرطػػة أثريػ 

تعتبػػػر اظتعػامل التارمتيػة كاظتواقػػع كالل قػى األثريػة الغػث منهػػا كالثمػني ثػركة حضػارية بالغػػة األقتيػة ظتػا حتملػػو   
بالرمزيػػة لتػػػػػقديـ  باصتمالية،كالعلميػػة مػػن قػػيم تنفػػرد  ػػا عػػن بػػاقي الثركات،حيػػث اتمػػع فيهػػا القيمػػة الركحيػػة

كمػػا تقدمػػو مػػن أدكار أتينػػا علػػى ذكرىا،تعرَّضػػت للتشػػويو  بصػػمة فريػػدةن مػػن نوعها،كبػػالرغم ؽتٌػػا تتميػػز بػػو
البصرم كالتخريب،بفعل غػػػلبة اظتنػػػػػفعة اظتاديػة عػن غريىػا مػن األمػور لػػػػدل اإلنسػاف اظتعاصػر،كقد تررتػت 
تلة اظتنفعة عملية التنمية اضتضرية كما ينام عنهػا مػن متطلبػات ختػدـ اصتانػب االجتمػاعي كاالقتصػادم 

تمع،كنػػػػظران ضتدكث ىذا اظتنعرج اطتطػري يف حيػاة الشػواىد اظتاديػة،كيف ذىنيػات العامػة مػن النػاس ألفراد اجمل
أيضان،بات استػحداث فرقة خاصػة مػن الشػػػرطةيكوف عتػا تكػوين يف ختصػص علػم ا ثػار تعػػمل علػى ردع 

ػػػػػاس رتػػػػػيع االعػػػػػتداءات الػػػيت مػػػن شػػػ هنا إدخػػػاؿ  تلػػػة الشػػػواىد يف خانػػػة النسػػػياف،أك علػػػى ا ألقػػػل اظتسَّ
 .  ب حػػدل القيم اطتاصة  ا،خاصة يف اظتدف اليت تعيا حتوالن حضريان يومان بعد يـو

 :خال ة الفصػػػػػل
كجعلت منػو كك نػو حاػرة عثػرة اظتوركث اظتادم يف خانػة النسػياف، لقد أسقطت عملية التنمية اضتضرية

ىنػا كىنػاؾ يعػاٍل كػل يػـو مػن كيال ػا ككط  ا،إٌمػا أماـ اظتشاريع اليت لتتاجها أفػراد اجملتمع،فمػا تبقػى منػو 
مػػا يعكػػ              بتلويػػث غتاعتػػا البصػػرم أكاحػػداث شػػقوؽ كتصػػدعات جبػػدراهنا أك  ػػػػػدمها كختريبهػػا كليػػان،كىو

كمعركػػة حاميػػة الػػوطي  بػػني األصػػالة كاظتعاصػػرة،الغلبة فيهػػا للتنميػػة إف صػػحَّ التعبػػري كجػػود صػػراع حقيقي،
 بارة أخرل للطموح اظتادم الالَّمتناىي لإلنساف اظتعاصر يف حياة دائمان تكوف أفضل.بع اضتضرية أك

 نذكر مايلي:  غتدية يف مثل ىذه اضتاالت  كعن أىم اضتلوؿ اليت نرل أهنا
اطتارطػة األثريػة حتديػػد رتيػع أمػػاكن اظتعػامل التارمتيػة كاظتواقػػع األثريػة بالتعػػاكف إعػداد خارطػة أثرية:تسػػاعد -

 .االختصاص من جغرافيني كطبوغرافيني...إخلمع أىل 
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إنشػػاء ديػػواف اافظػػة علػػى اظتػػوركث اظتػػادم مبنطقػػة تلمسػػاف:باظتوزاة مػػع االعتػػداءات الػػيت انبثقػػت عػػن -
  (OPVM)التنمية اضتضرية أصبح من الالَّـز إنشاء ديواف كالئي شبيو بديواف زتاية كادم ميزاب كترقيتو

 خاصة أف  عملو كىدفو األكؿ لو عالقة مباشرة باضتماية موافقتو.

أيعلن عن ىذا النوع من اإلدارات من طرؼ اظتركز الدكيل ضتفظ كترميم إنشاء إدارة اظتخاطر الرتاثية:لقد -
 .(CCI)،كاظتعهد الوطين الكندم للمحافظة على الرتاث( (ICCROMاظتمتلكات الثقافية 

:يتم االستعانة بو ظتا لو عالقػة كطيػدة بػالقوؿ اظتػ ثور الوقايػة خػري ئيقاا ثار الو علم  ختصصتفعيل دكر -
 من العالج،فهو يعمل على التدخل العاجل لدرء اطتطر عن الشواىد األثرية قبل حدكث الكارثة. 

تصػميم يتم ذلة مػن خػالؿ إؾتػاز مبػاٍل باضتفاظ على النم  اظتعمارم اإلسالمي العتي  باظتدف الرتاثية:-
  إسالمي يراعي ما كاف سائدان عند األسالؼ قدنتان.

قػػػد تبػػػنيَّ لنػػػا مػػػن خػػػالؿ التحقيػػػ  اظتيػػػداٍل الػػػذم قمنػػػا بػػػو أثنػػػاء تثمػػػني اظتعػػػامل التارمتيػػػة كاظتواقػػػع األثرية:ل-
 .اليت نتر  ا اظتوركث اظتادمكاكجبة يف ىذه الفرتة اطتانقة  إعدادنا للدراسة،أفَّ ىذه اطتطوة الزمة

ف اظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة:من خػػالؿ ىػػذه اطتطػػوة سنضػػمن بقػػاء اظتعلػػم التػػارمتي أكاظتوقػػع توظيػػ-
 .األثرم يف حالة جيدة،ألنو سيستفيد من صيانة دكرية

كضػػع مصػػاطب ترابيػػة مرتاصػػة:برزت ىػػذه الفكػػرة إىل أذىاننػػا سػػاعة قيامنػػا مبعاينػػة األضػػرار اظتيكانيكيػػة -
،كقد لفت انتباىنا ضريةحركة اظتركبات ا لية اليت شٌقت عتا الطري  عملية التنمية اضتالنَّارتة عن اىتزازات 

حينها أنو عندما يزداد شتة الطبقة الرتابية كتتغري طبيعة اظتكاف من حيث االرتفاع كاالؿتدار،تتضائل قوة 
 التسارع.

نػػزع كػػل مػػا يضػػفي ظتسػػة حداثيػػة علػػى اظتػػوركث اظتػػادم كاظتواقػػع األثريػػة مػػن مقعػػرات كمكيفػػات ىوائيػػة -
كعػػػٌدادات كهربائيػػػة كمائية:عتػػػذه اطتطػػػوة دكر فعَّػػػاؿ يف اضتفػػػاظ علػػػى الطػػػابع العػػػاـ العتيػػػ  اظتميػػػز للمػػػدف 

عصػػرية يف مكػػاف ال اتضػػنة للػػرتاث اظتادم،كذلػػة لعػػدـ توافقهػػا مػػع ملمحهػػا كإضػػفائها صػػبغة حداثيػػة 
 نتت ب م صلة ال من القريب كال البعيد بذلة. 
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كنتكن القوؿ يف األخري أفَّ حتصيل ثقافػة أثريػة لػدل السػكاف ىػو اضتػل األمثػل ظتثػل ىػذه التبعيػات الػيت   
ر مػػػم ككيػػػف ارل،كىػػػو الػػػذم يقطػػػن اظتسػػػاكن ضتقػػػت بػػػالرتاث،فهو الػػػذم متطػػػ  للتنميػػػة اضتضػػػرية كيقيػػػ

الصػػػػػلوات اطتمػػػػػ  يف مسػػػػػاجدىا كنتشػػػػػي يف أحيائها،فػػػػػ ف اسػػػػػتثمرنا يف ىػػػػػذا العنصػػػػػر العتيقػػػػػة،كي دم 
فسيتحق  تعايا بني اظتاضي كاضتاضػر،كما بػاقي خطػوات اظتعاصتػة سػتنفذ بكػل تفاصػيلها ألف اإلنسػاف 

 ىو الذم لتركها،كلذلة نرل أف ىذه اطتطوة ىي النقطة اورية بني رتيع اطتطى اليت كرد ذكرىا.
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    الخاتمة:  
 ؽتَّا الشة فيو أف اظتعامل التارمتية كاظتواقع األثرية ىي أىم اضتلقات الواصلة بني ماضي األمة كحاضػرىا   

كىي تعػد أيضػان ألسالؼ يف غتػاؿ البنػاء كالتشػييد،كىي اظتر ة اليت تعك  جدراهنا كبقايا أطالعتا خربات ا
اظتوركث اظتادم الثابت عند ىػذا اضتػد،بل  تتوقف أقتية صورةن كاضحةن عن البي ة كتفاعلها مع اإلنساف،كال

 لو قيم أخرل تتمثل يف القيمة الفنية كالركحية كالرمزية كالعلمية.
كبعد اثنا اظتستفيض حوؿ الت ثري الكبري الػذم طػاؿ اظتعػامل التارمتيػة كاظتواقػع األثريػة مػن جػرٌاء التنميػة     

خلصػت الدراسػة بعػد عػرض اصتانػب النظػرم لعصرية،اضتضرية اليت البد منها دتاشيان مع متطلبػات اضتيػاة ا
كما تبقػػى مػػن مدينػػة ىنػػني كعينػػة عتػػذا ،كالقيػػاـ باظتعاينػػة اظتيدانيػػة للنسػػي  التػػارمتي ظتدينػػة تلمسػػاف كندركمػػة

عراقتهػا  كأفَّ ،اعتوَّة بني حاضر كماضي ىذه اظتدف اتسعت بشكل ملفت لإلنتبػاه أفَّ  لصراع اضتضارم إىلا
الكفَّػػة رجحػػت بشػػكل كاضػػح لصػػا  األسػػلوب ،كأفَّ د مػػن مورفولوجيتهػػا اضتضػػريةتالشػػت إىل حػػد  بعيػػ

          التنمػػػوم اضتضػػػرم العصػػػرم،كذلة راجػػػع لألسػػػباب الػػػيت أتينػػػا علػػػى ذكرىػػػا يف الدراسػػػة،كاظتتمثلة أساسػػػان 
           ني يف السياسػػػة العمرانيػػػة الػػػيت طبَّقهػػػا اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي ظتػػػدة تزيػػػد عػػػن القرف،حيػػػث رتعػػػت بػػػني أسػػػلوب

كسػاعد ،ذم األصػل الركماٍل األكركيبخر،كقتا اعتػدـ،كالبناء كفػ  الػنم  ال يقل الواحد منها ت ثريان عن ا 
كتوارم اظتعػػػػػػامل التارمتيػػػػػػة بػػػػػػني اظتبػػػػػػاٍل العموديػػػػػػة ،الواقػػػػػػع السػػػػػػكاٍل يف سػػػػػػيادة الطػػػػػػابع اضتضػػػػػػرم اصتديػػػػػػد

 كذلة عرب التوسعات العمرانية اصتديدة.،اإلشتنيتة
كعدـ تطبي  ما جاء يف اظتواد القانونية اطتاصة باضتماية ،ت ثريىا غياب الرقابة اإلدارية ٌدةزاد يف حكقد 

خل اظتواقع األثرية،مثلما الحظنا بناء مساكن مالصقة للمعامل التارمتية كدا حيثكالوقاية بعد االستقالؿ،
 حدث مبوقع اظتنصورة الذم اجتاحتو اظتساكن الفردية.

ضاعف االنقياد الكليي للمهندسني اظتعماريني كراء النم  التخطيطي الغريب يف إطار   ضف إىل ذلة 
 اضتضرية،حيث ىيمن النم يت أفاضت الك س من كط ة التنمية العوظتة اظتعمارية اليت شكَّلت النقطة ال
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أم مشػػركع  اظتعمػػارم الغػػريب علػػى الفكػػر اظتعمػػارم لػػدل اظتهندسػػني اصتزائػػريني كالعامػػة مػػن الناس،كأصػػبح
تنمػػوم أك سػػكين إالَّ كيبػػم كفػػ  رؤيػػة معماريػػة ال دتػػت ب يػػة صػػلة للطػػابع العمػػراٍل اإلسػػالمي األصػػيل،ؽتٌا 

 ترؾ شرخان كبريان بني التقاليد اظتعمارية القدنتة كاظتنازات اضتديثة.
 خانػػػة كيف ظػػػلي ىػػػذا الوضػػػع الػػػذم عاينػػػاه ميػػػدانيان،نتات تػػػ ثريات أضػػػٌرت بػػػالرتاث اظتبػػػين كأدخلتػػػو يف

 الزكاؿ أحيانان،كتتمثل ىذه الت ثريات فيمايلي:
         التلػػوث البصػػرم:لقد أخفػػى القيمػػة الفينػػة كالتارمتيػػة اطتاصػػة باظتبػػاٍل األثريػػة لتصػػبح غتػػرَّد قشػػرة صػػمَّاء-

 ال تيقديـ للناظر إليها ما يربطو مباضيو،كيبعث فيو االحساس بعب  التاريف.
أهنػػػػة اظتبػػػػاٍل األثريػػػػة بفعػػػػل مػػػػا اعػػػػرتل مػػػػواد بنائهػػػػا الضػػػػعف كالتفتت،كقػػػػد                 التلػػػػف الفيزيوكيميائي:لقػػػػد -

ػا أفرزتػو األسػاليب اضتضػرية العصػرية مػن طػرؽ جديػدة يف النقػل كاإلنتػاج،كحم يف  نت  بشكل مباشر عمَّ
اٍل أكسػيد االستهالؾ باعتبار التنمية اضتضرية أيضان نظاـ سوسيوثقايف،كقد ؾتم عن ذلػة انبعػاث غػاز ثػ

 كتكو ف األمطار اضتمضية اليت أضعفت مواد البناء.،  2CO كثاٍل أكسيد الكربوف  2SO الكربيت
التلػف اظتيكػػانيكي:نت  ىػػذا التلػف عػػن حركػػة اظتػركر ا يل الػػيت شػػكَّلت مصػدران مباشػػر لالىتزازات،كقػػد -

تبنيَّ أثناء اظتعاينة اظتيدانية للسور الشمايل القريب من سكة اضتديد كجػود عػدد البػ س بػو مػن التشػققات  
            منها،كقػػد صتػػ  مالكيهػػا  نفػػ  الشػػيء بالنسػػبة ظتسػػاكن حػػي الرحيبػػة الػػيت مػػن بينهػػا مػػن تسػػاقطت أجػػزاءه 

 إىل تدعيمها الألواح.
كمن ،شكَّلت اظتشػاريع التنمويػة اضتضػرية  اظتناػزة داخػل اظتواقػع األثريػة أك بػالقرب منهػاكالتخريب: دـاعت-

تعرضػػػت  إذاظتعػػػامل التارمتيػػػة معػػػوؿ ىػػػدـ،حيث تبػػػنٌي ذلػػػة مػػػن اظتعاينػػػة اظتيدانيػػػة للمػػػدف عينػػػات الدراسػػػة،
للتخريػػػػب اظتباشػػػػر،مثلما عاينػػػػا ذلػػػػة يف اظتوقػػػػع األثػػػػرم بالكديػػػػة الػػػػذم بنيػػػػت فوقػػػػو عمػػػػارة مػػػػن سػػػػت 

  مقر البلدية(.كغريه من األمثلة اظتشا ة يف مدينة ىنني،طواب 
 اف ػػػمسدينة تلػػػل من مػػػابت كاظتواقع األثرية يف كػػػػكادر اإلشارة إىل أفَّ ما تعرَّض لو اظتوركث اظتادم الث   
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 كندركمة كىنني بعد االستقالؿ،كاف أشدَّ كط ة ؽتَّا تعرَّض لو قبل االستقالؿ من طرؼ اظتستعمر،بالرغم
من طوؿ فرتة احتاللو عتا كللازائر عامة،كقصر الفتػػػػػرة الثانية مقارنة  ا،كىذا راجػع بالدرجػة األكىل ظتػا يف 

اجملاالت التعليم،الصحة،اظتواصػالت...(،أم كػل مػا لػو عالقػة بالبنيػة إؾتازه من مراف  ضػركرية يف ؼتتلػف 
التحتيػة مػن دكف مراعػاة مػا تزخػػر بػو اظتػدف العتيقة،فقػد كػاف اعتػػدؼ األشتػى غػداة االسػتقالؿ ىػو مواكبػػة 
الرَّكب اضتضارم،كلكن ذلة ال يعين أف السياسة العمرانية الفرنسية مل حتدث أيػة اعتػداءات علػى الػرتاث 

م الثابت،بػػل شػػٌكلت بدايػػة الصيػػػراع بػػني الطػػابع العمػػراٍل األصػػػيل كالػػدخيل الػػذم تواصػػل أجياػػػو       اظتػػاد
 إىل يومنا ىذا.

مػػن ىػػذا اظتنطلػػ  أمكػػن القػػوؿ أف انعكاسػػات التنميػػة اضتضػػرية علػػى اظتػػوركث اظتػػادم كاظتواقػػع التارمتيػػة    
م قيمػػػة،كأحيانان أخػػػرل ىٌدمتػػػو إمَّػػػا كليػػػان    مػػػن أ بلغػػػت مػػػن اضتػػػدَّة مػػػا جعلتػػػو أحيانػػػان قشػػػرة جوفػػػاء خاليػػػان 

أكجزئيان،لػػذلة كجػػب التػػدخل لػػدرء اطتطػػر عٌمػػا تبقػػى منو،خاصػػة أنػػو أصػػبح يف عيرفنػػا اليػػـو رافػػدان مهمػػان             
ركيزة أساسة لدفع قاطرة التنمية،ألنو يعتػرب اظتػادة اطتػاـ للصػناعة السػياحية ألم بلػد  من ركافد االقتصاد،ك

 ىذا العامل،كما أنو أصبح أيضان مادة مكوينة للصناعة السنيمائية،كعليو اقرتحنا مايلي: من بلداف
 إنشاء خارطة أثرية -

 إنشاء ديواف كالئي ضتماية كتصنيف الرتاث اظتادم الثابت.
دكر علػػػم ا ثػػػار الوقائي،ألنػػػو التخصػػػص الػػػذم لتػػػوؿ دكف اختفػػػاء حلقػػػات شػػػواىد ماديػػػة مػػػن  تفعيػػػل-

 مة اصتزائرية.حلقات تاريف األ
 التشايع على البناء بالنم  التقليدم.-

كتبقػػػى الثقافػػػة األثريػػػة كمػػػدل انتشػػػارىا بػػػني شػػػرائح االجتماعيػػػة اظتختلفة،بػػػٍدءان مػػػن أصػػػحاب القػػػرار 
كاظتهندسني اظتعماريني اضتل األكؿ لتفادم ضياع قتزة الوصل،لذلة حسب رأينػا البػد مػن العمػل جاىػدان 

اصتيػػػل اصتديػػػػػػػػد            علػػػى نشػػػرىا عػػػرب عمليػػػات التحسػػػي  كالتوعية،كيػػػػػػػكوف ذلػػػة يف اظتراحػػػل األكىل لنشػػػ ة
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يف اظتػػدارس،عرب دمػػ  مواضػػيع خاصػػة باصتانػػب األثػػرم يف الربنػػام  الدراسػػي لألطػػوار الثالثػػة يقػػـو علػػى 
 تدريسها ؼتتصوف يف علم ا ثار.

كـتتم ما أتينا على ذكره يف ىذه الدراسة بقولنا أف قضية التوفي  بني األصالة كاظتعاصرة،ىو دكرنا ؿتن 
همػا كػاف التغػري سػنَّة مػن سػنن اضتياة،كػػاف اضتفػاظ الزمػان علػى مكتسػباتنا العتيقػة إليصػالو سػػاظتان     رتيعان،فم

 إىل األجيػػػاؿ الالحقػػػػة حػػػػم ال تػػػػذكب شخصػػػيتنا كتعػػػػوض بػػػػ خرل ذخيلػػػػة ال دتػػػ  بػػػػ م عالقػػػػة عتويتنػػػػا
 كلتواصل األمة مسري ا على الركاؽ الذم صمَّمو األسالؼ قدنتان.
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 .القرآف الكريم
:قائمة المصادر 
،دار 01،حتقيػػػ  ػتمػػػد أمػػػني ضػػػٌناكم،طالبلػػػدافأزتػػػػد بػػػن أيب يعقػػػوب إسػػػحاؽ بػػػن كاضػػػح اليعقػػػويب،

 .2002الكتب العلمية،لبناف،
 1860،مطبعة بريل،مدينة ليدف،البلدافأيب يعقوب ابن كاضح اليعقويب،أزتد بن. 

،حتقيػػ  إحسػاف عبػػاسنػػػفس الػػطيب مػػن غصػن األنػػدلس الرطيػبأزتػد بػن ػتمػػد اظتقػرم التلمسػاٍل،  
 .1998،دار صادر،بريكت،05م 
 الدينيػػة،مكتبػػة الثقافػػة 1ىػػاٍل سػػالمة،ط كحتقيػػ  ،تقػػدَلتػػاريخ الدكلػػة الزيانيػػة تلمسػػافألزتػػر،اابػػن  

 .2001مصر،
حتقيػ  ػتمػد ابػن أيب البستاف في ذكػر األكليػاء كالعلمػاء يتلمسػاف،الشريف اظتلييت اظتديوٍل ابن مرَل،

 .1908شنب،اظتطبعة الثعالبية،
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حتقيػػػػػ  عبػػػػػد ا علػػػػػي الكبري،ػتمػػػػػد أزتػػػػػد حسػػػػػب ا،ىاشػػػػػم ػتمػػػػػد ،لسػػػػػاف العػػػػػرب،ابػػػػػن منظػػػػػور
 الشاذيل،دار اظتعارؼ،القاىرة، دت(.

تػػاريخ مدينػػة السػػالـ كأخبػػار محػػدثيها كذكػػر بكػػر أزتػػد بػػن علػػي بػػن ثابػػت اطتطيػػب البغػػدادم، أبػػو
  ،حتقيػػ  بشػار عػػواد معػركؼ،دار الغػػرب اإلسػػالمي1،مػػ 1،طقطانهػا العلمػػاء مػػن غيػػر أىلهػػا ككارديهػا

  .2001بريكت،
،الوىاب ،حتقي  عبد المقتبس من كتاب األنساب في معرفة األ حابأبو بكر الصنهاجي البيذؽ

          .1971بن منصور،دار اظتنصور للطباعة كالوراقةػ،الرباط،
،دار 01،حتقي  رضا ػتمد سامل شحادة،طكتاب األمواؿأبو جعفر أزتد بن نصر الداكدم اظتالكي،

 .2008الكتب العلمية،لبناف،
ػتمػػػد ،حتقيػػػ  عبػػػد السػػػالـ معجػػػم مقػػػاييس اللغػػػةاضتسػػػني أزتػػػد بػػػن فػػػارس بػػػن زكريػػػاء الػػػرازم، وأبػػػ

 .1979،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02ىاركف،ج
الحػػاكم الكبيػػر فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي ،أبػػو اضتسػػن علػػي بػػن ػتمػػد بػػن حبيػػب اظتػػاكىردم البصػػرم

،دار الكتػػب 2،ج1حتقيػػ  الشػػيف علػػي ػتمػد معػػوض كالشػػيف عػػادؿ أزتػػد عبػػد اجمليػػد،ط،رضػػي اهلل عنػػو
 .1994العلمية،بريكت،

اظتكتػب 01،حتقيػ  إشتاعيػل العػريب،طكتػاب الجغرافيػاعلي بن موسى بن سػعيد اظتغػريب، أبو اضتسن،
 .1970التاارم للطباعة كالنشر،بريكت،

،حتقيػػ  أزتػػد األحكػػاـ السػػلطانية كالواليػػات الدينيػةأبػو اضتسػػن علػي بػػن ػتمػد بػػن حبيػػب اظتػاكردم،
 .1989،مكتبة دار ابن قتيبة،الكويت،01مبارؾ البغدادم،ط

الػػدكلتاف ،االتستقصػػا ألخبػار دكؿ المغػػرب األقصػىلعبػاس أزتػػد بػن خالػد الناصػػرم السػالكم،أبػو ا
  ،حتقيػػػػػ  جعفػػػػػر الناصػػػػػرم كػتمػػػػػد الناصػػػػػرم،دار الكتاب،الػػػػػدار البيضػػػػػاء02،جالمرابطيػػػػػة كالموحديػػػػػة

1954. 
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نزىػػػة المشػػػتاؽ فػػػي اختػػػراؽ اآلفػػػاؽ،عبػػػد ا ػتمػػػد بػػػن إدريػػػ  اضتسػػػين الشػػػريف اإلدريسػػػي أبػػػو  
 .2002،مكتبة الثقافة دينية،القاىرة،01،ج02م 
حتقيػ  علػي سػامي النشَّػار،دار 2،ج1،ط،بػدائع السكػْل  فػي طبػائع الملػ أبو عبد ا ابن األزرؽ،

 .2008السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالرترتة،القاىرة،
،اإلسػػػػػػالمي،دار الكتػػػػػػاب المغػػػػػػرب فػػػػػػي ذكػػػػػػر بػػػػػػالد إفريقيػػػػػػة كالمغػػػػػػربأبػػػػػػو عبيػػػػػػد ا البكػػػػػػرم  

 القاىرة، دت(.
،1872مطبعة بريل،مدينة ليدف،كتاب المسال  كالممال ،أبو القاسم ابن حوقل. 
01حتقي  ػتمد ناصػر الػديين األلبػاٍل،ط،رياض الصالحين،أبو زكريا لتي بن شرؼ النَّوكم الديمشقي 

 .1979اظتكتب اإلسالمي،بريكت،
،حقَّقػػػو كأخػػػرج أحاديثػػػو زتػػػدم عبػػػد اجمليػػػد المعجػػػم الكبيػػػرأبػػػو القاسػػػم سػػػليماف بػػػن أزتػػػد الطػػػرباٍل،

 . 1983،مكتبة ابن تيمية،القاىرة،12ج السلفي
تررتػػة ػتمػػد حاي،كػتمداألخضػػر،دار 2،ج 2،طفريقيػػةإ ك ػػ سػػن بػػن ػتمػػد الػػوزاف الفاسػػي،اضت،

 .1983الغرب اإلسالمي،لبناف،
 دار صادر،بريكت، دت(.العبادآثار البالد كأخبار كرياء بن ػتمد بن ػتمود القزكيين،ز، 
،اظتطبعػة 02،حتقيػ  عبػد الوىػاب بػن منصػور،طجني زىرة اآلس فػي بنػاء مدينػة فػاسعلي اصتزنػائي،

 .1991اظتلكية،الرباط،
،حتقيػػػػػػ  سػػػػػػهيل زكػػػػػػار،دار الفكػػػػػػر للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػعالمقدمػػػػػػة،عبػػػػػػد الػػػػػػرزتن بػػػػػػن خلػػػػػػدكف  

 .2001لبناف،

المبتػدأ كالخبػر فػي تػاريخ العػرب كالبربػر كمػن عا ػرىم مػن ذكم ،ديػواف عبد الرزتن بػن خلػدكف
 .2000،دار الفكر،بريكت،07حتقي  سهيل زكار،جالشأف األكبر،
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،حتقيػػ  عبػػد 1،طتسػػلوؾ المالػػ  فػػي تدبػػػير الممالػػ شػػهاب الػػدين أزتػػد بػػن ػتمػػد بػػن أيب الربيػػع،
 .2010،الرياض،العزيز بن فهد بن عبد العزيز  ؿ سعود،دار العاذرية للنشر كالتوزيع

،1977دار صادر،بريكت،02،م معجم البلدافشهاب الدين أيب عبد ا ياقوت اضتموم. 
،مرا ػػػػػد االطػػػػػالع علػػػػػى أتسػػػػػماء األمكنػػػػػة صػػػػػفي الػػػػػدين عبػػػػػد اظتػػػػػ من بػػػػػن عبػػػػػد اضتػػػػػ  البغػػػػػدادم

 .1992،دار اصتيل،بريكت،01،ط01حتقي  علي ػتمد البااكم،م كالبقاع،
،توفي ،أزتػػػػػد األخضػػػػػر،أزتد ،تررتػػػػػة ػتمػػػػػد حاي،ػتمدزنيرب،ػتمػػػػػد02،جقيػػػػػايإفر مػػػػػارموؿ كاراػػػػػاؿ 

 .1988النشر اظتعرفة،الرباط، دار  بنالوف
،المسػػند الصػػحيس الحسػػن فػػي مػػآثر كمحاتسػػن موالنػػا أبػػي الحسػػنػتمػػد ابػػن مػػرزكؽ التلمسػػاٍل 

 .1981كالتوزيع،اصتزائربيغريا،تقدَل ػتمود بوعٌياد،الشركة الوطنية للنشر  دراسة كحتقي  ماريا خيسوس
،تاريخ بني زياف ملػوؾ بنػي تلمسػاف،مقتط  مػن نظػم الػدر كالعقيػاف فػي ػتمد بن عبدا التنسػي

 .ANEP،2010،حتقي  ػتمود بوعياد،منشوراتبياف شرؼ بني زياف
حتقي  أن  ػتمد الشػامي كزكريػا جػابر ،القاموس المحيط،غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفريكز  بادم

 2008ار اضتديث،القاىرة،ػتمد،د
1991،مكتػبة مدبويل،القاىػرة،3ط،أحسن التقاتسيم في معرفة األقاليم،اظتقدسي. 
،الشػرقية ،مطبعة بيري بونطانا01،م بغية الركاد في ذكر الملوؾ من بني عبد الوادلتي بن خلدكف  

 .1903،اصتزائر
:قائمة المراجع 
للغة العربية:با 
،دمشػ ،دار 2 ،ط1،جالعربية اإلتسالمية كموجز عػن الحضػارات السػابقةالحضارة أبوخليل شوقي،

 .1996الفكر اظتعاصر،
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،دار الشػركؽ01طالتنمية في عػالم متغير،دراتسػة فػي مفهػـو التنميػة كم شػراتها،إبراىيم العيسوم، 
2001. 
،2011،،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،مصر01،طعالج ك يانة المبانيإبراىيم ػتمد عبد ا. 
،2012،دار اظتعرفة اصتامعية،مصر،مبادئ ترميم كحماية اآلثارإبراىيم ػتمد عبد ا. 
،01ج،ىجػػرم تػػاريخ الجزائػػر المقػػافي مػػن القػػرف العاشػػر إلػػى الرابػػع عشػػرأبػػو القاسػػم سػػعد ا  

 .1981الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،اصتزائر،
،2007،دار البصائر،اصتزائر،2،جالجزائرأبحاث كآراء في تاريخ أبو القاسم سعد ا. 
،اظتنظمػػة العربيػة للرترتػػة،لبناف04،تررتػة فػػايز الصػياع،طعلػػم االجتمػػاعأنتػوٍل غػدنز ككػػارين بريدسػاؿ،  

  دت(.
 

،اإلدارة في عهد الرتسوؿ، لى اهلل عليو كتسلَّم،دراتسػة تاريخيػة للػنظم أزتد عااج الكرمي حػافظ
 . 2007،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،مصر،02،طاألكلىاإلدارية في الدكلة اإلتسالمية 

ىاػػر للطباعػػة كالنشر،مصػػرلتغيّػػر االجتمػػاعي كالمقػػافي فػػي المجتمػػع القطػػرمأمينػػة علػػي كػػاظم،ا،  
1993 . 
،اصتزائر،،منشػػػورات اظتتحػػػف الػػػوطين للمااىػػػدمحاضػػػرات كدراتسػػػات تاريخيػػػة كأدبيػػػة نسػػػة بركػػػات  

1995. 
،دار اظتلتقػىعلى عتبػات الحضػارة،بحث فػي السػنن كعوامػل التخلػل كاالنهيػاربتوؿ أزتد جندية، 
 .2011،سوريا،01ط
،بريكت،،مطبعػػػة اظتعػػػارؼ07،مػػػ دائػػػرة المعارؼ،قػػػاموس عػػػاـ لكػػػل فػػػن كمطلػػػببطػػػرس البسػػػتاٍل  

1883. 
2007اصتزائر،،قرطبة ،منشورات01ط،العمارة اإلتسالمية،بلحاج معركؼ. 
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،منشػػورات اعتي ػػة العامػػة السػػورية 1988-1962الجزائػػر بعػػد االتسػػتقالؿ تػػاريخ بناػػامني سػػتوار،
 .2012للكتاب،دمش  

،1994،دار الشركؽ،القاىرة،01،طالقيم الجمالية في العمارة اإلتسالميةثركت عكاشة. 
،تررتػػػػػػػة ػتمػػػػػػػد زىػػػػػػػري السمهورم،حسػػػػػػػني تػػػػػػػراث اإلتسػػػػػػػالـجوزيػػػػػػػف شػػػػػػػاخت ككليفػػػػػػػورد كبػػػػػػػزكرث،

 سلسػػػػػلة عػػػػػامل الثقافػػػػػة،اجملل  الػػػػػوطين للثقافػػػػػة كالفنػػػػػوف كا داب01م ن ،إحسػػػػػاف صػػػػػدقي العمػػػػػد،ج
 .1998الكويت،

،1973،دار اعتالؿ،القاىرة،01،جتاريخ التمّدف اإلتسالميجورجي زيداف. 
،تررتػػػة ػتمػػػد طػػػو علي،م سسػػػة الرياف،الريػػػاضالتخطػػػيط أكؿ خطػػػوات النجػػػاحجػػػيم   رشػػػريماف،  

2010. 

،تررتػة جػورج كتػورة،دار الكتػاب اصتديػدة الحضارات على المحكمةالعولمة المقافية جريار ليكلرؾ،
 . 2004 اظتتحدة،بريكت،

،2005،مركز اإلسكندرية للكتاب،التخطيط الحضرمحسن عبد اضتميد أزتد رشواف. 
،الحضػػارة اإلتسػػالمية فػػي المغػػرب كاألنػػدلس فػػي عصػػر الػػرابطين كالموحػػدينحسػػن علػػي حسػػن 
 .1980،مكتبة اطتاؾتي،مصر،01ط
2002،اظتكتب العريب اضتديث،اإلسكندرية،مشكالت المدينةسن عبد اضتميد أزتد رشواف،ح. 
، 1986،مكتبة مدبويل القاىرة،02،طتاريخ الجغرافية كالجغرافيين في األندلسحسني م ن. 
، اجمللػ  الػوطين 1،طدراتسة فػي أ ػوؿ الحضػارة كعوامػل قيامهػا كتطورىػا،الحضارةحسني مػ ن،

 .1978كا داب  الكويتللثقافة كالفنوف 

 الكويػػػػت اجملل  الػػػػوطين للثقافػػػػة كالفنػػػػوف كا دابسلسػػػػلة عػػػػامل الثقافػػػػة،،المسػػػػاجد،حسػػػػني مػػػػ ن 
1981. 
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،منشػػػػورات دار اصتػػػػاحظ للنشػػػػر،بغدادتلػػػػوث البيئػػػػة كتخطػػػػيط المػػػػدفحيػػػػدر عبػػػػد الػػػػرزاؽ كمونػػػػة،  
1981. 
،اإلدارة العامػة للرتبيػة كالتعلػيم مبحافظػة أتسس الكهربػاءخالد بن علي اظتطريم،عيد بن طالع اظتطػريم،

 .2009الداكدمي،اظتملكة العربية السعودية،
ديػػػػواف اظتطبوعػػػػات اصتامعيػػػػة اصتزائريػػػػة،اصتزائر،الدكلػػػػة الحماديػػػػة تاريخهػػػػا كحضػػػػارتها،رشػػػػيد بوركيبػػػػة  

1977. 
،كالتوزيػػػػع،األردف  ،م سسػػػة الػػػػوراؽ للنشػػػر 2،طأ ػػػػوؿ الصػػػػناعة السػػػػياحيةزتيػػػد عبػػػد النػػػػيب الطػػػائي

2006. 
،تررتػػػة  خالػػػد غنيم،بيسػػػاف للنشػػػر 1،طمنػػػاىج البحػػػث األثػػػرم كمشػػػكالتوركدريغػػو مػػػارتني غػػػاالف،

 .1998كالتوزيع كاإلعالـ،لبناف،
،المعػػالم التاريخيػػة كالمواقػػع األثريػػة بمدينػػة تلمسػػاف فػػي عدتسػػات مصػػورم القػػرف الرزقػػي شػػرقي
 .2013نشر بن خلدكف،تلمساف،  ـ19
 مكتبػػػػػػػة مػػػػػػػدبويل1،طمعجػػػػػػػم مصػػػػػػػطلحات العمػػػػػػػارة كالفنػػػػػػػوف اإلتسػػػػػػػالميةػتمػػػػػػػد رزؽ،عاصػػػػػػػم،  

 .2000مصر،
،اظت سسػػة اصتامعيػػة للدراسػػات كالنشػػر كالتوزيػػع 1،طالتلػػوث البيئػػي كالعالقػػات الدكليػػةعػػامر طػػواؼ،
 .2008،لبناف
،اظتعرفػة،دار 02طتػاريخ دكلتػي المػرابطين كالموحػدين فػي الشػماؿ اإلفريقػي،علي ػتمػد الصػاليب  

 .2009بريكت،
مركػز الدراسػات تأ يل القيم الحضػارية فػي بنػاء المدينػة اإلتسػالمية المعا ػرة،براىيمإ عبد الباقي،

 .1982التخطيطية كاظتعمارية مصر،
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،اصتزائػػػر،،اظتطبعػػػة الشػػػعبية للاياردخػػػوؿ األتػػػراؾ العممػػػانيين إلػػػى الجزائػػػعبػػػد اضتميػػػد بػػػن أشػػػنهو  
1972. 
 جامعػػة قػػاريون  ،منشػػورات2،ط الرائػػد فػػي فػػن التنقيػػب عػػن اآلثػػارالفخػػراٍل،عبػػد الػػرزتن فػػوزم  
 .1993ليبيا،
،اجمللػػػػ  الػػػػوطين للثقافػػػػة كالفنػػػػوف كا داب،الكويػػػػتالمدينػػػػة اإلتسػػػػالميةعبػػػػد السػػػػتار ػتمػػػػد عثمػػػػاف،  

1978. 
،مػوفم 1،جدراتسػة تسياتسػية عمرانيػة اجتماعيػة ثقافيػة،تلمساف في العهػد الزيػانيعبد العزيز فياليل،

 .2002للنشر،اصتزائر،
،2002،موفم للنشر كالتوزيع،اصتزائر،1،جتلمساف في العهد الزيانيعبد العزيز الفياليل. 
،2006،دار زىراء الشرؽ،القاىرة،1،طبتلمساف مدينة المنصورة المرينيةعبد العزيز لعرج ػتمود. 
،2003،رالعربية،مص ؽا فا ر،دا1،طكآثارىم المعمارية فاألمويو عبد ا كامل موسى. 
 َّمصػر  دار اظتعػارؼالدكلةالموحديػة بػالمغرب فػي عهػد عبػد المػ من بػن علػي،ـ،عبد ا علي عػال  

1971. 
،منشػورات 2،جقمم عالمية في تػراث الحضػارة اإلتسػالمية المعمػارم كالفنػيعبد القادر الرلتاكم،

 .2000كزارة الثقافة،دمش ،
،1978،عامل اظتعرفة،الكويت،جمالية الفّن العربيعفيف البهنسي. 
اصتزائر،،اظت سسػػػػة الوطنيػػػػة للكتػػػػاب3 ج،تػػػػاريخ الجزائػػػػر فػػػػي العصػػػػر اإلتسػػػػالمي،عطػػػػى ا دىينػػػػة  

1984. 
ػػ ،رسػػالة مقومػػات الحضػػارة كعوامػػل أفولهػػا مػػن منظػػور القػػرآف الكػػريمار توفيػػ  أزتػػد بػػدكم ،عمَّ

 .2005الوطنية،فلسطني،جامعة النااح ،ماجستري،ختصص أصوؿ الٌدين
،2011وزيع،اصتزائر،ت،دار السبيل للنشر كالتلمساف منارة إشعاع فكرم كحضارمعزم بوخالفة. 
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 ػ1963،دار الطباعة اضتديثة، مصر،2،طمشكالت فلسفية مشكلة الحريةكرياء إبراىيم،ز 

،كالتوزيػع ،م سسػة إقػرأ للنشػر 01،ج01،طقصة األندلس مػن الفػتس إلػى السػقوطراغب السرجاٍل
 .2011كالرترتة،القاىرة،

،1987،اعتي ة اظتصرية للكتاب،القاىرة،مساجد السيرة النبويةسعاد ماىر. 

،2007،منشورات ثالة،اصتزائر،2 ،طالذاكرة تلمسافسيدم ػتمد نقادم،براىامي نصر الدين. 
مزايل،البشػػػػػري بػػػػػن تررتػػػػػة ػتمػػػػػد ،تػػػػػاريخ إفريقيػػػػػا الشمالية،العصراإلتسػػػػػالمي،شػػػػػارؿ أنػػػػػدرم جوليػػػػػاف

 .1978،الدار التونسية للنشر،تون ،2سالمة،ج
،كتابات شواىد كقبور تسالطين كأمراء بنػي زيػاف الملتقطػة مػن ركضػاتهم الملكيػة شارؿ بركسػالر

  .2011،تررتة الرزقي شرقي،موفم للنشر كالتوزيع،اصتزائر،بمدينة تلمساف

،و القاسػػم سػػعد ا،الػػػدار التونسػػية للنشػػػر،تررتػػة أبػػػحيػػاة األميػػػر عبػػد القػػػادرشػػارؿ ىنػػرم تشرشػػػل  
 .1971تون ،
،1962،منشورات اظتكتبة العصرية،بريكت،التغّير الحضارم كتنمية المجتمعصابر ػتي الٌدين. 
تػػاريخ الجزائػػر فػػي العصػػر الوتسػػيط مػػن خػػالؿ ،صػػا  بػػن قربة،سػػامية بوعمراف،خػػالف ػتمػػد ؾتيػػب

  .2007اضتركة الوطنية،اصتزائر، ،اظتركز الوطين للدراسات كالبحث يفالمصادر

،تررتػػة طلعػػت الشػػايب،تقدَل  ػػداـ الحضػػارات،إعادة  ػػنع النظػػاـ العػػالميصػػامويل ىنتناتػػوف،
 .1996صالح قنصوه،يسموف شوسرت،إمريكا،

،1984،دار عامر للكتب،الرياض،علم االجتماع الحضرمفادية عمر اصتوالٍل. 
،كليػػة حالػػة الدراتسػة مدينػػة نػابلس،العمػػارة اإلتسػالميةاألتسػبلة المائيػػة فػي فػداء ػتمػد أزتػػد قعقػور،

 .2010الدراسات العليا،جامعة النااح الوطنية،فلسطني،

،2007 ،دار اظتناى  للنشر كالتوزيع،بريكت،1،طتاريخ العمارة عبر العصورفارس قبيلة اظتالكي. 
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،اظتطبوعػػػػات اصتامعيػػػػة،تررتػػػػة حلمػػػػي عبػػػػد القػػػػادر،ديواف الجغرافيػػػػة الحضػػػػريةقػػػػارٍل جػػػػاكلني بوجػػػػو  
 .1989اصتزائر،
،1991،دار الفكر،دمش ،5،طالتػػتأممالة بن نيب. 
،2015،دار الفكر اظتعاصر،بريكت،18،طمشكالت الحضارة،مشكلة المقافةمالة بن نيب . 
،تررتػػػػػػػة عمػػػػػػػر كامل،عبػػػػػػػد الصػػػػػػػبور شػػػػػػػاىني،دار الفكػػػػػػػر4،طشػػػػػػػركط النهضػػػػػػػةمالػػػػػػػة بػػػػػػػن نػػػػػػػيب، 

 .1987دمش ،
 مكتبػػة النهضػػة اصتزائريػػة،               3،جتػػاريخ الجزائػػر فػػي القػػديم كالحػػديثاعتػػاليل اظتيلػػي،مبػػارؾ بػػن ػتمػػد،

 اصتزائر، دت(. 
،تررتػػػة ديانػػػا ،تحديػػػدات التحػػػوؿ الحضػػرم2013-2012حالػػة المػػػدف العربيػػػة مايكػػل جػػػونز،

 . 2012،اظتكتب اإلقليمي للدكؿ العربية،الكويت،02ط،نغوم
،تررتػػػة ػتمػػػد سػػػبيال كعبػػػد السػػػالـ بػػػنة حنػػػين إلػػػى مػػػا قبػػػل الحداثػػػةمػػػا بعػػػد الحداثػػػػتمػػػد أركػػػوف،              

 .2007 البيضاء، عبد العايل،دار توقاؿ للنشر،الدار
،اصتزائػػػر ،دار اضتكمػػػةبحػػػوث كدراتسػػػات،أضػػػواء علػػػى تػػػاريخ الجزائػػػر القػػػديمػتمػػػد البشػػػري شػػػنييت  

2003. 
،منطقػػػػة تلمسػػػػاف كأبعادىػػػػا االجتماعيػػػػة رػػػػاىرة زيػػػػارة األكليػػػػاء كاألضػػػػرحة فػػػػي ػتمػػػػد السػػػػعيدم

 .1995كىراف،،الكراسة ،مطبوعاتكالنفسية
،1987،منش ة اظتعارؼ،اإلسكندرية،ما علم االجتماعػتمد سعيد فرح. 
،2010،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع،األردف،01،طعلم البيئةػتمد ػتمود دىبية.    
،دار اعتدل، دت(.الجزائر كالعالمأطلس ػتمد اعتادم لعركؽ كشتري بورنتة، 
،التاريخ المغاربي القػديم السياتسػي كالحضػارم منػذ فجػر التػاريخ إلػى الفػتس ػتمد اعتادم حػارش

 .1992،اظت سسة اصتزائرية للطباعة،اصتزائر،اإلتسالمي
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،اظتكتػػب اصتػػامعي اضتػػديثاالتجاىػػات التنمويػػة فػػي ممارتسػػة الخدمػػة االجتماعيػػةػتمػػد عبػػد الفتػػاح ػتمػػد،  
   311،ص:2002اإلسكندرية،

،دار اظتعرفة اصتامعية،اإلسكندرية، دت(.علم االجتماع الحضرمػتمد عاطف غيث، 
،اظتكتػػب التنميػػة االجتماعيػػة مػػن منظػػور الممارتسػػة المهنيػػة للخدمػػة االجتماعيػػةػتمػػد عبػػد الفتػػاح،

 .2005اصتامعي اضتديث،
،1986،دار النهضة العربية،لبناف،االجتماعيدراتسات في التنمية كالتخطيط ػتمد علي ػتمد. 
،دار هنضػػة مصػػر للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع  1،طمخػػاطر العولمػػة علػػى الهويػػة المقافيػػةػتمػػد عمػػارة،

 .1999مصر،
،1992،دار النهضة العربية،بريكت،اإلتسالمي في مرحلة التكوين عالمجتممصطفى علم الدين. 

،زكػػػػػػػػي ؾتيػػػػػػػػب ػتمود،تقػػػػػػػػدَل ػتػػػػػػػػي الػػػػػػػػدين صػػػػػػػػابر،تررتػػػػػػػػة قصػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػارةكؿ كيريػػػػػػػػل ديورانػػػػػػػػت 
 ،دار اصتيل للطبع كالنشر كالتوزيع،بريكت، دت(.01،ج01م 
،2003،دار الغرب للنشر كالتوزيع،اصتزائر،مدينة تلمساف عا مة المغرب األكتسطلتي بوعزيز.  

1999ديواف اظتطبوعات اصتامعية،اصتزائر،،1،ط2ج،الموجز في تاريخ الجزائر،لتي بوعزيز. 
،الػػػدار الثقافيػػػة للنشػػػرالتطػػػور العمرانػػػي كالتػػػراث المعمػػػارم لمدينػػػة القػػػدس الشػػػري لتػػػي كزيػػػرم،  

 فلسطني، دت(.
،مركز ابن األزرؽ لدراسات الػرتاث السياسػيأفكار في التنمية السياتسيةيوسف بن عثماف بن حزَل، 

 .2011الرياض،
:باللغة الفرنسية 

Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien Port du Royaume 

de Tlemcen édition Dalimen,Algérie,2008 . 
 

Abbé jjBargés,Tlemcen Ancienne Capital  du Royaume de Ce Nom, 

Imprimerie Oriental du Manus Nicolas,France,1859. 
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Augustin Bernard,En Oranie,Société de Geographie et d’archéologie 

de la   Province d’Oran,Tome21,imprimerie  typographique 

etlithographique L,fouque,Oran,1901. 

André Lecocq,Tlemcen Ville Française(1842-1871),Tome01 L’adm- 

inistration Militaire(1842-1852),Editions Internationales ,Tanger  1949. 

Camillo Sitte,L’Art de Bâtir les Villes,Note et Réflexions d’un 

Architecte  traduites et complétées par Camille Martin,Édition Atar 

Corraterie12,Genève,1889 .  

Denis Grandet,Architecture et Urbanisme Islamique,OPU,Alger  

1986. 
Djilali Sari,Les Villes Précoloniales  de L’Algérie Occidentale Nédroma  Maz  -

ouna,Klâa,2
emme

 édition,Société Nationale d’édition et  de diffusion, Alger,1978. 

Djilali Sari,La Re-Naissance d’un Ancian Débouche de L’Or Transaharien  
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:قائمة األطركحات كالرتسائل       
أطركحات الدكتوراه: 
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،توتسػػع المجػػاؿ الحضػػرم كمشػػركعات التنميػػة المسػػتدامة مدينػػة بسػػكرة أنموذجػػابايػػة بوزغايػػة  
،ختصص علم   االجتماع اضتضرم،قسم االجتماع كلية العلػـو اإلنسػانية كاالجتماعيػةأطركحة دكتوره علـو

 . 2016جامعة ػتمدخيضر،بسكرة 
العمػػارة اإلتسػالمية أ ػولها الفكريػػة كدالالتهػا المقافيػػة كالبيئيػة مػػن خػالؿ بعػػض ،بلحػاج طرشػاكم

 .2007أطركحة دكتوراه،قسم الثقافة الشعبية،النماذج،
،أطركحػة مػن خػالؿ بعػض النمػاذج باإلباضػية بمنطقػة كادم مػزاالعمػارة الدينيػة بلحاج معػركؼ،

 .2002دكتوراه دكلة ختصص تاريف العمارة اإلسالمية،قسم علم  ثار،جامعة تلمساف،
أطركحة دكتوراه،ختصػص تسػيري دكر نظم المعلومات في تفعيل أداء مجلس اإلدارة،أكناف بومدين،

 . 2011قسم العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية كالتاارية كالتسيري،جامعة تلمساف،
 َّأطركحػػة دكتوراه،ختصػػص الحمايػػة الجنائيػػة للهػػواء مػػن التلوث،دراتسػػة مقارنػػةكم،جػػواد عبػػد الػػال،

 العلػػػػـو السياسػػػػية،جامعة أيب بكػػػػر بلقايػػػػدالقػػػػانوف العاـ،قسػػػػم العلػػػػـو القانونيػػػػة كاإلدارية،كليػػػػة اضتقػػػػوؽ ك 
 .2014تلمساف،

، دراسػػة مقارنػػة بػػني أنمػػاط السػػيادة النصػػفية للمػػخ كاإلدراؾ كالػػّذاكرة البصػػريينخدكتػػة بػػن فلػػي،
تالميػػػػذ ذكم صػػػػعوبات تعلٌػػػػم  الكتابػػػػة كالرياضػػػػيات( كالعاديني،أطركحػػػػة دكتوراه،ختصػػػػص علػػػػم الػػػػنف  

  ة،كليػػػة العلػػػػـو اإلنسػػػانية كاالجتماعية،جامعػػػة منتورم،قسػػػػنطينةالرتبػػػوم قسػػػم علػػػم الػػػػنف  كعلػػػـو الرتبي
2015. 
،أضػػرحة األكليػػاء فػػي الغػػرب الجزائرم،دراتسػػة تاريخيػػة كمعماريػػة مػػن خػػالؿ بعػػض فػػائزة مهتػػارم
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لنيػػػل الدكتوراه،ختصػػػص ا ثػػػار اإلسالمية،قسػػػم علػػػم ا ثػػػار كالتاريف،شػػػعبة علػػػم  ثار،جامعػػػة أيب بكػػػر 
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،حالػػة الجزائػػر دراتسػػة نظريػػة-اتسػػتراتيجية التصػػنيع كالتنميػػة بالمجتمعػػات الناميػػةسػػعيد فكػػركف-
 .2005منتورم،قسنطينة،أطركحة دكتوراه دكلة ختصص علم اجتماع التنمية،جامعة 
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:رتسائل الماجستير 

 العربية:باللغة -أ
،دراتسة تحليلية للتلّوث البصرم في مدينة غّزة،منطقة الجندم المجهػوؿ حالػة أزتد رتيل شامية

،رسالة ماجستري،ختصص ىندسة معمارية،قسم اعتندسة اظتعمارية،كلٌية اعتندسة،اصتامعة اإلسػالمية دراتسة
 .2013غزٌة،فلسطني،

،العامػة فػي البلػدة القديمػة فػي مدينػة تشكيل الفراغات،السػاحات أسامة عبد ا صا  مصطفى
كليػػػػػػة الدراسػػػػػػات ة ماجستري،ختصػػػػػػص ىندسػػػػػػة اظتعمارية،،رسػػػػػػالنابلس،تحليلهػػػػػػا مقترحػػػػػػات تطويرىػػػػػػا
 .2010العليا،جامعة النااح الوطنية ،نابل ،

،رسػالة ماجستري،ختصػص آلية التسػيير الحضػرم كالتنميػة المحلية،حالػة مدينػة بسػكرة ماؿ لبعل،
 .2004ػتمد خيضر،بسكرة، علم االجتماع،جامعة

اتجاىػػػات التطػػػور العمرانػػػي فػػػي مدينػػػة طوباس،دراتسػػػة فػػػي مورفولوجيػػػا اد رتيػػػل أزتػػػد صػػػا ،إيَّػػػ
مػػػذكرة ماجسػػػتري ختصػػػص للتخطػػػي  كاإلقليمي،كليػػػة الدراسػػػات العليا،جامعػػػة الناػػػاح الوطنيػػػة المدينػػػة،

 .2009نابل ،فلسطني،
مػػػػػذكرة تلمساف،دراتسػػػػػة فنيػػػػػة أثريػػػػػة،،تطػػػػػور المسػػػػػكن اإلتسػػػػػالمي فػػػػػي مدينػػػػػة دركيػػػػػا بريشػػػػػي

 .2012ماجستري،ختصص فنوف شعبية،قسم الثقافة الشعبية،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،
،كاليػػة تلمسػػاف ،كاقػػع كآفػػاؽ الحمايػػة القانونيػػة للتػػراث المػػادم األثػػرم فػػي الجزائػػرحبيبػػة بػػوزار

ثقافػػػػػة الشػػػػػعبية،جامعة ،مػػػػػذكرة ماجسػػػػػتري ختصػػػػػص فنػػػػػوف شعبية،قسػػػػػم الدراتسػػػػػة حالة،دراتسػػػػػة قانونيػػػػػة
 .2008تلمساف،
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دكر األحػػػػزاب السياتسػػػػية فػػػػي رتسػػػػم السياتسػػػػة العامة،دراتسػػػػة حالػػػػة الجزائػػػػر مػػػػن حسػػػػيبة غػػػػارك،
مػػػػذكرة لنيػػػػل شػػػػهادة اظتاجستري،ختصػػػػص تنظيمػػػػات سياسػػػػية كعالقػػػػات دكلية،كليػػػػة ،1997-2007

 .2012اضتقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة مولود معمر،تيزم كزك،
،مشػػكالت التنميػػة الحضػػرية بالمدينػػة الّصحراكية،دراتسػػة ميدانيػػة بمنطقػػة عػػين حكيمػػة بولعشػػب

 .2007،رسالة ماجستري،علم االجتماع اضتضرم،جامعة قسنطينة،الصحراء بمدينة توقرت
،كاقػػع إدارة الوقػػت لػػدل العػػاملين فػػي القنػػوات الفضػػائية العاملػػة فػػي حنػػاف شػػكرم شػػاكر شػػبري

رة األعماؿ قسػم إدارة األعمػاؿ، كليػة التاارة،اصتامعػة اإلسػالمية ،مذكرة ماجستري،ختصص إداقطاع غزة
 . 2010غزة،فلسطني،

،العالقػػة بػػين النسػػيج العمػػػراني كالفضػػاء االجتمػػاعي المقػػافي فػػي المدينػػة العربيػػة رحػػوم حسػػني
 .2001رسالة ماجستري،معهد الثقافة الشعبية،جامعة تلمساف،اإلتسالمية،

،يمة للتنمية اإلداريػة بػين حتميػة التغييػر كمعوقػات التطبيل،دراتسػة األتساليب الحدرفي  بن مرسػلي
،مػػػذكرة ماجسػػػتري ختصػػػص تنظيمػػػات سياسػػػية كعالقػػػات دكلية،قسػػػم 2011-2001حالػػػة الجزائػػػر 

 .2011العلـو السياسية، كلية اضتقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة مولود معمرم،تيزم كزك،
،رسػػالة كإشػػكالية التنميػػة الحضػػرية،مدينة الحػػركش نموذجػػان أدكات التهيئػػة كالتعميػػر ريػػاض تػػومي،

 .2006ماجستري ختصص علم االجتماع،جامعة منتورم،قسنطينة،
،مػػػذكرة التصػػػنيع كالتنميػػػة الحضرية،دراتسػػػة تحليليػػػة بمدينػػػة العلمػػػة كاليػػػة تسػػػطي سػػػاعد قتػػػاش،

  .2009ماجستري،قسم علم االجتماع،جامعة منتورم،قسنطينة،
،حالػة قسػنطينة  يئة الحضػرية اخػل األنسػجة العمرانيػة العتيقػة كالتنميػة المسػتدامة،البصا  العرييب

مذكرة ماجستري،ختصص التسيري اإليكولوجي للمحػي  اضتضػرم،معهد تسػيري التقنيػات اضتضػرية  جامعػة 
 .2009اظتسيلة،
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،كليػػة نػابلسحالػػة الدراتسػة مدينػػة ،األتسػبلة المائيػػة فػي العمػػارة اإلتسػالميةفػداء ػتمػد أزتػػد قعقػور،
 .2010الدراسات العليا،جامعة النااح الوطنية،فلسطني،

،مػػػذكرة ماجسػػػتري ختصػػػص القػػػانوف آليػػػات الرقابػػػة فػػػي مجػػػاؿ التهيئػػػة كالتعميػػػرقػػػارة تركػػػي إعتػػػاـ،
 .2013العاـ،قسم العلـو القانونية كاإلدارية، كلية اضتقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة تلمساف،

مذكرة لنيل شهادة اظتاجستري،ختصػص إدارة القانوني للتعمير في كالية الجزائرالتأطير ،جربم ػتمد،
 2013.4كمالية،قسم العلـو القانونية كاإلدارية كلية اضتقوؽ،جامعة اصتزائر،

،ػػػػػاس ػتمػػػػػد التػػػػػأثير المتبػػػػػادؿ بػػػػػين اإلدراؾ الحسػػػػػي كالتصػػػػػميم الػػػػػداخلي ػتمػػػػػد مصػػػػػطفى النحَّ
 . 1990،رسالة ماجستري ختصص ىندسة معمارية،كلية اعتندسة،جامعة عني مش  ،مصر،للمتاح 

،المبػػػػاني المرينيػػػػة فػػػػي إمػػػػارة تلمسػػػػاف الزيانيػػػػة دراتسػػػػة أثريػػػػة معماريػػػػة عبػػػػد العزيػػػػز ػتمػػػػود لعػػػػرج
 .1999،معهد ا ثار،جامعة اصتزائر،2،رسالة لنيل دكتوراه دكلة يف ا ثار اإلسالمية،جكفنية
التصػػػميم المعمػػػارم الػػػداخلي بػػػين تعدديػػػة المفػػػاىيم الفكريػػػة فػػػي القػػػرف ي،عمػػػر جػػػالؿ حفظػػػ

،رسػػالة ماجسػتري ختصػػص ىندسػػة حالػػة مقارنػػة بػػين عمػػارة الحداثػػة كعمػارة مػػا بعػػد الحداثػػة العشػرين
 .2012العمارة،جامعة النااح نابل ،فلسطني، 

،مػػػػذكرة 1830-1714السياتسػػػػة الفرنسػػػػية تجػػػػاه الملكيػػػػة العقاريػػػػة فػػػػي الجزائػػػػرعيسػػػػى يزيػػػػد،
 .2000ماجستري ختصص تاريف معاصر،قسم التاريف،جامعة اصتزائر،

،دراتسػػة ميدانيػػة بمدينػػة اني فػػي تغييػػر مولوفوجيػػة المدينة،تػػأثير النمػػو السػػكلطػػرش مبدينػػة سػػارة
،ختصص الدنتوغرافيا اضتضرية،قسم العلـو االجتماعية،كلية العلـو اإلنسػانية كاالجتماعية،جامعػة تسطي 

 . 2011فرحات عباس،سطيف 
،دراتسػػة ميدانيػػة بالوحػػدة الجواريػػة ،المػػدف الجديػػدة كمشػػكلة االتسػػكاف الحضػػرمليليػػا حفيظػػي
اضتضرم،قسػػم علػػم مػػذكرة ماجسػػتري ختصػػص علػػم االجتمػػاع المدينػػة الجديػػدة علػػي منجلػػي، 07رقػػم

 .2009االجتماع، كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية،جامعة منتورم،قسنطينة،
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،رسػػػػالة -ندركمػػػػة نموذجػػػػان -تػػػػأثير التنميػػػػة الحضػػػػرية علػػػػى المعػػػػالم األثريػػػػةػتمػػػػد بػػػػن زغػػػػادم،
معػػػػة ماجيسرت،ختصػػػػص علػػػػم ا ثػػػػار كاي ،قسػػػػم علػػػػم ا ثػػػػار، كليػػػػة العلػػػػـو اإلنسػػػػانية كاالجتماعية،جا

 .2010،تلمساف
،انػػدماج المهػػاجرين الريفيين،فػػي الوتسػػط الحضرم،دراتسػػة ميدانيػػة بمدينػػة ػتمػػد بومػػدين دزتػػاٍل

،رسالة ماجستري علم االجتماع،ختصص علم اجتماع العائلة كالسكاف،قسم علم االجتماع،كليػة الجلفة
 .    2009العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،جامعة اصتزائر،

 رسػػالة ماجسػػتري يف المرابطيػػة فػي مدينػػة ندركمة،دراتسػػة تاريخيػػة أثريػة المنشػػآتفيسػة،ػتمػد رابػػح،
 .2005،ا ثار،جامعة اصتزائرعلم  ا ثار اإلسالمية،معهد

االتسػػػتحكامات العسػػػكرية المرينيػػػة مػػػن خػػػالؿ مػػػدينتي فػػػاس الجديػػػد كالمنصػػػورة ،ػتمػػػد عيػػػاش
ا ثػػػػػار اإلسػػػػػالمية،معهد علػػػػػم ا ثار،جامعػػػػػة ،مػػػػػذكرة ماجسػػػػػتري يف بتلمساف،دراتسػػػػػة تاريخيػػػػػة كأثريػػػػػة

 .2005اصتزائر،
،العمػػارة الدينيػػة اإلتسػػالمية فػػي منطقػػة ندركمػػة مػػن خػػالؿ نموذجين:الجػػامع الكبيػػر ػتمػػد الػػزين

،دراسة تارمتية كفنية،رسالة لنيل شهادة اظتاجستري يف الفنوف الشعبية،قسم كزاكية تسيدم محمد بن عمر
 .2003اف،الثقافة الشعبية،جامعة تلمس

،مػذكرة لنيػل شػهادة اظتاجستري،قسػم النقل شبو الحضرم بوالية عنابة،كاقع كآفاؽؾتالء جـر ميلػي،
 التهي ػػػػػػػة العمرانية،ختصػػػػػػػص التهي ػػػػػػػة اإلقليمية،كليػػػػػػػة علػػػػػػػـو األرض كاصتغرافية،جامعػػػػػػػة منتورم،قسػػػػػػػنطينة

2009.  
،رسالة ماجسػتري،معهد االجتماعيةالتصميم العمراني لمدينة تلمساف كداللتو نقادم سيدم ػتمد،

 .1991أيب بكر بلقايد،الثقافة الشعبية،جامعة 
معهػد الثقافػػة ،رسػالة ماجسػتري،الزخرفػة فػي مسػاجد منطقػة تلمسػاف،سػيدم ػتمػد بسنوسػي الغػوثي

 .1990الشعبية،جامعة تلمساف،اصتزائر 
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، دراتسػة -لقديمػة بنػابلسالحليػات المعماريػة فػي القصػور العممانيػة فػي البلػدة اىنادم شتري نػام
رسػػػػػالة ماجسػػػػتري ختصػػػػػص ىندسػػػػة العمارة،كليػػػػػة الدراسػػػػات العليا،جامعػػػػػة الناػػػػاح الوطنيػػػػػة -تحليليػػػػة

 .2010نابل ،فلسطني،
دكر القػػػيم الّدينيػػػة فػػػي التنميػػػة االجتماعية،دراتسػػػة ميدانيػػػة حػػػوؿ الميػػػزابيين اليمػػػني بػػػن منصػػػور،

  االجتمػػػػػػاع الٌديين،جامعػػػػػػة اضتػػػػػػاج طتضػػػػػػر،رسػػػػػػالة ماجستري،ختصػػػػػػص علػػػػػػم المقيمػػػػػػين بمدينػػػػػػة باتنػػػػػػة
 .2010باتنة،
 باللغة الفرنسية:-ب

Islam Benarbia,L’évaluation de La Valeur Esthétique des 

Monuments Historiques,Cas de La Grande Mosquée de Nédroma 

Mémoire de Magistère en architecture,option ville patrimoine et urbani- 

sme,département d’architecture et de technologie,université de tlemcen 

2012. 
Lahcen Khattabi,La Reconquête D’un Centre Ancien :le Cas de la 

Médina de    Nedroma,Mémoire de Magistère en Architecture,Option 

:La ville,Patrimoine et Urbanisation,Département d’architecture,Faculté 

de Technologie,Université de Tlemcen,2010. 
 

Samira Kherfi,Carctérisation physico-chimiq des géomatériaux,  

Mémoire de  Magistér,Specialité sciences des materiaux,Option Méta  –

llurgie,départemant dephysique,Faculté    des        Sciences exactes Université 

Mentouri,Constantine,2012.    

كالقواميس كالم تسسات قائمة المجالت كالجرائد كالملتقيات:    
 :قائمة المجالت 
 :اللغة العربية-أ
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لتكػػوين الشػػكلي للخانػػات فػػي العمػػارة اإلتسالمية،دراتسػػة أصػػداء عبػػد اضتميػػد التحػػايف ك خػػركف،ا
 227-207ص:-،ص2009،بغداد،04،العدد 17للهندسة اجملٌلد،غتلة الرافدين تحليلية
دراتسػػة تػػأثير ملوثػػات الهػػواء علػػى خصػػائص ميػػاه اد فضػػيل قاسم،رشػػا خالػػد صػػربم،رؤل مظفػػر يػػون ،إيَّػػ

،كليػػة علػػـو 02،العػػدد 19،غتلػػة تكريػػت للعلػػـو اعتندسػػية،اجمللداألمطػػار فػػي قريػػة العػػريج ناحيػػة حمػػاـ العليػػل
 .12-1ص:-،ص2012اظتوصل،البي ة كتقانا ا،جامعة 

،غتلػة كػاف التارمتية،العػدد الفكر المعمارم العربي اإلتسالمي،البداية،التشكيل التكوينبديع العابػد،
 .86-61ص:-،ص2011،الكويت،14
بسػػكرة جامعػػة ،04العػػدد ،بريػػد العلػػم،المدينػػة الجزائريػػة كالبحػػث عػػن الهويػػةخلػػف ا، بورتعػػة  

       .101-96ص:-،ص2003
 معهػػد التخطػػي  24،غتلػػة اظتخطػػ  كالتنمية،العػػدد التغيػػر فػػي مراكػػز المػػدف التاريخيػػةسػػالـ،جػػواد،

 .145-125ص:-،ص2011اضتضرم كاإلقليمي للدراسات العليا،جامعة بغداد،العراؽ،
،دكتػػ 27،غتلػػة اظتهندس،العػػدد العمػػارة فػػي لبنػػاف بػػين التػػراث كالحداثػػةرىيػػف فيػػاض،(Dots) 

 .31-26ص:-:ص2011،بريكت
،المناطل العشوائية بػين الواقػع كالطمػوح نحػو بيئػة حضػرية مسػتدامة زينب راضي عباس البلداكم 

 إلقليمػػػػي،اظتعهػػػػد العػػػػايل للتخطػػػػي  اضتضػػػػرم كا18حالػػػة دراسػػػػية أـ الورد،غتلػػػػة اظتخطػػػػ  كالتنمية،العػػػػدد 
 .56-23ص:-،ص2008جامعة بغداد،العراؽ،

،مركػػز 05،غتلػػة عػػامل البنػػاء العػػدد نػػة اإلتسػػالميةإحيػػاء القػػيم فػػي تخطػػيط المديعبػػد البػػاقي إبػػراىيم،
 .21-20:ص،1980الدراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصر،

،مركػػػػز 22،غتلػػػػة عػػػػامل البناء،العػػػػدد العمػػػػارة العربيػػػػة بػػػػين المحليػػػػة كالعالميػػػػةعبػػػػد البػػػػاقي إبػػػػراىيم،
 .05،ص:1982،الدراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصر
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،مركػػػز 81،غتلػػػة عػػػامل البناء،العػػػدد المعمػػػاريوف فػػػي مفتػػػرؽ الطػػػرؽ العمػػػارة أـعبػػػد البػػػاقي إبػػػراىيم،
 .06-05،ص:1987،دراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصرال
، مركػػػػػز الدراسػػػػػات 107 ،غتلػػػػػة عػػػػػامل البناء،العػػػػػدداألمير...كمدرتسػػػػػة العمػػػػػارةعبػػػػػد البػػػػػاقي إبػػػػػراىيم،

 .06-05ص:-ص،1990،التخطيطية كاظتعمارية،مصر
 قػوانين التنظػيم ... ىػل ىػي المسػ كلة كحػدىا عػن فقػداف الطػابع المعمػارم ،عبد الباقي إبراىيم

 14،ص:1980،مركز الدراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصر،04،العددللمدينة العربية
،غتلػػة الدراسػػات دكاعي نشػػأتها كرػػركؼ تطورىػػا كانتشػػارىا،المػػدارس اإلتسػػالميةعبػػد العزيػػز لعػػرج،

 2001،اصتزائر،1العدد،اإلنسانية
،االعتبػارات التخطيطيػة كالتصػميمية للمػدف التاريخيػة القديمػة العربيػة عبد اصتليل ضارم سػعدكف

 .328-308ص:-،ص2015فيفرم ،،غتلة كلية الرتبية،كاس حالة دراتسية )مدينة كربالء(
فػػػن كعلػػػم بنػػػاء عمػػػارة كعمػػػرف المػػػدائن ر،ىشػػػاـ ػتمػػػد جػػػالؿ أبوسػػػعدة،طعبيػػػد ػتمػػػد رضػػػا الشا

 14-1ص:-،ص2013،اإلمارات،18رات للبحوث اعتندسية،العدد ،غتلة اإلماالحضرية
دراتسػة بصػرية لمحػيط دمشػل القديمػة )لتحقيػل االتسػتمرارية البصػرية كانعكػاس سليم صػقر، علي

 ،الالَّذقيػة36 اجمللٌػد 03ة جامعػة تشػرين للبحػوث كالدراسػات العلمية،العػددغتلػالداخل على المحيط(،
 .282-263ص:-ص،2014
،دراسػػة أنثركبولوجيػػة يف السػػكن التقليػػدم تسػػيركرة الرمػػز مػػن العتبػػة إلػػى كتسػػط الػػدارعمػػاد صػػولة،

(  CRASCمركػػز البحػػث يف األنثركبولوجيػػة االجتماعيػػة كالثقافيػػة  28التونسػػي،غتلة إنسػػانيات،العدد 
 .22-05ص:-،ص2005كىراف،
،غتلػة التفػاؤؿ كالتشػاـؤآثار انضماـ المنظمة العالمية للتجارة بين عياش قويدر،إبراىيمي عبػد ا،

  ،ؼتػػػرب العوظتػػػة كاقتصػػػاديات مشػػػاؿ إفريقيا،جامعػػػة حسػػػيبة بػػػن بػػػوعلي02اقتصػػػاديات مشػػػاؿ إفريقيا،العػػػدد 
 .84-49ص:-،ص2005الشلف،
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،دكر العامػػل االجتمػػاعي فػػي تشػػكيل مالمػػس الشخصػػية الحضػػرية المعا ػػرة عثمػػاف ػتمػػد غنػػيم
-،ص2002دمشػػ ، 03،العػػدد 18جمللد اشػػ ،،غتلػػة جامعػػة دمكتحديػػدىا لمدينػػة السػػلط بػػاألردف

 .133-109ص:
،أىميػػة الخصػػائص كالعنا ػػر البصػػرية كالجماليػػة فػػي علػػي شػػعباف عبػػد اضتميػػد،ىاٍل خليػػل الفػػراف

،اصتزائػػػر  04،غتلػػػة العمػػػراف كالتقنيػػػات اضتضػػػرية،العدد المدينػػػة دراتسػػػة تحليليػػػة لوتسػػػط مدينػػػة نػػػابلس
 .31-01ص:-،ص2008
،غتلػػػة اظتخطػػػ  المعمػػػارم كالحضػػػرم للتػػػراث العربػػػي اإلتسػػػالمي،التوا ػػػل شػػػذل عبػػػاس حسػػػن

 .92-79ص:-ص،2012،جامعة بغداد،25كالتنمية،العدد 
،اجمللػػػػة اصتغرافيػػػػة دراتسػػػػة فػػػػي النمػػػػو السػػػػكاني كالعمرانػػػػي،-ماـمدينػػػػة الػػػػدَّ فػػػػايز ػتمػػػػد العيسػػػػوم

 .140-110ص:-،ص1992،اصتمعية اصتغرافية العربية،مصر،24العربية،العدد 
  كػاف  ،غتلػة(1830-1840السياتسة العقارية الفرنسية فػي الجزائػر بدايػة االحػتالؿ)زتري،صا

 133-123ص:-،ص2013،الكويت،22التارمتية،العدد 
،مركػز الدراسػات التخطيطيػة 144،غتلػة عػامل البناء،العػدد نظػرة علػى العمػارة العالميػةصالح زيتوف،

   19-18ص:-،ص1993كاظتعمارية،مصر،
،ريػػػػات االتجاىػػػػات الحديمػػػػة فػػػػي نظريػػػػة التخطػػػػيط العمرانػػػػي:من عموميػػػػات النظالطػػػػاىر لػػػػدرع

 Courier de)بريػػػػػػػػد العلػػػػػػػػم غتلػػػػػػػػةإلػػػػػػػػى خصو ػػػػػػػػيات الممارتسػػػػػػػػة بحكمػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػع، المعماريػػػػػػػػة

Savoir)، ص:-،ص2013جامعة اظتلة  ؿ سعود،  16العدد 

 ،اظتخطػػ  كالتنميػػة ،غتلػػة الخصو ػػية كالحداثػػة،تخطػػيط المدينػػة العربيػػة اإلتسػػالميةكامػػل الكنػػاٍل
 .107-85ص:-،ص2006،اظتعهد العايل للتخطي  اضتضرم كاإلقليمي،جامعة بغداد،15العدد
،مركػز 05،غتلػة عػامل البناء،العػدد تجربة المساكن الجاىزة ىل نحن في حاجة إليها كماؿ أميمة،

 .13-12ص:-،ص1980الدراسات التخطيطية كاظتعمارية،مصر 
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،غتلػػػػػػة منػػػػػػرب الػػػػػػرتاث )أكالد ميمػػػػػػوف(في نهايػػػػػػة التػػػػػػاريخ القػػػػػديم ألتافػػػػػػا الركمانيػػػػػػةطتضػػػػػر فاضػػػػػػل،
 .208-201ص:-،ص2012،ؼترب الرتاث األثرم كتثمينو،جامعة تلمساف،01األثرم،العدد

،دكر لوحػػات اإلعػػالف التجاريػػة فػػي التلػػوث البصػػرم للبيئػػة مظهػػر عبٌػػاس أزتػػد،عادؿ حػػايف نػػوار
-،ص2013،جامعػػة كاسػػ ،20اإلنسػػانية ،العػػدد ،غتلػػة كاسػػ  للعلػػـو العمرانيػػة فػػي المػػدف العراقيػػة

 .348-301ص:
،غتلػة دراسػات يف التنميػة كاجملتمػع  دكر المعالم األثرية فػي إرتسػاء التنميػة بػالجزائرػتمد بن زغادم،

 199-191ص:-،ص2015،ؼترب اجملتمع كمشاكل التنمية الية يف اصتزائر،جامعة الشلف،02العدد
،غتلػػة فػػي التوفيػػل بػين التخطػػيط العمرانػػي كالحركػة كالنقػػل كالمػػركرالتجربػة الغربيػػة نبيػل الكػػردم،

 31-13ص:-،ص2008،األردف،03العمراف كالتقنيات اضتضرية،العدد
،غتلػة جامعػة دمشػ  للعلػـو الكولونيالي في الشخصية المحلية فػي العمػارة كالعمػرافندل اضتالَّؽ،

 .271-247ص:-،ص2012دمش ، 28،م 01اعتندسية،العدد
 الورػػػػائ  األتساتسػػػية للرتسػػػػم االتستشػػػػراقي قُبيػػػل كإبَّػػػػاف االتسػػػتعمار الغربػػػػي للعػػػػالم اؿ،قاػػػناديػػػة

 .142-127ص:-،ص2009كىراف،ديسمرب 46غتلة إنسانيات،العدد   اإلتسالمي
،غتلػػػػػة العلػػػػػـو الفػػػػػراغ المعمػػػػػارم مػػػػػن الحداثػػػػػة إلػػػػػى التفكي ،رؤيػػػػػة نقديػػػػػةنػػػػػويب ػتمػػػػػد حسػػػػػن،

 .851-835ص:-،ص2007 ،،مصر،جامعة أسيوط03،العدد 35اعتندسية،اجمللد 
 اللغة الفرنسية:-ب

M.Bensliman,A.Hamimed,A.Seddini,Contribution de l’hydraulique 

médiéval dans la dynamique urbaine du Maghreb,cas de la médina 

de Tlemcen en Algérie,In (R) Lorhyss journal ,N°13, Biskra, 2013, p-

p:77-93. 
Bestrand vayssiére,Relever la France dans les après-guerres :Reconstruction 

ouréaménagement ?,In(R)guerres  mondiales et conflits comtemporains,n°236  

Presses universitaires de France, 2009,p-p:45-60. 
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Brosselard Charle,Les  Inscriptions  Arabes de Tlemcen,In (R) Africaine  4 
emme 

année,N°19,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine, Algérie ,1860,p-p:321-

331. 
Brosselard Charle,Les Inscriptions Arabes de Tlemcen,In(R) Africine  6 

emme 

année,N°36,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine,Algérie,1866 ,p-p:161-172. 

Deloum Said,Essai de Synthèse des Etudes Historiques et Arc -

éologiques dans   larégion de Tlemcen ,In (R)Tribune du Patrim - oine 

 Archéologique°1,réalisée par laboratoire :Patrimoine Archéologique  et 

sa valorisation, Université  de Tlemcen ,2012,p-p:17-39. 

F.Primaudaie,Document Inédits sur l’histoire de l’occupation 

Espagnole en  Afrique(1506-1674),In (R)  Africaine  Volume 19,Arnolet Impri - 

meur Libraire,Constantine, Algérie,1875,p-p:62-77 

Georges Marçais,Recherche d’archéologie Musulmane,Honaïne,In (R) afr- 

icaine Volume 69,Arnolet imprimeur-libraire,Constantine,Algérie,1928,p-p:333-

350. 

 

Gilbert  Grandguillaume,Une Médina de l’Ouest  Algérien :Nedroma,In (R) 

de de l’occident musulman et de la méditerranée n°10,France,1971, p-p:55-80. 

Houcine Rahoui,Les Formes d’appropriation de l’espace urbain Tl- 

emcenien aux époques  pré-coloniale et coloniale et  Durant la periode 

contemporaine,In  (R ) maghrébine  de  recherche en urbanisme et  

aménagement,p-p:1-14. 

Megnounif Abdellatif,Fouad Ghomari,Latifa Sail,Historicité du matériaux 

Béton dans la ville de Tlemcen,In (R) Nature et Technologie,n°05,Université 

Hassiba Benbouali,Chlef,2011,p-p:36-42. 

Mac Carthy, Algeria Romana,Recherche  sur L’occupation  et La 

colonisation de L’Algérie par Les romains,2
emme

partie,In  (R ) Africaine,Volume 

01,Arnolet Imprimeur-Libraire, Constantine, Algérie,1856,p-p:165-180. 
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Maria Feng,Yoshio Fukuda,Masato Mizuta,ekin Ozer,Citizen Sens- 

ors for SHM :Use of Accelerometer Data from Smartphones,Journal 

Sensors N ˚15,Department of civil Engineering and   Mechanic Enginee  

-ring,Columbia University,2015,p-p:2981-2998. 

Sidi Mohammed Trache, Exurbanisation et mobilité résidentielles 

à Nédroma (1990-2000),In (R ) Insanyat n°28,CRASC,Oran,2005,p-

p:33-52. 

Yan Yu,Ruicong Han,Xuefeng Zahao,Xingquan Mao,weitong Hu 

Dong Jiao Mingchu Li,Jinping Ou,Initial validation of mobile-

Structural Health Monithoring Method Using Smartphones Inte- 

rnational Journal of Distributed Sensor Networks,Article ID 

274391,Hindawi  Publishing Corporation,China,2015,p-p:01-14. 

رائد:ػػػػػجػػػػػالػ 
،ديسػػمبر 02ق،الموافػػل لػػػػ1411جمػػادل األكلػػى 15مػػ رخ فػػي90/29قػػانوف الاصتريػدة الرشتيػػة 

 .1990،اصتزائر،52 ،السنة السابعة كالعشركف،العدد،متضمن قانوف التهيئة كالتعمير1990
،1998يونيػػو  17ىػػػ الموافػػل لػػػػػػ1419 ػػفر 22مػػ رخ فػػي ال 98/04 القػػانوفاصتريػػدة الرشتيػػة 

 .1998،اصتزائر 44،السنة اطتامسة كالثالثوف،العدد المتضمن حماية التراث المقافي
،ىػػػ،الموافل 1430ذم الحجػػة  12مػػ رخ فػػي ال 403/09مرتسػػـو تنفيػػذم رقػػم اصتريػػدة الرشتيػػة
العتيقػػػػػػة ندركمػػػػػػة كتعيػػػػػػين ،متضػػػػػػمن إنشػػػػػػاء القطػػػػػػاع المحفػػػػػػوظ للمدينػػػػػػة 2009نػػػػػػوفمبر 29لػػػػػػػ

 .2009اصتزائر،  71،العددحدكده
،ىػػػ،الموافل 1430ذم الحجػػة  12مػػ رخ فػػي ال 404 09/ مرتسػػـو تنفيػػذم رقػػماصتريػػدة الرشتيػػة
،متضػػػػػمن إنشػػػػػاء القطػػػػػاع المحفػػػػػوظ للمدينػػػػػة العتيقػػػػػة تلمسػػػػػاف كتعيػػػػػين 2009نػػػػػوفمبر 29لػػػػػػ

 .2009، اصتزائر 71،العددحدكده
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،ديسػػمبر 20ىػػػ،الموافل لػػػ1387رمضػػاف  91مػػ رخ فػػي ال 281 /67 رقػػماألمػػر اصتريػدة الرشتيػػة 
 07،السػػػنة اطتامسػػػة،العدد،يتعلػػػل بالحفريػػػات كحمايػػػة األمػػػاكن كاآلثػػػار التاريخيػػػة كالطبيعيػػػة1967
 .1967اصتزائر،
 الٌسػػبت: ق،العػػػدد 1437ربيػػع الثػػاٍل  22،اظتوافػػ  ؿ2017جػػانفي  21جريػػدة البالد،الصػػادرة يـو

 05،ص:5220
:الػػػملتقيات 
 باللغة العربية:-أ
،تسوتسػػيولوجيا االحتجػػاج االجتمػػاعي ،...إلػػى مدينػػة السياتسة.مػػن تسياتسػػة المدينػػةأكترحػػوت رشػػيد

اللطيػف  ،اظتلتقى الوطين الثالػث كالعشػركف حػوؿ مدينػة صػفرك،رتع كتقػدَل عبػدبالمجاؿ العاـ بالمغرب
 .2012معزكز،الشركة العامة للتاهيز كالطبع،فاس،مام

،اظتلتقػى تطبيقات علم اآلثار الوقائي في حماية التراث األثرم المطمور في الجزائػررقية عواشرية،
 04الدكيل حوؿ أمن كسالمة ا ثار كاظتنشآت السياحية،جامعة نايف العربية للعلـو األمنيػة،الرياض،من 

 .2015أكت 06إىل 
،رم فػي إفريقيػا المسػلمة لتحقيػل دكر العرب المسلمين في تطوير الزراعػة كطػرؽ الػعطية اصتيػار

،اظتلتقى الدكيل حوؿ مقومات حتقي  التنمية اظتسػتدامة يف االقتصػاد اإلسػالمي،جامعة التنمية المستدامة
 .2012،اصتزائر،ديسمرب 04-03قاظتة 
،التلػػػوث البصػػػرم كتػػػأثيره فػػػي المشػػػهد الحضػػػرم للمدينػػػة عػػػامر شػػػاكر الكناٍل،خولػػػة كػػػرَل كػػػوثر

،اظتػ دتر العلمػي اطتػام  حػوؿ اسػرتاتياية التنميػة شارعي باب القبلة كباب المػراد( العراقية،)الكارمية
 23كاالسػػتثمار اظتكػػاٍل يف العراؽ،معهػػد التخطػػي  اضتضػػرم كاإلقليمػػي للدراسػػات العليا،جامعػػة بغػػداد،

 .2009أكتوبر  24ك
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حػػوؿ الػػرتاث العلمػػي اظتلتقػػى الػػدكيل اطتػػػػام  ،مدينػػة ىنين:تاريخهاكآثارىػػا،عبػػد العزيػػز ػتمػػود لعػػرج
 .2006كنواحيها،دار السبيل للنشر كالتوزيع،اصتزائر، كالثقايف ظتدينة ندركمة

،المدينػػة بػػين إكراىػػات السياتسػػات الحضػػرية المتعاقبػػة كالرغبػػة فػػي  تسياتسػػةعبػػد الػػرزتن الػػدكارم
لطيػػف ،اظتلتقػػى الػػوطين الثالػػث كالعشػػرين حػػوؿ مدينػػة صػػفرك،رتع كتقػػدَل عبػػد التجػػاكز مظػػاىر األزمػػة

 .2002معزك،الشركة العامة للتاهيز كالطبع،فاس،مام
،مدينػػة كجػػدة التطػػور البنيػػوم كتوجهػػات التهيئػػة عبػػد القػػادر أسباعي،ىشػػاـ لسكع،مصػػطفى فتػػاف 

اظتلتقػػػى الػػػوطين الثالػػػث كالعشػػػرين حػػػوؿ مدينػػػة صػػػفرك،رتع كتقػػػدَل عبػػػد اللطيػػػف معزكز،الشػػػركة العامػػػة 
 .2012للتاهيز كالطبع،فاس،مام

إشػكالية الحفػاظ علػى التػراث العمرانػي كالمعمػارم التقليػدم فػي الػيمن بن ىاكم با كزيػر، ػتمد
،اظتػ دتر اعتندسػي الثاٍل،كليػة اعتندسػة،جامعة كعالقة المعمػاريين كاألثػريين كالمػ رخين بعمليػة الحفػاظ

 .2009مارس 31-30عدف،اليمن،من 
،اظتلتقى الوطين الثالث كالعشرين حػوؿ مدينػة آليات الحكامة في تدبير تسياتسة المدينة،ػتمد أزظتاط

 .2012صفرك،رتع كتقدَل عبد اللطيف معزكز،الشركة العامة للتاهيز كالطبع،فاس،
،اإلرث المعمػػارم الطينػػي فػػي الواحػػات المصػػرية،المخاطر كتسػػبل ػتمػػود عبػػد اضتػػافظ ػتمػػد  دـ

ت السػػياحية،جامعة نػػايف العربيػػة ،اظتلتقػػى الػػدكيل حػػوؿ أمػػن كسػػالمة ا ثػػار كاظتنشػػآالحمايػػة كاإلرتقػػاء
 .2015أكت 06إىل  04للعلـو األمنية،الرياض،من 

،اظتلتقػػى الػػوطين األكؿ حػػوؿ تػػاريف مدينػػة ندركمػػة مدينػػة تاريخيػػة مهػػد الموحػػدينمصػػطفى جبػػارم،
 .1987ندركمة كضواحيها،ندركمة،

، ملتقػػػى اىرةالتشػػكيل المعمػػارم كالعمرانػػي كىويػػػة بعػػض منػػاطل مدينػػة القػػىػػدل ػتػػركس توفيػػ،
 26-24العمػػػػػػػػارة كالعمػػػػػػػػراف يف إطػػػػػػػػار التنميػػػػػػػػة اظتسػػػػػػػػتدامة،جامعة القػػػػػػػػاىرة، كليػػػػػػػػة اعتندسػػػػػػػػػة،القاىرة،

 .2004فيفرم
 باللغة الفرنسية:-ب
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AbderrahmaneKhelifa,Honaïne à  Travers ses monument,Colloque      National 

sur:  Honaïne  passé et présent,Université d’Oran,Février 1985. 
 

 Abdelaziz         Gawar,Honaïne   et   sonenvironnement Agro-maritime cara - 

ctéristique et vocation économique,colloque National sur :Honaïne Passé et 

Présent,Université d’Oran Février 1985. 

 Alfred Berenguer,Intermède Espagnol (1531-1534),colloque national sur 

Honaïne passé et présent,Université d’Oran,Février 1985. 

Djilali Sari,Honaïne:de l’aggravation des desequilibres à l’urgence 

d’un plan de developpement global,Colloque National sur Honaïne 

passé et  present,Université d’Oran,Février 1985. 

:قائمة القواميس  
،2002،غتموعة النيل العربية ،القاىرة،01،طمعجم مصطلحات الكيمياءالسيد نصر. 

Chantal Lambrechts,Line Karoubi,Bruno Durand et autres,Le petit 

larousse en grand format,dictionnaireFrançais-français,Maury impri- 

meur  S.A Malsherbes,Paris,2005. 

Pélix Gaffiot,Le Grand Gaffiot,Dictionnaire Latin Français,revue 

et augmantée par Pierre Flobert,Hachette livre,Paris,2000. 
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بلدية تلمساف 
بلدية ندركمة 
بلدية ىنني 

Bureau d’étude agrée en architecture et urbanisme (SARCHI),plan de 

protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansourah 

1
er

 phase diagnostic et mesure d’urgence,Tlemcen,2009. 
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:المواقع اإللكتركنية 
-www.alkutubcafe.com

-www.urbamag.net/document.PHP 
 

-www.nrc-cnrc.gc.ca

-www.wahmed.kau.edu.sa 

-www.encyclopedi-afn.org/index.php/Algérie_chemin_de_fer. 

-www.4beographie.com     

http://www.alkutubcafe.com/
http://www.alkutubcafe.com/
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:الدكائر النسبية            
عينات :تبني نسب اظتعامل األثرية كاظتواقع األثرية مبػػػدينة تلمساف كف  01الدائرة النسبية رقم

 الدراسة.
120 

 144 :تبني نسب اظتعامل األثرية مبدينة ندركمة كف  العينات اظتختارة للدراسة.02الدائرة النسبية رقم
:تبني نسب اظتعامل األثرية كاظتواقع األثرية مبدينة ىنني كف  عينات 03الدائرة النسبية رقم 

 الدراسة.
168 

 287 .1836اظت وية لسكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي سنة:تبني النسبة 04الدائرة النسبية رقم

 288 .1845:تبني النسبة اظت وية لف ات سكاف مدينة تلمساف سنة 05الدائرة النسبية رقم

 291 ـ.1851:تبني عدد سكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي سنة 06لدائرة النسبية رقما
اظت وية اطتاصة بالنسي  اظتعمارم العتي  كالتكوين اظتعمارم :تبني النسبة 07الدائرة النسبية رقم

 اظتستحدث من قبل اظتستعمر.
379 

 382 .1966:تبني النسبة اظت وية اطتاصة باظتباٍل اظتنازة إىل غاية سنة 08الدائرة النسبية رقم
العمراٍل ظتدينة  :تبني النسبة اظت وية اطتاصة ااالت اظتباٍل اظتكونة للنسي 09الدائرة النسبية رقم
 تلمساف العتيقة.

386 

:تبني النسب اظت وية اطتاصة باظتباٍل اظتنازة قبل دخوؿ اظتستعمر كيف فرتة 10الدائرة النسبية رقم
 .االحتالؿ  كبعد االستقالؿ يف مدينة تلمساف العتيقة

390 

 395 .1998يف سنة :تبني حالة النسي  اظتعمارم ظتدينة تلمساف العتيقة 11الدائرة النسبية رقم

 464 :تبني النسب اظت وية اطتاصة بالعناصر اظتعدنية اظتكونة لعينة طابيا سور اظتنصورة.12الدائرة النسبية رقم
اظتعدنية اظتكونة لعينة طابيا سور  :تبني النسب اظت وية اطتاصة بالعناصر13الدائرة النسبية رقم

 مدينة ىنني.
464 
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:األعمدة البيانية 

البيانية: المنحنيات 

 120 :تبني اظتعامل كاظتواقع األثرية مبدينة تلمساف كف  العينة اظتختارة للدراسة.01 البيانية رقم األعمدة

 145 :تبني أعداد اظتعامل األثرية مبدينة ندركمة كف  العينة اظتختارة للدراسػػة.02 األعمدة البيانية رقم
مبدينػػػة ىنػػػني كفػػػ  العينػػػة اظتختػػػارة :تبػػػني أعػػػداد اظتعػػػامل كاظتواقػػػع األثريػػػة 03 األعمػػػدة البيانيػػػة رقػػػم

 للدراسة.
168 

إىل غايػة  1911:تبػني اظتسػار التطػورم لسػكاف مدينػة تلمسػاف مػن سػنة 04األعمدة بيانية رقم
 ـ.1960سنة 

296 

:تبني عدد الػذكور كاإلنػاث كاألطفػاؿ يف ف ػة السػكاف األصػليني كاليهػود 05األعمدة البيانية رقم
 ـ.1867مبدينة ندركمة العتيقة سنة

307 

:تبني أىم العناصػر اظتعدنيػة البػارزة يف عينػيت طابيػا سػور اظتنصػورة كمدينػة 06األعمدة البيانية رقم
 ىنني.

465 

 299 يبني اظتسار التطورم للعدد اإلرتايل لسكاف مدينة تلمساف كسكاف اظتدينة العتيقة بعد االستقالؿ.01اظتنحم البياٍل رقم
إىل غايػػػة سػػػنة  1950:يبػػػني اظتسػػػار التطػػػورم لعػػػدد سػػػكاف اضتػػػي القصػػػديرم بػػػودغن مػػػن سػػػنة 02ظتنحػػػم البيػػػاٍل رقػػػما

2013. 
307 

 311 (.1960-1867  :يوضح اظتسار التطورم لسكاف مدينة ندركمة يف الفرتة االستعمارية03اظتنحم البياٍل رقم 

 315 (.2008-1966اإلرتايل لسكاف مدينة ندركمة بعد االستقالؿ :يبني مسار تطور العدد 04اظتنحم البياٍل رقم

 323 :يبني اظتسار التطورم لسكاف مدينة ىنني يف الفرتة االستعمار. 05اظتنحم البياٍل رقم

 327 :يبني اظتػػػػسار التػػػػػطورم لسػػػػػكاف مدينػػػػػػػػة ىنػػػػػػني بعد االستقالؿ.06اظتنحم البياٍل رقم 

 462 .2016إىل سنة  2015اظتركبات ا لية يف مدينة تلمساف كندركمة كىنني من سنة  :يبني مسار فتو07البياٍل رقم اظتنحم
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:يبػػني حػػػػػدكد األمػػاف اطتاصػػة باظتبػػاٍل علػػى اختالفهػػا اظتنصػػوص عليهػػا يف 08اظتنحػػم البيػػاٍل رقػػم
 .DIN  4150 اظتعيار الدكيل

469 

،كمتوسػػػ  ذتانيػػػة سػػػنوات 2017(:يبػػػني معػػػدؿ تسػػػاق  األمطػػػار لسػػػنة 09اظتنحػػػم البيػػػاٍل رقػػػم 
 .اظتاضية

474 

 481 عند سكة اضتديد.Xر :يبني تسارع االىتزازات اطتاص باو 10اظتنحم البياٍل رقم

 482 عند سكة اضتديد.Y:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور 11اظتنحم البياٍل رقم

 482 عند سكة اضتديد.Z:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور 12اظتنحم البياٍل رقم

 482 يف اظتنتصف. X:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور 13اظتنحم البياٍل رقم
 483 يف اظتنتصف. Y :يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور14اظتنحم البياٍل رقم

 483 .يف اظتنتصف Z اطتاص باور :يبني تسارع االىتزازات15اظتنحم البياٍل رقم

 483 عند اضتائ . X:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور 16اظتنحم البياٍل رقم

 484 عند اضتائ . Y:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باور 17اظتنحم البياٍل رقم

 484 عند اضتائ . Z:يبني تسارع االىتزازات اطتاص باػور 18اظتنحم البيػػاٍل رقم

 486 عند نقاط التسايل.يف  (Z,Y,X):يبني مػػسار اظتوجات االىتزازية 19اظتنحم البياٍل رقم

 522 فوؽ اظترتفع الرتايب. X:يبني تسػارع االىػػتزازات اطتاص باور 20اظتنحم البياٍل رقم

 522 فوؽ اظترتفع الرتايب.Y:يبني تسارع االىػػػتزازات اطتاص باور21اظتنحم البياٍل رقم

 523 فوؽ اظترتفع الرتايب.Y:يبني تسارع االىػػػتزازات اطتاص باور22اظتنحم البياٍل رقم
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هرس الجداكؿ:ف 
 119 ف.تلمسا مبدينة :يبني أنواع اظتعامل األثرية كاظتواقع األثرية كعددىا كف  العينات اظتختارة للدراسة01صتدكؿ رقما

 143 .:يبني أنواع اظتعامل األثرية كعددىا كف  العينات اظتختارة للدراسة مبدينة ندركمة02رقم اصتدكؿ

 167 .:يبني أنواع اظتعامل األثرية كاظتواقع األثرية كعددىا كف  العينات اظتختارة للدراسة مبدينة ىنني03اصتدكؿ رقم

 286 .1836:يبني عدد سكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي سنة 04اصتدكؿ رقم

 288 .1845:يبني عدد سكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي سنة 05اصتدكؿ رقم

 290 .1851:يبني عدد سكاف مدينة تلمساف كانتمائهم العرقي سنة06اصتدكؿ رقم

 295 .1960إىل غاية سنة  1911:يبني عدد سكاف مدينة تلمساف من سنة 07اصتدكؿ رقم

 299 .2008إىل سنة  1966مدينة تلمساف اإلرتايل كاظتدينة العتيقة من إحصاء سنة :يبني عدد سكاف08اصتدكؿ رقم

 301 .2013إىل سنة  1950:يبني عدد سكاف حي بودغن القصديرم بدءنا من سنة 09اصتدكؿ رقم

 305 .كنوعية اظتلكية اظتوجودة  ا 1867:يبني مساحة مدينة ندركمة العتيقة سنة 10اصتدكؿ رقم 
:يبني عدد الذكور كاإلناث كاألطفاؿ يف ف يت السكاف األصليني كاليهود مبدينة 11اصتدكؿ رقم

 ـ.1867ندركمة العتيقة سنة 
306 

 314 :يوضح العدد اإلرتايل لسكاف مدينة ندركمة بعد االستقالؿ.12اصتدكؿ رقم

 322 .يف الفرتةاالستعمارية  نذاؾ الوطينىنني كنسبة فتوىم مقارنة باظتعدؿ مدينة يبني عدد سكاف :13رقم اصتدكؿ

 327 .(2008-1966:يبني عدد سكاف  مدينة ىنني بعد االستقالؿ  41اصتدكؿ رقم
:نتثل نسبة فتو السكاف كاظتساكن ببعض األحياء اليت رافقت ظهور تنمية حضرية يف اظتػدينة سنة 15اصتدكؿ رقم
 ـ.1977

384 

كفقان للحالة اصتيدة كاظتهدَّدة باالهنيار كاظتتوسطة كاصتيدة  ودة بالنسي  اظتعمارمػػػاظتباٍل اظتوج عدد :يوضح16اصتدكؿ رقم 
 ـ.1991يف سنة 

385 
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 389 .:يبني عدد اظتباٍل كف  الفرتة اليت أيؾًتز فيها بالقطاع افوظ يف مدينة تلمساف17اصتدكؿ رقم
اظتوجودة يف أحياء اظتدينة العتيقة اظتساكن عينة من :يبني التعديالت اظتستحدثة ب18اصتدكؿ رقم

 .كعددىا
391 

 393 .من النسي  اظتعمارم ضتٌي باب زير كما يٌف استحداثو بدركبو جزء :يبنٌي 19اصتدكؿ رقم

 395 .1998كل حالة سنة   د:يبني حالة النسي  اظتعمارم ظتدينة تلمساف كعد20اصتدكؿ رقم
اظتركبات ا لية بكل من مدينة تلمساف كندركمة كىنني لسنة :يبني عدد 21اصتدكؿ رقم

2015. 
461 

:يبني عدد اظتركبات ا لية بكل من مدينة تلمساف كندركمة كىنني لسنة 22اصتدكؿ رقم
2016. 

461 

:يبني كزف كل عنصر من العناصر اظتعدنية اظتكونة لكلو من عينة طابيا سور 23اصتدكؿ رقم
 اظتنصورة كسور مدينة ىنني.اظتوقع األثرم 

463 

:يبني نتياة التحليل الكيميائي لعينة ماء اظتطر اظتستقاة من مدينة تلمساف موقع 24اصتدكؿ رقم
 اظتنصورة(.

467 

:يبني نتياة التحليل الكيميائي لعينة ماء اظتطر اظتستقاة من مدينة ىنني 25اصتدكؿ رقم
  األسوار(.

467 

يف عينيت  So2كغاز ثاٍل أكسيد الكربيت Co2غاز ثاٍل الكربوفيبني حام :26اصتدكؿ رقم
 .مسافػاظتاء اظتقطر اظتستقى من مدينة ىنني كتل

468 

 DIN 4150. 473 :يبني القيمة القصول للتسارع اظتنصوص عليو يف اظتعيار الدكيل27اصتدكؿ رقم
اضتديدية اظتار باظتوقع  :يبني تاريف األمر باطتذمة كالربنام  الزمين طت  السكة28اصتدكؿ رقم

 األثرم منصورة.
476 
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النااة عن  (Z,Y,X):يبني قيم التسارع القصول اطتاصة باظتوجات االىتزازية 29اصتدكؿ رقم
 حركة مركر القطار عند نقاط التسايل.

486 

للقيم القصول اكر االىتزاز  دادَّ  ISO/TC/108/SG-2 :يوضح اظتعيار30اصتدكؿ رقم
 النات  عنها.كالضرر 

489 

 523 :يبني القيم القصول لتسارع االىتزازات اظتساَّلة فوؽ اظترتفع الرتايب.31اصتدكؿ رقم

 



 

 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حلػػػػلػػػػػػػالم



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 اتػػػط كالمخططػػػالخرائ
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تبين مكاف تموضع مدينة تلمساف كندركمة كىنين في منطقة تلمساف،عن::01لخريطة رقما    
 

  www.startimes.com 
 
 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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الفترة           فالتصميم العمراني لمدينة تلمسا حدكد :يبين01مخطط رقماال
 William et George Marcais,Op.cit,:114  ،عنالوتسطى

 

ندركمة التصميم العمراني لمدينة حدكد :يبين 02رقم طالمخط
 ،عن1882تسنة 

Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p :021 

 

 ،عن:ىنين التصميم العمراني لمدينة حدكد يبين:03رقمالمخطط 
Abderrahmane Khelifa,Honaïne Ancien....,Op.cit,p:  021  
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 Abdelkader ،عن:1845تسنة  الحضرية لمدينة تلمساف بداية تغير المورفولوجية ضسو :ي07المخطط رقم

Tahar,Op.cit,p:199 
 

:يبين أىم الشوارع  التي تم شقها في مدينة تلمساف العتيقة من طرؼ المستعمر 04المخطط رقم
 الفرنسي.عن بلدية تلمساف.

( (LGVالحديدية القديم باللوف األتسود كالجديد باللوف األزرؽ(:يبين مسار خط السكة 05المخطط رقم)
 اللَّذين بالقرب من السور الشمالي المنصورة.عن مديرية النقل لوالية تلمساف.

 

 Abdelkader ،عن:(1842) في السنة التي احتلهاضس البنية الحضرية لمدينة تلمساف و ي:06المخطط رقم 

Tahar,Op.cit,p:107   
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     ـ.  19 نهاية القرفؿ البصرم لمدينة تلمساف العتيقة :يبين تلوث المجا08المخطط رقم          
 Abdelkader Tahar,Op.cit,p :210عن

 .عن:بلدية1970:يبين التوتسع العمراني المنجز بمدينة تلمساف إلى حدكد تسنة 09المخطط رقم    
 .تلمساف
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 1996إلى حدكد تسنة من السبعينيات :يبين التوتسع العمراني المنجز بمدينة تلمساف 10المخطط رقم
 :بلدية تلمساف..عن

 

(:يوضس االمتداد العمراني العمراني خارج األتسوار كتكوف نواة حضرية غربية.عن: 14المخطط رقم)
013:Lahcene Khattabi,Op.cit,p 

 

       يوضس القرية الفالحية المنجزة في الموقع األثرم المنصورة،عن(:13)رقمالمخطط             
                                  SARCHI, plan de protection….,Op.cit,p:78    
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 ،عن:الوكالة (:يبين المسار المخصص للمركبات األلية داخل النسيج التاريخي لمدينة16المخطط رقم) 

 (ANAT).تلمساف،عن:الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليمالوطنية لتهيئة اإلقليم              

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الصػػػػػػػور
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 Oran2.Free.Fr(:تبين منظر لمدينة تلمساف في بداية القرف العشرين،عن:01الصورة رقم)
 

 Mac ماؾ كارتي ـ من طرؼ19في القرفمنظر عاـ لمدينة ندركمة رتسم ل(:تبين 04الصورة رقم)
Carthy :عن،gravures-anciennes.fr 
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 ـ،عن:19مدينة ىنين في نهاية القرف  (:تبين منظر عاـ لما تبقى من05الصورة رقم)
tlemcenetalandalouspromis.blogspot.com  

 

 :(:تبين االمتػػػػػداد العمراني الذم ك لت إليو مدينة تلمساف في الوقت الراىن،عن06الصورة رقم )
www.google earth.com 
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 (:تبين منظر عاـ لجزء من االمتداد العمراني الحالي لمدينة تلمساف. 07الصورة رقم)
 

(:تبػػػػين مكػػػػاف إلتصػػػػاؽ إشػػػػارة 09الصػػػػورة رقػػػػم)
 مرابطي.المركر بالجامع ال

(:تبػػػػين مكػػػػاف إلتصػػػػاؽ إشػػػػارة 10الصػػػػورة رقػػػػم)
 .المركر بمسجد البنّػػػاء

 

-tlemcen.e .عن:السماء تغّير خطاإلزدكاجية الحضرية بوتسط مدينة تلمساف ك تبين :(08الصورة رقم)

monsite.com 
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 (:تبين تجاكر لوحات اإلشهار كإلتصاؽ إشارة المركر مع السور الشمالي للمشور.11الصورة رقم)
 

(:تبػػين رمػػي القمامػػة بػػالقرب مػػن 12الصػػورة رقػػم)
 باب الحديد.

     (:تبين رمي القمامة في مسكن 13الصورة رقم )
 .عتيل منهار في حي الرحيبة

(:تبػػػػين رمػػػػي القمامػػػػة بالجهػػػػة 14الصػػػػورة رقػػػػم)
 الشمالية الشرقية من حي باب زير.

تكػػػػدس أكػػػػواـ القمامػػػػة (:تبػػػػين 15الصػػػػورة رقػػػػم)
 .تحت إحدل تسقيفة بحي تسيدم الجبَّار

بإشارات المركر (:تبين عينة من المعالم األثرية التي تعرضت للتلوث البصرم النقطي 01اللوحة رقم )
 .بمدينة تلمساف العتيقةكاللَّوحات اإلشهارية 

 

تلمساف نتيجة تكدس القمامة مدينة ل العتيل (:تبين اإلىماؿ الذم طاؿ النسيج العمراني02اللوحة رقم)
 في دركبها كأحيائها.
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(:تبػػػين التصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 16الصػػػورة رقػػػم)
 درب مسوفة.في بجدار مسكن 

(:تبػػػين التصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 17الصػػػورة رقػػػم)
 .في درب القرَّف الكبيربجدار مسكن 

 

(:تبػػػين التصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 18الصػػػورة رقػػػم)
 .مكسن في حي باب زيربجدار 

(:تبػػػين التصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 19الصػػػورة رقػػػم)
 .في حي باب عليبجدار مسكن 

بالمكيفات (:تبين عينة من المعالم األثرية التي تعرضت للتلوث البصرم النقطي 03اللوحة رقم )
 .مدينة تلمساف العتيقةالهوائية في 
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تعلػػػػػو مقعػػػػػرات ىوائيػػػػػة (:تبػػػػػين 20الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 .تسق  مسكن في حي باب زير

مقعػػػرين ىػػػوائيين يعلػػػواف (:تبػػػين 21الصػػػورة رقػػػم)
 .مسكن في حي الرحيبة

 

ػو وضػػػس مقعػػػرات ىوائيػػػة تعلػػػت(:22الصػػػورة رقػػػم)
 .تسق  مسكن في حي تسيدم الجّبار

 

مقعػػر ىػػوائي يعلػػو تسػػق  تبػػين (:23الصػػورة رقػػم)
 .مسكن في درب مسوفة

بالمقعرات الهوائية (:تبين عينة من المعالم األثرية التي تعرضت للتلوث البصرم النقطي 04) اللوحة رقم
 .مدينة تلمساف العتيقةفي 
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توضػػػػػػس العػػػػػػدَّادات الملتصػػػػػػقة  (:24الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 .بواجهة مسجد اللَّة الرؤية

 

توضػػػػػػس العػػػػػػدَّدات الملتصػػػػػػقة (:25الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 بمسكن كتسقيفة في حي القرَّاف الكبير.

 

عدَّادات الماء (:تبين عينة من المعالم األثرية التي تعرضت للتلوث البصرم النقطي 05) اللوحة رقم
 .مدينة تلمساف العتيقةكالكهرباء كالغاز في 

 

توضػػػس تجػػػاكر عمػػػود كهربػػػائي (:28الصػػػورة رقػػػم)
 .مع مسكن في حي تسيدم الجبَّار

 

توضػػس عمػػود إنػػارة علػػى شػػكل (:29الصػػورة رقػػم)
 .بمسػػػػكن فػػػػي حػػػػي القػػػػرافملتصػػػػل زاكيػػػػة قائمػػػػة 

 الكبير.
 

توضػػػػػػس العػػػػػػدَّدات الملتصػػػػػػقة (:26الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 بمسكن في حي تسيدم الجبار.

 

توضػػػػػس العػػػػػػّدادات الملتصػػػػػػقة (:27الصػػػػػورة رقػػػػػػم)
 في درب مسوفة.بجدار مسكن 
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عمػػػود كهربػػػائي  تجػػػاكرتوضػػػس (:30الصػػػورة رقػػػم)
 .مع مسكن في حي باب زير

 

عنػو توضس تجاكر عمود تتفػرع (:31الصورة رقم)
 .أتسالؾ كهربائية مع مسجد تسيدم بلحسن

عدَّادات الماء (:تبين عينة من المعالم األثرية التي تعرضت للتلوث البصرم النقطي 06) اللوحة رقم 
 .مدينة تلمساف العتيقةكالكهرباء كالغاز في 

 

توضس عينة لمسػكن عمػودم إتسػمنتي (:32الصورة رقم)
 الرحيبة.بني مكاف مسكن عتيل بحي 

 

توضػػػػػس عينػػػػػة عػػػػػن المسػػػػػاكن (:33الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 المهّدمة تمامان بمدينة تلمساف العتيقة.
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توضػس مػدخل ألحػد المسػاكن (:35الصورة رقم)
التػػػػي تبقَّػػػػت بحالػػػػة جيػػػػدة فػػػػي مدينػػػػة تلمسػػػػاف. 

 العتيقة.
 

توضػػػػػس عينػػػػػة عػػػػػن المسػػػػػاكن (:34الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 بمدينة تلمساف العتيقة. المتوتسطة

 التي ت ل  النسيج العمراني للمدينة العتيقة تلمساف.حاالت المباني (:تبين أىم 07اللوحة رقم) 

تجاكر مبنػى عمػودم مػع  توضس(:38الصورة رقم)
 برج السور الشمالي للموقع األثرم المنصورة.

. 

مشػركع الملعػب المنجػز  توضس(:39الصورة رقم)
 داخل الموقع األثرم المنصورة.

. 

 مكاف إنجاز المشركع
توضػػػػس عينػػػػة عػػػػن المسػػػػاكن (:36الصػػػػورة رقػػػػم)

 .منصورةالفوضوية المبنية داخل الموقع األثرم 
 

النفػػػػػل المشػػػػػوه لمنظػػػػػر   توضػػػػػس(:37الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 .األبراج الشرقية للموقع األثرم منصورة
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الذم اعترل الملمس العاـ للموقع األثرم (:تبين أىم عينات التلوث البصرم الكتلي 08)اللوحة رقم
 المنصورة.

الجػػػػػػدار اإلتسػػػػػػمنتي  توضػػػػػػس(:40الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 المبني داخل الموقع األثرم كفل مسار عمودم.

. 
 

الملعػػػػػػب المال ػػػػػػل  توضػػػػػػس(:41الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 للسور الجنوبي الشرقي للموقع األثرم منصورة.

. 
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مػػػركر المركبػػػات اآلليػػػة  توضػػػس(:42الصػػػورة رقػػػم)
 فوؽ الجسر المريني في الموقع األثرم منصورة.

. 
 

اإلضػػػػػػافة اإلتسػػػػػػمنتية  توضػػػػػس(:43الصػػػػػورة رقػػػػػػم)
 للجهة الشمالية للجسر المريني.

. 
 

 (:تبين عينة عن المظاىر الحضرية المتسببة في حدكث تلوث بصرم كتلي.09)اللوحة رقم

 البلديػػػة المنجػػػزة  فػػػيتبػػػين مقػػػر (:44الصػػػورة رقػػػم)
 الفتػػػػػػػػػػػػرة االتسػػػػػػػػػػػػتعمارية بمدينػػػػػػػػػػػػة ندكمػػػػػػػػػػػػة،عن:

nedromascout.own0.com 

 
. 
 

المسػػػاكن المنجػػػزة بالحهػػػة  توضػػػس(:45الصػػػورة رقػػػم)
 الشرقية لحي الخربة في الفترة االتستعمارية.

. 
 :في الوقت الراىن،عن ندركمة(:تبين االمتػػػػػداد العمراني الذم ك لت إليو مدينة 46الصورة رقم ) 

www.google earth.com 

 
. 
 

 (:تبين التلوث البصرم الكتلي كالمورفولوجي الذم خضعت لو مدينة ندركمة العتيقة.10)اللوحة رقم

توضس عمود حامل لسػل  كهربػائي (:47الصورة رقم)
 في أحد الدركب القريبة من التربيعة.

 
. 
 

عمػػػػػود حامػػػػػل لسػػػػػل   توضػػػػػس (:48الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 كهربائي في أحد دركب تسيدم بوعلي.

 
. 
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توضػػػس عمػػػود تتفػػػرع عنػػػو أتسػػػالؾ  (:49الصػػػورة رقػػػم)
 كهربائية في أحد دركب حي بني زيد .

 

توضػػس تمريػػر أتسػػالؾ كهربائيػػة فػػي (:50الصػػورة رقػػم)
 تسقيفة درب رأس الجماعة.

 
الذم اعترل ملمس الخارجي لمباني مدينة ندركمة (:تبين التلوث البصرم الخطي 11)اللوحة رقم

 العتيقة.
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(:توضػػػس إلتصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 51الصػػػورة رقػػػم)
 بأحد مساكن حي بني زيد.

.. 

(:توضػػػس إلتصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 52الصػػػورة رقػػػم)
 بأحد مساكن القريبة من الجامع الكبير.

.. 

(:توضػػػػس إلتصػػػػاؽ مكيػػػػ  ىػػػػوائي 53الصػػػػورة رقػػػػم)
 بمسكنين في حي تسيدم بوعلي.

.. 

(:توضػػػس إلتصػػػاؽ مكيػػػ  ىػػػوائي 54الصػػػورة رقػػػم)
 بالمسكن المجاكر القدَّرين.

. 
 

(:تبين التلوث البصرم النقطي الذم اعترل ملمس مدينة ندركمة بسبب المكيفات 12)اللوحة رقم
 الهوائية.
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فػػػػػوؽ  مقعػػػػػراف ىوائيػػػػاف (:توضػػػػس55الصػػػػورة رقػػػػػم)
 .بني زيد تسق  مسكن في حي

. 
.. 

ىػػػػػوائي ملتصػػػػػل  مقعػػػػػر (:توضػػػػػس56الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 بجدار مسكن قرب التربيعة.

. 
 

ىوائيػاف فػوؽ  تسػق  اف مقعر  (:توضس57الصورة رقم)
 مسكن بحي تسيدم بوعلي.

. 
 

اف ىوائيػػػػػاف فػػػػػوؽ  مقعػػػػػر  (:توضػػػػػس58الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 تسق  مسكن بحي أىل السوؽ.

. 
 

(:تبين التلوث البصرم النقطي الذم اعترل ملمس مدينة ندركمة بسبب المقعرات 13)اللوحة رقم
 الهوائية.
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العػػػػػػّددات الملتصػػػػػػقة  (:توضػػػػػػس59الصػػػػػػورة رقػػػػػػم)
 بجدار مسكن في حي تسيدم بوعلي.

. 
 

الرطوبػة الناجمػة عػن عػّداد  (:توضػس60الصورة رقػم)
 الماء في مسكن بحي بني زيد.

. 
 

عّداد المػاء كالغػاز ملتصػقة  (:توضس61الصورة رقم)
 بجدار مسكن خل  الحماـ البالي.

 

ملتصػقة عّداد الماء كالغاز  (:توضس62الصورة رقم)
 بجدار مسكن قرب التربيعة.

. 
 

(:تبين التلوث البصرم النقطي الذم اعترل ملمس مدينة ندركمة بسبب عدَّدات الماء 14)اللوحة رقم
 كالكهرباء.
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 ةعموديالكن ا مس:توضس عينة عن ال(63لصورة رقم)ا
  المستخلفة للمساكن العتيقة.

   
 

العتيقػػة كن ا مسػػتوضػػس عينػػة عػػن ال(:64لصػػورة رقػػم)ا
   المنهارة في مدينة ندركمة العتيقة.

   
 

العتيقة كن ا مس:توضس عينة عن ال(65لصورة رقم)ا
  متوتسطة الحالة.

   
 

العتيقػة كن ا مسػ:توضس عينة عػن ال(66لصورة رقم)ا
   جيدة الحالة.

   
 

 .ندركمةالتي ت ل  النسيج العمراني للمدينة العتيقة حاالت المباني تبين أىم (:15)اللوحة رقم
 

(:تبين المساكن المنجزة من قبل المستعمر الفرنسي قرب باب السنوف،عن:67الصورة رقم)  

Abderrahmanekhelifa,Honaïne    ancien…... ,Op.cit,p:228 
 تبين مسكن حارس الغابة المنجز في الفترة االتستعمارية.(:68الصورة رقم) 
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         :في الوقت الراىن،عن ندركمة:تبين االمتػػػػػداد العمراني الذم ك لت إليو مدينة (69الصورة رقم)

                                    www.google earth.com 

 
 

 

تجاكر المساكن العمودية اإلتسمنتية (:70الصورة رقم)
 مع السور الشرقي لمدينة ىنين 

تجاكر مولد كعمود كهربائي مػع الجػدار (:71الصورة رقم)
 الشرقي لمدينة ىنين. 

التلوث البصرم الكتلي كالنقطي كالخطي الذم اعترل الملمس العاـ للمدينة تبين (:16)اللوحة رقم
 كتسورىا الشرقي.
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توضػػػػػس تجػػػػػاكر مبػػػػػاني عموديػػػػػة (:72الصػػػػػورة رقػػػػػم)
 إتسمنتية مع الباب الغربي. 

توضػػس كضػػع مقعػػر ىػػوائي فػػوؽ (:73الصػػورة رقػػم)
 السور الشرقي لمدينة ىنين. 

توضػػػػػػس تجػػػػػػاكر مػػػػػػوزع اإلشػػػػػػارة          (:74الصػػػػػورة رقػػػػػػم)
 كمولكد الكهرباء مع برج تسيدم إبراىيم اآلبلي. 

توضػػػػػس تجػػػػاكر مولكػػػػد الكهربػػػػػاء (:75الصػػػػورة رقػػػػم)
 كموزع اإلشارة مع ضريس تسيدم إبراىيم اآلبلي. 

ة التلوث البصرم الكتلي كالنقطي كالخطي الذم اعترل المعالم التاريخيتبين (:17)اللوحة رقم
 لمدينة ىنين.

 

 الباب الغربي
 المقعر الهوائي

 توضس رهور أقواس الجسر أثناء مباشرة مشركع قسم الصيدلة في كلية الطب. (:84الصورة رقم)    
 توضس موا لة إنجاز المشركع عقب رهور بقايا أثرية المتمملة في أقواس الجسر. (:85الصورة رقم)    
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توضػػػس تهػػػديم جػػػزء مػػػن السػػػػور (:86الصػػػورة رقػػػم) 
الغربي للموقع األثرم منصورة إلنجاز الطريل الػوطني 

 . 07رقم 

توضػػػس الملعػػػب المنجػػػز مكػػػاف (:87الصػػػورة رقػػػم) 
الموقػػػع األثػػػرم الركمػػػاني المشػػػار إليػػػو فػػػي مخطػػػط 

   .(POS) األراضيشغل 

المتبقػػي مػػن السػػور  (:تبػػين الجػػزء90الصػػورة رقػػم )
 بحي قباتسة. 18الموجود داخل المسكن رقم 

توضػػػػس الجػػػػزء المحفػػػػور مػػػػن (:89الصػػػػورة رقػػػػم )
 تساحة البشير اإلبراىيمي.

(:تبين عينة من عمليات التهديم التي طالت المعالم التاريخية كالمواقع األثرية في 18)اللوحة رقم
 مدينة تلمساف.
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توضس مباشرة أشغاؿ محل تجارم في الجهة الشمالية من درب مسوفة بعد تحطيم (:91الصورة رقم)
 مسكن عتيل.

(:توضػػس تهيئػػة مسػػكن عتيػػل بحػػي 92الصػػورة رقػػم)
 .الرحيبة السفلي

(:توضػس تتمػت اشػغاؿ البنػاء بعػد 93الصورة رقم)
 تهيئة المسكن كاتستخراج األتربة.

التحطيم كالبناء في درب مسوفة كحي الرحيبة السفلي بمدينة تلمساف (:تبين عملية 19)اللوحة رقم
 العتيقة.
 



 الصور

613 
 

 
 

 
 
 
 

(:توضػػػػػس مػػػػػا تبقػػػػػى مػػػػػن البػػػػػرج 94الصػػػػػورة رقػػػػػم)
مشػػػركع إعػػػادة تهيئػػػة  البحػػػرم بعػػػد  تحطيمػػػو أثنػػػاء

 .1988الميناء تسنة 

 توضس المقر الجديد لبلدية ىنين المنجز فوؽ الموقع األثرم داخل األتسوار تسنة(:96الصورة رقم)    
                                                2008. 

توضػػػػس حفػػػػر موقػػػػع لبنػػػػاء مقػػػػػر (:95الصػػػػورة رقػػػػم)
الحمايػػة المدنيػػػة فػػي الموقػػػع األثػػرم المينػػػاء بمدينػػػة 

 ىنين.

كالبناء فوؽ الموقع األثرم لمدينة ىنين لتجديد مجالها (:تبين عملية  التحطيم كالحفر 20)اللوحة رقم
 الحضرم.
 

مكاف حفر مقر الحماية 
 المدنية
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  الملخص:    
ػػا أبدعػػو األسػػالؼ قدنتان  تعتػػرب قػػة يف غتػػاؿ الاظتعػػامل التارمتيػػة كاظتواقػػع األثريػػة أىػػم البصػػمات الػػيت تػػنم عمَّ اضتضػػرية  تنميػػة،كسػػاالن بػػالا الدي
ة التغػػري الػػيت ،لكن سػػنَّ الػػذم بػػدأه األسػػالؼ قػػدنتان  العمػػل قائمػػان ضتػػدي السػػاعة علػػى تنميػػة اجملػػاؿ اضتضػػرم إطػػارىم اظتعيشػػي،كال يػػزاؿ كحتسػػني

ث تصػادـ بػني اظتػوركث اظتػادم الثابػت ككاقعػو ك دضتػ،كأدَّت العمليػة مسػار ىػذهرافقت الوجود البشرم منػذ القػدـ شػكَّلت منعطفػان حاشتػان يف 
ث كالعلميػة للمػورك  أيتلفػت القيمػة الفنيػة كالتارمتيػة حيث،اظتعاصػرة كفَّة اظتيزاف لصػا  التنميػة اضتضػرية  ؾتم عنو يف هناية اظتطاؼ رجوحاصتديد،

   بفعل اظتشاريع التنموية اظتنازة يف إطارىا. منو،كلي  ذلة فحسب،فقد ىيديـ جزء مهم اظتادم التابث
 الكلمات المفتاحية:

الفيزيوكيميػػائي    انيكي،الػػػػػػضرراظتعػػػامل التػػػارمتية،اظتواقع األثػػػػػرية،التنمية اضتضػػػرية،مػػػدينة تلػػػمساف،مدينة ندركمة،مػػػدينة ىنني،التػػػلوث البصرم،الػػػضرر اظتيك 
 اعتدـ كالتخريب.

Résumé: 
Les monuments historiques et les site archéologiques sont des empreintes les plus 

importantes de nos ancêtre, ils ont créés pour améliorer leurs moyens de subsistance, 

Le développement urbain est encore en cours d’éxécution,Mais le  changement qui  a  

accompagné  l'existence  humaine  a  constitué   un tournant  décisif, à cause  de  ça, 

il y a eu une collision  entre  le patrimoine  immobilier  et  le  développement  urbain 

et  nous  avons constaté qu'il a établi des monuments  historiques et  des sites  arch - 

éologiques  dans  négligence et l'oubli éternel 

Mots-clés: 

Les Monuments Historiques, Les sites  archéologiques, Développement  Urbain, 

Médina de Tlemcen, Médina de Nedroma, Médina de Honaïne, la Pollution Visuelle, 

l’effet Mécanique, l’effet Physico-chimiques, Destruction.  

Abstract: 

Historical monuments and archaeological sites are the most important footprints 

of our ancestors, They have  created  to improve their livelihoods, But  the  change 

that has accompanied human existence was a decisive turning point in this operation, 

Because of this, there  was  a  collision between patrimony   immovable  and urban  

development  Resulting in the  destruction of historical and artistic value.  

      Key words: 

    Historical  monuments   and  archaeological  sites ,urban  development, City of  

Tlemcen, City of  Nedroma, City of  Honaïne, Visual  pollution, The  Mechanical  

effect, The  Physiochemical effect, Destruction  and Vandalism. 

 
 


