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   إهداء 

 

قال تعالى :" َوَوّصيَنا اإلنَساَن بَوالَديو َحَمَمتٌو ٌأمُُّو َوىًنا َعَمى َوىن َوفَصاٌلُو في َعاَمين        

 ( لقمان.41لي َولَوالَديَك إلَي الَمصير ")َأن َأشُكر 

لم تزل ترفع  الميالي الطوال،وسيرت من أجمي  التي حممتني كرىا ووضعتني كرىا، إلى     

 أمي العزيزة.، النجاحوداعية لي وألبنائيا بالتوفيق و  أكّف الدعاء متضرعة

أبي الذي عمل وتفانى في العمل ليرى أبناءه من حولو رجاال صالحين ونساء  إلى    

 صالحات.

 إلى إخوتي األعزاء

 الغالية زوجتيإلى 

 إلى كل أفراد عائمتي

 استثناءإلى أصدقائي بدون 

 إلى كل من نساىم قممي ولم ينساىم قمبي

 محبي األثار والميتمين بالتراث الثقافي عامة.   إلى كل عشاق و 

 لى كل ىؤالء نيدي ثمرة ىذا الجيد العممي.                          إ

 عمر.

 



         كممة شكر
 بسم هللا امرحامن امرحمي

َِّت  ِنْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِن  . . .    َرّبِ : }ثعاىل قال يَّ  َوعََل  عََلَّ  أَنَْعْمَت  ام  َصاِمحا   أَْْعَلَ  َوَأنْ  َواِِلَ

اِمِحيَ  ِعَباِدكَ  ِبَرْْحَتَِك ِف  َوأَْدِخلِْن  تَْرَضاهُ   "{91} امصَّ

 .91 الٓية المنل سورة

 منئ شكرمت ٔلزيدنمك "ابراهمي"

 

 ثرالنّ النطق في الّنظم و ة                      وأفنيت بحر ــني أوتـيت كل البالغـلو أنّ 
 كرمعترفا بالعجز عن واجب الشّ و إال مقّصرا                     لما كنت بعد القول

وال يسعنا بعد أن نبدأ بحمد اهلل تبارك وتعالى عمى نعمو، ونشكره عمى ما وفقنا إليو،      
ىذا العمل عمى ىذه الصورة إاّل أن نتقدم بالشكر إلى أستاذنا الدكتور المشرف  اكتمل

ضيئا أنار لنا الطريق عمى إرشاداتو ونصائحو القيمة التي كانت لنا مشعال م معروف بمحاج
لى ىذا البحث تمامإلى إ ومكتب الدراسات  ديوان حماية وترقية سهل وادي مزاب، وا 

URBAT لى  ،دراساتو  تقارير من ماعمينا بتقديم ما بحوزتي لم يبخال انالذ جمعية الشيخ وا 
 لخدمة التراث عمى مكتبتيا القيمة. طفيشاأبي إسحاق ابراهيم 

 
كل من قدم رأيا أو أسدى نصحا أو نقدا أو فكرة لينير لنا جانب من الدرب ولو  إلى     

 بكممة مشجعة.
 كر والعرفان سائمين اهلل لنا وليم التوفيق لصالح العمل.إلى ىؤالء جميعا نتقدم بالشّ      

 عمر.

 



 الممخص

 

التراث المبني مبعث فخر األمم عمى اختالف أعراقيا، فيو يمثل اليوية الوطنية لكل مجتمع، وصمة    

وتواصل بين الماضي والحاضر، وميما بمغت ىذه األمم من تطور ورقي، فإّنيا تبقى مّتصمة بيذا اإلرث 

سات عممية وبحثية، ، عمى إنشاء مؤس-وعيا منيا بقيمة ىذا اإلرث-الثقافي، وقد عممت األمم المتحضرة 

 كما قامت عمى شؤون ىذا اإلرث الثقافي إدارات حكومية تحافظ عميو.

مزاب، المنطقة العريقة بتراثيا وتاريخيا الحافل باإلنجازات الكبرى، بما تحويو من إرث حضاري غني    

التاريخ إلى الفترة في ميدان اآلثار والعمران، مّما خّمفو اإلنسان المحمي لتمك المنطقة منذ عصور ما قبل 

 اإلسالمية.

لكن األمر المؤسف فرغم امتالكنا ليذا الّزخم المتبقي، وشعور السمطات المعنية بأىّمية اآلثار،      

مؤسسات وسن التشريعات التي تضمن الحفاظ عمى ىذا اإلرث،  ال، وعمميا عمى إنشاء والمحافظة عمييا

ما زال يعاني من الضياع واليدم والتخريب وسوء التسيير ضمن التراث الوطني والعالمي، فإنو  ووتصنيف

 وبالتالي االندثار والزوال إلى غير رجعة.

وبعد البحث في آليات وطرق حفظ وتسيير المختمفة والمتبناة في مجال حماية عمى التراث المبني في    

والتوجو  ، بل يمزم التفكيرتعد ىذه االستراتيجيات كافية لحفظو وتسييرهمنطقة وادي مزاب، اتضح أّنو لم 

بخطط استراتيجية بيدف المحافظة عمى ىذا اإلرث الحضاري  طويلدامة حقيقية عمى المدى الإإلى 

رثا ثقافيا وموردا اقتصاديا متناميا.    وتنميتو من أجل العمم، والمعرفة والسياحة، ليكون مرجعا تاريخيا وا 

 



 قائمة المختصرات

 المغة العربية:

 

 

 

 المغة األجنبية:

 

 International Council of Museums. ICOM 

International Council on Monuments and Sites. ICOMOS 

Office de Protection et de Promotion de la Vallée du M’Zab. OPVM 

Plan D’Aménagement Urbain. PDAU 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 

UNESCO 

Urbanisme Tlemcen  URBAT 
Plan Permanent de Sauvegarde et de Mais en Valeur du 

Secteur Sauvegardé. 
PPSMVSS 
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يدرؾّإدراكاّجيداّأفّاإلنسافّفيّالقديـّاستوطفّّ،المتتبعّلسيرّالحضاراتّاإلنسانيةّوتعاقبياّإفّ    
فنجدهّّ،التيّاستفادّمنياّفيّممارسةّنشاطوّالزراعيّوتربيةّالمواشيبالقربّمفّالمصادرّالمائيةّ

توّفيّبناءّمسكنو،ّوقاـّبتنظيـّبيئمستغالّماّتجودّبوّ فيّكؿّمرةّكافّيتطمعّإلىّحياةّأفضؿ،
مستمداّ الضرورةّوعمىّحسبّنمطوّالمعيشيّآنذاؾ،ّضيوتقالداخميةّحسبّماّّفضاءاتووتوزيعّ

 فيّكؿّمرةّماّتمميوّالحياةّمفّمتطمباتّمنتقالّمفّحياةّالريؼّإلىّحياةّالمدينةّشيئاّفشيئا.ّ
ّتمووىّّّ ّتعاقبتّالحضاراتّالواحدة ّميمةّخر ّمستاألّكذا ّمفّالتيّسبقتياكؿّمرة ّ،واحدةّمنيا
ّ.ذلؾّتراثّإنسانيّبقيّشاىداّعمييامةّبمشكّ 
أد ّإلىّظيورّحروبّّ،بعدّظيورّالثورةّالصناعيةّوزيادةّالطمبّوالتنافسّعمىّالموادّاألوليةّّّ
ّمّ مد ّالتي ّاألثرية ّالمعالـ ّمف ّوخرابّالعديد ّأدتّإلىّزواؿ ّعفرة ّومجدىا،ّتعبر ولقدّ تاريخيا

ّمفّالدوؿّ ّانتبيتّالعديد ّالثانيةإلىّىذه ّالحربّالعالمية ّبعد ّخصوصا ّأد  ّإلىّّ،الظاىرة مما
ّمناديةّ ّتأسيس ّعالمية ّوجمعيات ّالتراثّمنظمات ّىذا ّىذاّّ،بحماية ّعمى ّالحفاظ ّأصبح ومنو

ّتصؿّاألمانةّإلىاألخيرّمسؤوليةّتاريخيةّإنسانيةّتساىـّعمىّاإلبقاءّعمىّمعالـّالماضيّلكيّ
ّتحضّ لوىوّمؤشرّ أبناءّالمستقبؿ، ّبتاريخيا، ّالتراثّالمبنيّرّاألمـّومد ّوعييا ّأفّىذا السيما

ّ.يعكسّىويةّوشخصيةّاألمةّالتيّينتميّإلييا
ّالمبانيّاألثريةّالتيّتركتياّمفّمجموعةّميمةالجزائرّعامةّومنطقةّمزابّخاصةّعمىّتزخرّّّّ

الحفاظّماّفيّيمؤديّدوراّيفيياّّالموجودتراثياّالمبنيّاإلسالميةّعمىّوجوّالخصوص،ّفرةّالحضا
ّالحفاظّعمىّىذاّالتراثّفمفّالميـّلذاّوعمقياّالحضاريّوتمايزّثقافتياّالمحمية،ّةمذاكرةّاألّعمى

ّالنادر، ّتأىيموّاألثري عادة ّووقايتوبّذلؾّوا  ّعمىّّحفظو ّوالعمؿ ّوالتخريبّوالتدمير ّالتشويو مف
ّ.والتحوالتّالحضاريةّالمستمرةّنةعصّرظروؼّالوتطويرهّليتالءـّمعّّتسييره
الخمسّوماّتشتمؿّعميوّّومدنجمىّفيّيتّتراثاّمبنياّمتميزاّومتنوعا،واديّمزابّّمنطقةّضـتّّّ

ّالميالديّفوؽّ ّلمعشر ّاليجريّالموافؽ ّالرابع ّالقرف ّمف ّتأس ستّبداية ّنسيجّعمرانيّغني، مف
ّتصنيؼّ ىضابّعمىّضفتيّالوادي،ّبنسيجّعمرانيّيتماشىّوالبيئةّالصحراويةّلممنطقة،ّوقدّتـ 

ّـ.1791سنةّـّثـ ّضمفّالتراثّالعالمي1791ىذاّالتراثّالمبنيّضمفّالتراثّالوطنيّسنةّ
ّاالحتالؿلقدّساىمتّعدةّعوامؿّفيّتدىورّالتراثّالمبنيّفيّمنطقةّواديّمزابّمنياّسياسةّّّّ

ّالعرفية ّالييئات ّتجاه ّّ،القائمةّالفرنسي ّبعد ّالمنطقة ّشيدتو ّالتي ّالصناعي ّاالستقالؿوالتطور
المعتمدّبالدرجةّاألولىّعمىّالزراعةّ المجتمعّالمزابيّتدريجياّمفّحياةّالريؼّساىمتّفيّانتقاؿ
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ّوال ّوالخدمات، ّالصناعة ّعمى ّتقوـ ّالتي ّالمدينة ّحياة ّّوّوالديمّنموإلى ّمفّّىجرةغرافي القبائؿ
ّالمنطقةّجياتمختمؼّ ّإلى ّالعوامؿّكانتّ،بياّاواستقرارىّالوطف ّّىذه ّألف ّمنطقةّّتكفيمة شيد

ّ،واالجتماعيةّالثقافيةّو الفكرية،ّو واديّمزابّتحوالتّجذريةّمستّمختمؼّالجوانبّاالقتصادية،
ّ عوامؿّومظاىرّالتمؼّفيّالعمائرّتزايدّذلؾّب،ّبكؿّأنواعوّالتراثّالمبنيسمباّعمىّّانعكسمما

ائرّالمدنيةّالتيّمتمبيّحاجياتّروادىا،ّأوّفيّالعالدينيةّكتوسيعياّأوّتيديمياّألنياّصارتّالّ
ّّبساكنيو،ّأوّتمكـّالعمائرّالدفاعيةّالتيّتأثرتّبالتوسعاتّالعمرانيةّّااحتكاكتشيدّ يومياّومؤثرا

فيّّمبنيجعمتّالتراثّالّ،كؿّىذهّالعوامؿّوأخر  استعماؿّموادّبناءّغيرّمحمية،ّوّوسوءّترميميا
 ّ.المنطقةّيفقدّسمتوّشيئاّفشيئاّفيّظرؼّزمنيّقصير

عتبرّمفّتّالمبنيّفيّواديّمزاب، التراثّآلياتّوطرؽّلحفظّوتسييرّإيجادّالحديثّعفّإفّ    
ّالراىف ّوقتنا ّفي ّالمطروحة ّلالمواضيع ّواألسبابّفيّخوضّغمارىا، ّالدوافع ّىذه ّحف زتنا ّ،ذلؾ

ّّ:والتيّتنقسـّإلىّموضوعيةّوذاتية
ّّّّ ّفي ّتتمثؿ ّفالموضوعية ّمزاب ّوادي ّمنطقة ّفي ّالمبني ّالتراث اتّلتحد ياّوّومعاناتوحالة

ّّو ّالمقصودة عوبات ّوالص  ّالتي ّالمقصودة ّفيو،غير ّّأثرت ّأو ّالمواطف ّمف ّسواء المؤسساتّمف
ّ ّمزاب ّوادي ّمنطقة ّفي ّالمبني ّالتراث ّحماية ّمجاؿ ّفي ّالتسييرّالعاممة ّسوء ّجراء ّمف وذلؾ

ّ.والحماية
ّأّ- ّباتتكما ّاألثرية ّالمعالـ ّّتعانيّف  ّاإلىماؿ ّبسببّمف ّاستغالليا ّّوعدـ ّفي الحياةّادماجيا

ّيا.ّاليوميةّوبالتاليّردّاالعتبارّل
-ّّ ّالمتعمقمة ّالد راسات ّفيبقة ّالتراثّالمبني ّمزابّبشكؿّّتسيير ّوبمنطقة ّعامة ّبصفة الجزائر

ّّخاص.
ّاّفأماّّّ ّالمنطقةمفّ،ذاتيةاللدوافع ّابف ّاألثريةّكوني ّبالمباني ّواحتكاكا ّقربا ّأكثر ّجعمني بحيثّ،
ّالمترديةحالةّتمكـّالّ،ّىيأكثرّحز نيّإال ّأفّما،ّووضعيتياّوجوىرىاياّفيـّروحلّفرصاّليّتأتاح
ّّلمخوضّفيّدراستو.لديّرغبةّممحةّوجادةّّحرؾّوّاإلنساني،ّتيّوصؿّإليياّىذاّالموروثّالمبنيال

ّفي:ّةمتمثمّةرئيسيعمىّإشكاليةّّقدّبنيناّبحثناّوّّّ
 دراسة حتاج إلىي ،عديدةوتحديات  من مشاكليعاني  التراث المبني في منطقة وادي مزاب "

 ."لحفظو وتسييرهطرق و  آليات مبحث عنل عممية
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ّ:وىيّالرئيسيةّاإلشكاليةّتؤل ؼّفيّمجممياثانويةّّإشكالياتومفّّّّ
 التراثّالمبنيّفيّمنطقةّواديّمزاب؟.ّوضعيةكيؼّىيّّ-
ّفيّواديّمزابّ؟.ّالمبنيعوامؿّتدىورّالتراثّماّىيّأسبابّّوّ-
 ؟.ّمتبناةّفيّمنطقةّواديّمزاب،ّأكانتّمناسبةّأـّالعكسوالطرؽّالّلياتاآلّىوّواقعّماّ-
 .؟ليذاّالتراثّالمبنيّواقتراحاتّحموؿتدابيرّّوىناؾّىؿّّ-

مفّالمعروؼّأفّالباحثّالّيتوقؼّعندّمالحظةّالظاىرةّالمقصودةّبالدراسةّووضعياّكماّ
ىرةّثـّيحاوؿّفيـّوتفسيرّعالقةّىيّبؿّيسعىّبكؿّجيدهّإلىّتحديدّالعوامؿّالمتحكمةّفيّالظا

ليتمكفّفيّاألخيرّمفّاقتراحّحموؿّمناسبةّلمعالجةّىذهّالظاىرةّّ،رّبيفّىاتوّالعوامؿالتأثيرّوالتأثّ 

سعيّإلىّنفيياّأوّتأكيدىا،ّوذلؾّيحوؿّظاىرةّبحثوّّوّرضياتبعدّأفّيضعّفّىّلوّذلؾّإالّ والّيتأتّ 
ّيجّمعيفّيمكنوّمفّبموغّأىدافوّليذبإتباعّمن ّتحديدّالمنيجّالمناسبّلبحثناّّ،السببا كافّعمينا

ّ.فيوّوالتقنياتّالمستعممة
ّطبيعةّّّّ ّتساعدناضبوطة،ّمالموضوع،ّيفرضّعميناّسموؾّمناىجّبحثيةّّاإلشكاليةّالتيّطرحياإف 

ّّفقدّ،التراثّالمبنيّلممنطقةّفيّدراسة ّبحثياّالبدايةفيّانتيجنا ّنظريا ضبطّبعضّّيتمثؿّمنيجا
ّلنصوصاالمفاىيـّاألساسيةّالتيّجاءتّفيّالفصؿّالتمييدي،ّأماّفيّالفصؿّاألوؿّفكافّلبسطّ

ّالتراثّالثقافيّالتشريعية ّفيّوّ،والمؤسساتّالعاممةّفيّحماية المنيجّّعمىّالثانيالفصؿّّاعتمدنا
ينةّالمعالـّاألثريةّفيّمعاّالوصفيبالمنيجّّانواستعّالذيّيتتبعّالمراحؿّالتاريخيةّلممنطقةّالتاريخي

ّومعرفةّحالتيا ّأم ا ّلدراسةّوالتحميميالمنيجّالوصفيّوالمقارفّبيفّّفيوّافيّالفصؿّالثالثّفزاوجن،
وفيّالفصؿّالرابعّّ،التيّتـّاختيارىاّعمىّأساسّالموقعّالجغرافيّوالوظيفةّوالقيمةّاألثريةّالعينات
المتبناةّفيّمنطقةّواديّمزاب،ّّواالستراتيجياتلمعرفةّواقعّاآللياتّبالمنيجّالتحميميّأيضاّّاناستع

ّالخامس ّالفصؿ ّفي ّالوصوؿ ّأجؿ ّمف ّاقتّرّالذيّ،وذلؾ ّفيو ّوحموؿّّوّستراتيجياتاحنا تدابير
ّ.لتراثّالمبنيّبالمنطقةاّتسييرّوّحفظلّواقتراحات
ّّبناء ّلمتطمبات ّواستكماال ّالمتبعة ّالمناىج ّّالبحث،عمى ّاعتمدنا ّفقد وفنياتّّتقنياتعمى

ّ:ساعدتناّعمىّدراسةّىذاّالموضوع،ّوالتيّتتمثؿّفي
ّ.فيّعمميةّتشخيصّحالةّالتراثّالمبنيّتناساعدـّالمالحظةّبالعيفّالمجردةّالتيّاستخداّ-
ّالوسيمةّناتساعدالمقابمة:ّّ- ّعدةّمقابالتّمعّمحصوؿّعمىّمعموماتّأكثرّدقةّلّىذه إذّاجرينا

ّمنطقة.التراثّالمبنيّلمفّفيّميدافّحمايةّالعامميفّوالفاعمي



 مقدمة 
 

 د
 

ّوسيمةّناجعةّإلظيارّوتوضيحّحالةّالمبانيّاألثرية.ىيّالصورّالفوتوغرافية:ّّ-
ّالبيانية،ّبعدّتحديدّّ- ّاستبيانيوّلتحميؿّمعموماتياّّمنطقةّالدراسةاالستمارة ّبتصميـّاستمارة قمنا

ّوتدعيـّالدراسةّالتحميمية.ّ
ّبالموضوعّمفّكؿّّوّّّّّّّّّّّ ّالبحثّإلىّفصؿّتمييديّّوّجوانبوّارتأينالإلحاطة ّخمسةتقسيـ

ّ.فصوؿ
التراث،ّبّأبرزناّفيوّبعضّالمفاىيـّالمتعمقةّوّ،عامةصؿّالتمييديّإلىّمفاىيـّتطرقناّفيّالفّّّّّ

ّزناوقدّركّ ّّ،...تسيير،ّالجردّوالت صنيؼ،ّالصيانةّوالترميـالحفظّوالالتراثّالثقافي،ّالتراثّاألثري،ّ
ّ.وردّفيّالتشريعّالوطنيّوالدوليّلمختمؼّىذهّالمفاىيـعمىّماّفيّذلؾّ

ّإلىّّّّّّ ّفيو ّتطرقنا ّفقد ّاألوؿ ّلمفصؿ ّالثقافيّبالنسبة ّالتراث ّعمى ّالمحافظة ّمفاىيـ ،ّتطور
ّوالمنظمات ّالمؤس سات ّالوطنية، ّالمؤسسات ّالدولية، ّالمؤسسات ّحمايةّ، ّفي ّالتشريعية الوسائؿ

 ّ.القوانيفّالوطنيةّ،واالتفاقياتّالدوليةالمواثيؽّوالتوصياتّ،ّالتراثّالثقافي

ّالثانيّبالتعرضّإلىّّّّّ ّفيّالفصؿ ّالّوقمنا ّواديّمزابّجغرافياإلطار ثـّّوالت اريخيّلمنطقة
ّيشتمموّمفّمنشآتّالنسيجّالعمرانيإلىّّعرجنا ّاّوّ،دفاعيةّوّمدنيةّوّدينيةّوما ّلمواقعّاألثريةكذا

 .المعتمدةّوتقنياتّالبناءموادّأخيراّإلىّّوّ،المنتشرةّفيّالمنطقة

لمدروسةّوذلؾّاّالعي ناتحيثّشرحناّفيوّّ،صناهّلمعمؿّالميدانيأماّفيّالفصؿّالثالثّفخصّ ّّّّّ
ّّو ّتاريخيا ّووصفبتعريفيا ّبّياجغرافيا ّالمادية ّحفظّوشواىدىا ّحالة ّمشاكمياّيا ّمعرفة ّلنا ليتسنى

ّ.تدىورىاّالعوامؿّالتيّأدتّإلىّو
لواقعّاآللياتّوالطرؽّالمتبناةّفيّمنطقةّواديّّمثابةّمحاولةّاستعراضوجاءّالفصؿّالرابعّبّّّّّ

ّبا ّبداية ّامزاب، ّالتراثّالمبنيّفيّبّلمكمفةلمؤسسة ّوىيّحماية ّسيؿّواديّمزاب، ديوافّحماية
ّوترقيتو ّمزاب ّوادي ّعر جنا ّثـ  ،ّ ّوالتّ إلى ّالقوانيف ّ شريعاتأثر ّالمّفيوالنظـ ّالتراث ّبنيحماية

ّ.التنميةّالمستدامةّفيياواقعّّو،ّواديّمزابّبمنطقة
أماّالخامسّمنياّفكافّلتدابيرّحمايةّالتراثّالمبنيّلممنطقة،ّولمحموؿّواالقتراحاتّالتيّتساىـّّّّ

 فيّالمحافظةّعميوّوترقيتو.

ّّّّّّّّّ ّتوصمّنتائجوفيّاألخيرّجمعنا ّّإليوّناما ّفيّخاتمة ّمفّخالليا بسطّوتبيافّأىـّحاولنا
ّ.استنتجناىاّونتمنىّأفّتطبؽّفيّالواقعالنقاطّالتيّ
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ّدعّ ّّّّّّّ ّوقد ّتسييؿ ّقصد ّوالصور ّواألشكاؿ ّالخرائط ّمف ّبمجموعة ّدراستنا ّاستيعابمنا
المعموماتّلد ّالقارئّالكريـ،ّوكماّالّيفوتناّأفّنعترؼّببعضّالصعوباتّالتيّواجيتناّمفّأجؿّ

ّمفّأى ميا ّالبحثّفيّأجمؿّحمة،ّولعؿ  ّةوبيروقراطيّ،بعدّالمسافةّبيفّالمعالـّاألثريةّتقديـّىذا
المؤسساتّالتيّلـّتمكنناّمفّاالستفادةّمفّالمعموماتّالتيّنحتاجياّفيّالدراسة،ّومفّجيةّأخر ّ

إذّكانتّحقاّّ،ـّوتبعاتياّفيّكؿّالمجاالت1113و1112ّاألحداثّالتيّألم تّبواليةّغردايةّفي
بةّمعاينةّوزيارةّالمعالـّأوّمفّخالؿّتعامؿّاإلدارةّعقبةّمؤثرةّفيّمسيرةّدراستناّمفّحيثّصعّو

ّيديوافّحمايةّوادالمحميةّبالتكتـّوالتحفظّفيّتزويدناّبالمعمومات،ّناىيؾّأفّىذهّاألحداثّمستّ
ّّمزابّوترقيتو ّوكذا ّوالدراساتبالتخريبّوالحرؽّلمقرىـ، ّحوؿّنقصّالمراجع حفظّّالمتخصصة

جم ياّانصب تّعمىّالجوانبّالمعماريةّمفّزاويةّالففّدوفّفّلتراثّالمبنيّفيّواديّمزاب،اّوتسيير
التيّعالجتّالعمارةّفيّمزابّمفّالنواحيّمفّأىـّالدراساتّّالتطر ؽّإلىّالجوانبّاألثريةّولعؿّ 
ّدراسة ّواألثرية ّوالفنية ّّالتاريخية ّمساجدّّفيّأطروحتوّبمحاجّمعروؼاألستاذ ّاإلسالمية، العمارة

ّالجنائزية ّمزابّومصمياتو ّواألستاذ ّواديّّفيّرسالتوّيحيىّبوراس، ّفيّمنطقة ّالدفاعية العمارة
لألستاذّ،ّوأيضاّمساكفّقصورّسيؿّواديّمزابّمحمدّجودي،ّواجياترسالةّاألستاذّ،ّوكذاّمزاب

ّ ّمارسيؿ ّونفسMERCIERّMARCELّّمرسييو ّفيّمزاب، ّالعمرانية ّالحضارة ّبػ: والموسومة
لتفيدّالمنطقةّفيّّطو عتّحيثّوالثانيّالتيّجاءتّعامة،األمرّينطبؽّعمىّمراجعّالفصؿّاألو ؿّ

،ّأم اّالفصوؿّالمتبقي ةّفكافّاألثرّالماديّأوّالوطنيةّمنياّالدوليةّإم اّجانبياّالتشريعيّوالمؤس ساتي
ّموضوعّدراسةّييدؼّإلىّتشخيصّأوّمعاينةّحالتوّّالمرجعّوالش اىد الذيّالّيعتريوّالش ؾّفيّكؿ 

ّالع ديوافّحمايةّسيؿّواديّّمنشوراتعمىّّباالطالعينيةّواستقراءىا،ّوكذاّعفّطريؽّالمشاىدة
التيّساعدتناّعمىّمعرفةّأحواؿّوتطوراتURBATّّمكتبّالدراساتّبعضّتقاريرّمزابّوترقيتوّّو

ّالتراثّالمبنيّفيّواديّمزابّفيّفتراتّسابقة.
ّنكوفّقدّوفقناّفيّىذهّالدراسة،ّوأفّتكوفّلب نةّأخر ّتضاؼّإلىّالبحوثّّّّّّّّ وختاماّنرجوّأف 

فّبداّخمؿّأوّنقصّفيّمذكرتناّوالمذافّال يمكفّأفّيخمواّعمؿّمنيما،ّ المقدمةّفيّىذاّاإلطار،ّوا 
إفّوفقناّفمفّفحسبناّأنناّلـّندخرّجيداّوالّوقتاّفيّسبيؿّتقديـّماّيمكفّأفّيثريّموضوعناّىذا،ّف

فّأخطأناّفحسبناّأفّلناّأجرّعمىّذلؾ،ّوماّتوفيقناّإال ّباهللّعميوّتوكّ  ّمناّواليوّننيب.اهلل،ّوا 
ّالتوفيؽ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّواهللّولي 
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 من بين أىمو ، مفرداتو فيو  ريفواتعفي ص فح  الت  دقيق و الت  و  يياق إللكل بحث مفاىيم وجب التطر  إن      
 : دراستنا، ىيفي  المصطمحات المستعممة

 التراث:مفهوم  -1
ن بعد وفاتو، ويقال إليو مال فبل انتقلورث فبلنا، أي  :ورث، إذ يقالث لغة، مصدر من فعل إن  الترا    

أبوه، وىم ورثة فبلن،  الشيءويقال أورثو  ،مجده إليون إذا صار مال فبلن و المجد عن فبلورث المال و 
"إليك مآبي ولك  وفي الحديث: ،ى ورثتو، وتوارثوه كابرا عن كابروورثو توريثا، أي أدخمو في مالو عم

 .1التاء فيو بدل الواولتراث ما يخم فو الرجل لورثتو، و ا ،"تراثي
المعنوية التي يتوارثيا ن يا لفظ يشمل األمور المادي ة و نرى أ ،وفي ضوء المفيوم المغوي لكممة التراث     

 الخمف عن الس مف.
ما قام ىذه األرضية من منشآت معمارية و  فيعني ما أنشئ عمى :االصطبلحيةراث من الناحية أم ا الت      

، وما ُحفظ بداخميا من خيرات، وما أبتدعو عقل اإلنسان من مبتكرات، وما عمى ظيرىا من بقايا أثرية
 صن فو من مؤل فات وما س جمو من رسومات.

مادية أو ويشمل التراث في معناه العام كل  ما خم فتو األجيال الس ابقة في كل الميادين سواء كانت     
 .2معنوية

 مفهوم التراث الثقافي: -2
 :3م كما يمي1998لجوان  04-98رقم : يعر ف التراث الثقافي طبقا لمقانون الوطني    

المنقولة، الممتمكات الثقافية العقارية، و  جميع يا لؤلمة، في مفيوم ىذا القانون،"يعد تراثا ثقاف      
ين تابعين لمقانون في داخميا، الممموكة ألشخاص طبيعيالوطنية و مى أرض عقارات األمبلك الموجودة ع
اإلقميمية الوطنية الموروثة عن مختمف طبقات الجوفية لممياه الداخمية و الموجودة كذلك في الالخاص، و 

 الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا ىذا.

                                                 
 .4808:، دار المعارف، د.ت، ص6ج ،1م العرب،لسان  منظور، ابن -1

2 - www.acatap.ht.Iplanet.com,p: 1. 
3
يتعمق بحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجزائر، المؤرخة في ، 04 -98قانون  - 

 .04، ص:م1998جوان15ىـ الموافق لـ 1419صفر 20
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ة الناتجة عن تفاعبلت تمكات الثقافية غير الماديتعد جزءا من التراث الثقافي لؤلمة أيضا المم    
بداعات اجتماعية و  التي ال تزال تعرب عن نفسيا منذ األزمنة الغابرة الجماعات عبر العصور و األفراد و ا 

 (.2إلى يومنا ىذا)المادة 
 مفهوم التراث األثري: -3

تاريخ األمة ي نتجت عن تراكم خبرات المجتمع، وىو شاىد عمى تجميع أنشطة اإلنسان المادية ال يى   
متكاممة األجزاء، ومتداخمة في كثير من األوقات وىي ما تميز أنو يتكون من بنى مترابطة و أحواليا ويو 

 :، الذي ينقسم إلى قسمين1ري المادييعبر عنيا بالتراث األث
األثرية  المواقعالمباني و  العقارات من في تتمثلوىي كل مخمفات اإلنسان التي  ثابت: ثرات -1-3

مجموعة المباني لقديمة والتقميدية، والمعالم واألعمال المعمارية، و األحياء اومساكن الكيوف والقرى و 
من نقوش وزخارف ورسوم صخرية ومراكز  بالمباني لو عبلقةكل ما سواء متصمة أو منفصمة و  التراثية،

 يتعمق بيا.متاحف ومكتبات وما تاريخية و 
 كل المخمفات األثرية التي يمكن نقميا من مكان إلى آخر مثل:   منقول: ثرات -2-3
 .القطع األثرية - 
  األختام المحفورة.العمبلت و  -     
ونسكو بشأن قطع األثاث التي يزيد عمرىا عمى المائة عام )كما أقرتيا اتفاقيات وتوصيات الي -     

 .2(حماية التراث الثقافي
 مفهوم التراث المبني: -4

كل  ما خم فو اإلنسان عبر العصور من عمران وعمارة كالمدن القديمة أو بعض أطبلليا أو ما ىو     
ة عمى اختبلف أنواعيا و من األحياء والمباني العمومية و تبقى فييا  ليا، والتي لم أحواعصورىا و الخاص 

األىمية التاريخية التي ارتبطت بوجدان مجموع المباني ذات األصالة و  بيايقصد ، و تطميا يد التغيير
بيئيا مع اإلنسان حتى كل  العوامل والتغييرات زمنيا و اإلنسان واستمرت عبر الزمان شامخة مجابية 

ال يمكن فصل جزء منيا عمى  اإلنسان، لتكو ن بذلك منظومة واحدةحت تشك ل جسدا واحدا مع البيئة و أصب
 اآلخر.

                                                 
 مجمة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقميدية، العنوان األول، أحكام عامة، الفصل األول، يتعمق بإصدار ،35عدد قانون - 1

 .05ص: تونس،م، 1994فيفري سنة  24المؤرخ في 
 .138-129م، ص:1985والتوصيات التي أقرتيا اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، باريس،  اليونسكو، االتفاقيات - 2
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فخرىا، فضبل عن أىميتو األم ة وماضييا وموطن عز ىا و  ويعد ىذا التراث الحبل الرابط بين     
 .العمميةالثقافية و و  االقتصادية

ويدخل تحت إطار المباني التاريخية حسب ميثاق البندقية كل  إبداع معماري معزول أو موقع      
ة أ وال يقتصر ىذا المفيوم  ،أو حادثة تاريخية و تطو ر متمي زحضري أو ريفي شاىد عمى حضارة خاص 

الرائعة بل يشمل المعالم البسيطة التي أصبحت تحمل مع مر  العصور رمزية المباني الضخمة و  مىع
 .1ثقافية

 :األثريةأنواع المباني  1-4-
فيما ، ويمكن تصنيفيا متباينةأشكال وأحوال خم ف اإلنسان عبر العصور عد ة مباني وصمت إلينا في    
 :يمي

 المباني الحّية: -1-41-
لكن يا ة أو ُتمارس فييا وظائف حديثة، و ويقصد بيا تمك المباني التي مازالت تؤد ي وظيفتيا األصمي    

 .2تحافظ عمى أصالتيا
 مدنالمختمف أنواعيا و المساجد عمى مة المباني الحية نذكر المعابد والكنائس والبيع و ومن أمث   
االبراج وغيرىا من المنشآت األخرى، ولكن األبواب واألسوار و الخانات و والمدارس والجسور و الحمامات و 

ىذه المباني ال تحتفظ في معظم األحيان بأصالتيا لما يطرأ عمييا من تغييرات مع مرور الزمن كأعمال 
كأن و متحفا بصماتو عمى المبنى الحي فيغدو و  ىكذا يترك كل  عصرالتجديد والتعديل والزيادات، و 

  .3تقنيات كل  عصريستعرض الطرز و 
 األطالل:رائب و الخ -1-42-

سبب من األسباب فيجرىا المدن األثرية إلى اليدم بمن المنشآت المعمارية القديمة و  تعر ضت الكثير   
لت إلى خراب، فتبدو بعضاإلنسان و  ر عبارة عن أنقاض البعض اآلخأجزائيا قائمة في مكانيا و  تحو 

التعر ف عمى الحاالت صعوبة في تحديد عصرىا و  إن  عمماء اآلثار ال يجدون في مثل ىذه ،وبقايا متناثرة
 .4معالميا

                                                 
 . 2-1ص: ،م1964أساليب الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية، المادة الثانية، البندقية، إيطاليا، ميثاق البندقية،  - 1
مكانية تطبيقيا في فمسطين "عراق ور إيطاليا " أ محي الدين إيزيس فيد عبده، تجربة الترميم والحفاظ عمى التراث في -2 فيرتو" وا 

 .12م، ص:2010بورين"، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في ىندسة العمارة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح، فمسطين، 

 .10:، صم1972، دمشقالريحاوي، المباني التاريخية حمايتيا وطرق صيانتيا، منشورات المديرية العامة لآلثار،  القادر عبد - 3
 .نفسو -4
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 :المدن المندرسةالمباني و  -1-43-
وق المدن أو المباني الميجورة، الرمال فلرياح والسيول تتراكم األتربة و بفضل العوامل الطبيعية مثل ا    
لذلك في مظيرىا عن التبلل الطبيعية، و التي تختمف بطبيعة الحال  ما يشبو التبلليئا فشيئا تتشك ل شو 

زاحة يتم  إال  بإجراء تنقيب عممي و لكن التعر ف عمى معالميا العمييا بسيولة، و  االستدالليمكن  تمك  ا 
األتربة التي تراكمت عمييا، ويمكن المحافظة عمى بعض مباني ىذه المدن المندرسة من خبلل إجراء 

النظر من وجية  استثنائيةالتي ليا قيمة عالمية و  ،1صيانة بحيث تجعميا تقاوم العوامل الجوية المختمفة
 .2ةنثروبولوجياال، أو ةتنولوجيخية، أو الجمالية، أو االالتاري

 الحفظ:مفهوم  –5
اآلثار يستعين في العصر الحديث بما توصل إليو العمماء من نتائج عممية ىامة إن مجال حفظ      

وأجيزة متقدمة في ميادين عموم الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والعموم واليندسة وغيرىا من العموم 
 التجريبية.

 :لغة -1-5
منعيا من المحاماة عمى الحرم و الحفاظ، المحافظة عمى العيد و ، وىو الغفمةالحفظ ىو نقيض النسيان و    

وفي القرآن الكريم ذكر في قولو: "حافظوا عمى ، 3المحافظة تعني المواظبة عمى األمرالعد، و 
 .5أي واظبوا عمى إقامتيا في وقتيا 4الصموات..."

 :اصطالحا -2-5

                                                 
 .11:ص ، المرجع السابق،عبد القادر الريحاوي -1
األثري في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الفنون الشعبية، قسم  حبيبة بوزار، واقع وآفاق الحماية القانونية لمتراث المادي -2

 .13م، ص:2008الثقافة الشعبية، جامعة تممسان، 
.441 :م، ص1992، دار صادر، بيروت 1، ط7، ملسان العرب ابن منظور بن مكرم بن عمي،محمد  -  3 
 .238سورة البقرة، اآلية: -4
 .441، ص:السابقصدر ، المبن عمي بن منظور بن مكرممحمد ا -5
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ىي مجموعة من االستراتيجيات واآلليات والوسائل التي تؤثر في الممتمك الثقافي أو عمى بيئتو، ترتكز    
تباع  المادي  ، لدى فبقائيا1أساليب لمنع تدىوره والحفاظ عميو عمى المدى الطويلتدابير و عمى البحث وا 

 .2يفسح المجال أمام الدراسة والتفسير مستقببل
 الحماية:مفهوم  - 6
 يمكن أن تقسم الحماية إلى قسمين: 

 :الحماية التقنية1-6- 
 لى نوعين ىما:تنقسم بدورىا إ 

  :الوقاية -1-61-
 .3فالتم عواملدماره من  في تسببوالتي تألخطار التي تتعرض ليا قع من كل ااالمو المعالم و وقاية    

  العالج: -1-62-
 ،يشمل التقويةت الخطرة وعبلجيا و وتدارك التأثيرا قعاالمو المباني و إيقاف التمف عمى  ىو   

 واإلصبلح والتجديد.
 الحماية القانونية: -2- 6 

المحمي التي تضمن بقاء الممتمك التدابير التشريعية والتنظيمية عمى المستوى الوطني و  اتخاذ      
أو عمى سبلمتو أو  ،االستثنائيةالتغيرات التي قد تؤثر سمبا عمى قيمتو  العالمية حمايتو من التطورات و و 

 ال لمثل ىذه التدابير.لمدول األطراف أن تكفل التنفيذ الكامل والفع   وكما ينبغي أصالتو،
 مفهوم الصيانة: -7

وىي مؤلفة من بادئة  ،Conservareمشتقة من الكممة البلتنية  coservareإن  كممة الصيانة       
"con"وكممة ،" التي تعني "مع بعض معا Server  وفي اإلنقاذ لموصول إلى األمانو التي تعني الحماية ،

ر في ، وظيفي داخمو النباتات الحساسة حتميى تكمبن Conservatoryالقرن الثامن عشر عرفت كممة 

                                                 
 ،22وترميم المقتنيات األثرية، تر محمد احمد الشاعر، م ، الحفظ في عمم اآلثار، الطرق واألساليب العممية لحفظيكوماري برد -1

 .07 :، صم2002المعيد العممي لآلثار، القاىرة، 
فمسطين، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في اليندسة المعمارية، جامعة مجد نجدي ناجي المصري، تقييم أساليب وتقنيات الترميم في  -2

 .35م، ص:2010نابمس فمسطين، 
     .101:ص م،1998،منشورات وزارة الثقافة دمشق، ،والحفاظ عمييا صيانتيا المباني األثرية ترميميا ،جورج دبورة ،ىزار عمران -3
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تطو ر فيما بعد ىدفو حماية التقاليد و  ،يعني معيدو  Conservatoireتعبير م1789فرنسا ألو ل مر ة عام 
 لتعميم الموسيقى.ليصبح مدرسة 

ون    داللتو، وضمان حفظو المادي، ، ومعرفة تاريخو و ىو كل عمل يستيدف فيم التراث الثقافي :الص 
حياءه، عرضو و االقتضاءوعند  من  1)ويشمل التراث الثقافي، وفقا لمتعريف الوارد في المادة  ترميمو وا 

 .1المواقع ذات القيمة الثقافية(، عمى اآلثار ومجموعات المباني و اتفاقية التراث العالمي
، الحفاظ عمى أي تركيب داخل المخططإن  الغرض من صيانة نصب تاريخي غير معين تتضمن    

بو ىناك، ويجب عدم السماح بإقامة بناء جديد أو ىدم تحوير  االحتفاظوحيثما وجد موضع تقميدي فيجب 
 المون.ن شأنو أن يغي ر عبلقات الكتمة و م

، 2شواىد تاريخيةباعتبارىا أعمال فنية و  ،حمايتيا ترميم النصب التاريخية ىومن صيانة و  إن  الغرض    
عن المكان الذي يوجد فيو، عن التاريخ الذي يقف شاىدا لو و  لبلنفصالأي نصب تاريخي غير قابل  إن  

عندما تبرر  ذلك أوعندما تتطمب حماية الن صب  وان نقل كل أو جزء من النصب ال يمكن الس ماح بو إال  
 .3ذلك المصالح الوطنية أو الدولية ذات األىمية القصوى

 :مفهوم الترميم -8
تعني مسند أو و  – Saturonsالترميم من الكممة اليونانية -Restaurationالكممة األجنبية  اشتقت    

قد استعممت سابقا لتدل عمى أسموب دفاعي عسكري، وفي ح الكممة بمعنى تقويم الدعائم، و قائمة، فتصب
يل معنى اإلصبلح، ونجد في قاموس اإلنكميزية لصموئ Restoreوقت مبك ر اكتسب تعبير الترميم 

في  االستبدالوىو "فعل  Restaurationم، معنى كممة 1755( عام Samuel Jonson) جونسون
 .4شكل الحالة"

ديمة قدم التاريخ، وىي احدى العمميات الحيوية التي تمارسيا الكائنات الحي ة  إن  عممية الترميم عممية ق    
، تستدعي القيام  يوميا، إذ وكل عممية تمف سواء أكانت ناتجة عن اليرم الطبيعي أو بفعل ظروف خارجية

النمل نكبوت يصمح مسكنو كم ما تمز ق، و العيا ترمم نفسيا بشكل دوري، و ترميم، فالخبلبعممية إصبلح و 
، منذ بدأ اإلنسان بصنع المواد مثل األحياءتيب مساكنيا كم ما دعت الحاجة، و النحل جميعيا تعيد تر و 

                                                 
مركز المبادئ التوجييية لتنفيذ اتفاقية التراث الثقافي،  ،الطبيعيلحماية التراث العالمي الثقافي و اليونسكو، المجنة الدولية الحكومية  -1

 . 19ص: م،2005التراث العالمي، 
 .01، ص:، المادة الثالثةالمرجع السابقميثاق البندقية،  - 2
 نفسو، المادة السابعة. - 3

 .93:، المرجع السابق، صجورج دبورة ،ىزار عمران 4-
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اإلنسان عقبل فعا ال ويدين ماىرتين، فك ر وخط ط ونف ذ وقد أعطي بدأت عممية التمف،  أماكن سكنوأدواتو و 
الطبيعة، وطو ر طرقو عن طريق من و دوات وصيانتيا من عوادي الز  عممية الترميم من أجل حفظ ىذه األ

 .1التجربة
كشف القيمة الجمالية والتاريخية صصة بدرجة عالية، وىدفيا حماية و إن  عممية الترميم عممية متخ    

تي يبدأ فييا ال المحظة الوثائق الحقيقية، وىي تتوق ف عندالمادة األصمية و  احتراملمنصب، وتستند عمى 
ُمَميًزا عن التكوين المعماري، أن يكون أي عمل إضافي البد من القيام بو  الحدس، وفي ىذه الحالة يجب

 .2يجب أن يحمل طابعا معاصرا، بعد تكوين ممف أثري لعممية التدخل عمى المعالمو 
 :الجردمفهوم  -9

، ويقال رجل اجرد ال رشره، وجرد الجمد أي نزع عنو الشعجرد الشيء، يجرده جردا، وجر ده ق لغة: -1-9
 .3الجديدويقال وثوب جرد بين القديم و  عميو شعر
وحالتو  ،وموقعو ومحيطو ،الجرد األثري دراسة أولية يتم عن طريقيا تحديد ىوية األثر اصطالحا: -2-9

الراىنة، ومن الباحثين من يرى أن الجرد ليس وسيمة الستخبلص المعمومات من المادة األثرية لكي تتم 
 .4دراستيا وفق منيج واضح

ين أىم المراحل في إعداد الدراسات فيعتبر من بالممتمكات الثقافية العقارية جرد أما فيما يخص      
تمك إلحصاء العممي الدقيق لكامل أو باألحرى ا ،ا في شقيا المتعمق بتسجيمياوتنظيميا السيم واألبحاث
 فيما يمي: مثل أىميتووتت ،، والييئة التي وجدت عمييا5الممتمكات

 بطاقات جرد خاصة لكل نموذج من نماذج الدراسة، لئلجابة عمى العديد من التساؤالت. إعداد -    
     . نية لمممتمكف إعداد بطاقة  -    
 .الممتمك معثوراتح المجال إلعداد قوائم إحصائية لفت -    
  يساىم في حفظ الموروث الثقافي وتسييل دراستو. -    

 :6اآلتيةويتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي المعمومات  

                                                 
 .94:، ص، المرجع السابقجورج دبورة ،ىزار عمران - 1
 .02، ص:ميثاق البندقية، المرجع السابق، المادة التاسعة - 2
 .587:، صم1968، لبنان، دار صادر ، 7، ج1م لسان العرب، عبد الرحمان ابن منظور، - 3
 .115:ص ،3السابق، م، المصدر بن عمي بن منظور بن مكرممحمد ا - 4

 .117-123م، ص:2004الكافي الكفاف، مدخل إلى عمم اآلثار، األردن، عبد  - 5
 .07:ص ،19المادة  المرجع السابق، ،04-98قانون - 6
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 .طبيعة الممتمك الثقافي ووصفو 
 .موقعو الجغرافي 
  التاريخية.المصادر الوثائقية و 
 كمي أو جزئي. ،نطاق التسجيل المقرر 
  .الطبيعة القانونية لمممتمك 
  أو أي شاغل شرعي آخر. التشخيصىوية المالكين أو أصحاب 
 االلتزاماتو  رتفاقاتاال. 
  التصنيف:مفهوم  -11
حصاء وتسجيل و  التصنيف ىو    ي ف ااألثرية بطريقة تسمح بوضعي دراسة المخمفاتتشخيص وا 

 الذي يشكل مجموعة من الخواص تشترك بيا مجموعة منو  ،نوعمجموعات حتى نتمكن من فيميا ك
 فيما بينيا لتظير خواص مشتركة في بعض جوانبيا. المعثوراتو  األدواتالمواقع و 

     ييدف إلى تضمينيا بشكل يساعد عمى فيميا لؤلثريوتأتي أىمية التصنيف كوسيمة ضرورية    
عمى شكل مجموعات طريقة منتظمة و ب ا يسمح لنا بوصف الموقعمم   ،روج بنتائج منياوالخ واستيعابيا
 ،األخرى عالمالمدروس وغيره من الم عممبين الم االختبلفالشبو و يجة نميز من خبلليا أوجو لنخرج بنت
 .1من خبلل الوظيفة وتطورىا هالحياة التطورية لو وعمر و  تووفيم طبيع

 :2في القرار فتح الدعوى التصنيفية ما يأتي ويذكر   
 .طبيعة الممتمك الثقافي وموقعو الجغرافي 
 .تعيين حدود المنطقة المحمية 
 .نطاق التصنيف 
 .الطبيعة القانونية لمممتمك الثقافي 
 .ىوية المالكين لو 
  التاريخية وكذا المخططات والصور.المصادر الوثائقية و 
 االلتزاماتو  رتفاقاتاال. 

 
                                                 

 .7ص: ،18المادة  ،المرجع السابق ،04 -98قانون 1- 
 نفسو. - 2
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 مفهوم التسيير: -11
ابة ، والد  وسيرورةً  ومسيرةً  وتسياراً  وَمسيراً  سيراً  ، سار يسيرُ ، الذىابُ يرُ من سي ر، سير، الس   لغة: 1-11-

ىذا  :، ويقالحسنةً  : سار بيم مسيرةً  يرة: الطريقة، يقالُ ليا، والسَ  رة إذا كان الرجل راكبيا والرجل سائرُ مسي  
 .1مثل سائر، أي سار بين الناس وشاع

: فن وعمم سموك التعامل مع ًا إن ووأيض ،"ىادف -ي جماعيتنظيم نشاط بشر  ىو ":اصطالحا -2-11
ومن المنظور التنظيمي  ودىم من أجل تحقيق أىداف مشروع ماوتنسيق جياألفراد وتحقيق التعاون بينيم 

عممية مستمر ومتكاممة تبدأ بتحديد  وىو ،ة والمادية: إنجاز أىداف تنظيمية من خبلل الموارد البشريىو
من خبلل القيام بالوظائف اإلدارية  التسيير اليدف ثم رسم الطريقة المثمى لموصول إليو عن طريق ممارسة

تنسيق الموارد  :ىو أيضا التسييرو  ،الرقابة( -التوجيو  –التوظيف  -مالتنظي -خمس األساسية )التخطيطال
 .2المختمفة من خبلل عمميات التخطيط والتنظيم واإلدارة والرقابة قصد الوصول إلى ىدف مسطر مسبقا

 المبني: التراث لتسييراألسس العامة 3-11- 
 البد من احترام األسس العامة التالية: المبني التراث عند تسيير   
م المادة 1990 )الميثاق الدولي إلدارة التراث ىو المحافظة عميو ،المبني التراث اليدف من تسيير ن  إ -

 بصورة دورية. وصيانتو السادسة(
 احترامياالمحافظة عمى التراث يشمل المحافظة عمى أصالتو، ولؤلصالة جوانب رئيسة يجب  ن  إ -

اليونسكو  -التصميم والحرفة وفي الوضعية )كما نصت عميو وثيقة نارا وىي األصالة في المواد و  ،جميعاً 
 م(.2005

القميمة األىمية المحافظة عمى قيم التراث، وفي بعض األحيان قد نحتاج إلى التضحية ببعض القيم  -
م المادة رقم 1964دقية )ميثاق البنن يجب أن يكون ذلك بأقل قدر ممكن، لكاالستخداملمصمحة تحقيق 

11.) 
وفق المعايير والقوانين والمواثيق المحمية والدولية )نظام اآلثار  المحافظة عمى التراث يجب أن تتم   إن   -

م وميثاق نارا 1987م، وميثاق واشنطن1980م، وميثاق الىور1964اق البندقية في الدولة المعنية وميث
 م(.1994

                                                 
 .2169، ص: 24، ج3، المرجع السابق، مبن عمي بن منظور بن مكرممحمد ا - 1
 م.15/11/2015عدنان بن نجمة، المعيد العالي لمتراث، المدينة العتيقة، تونس،  مقابمة مع السيد: - 2
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( 5مادة رقم اللية في اختيار وظيفة إعادة استخدام التراث )ميثاق البندقية إتباع الشروط والمعايير الدو  -
 مع دراسة الجدوى االقتصادية.

، فإنو يجب وضع ، أو ترميم أو إعادة تأىيلإلقامة أي نشاط، أو معرض، أو نشاط تجاري، أو تعميمي -
أثري، حرفي، خطة مدروسة معدة من قبل فريق من عدة متخصصين، كل في مجالو، )معماري، 

، قد ُيحتاج إلييم جميعًا أو بعضيم حسب النشاط، ية، أمين متحف، مرمممتخصص في المأثورات الشعب
فترات طويمة أو متوسطة أو  مع أخذ الموافقة عميو من الجيات المعنية، ويجب تقسيم مدة تنفيذ الخطة إلى

 .1حسب النشاط عمى قصيرة
 :وظائف التسيير 4-11-
 :التخطيط -4-111-

 وىو أداة ميمة لوظائف اإلدارية، القاعدة التي تقوم عمييا االمبنيالتراث  في تسيير التخطيط يعد      
 عممية مستمرة لتحقيق األىداف، عمما أن ويمارسيا المجتمع عمى مستوى الدولة والمؤسسة واألفراد، وىو 

   يشمل التخطيط: ،وسيمة وليس غاية
  جراءاتووضع أىداف تسيير التراث المبني  وتنبؤاتو. واستراتيجياتو وسياساتو وا 
 المبني التقديرية ووضع برامج عممو والجداول الزمنية الخاصة بو التراث إعداد ميزانية تسيير. 
   تعد  عممية اتخاذ القرارات جزءًا من وظيفة التخطيط، فاتخاذ القرار يتطمب االختيار من بين

يقوم بيا األفراد واإلدارات والمؤسسة لمدة أيام وشيور البدائل المتاحة وطرق سير األمور التي س
  وحتى سنوات قادمة.

ترجع أىمية التنظيم إلى حقيقة أن العممية اإلدارية ال تخرج إلى حيز الوجود والواقع  :التنظيم -4-112-
 إال  في إطار تنظيم شامل، كما تتوقف فاعميتيا عمى شخصية ىذا التنظيم والمبادئ التي يسير عمييا.

وىي تعد  الموارد البشرية من أىم الموارد في مشروع تسيير التراث المبني،  :التوظيف -4-113-
الفاعمة عمى أساس اغبة في صنع الفارق و الر  صة و اإلطارات المؤىمة المتخص  الكفاءات و  بانتقاءالمطالبة 

 المؤى بلت العممية.يادة و الش  
بمجرد االنتياء من صياغة خطط تسيير التراث المبني وبناء ىيكميا التنظيمي  التوجيه: -4-114-

وتوظيف العاممين فييا، تكون الخطوة التالية في العممية اإلدارية ىي توجيو العاممين لتحقيق األىداف 

                                                 
1
 م.15/11/2015مقابمة مع السيد: عدنان بن نجمة، المعيد العالي لمتراث، المدينة العتيقة، تونس،  - 
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مسط رة المخطط ليا سمفًا، ويقصد بيا توجيو المرؤوسين لمقيام باألعمال المطموب تنفيذىا طبقًا لمخطة ال
  لتحقيق األىداف المرجوة.

نشاط المرؤوسين مطابق لؤلىداف و تيدف الرقابة إلى التأكد من أن  تنفيذ عمل  الرقابة: -4-115-
من الرقابة ىو تحديد  بوظيفة التخطيط، والغرض األساسي الموضوعة في الخط ة، لذلك ترتبط الرقابة

عن  وتصحيح أداء المرؤوسين والموظفينمدى نجاح وظيفة التخطيط، وتتضمن وظيفة الرقابة قياس 
 .1طريق مقارنة األداء الفعمي باألداء المتوقع في الخطة الموضوعة

 مفهوم األصالة: -12
اليونانية)أصيل(، ويصبح التي تعني بالمغة ( و Authenteإن  أصل ىذه الكممة مشتق من كممة )   

األجزاء  استكماالتبرز المشكمة الشائكة كيف يمكن (الشيء الواضح المعالم، و Authenticitéمعنى)
فة دون أن يضر التال العناصر متى يسمح باستبدالم والجديد؟ و كيف يمكن التمييز بين القديفقودة؟ و الم

 .ذلك بمبدأ األصالة
وبناء عمى نوع التراث الثقافي، يمكن اعتبار الممتمكات المعنية مستوفية لشروط األصالة إذا جاء     

بعبارات صادقة وموثوقة  التعبير عن قيمتيا الثقافية الثقافية)كما جرى إقرارىا في معايير الترشيح المقترحة(
 :2فيما يخص مجموعة من الصفات المميزة ليذا التراث مثل

  لتصميم.االشكل و 
  الجوىر.المادة و 
 الوظيفة.و  االستعمال 
  نظم اإلدارة.التقنيات و التقاليد و 
 .المكان والمحيط 
  سائر أشكال التراث غير المادي.المغة و 
 اإلحساس.و  الروح 

 
 
 

                                                 
1
 م.15/11/2015مقابمة مع السيد: عدنان بن نجمة، المعيد العالي لمتراث، المدينة العتيقة، تونس،  - 

 .32:ص...، المرجع السابق، المبادئ التوجييية، لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعياليونسكو، المجنة الدولية الحكومية  - 2
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 :السياحة -13
الماضي في السفر من أجل المتعة، ىذه الفكرة  لى غاية الثبلثينات من القرنا  و  مفيوم السياحة انحصر   

تمبية مختمف الرغبات اليومية التي تحث اإلنسان للتصبح فن  االقتصاديةو  االجتماعيةالتغيرات تغيرت مع 
 .1اليوميعمى التنقل في عالمو 

 لكن ىي أيضا فكرة لمتنقل، و االستجمامالسياحة في يومنا ىذا ال تنحصر في نشاط لمتمتع و  إن     
الرغبة في و  االطبلعحب ئح ىو الشخص الذي يتنقل لمتمتع و ألغراض مينية وثقافية ومن ىنا فإن السا

ل عمى رغبة و حصالمن تنقل ميني، الغاية منو  االستفادة، في مكان إقامتو االعتيادي أو االكتشاف
  شخصية.

لمسافرين من مكان إلى : نعني بالسياحة أنشطة األشخاص احسب المنظمة العالمية لمسياحةوعمى     
لمدة ال تزيد عن سنة كاممة لغرض الترويح، األعمال أو المعتاد لئلقامة ألكثر من ليمة و آخر غير المكان 

 غرض آخر.
 االستيبلكيةالسياحة تشمل جميع النشاطات اإلنتاجية و  : أن  يعتبر المجمس الفرنسي األعمى لمسياحة    
اإلقامة ليمة واحدة عمى األقل، وذلك بغرض الترويح، األعمال، العبلج اتج عن التنقل خارج مكان الن  

   .والمشاركة في نشاطات مينية، رياضية أو دينية
المؤقتة في بيئة جديدة  الخدمات الناجمة عن إقامة الشخصالعبلقات و تعبر السياحة عن مجموعة    

و تحقيقيا لمصمحة طالما كانت ىذه اإلقامة ومتميزة، بعيدا عن مقر إقامتو المعتاد بغرض إتباع حاجاتو أ
متعدد الجوانب يتضمن مجموعة من  2ال تحقق لو ربحا ماديا، ىذا يعني أن السياحة نشاط إنساني

العبلقات المتبادلة بين السائح الذي يوجد بصفة مؤقتة فقط في مكان ما وبين األشخاص المذين يقيمون 
 .3في ىذا المكان، وتتضمن كذلك العديد من الخدمات المقدمة لمسائح

 كما أن تعريف السياحة يبرز نقطتين أساسيتين وىما:   
 شخص من بمده إلى بمد آخر طمبا ألمر بعينو. انتقالىو  المقصود بالسياحة  *

                                                 
1 - Gerard Guibilato, Economie Touristique, Delta Spsi, Suisse, 1983, P10-30. 
2-  www.Tourisme.com.  

 .60:م، ص1997 أحمد الجبل د، مدخل إلى عمم السياحة، عالم الكتب، القاىرة، - 3
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المؤقت الذي يتم عمى سبيل اليجرة ولذلك فقد حددت مدة إقامة السائح بأنيا  االنتقالأن السياحة تفيد   *
 .1يرا( ش12ساعة، وأقل من أثني عشر )( 24أكثر من أربع وعشرين )

 :  2أشكال السياحة 1-13-
يمكن جمع مختمف معانييا وتقديميا بتجميع الخصائص في  التيومتعددة و  لمسياحة أشكال كثيرة   
 : ألصناف الثبلثة األساسية التاليةا

 : السياحة الترويحية 1-1-13-
المناخ المعيشي الذي الترفييي ييدف في المقام األول الى تغير لنوع من السياحة بشقيو الثقافي و ىذا ا   

يعمل ىذا النوع بصفة شبو مستمرة لخمق مجال ممتع بما يوفره المناخ المعيشي الجديد نسان، و يقيم فيو اإل
ىذه ، و افة المكاننظمع حسن المعاممة و الثقافة واإلقامة واإلطعام والرياضة والترفيو و  االنتقالمن وسائل 

 مات السياحة الناجحة. الخصائص في مجمميا تشكل مقو  
  :المؤتمراتو  سياحة األعمال 2-1-13-

 كذا سياحة المؤتمرات،، و تمثل السياحة التقنية والعممية، و ات المصالح المينيةبلت ذتشمل التنق     
 .المعارضالميام و  ،ممتقياتال

 : السياحة الصحية 3-1-13-
رمال البحر و  شواطئتخص الحمامات المعدنية ذات الفوائد الطبية و  االستجمامو  االستراحةتمثل سياحة    

 .الصحراء
 :  3مفهوم التنمية المستدامة -14
" قمة األرض" ـبالمعروفة و  ريودي جانيروبـ  م1992ة األمم المتحدة سنة لقد توصمت الندوة الثانية لييئ   

التخمف دون بحيث تجاوز مشاكل الفقر و  ،ل إليوالتنمية المستدامة ىدف من الضروري الوصو  إلى أن  
ٌيبقى في نفس ي دورا فعاال في عممية التقدم و يؤد  ينصف الدول النامية و يث لمتنمية اعتماد مفيوم حد

 الن مو البيئي.التوازن بين الن مو االقتصادي و  الوقت عمى
 

                                                 

 .46 :، صم1992 ،فاروق كامل عزالدين، جغرافية الترويج والسياحة، جامعة الزقازيق، مصر 1-
 .48نفسو، ص:  - 2
، م2005 ، جامعة قسنطينة،عموم األرضأمينة بن المجات، التنمية السياحية في قسنطينة، رسالة لنيل شيادة الماجستير كمية  -3
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 ،1نا نجد ضمن اإلطار العام لمتنمية المستدامة تعاريف كثيرة نابعة من خمفيات مينية متباينةغير أن     
ال يعني  الممتمكات الثقافيةالحفاظ عمى سبلمة  نؤكد عمى أن   ،النظريةتفاديا لمدخول في ىذه التفاصيل 

التي و من المستحيل الفصل بحسم بين المشاكل ، ألن  إيقاف العمميات التنموية بأي شكل من األشكال
اإلنماء االقتصادي سيظل حيويا مسبقا، لكنو  ن  أل ،المشاكل االقتصاديةو  الممتمكات الثقافيةتعاني منيا 

التراث شاممة ال لمرسوم يركز عمى االىتمام بعناصر مخططا يفيم في نطاق ضوابط أثرية  أن يكون يجب
 اقتصاديالموارد الثقافية ىي أساس كل نشاط  ، ألن  االقتصاديةواعد األساسية لمتنمية الق باعتبارىا من بين

م لبشرية تحقيق التقد  ، فإذا ما استغمت ىذه الموارد بطرق عقبلنية استطاعت المجتمعات اسياحي
 إن  ف ا إذا لم نعق ل تسيير وحفظ الموارد التراثية، أم  تماعي دون اإلخبلل بالن ظم األثريةاالجاالقتصادي و 

 معا. ياالقتصادو  آثارىا ستكون سمبية عمى التراث األثري

                                                 
1 -  http://www.isesco.org. 

http://www.isesco.org/
http://www.isesco.org/
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ضمان حمايتو ضد األخطار التي و ، تظير أىمية المحافظة عميو التراث المبنيبقدر أىمية    
مك ننا من معرفة ينا بصمات الماضي، و يلإنقل ي الذي حضاريالسجل المثل يو إذ أن   تواجيو،

اقتصادية عية وثقافية و السائدة في تمك الحضارات الماضية، من عوامل اجتمامختمف الظروف 
 .ل القانونية والتقنيةالوسائبكل الطرق و  وضمان سبلمتو ولذلك وجب العمل عمى حمايت ،وسياسية

 عمى التراث الثقافي: ةظافحمتطور مفاىيم ال -أوال
بين ن إلى الماضي، و بين العاطفة والحنيقافي راث الث  بالحفاظ عمى الت   االىتماملقد تباين    

ن الباحثين أ بعض ويرى ،1مع الماضيورات الحاجة المنفعية في التواصل ضر العقبلنية و 
نظم ، من خبلل تشريعات و بأسموب عقبلنيست منذ القدم و س  الحضارة العربية اإلسبلمية قد أ

الثقافي بشكل عام، وكان ذلك ظاىرا المعماري وم الحفاظ عمى النسيج العمراني و الحياة فييا، مفي
اظ عمى ابقة لئلسبلم بنفس القدر الذي عنى بو الحففي اإلبقاء عمى إنجازات الحضارات الس  

فقيية في إحياء األرض الموات،  قواعدفقد أرست ىذه الشريعة  ،منجزات الحضارة اإلسبلمية
ممك ىو تنازل شخص أو مؤسسة عن لوقف، و با س ما يعرفأس  الحمى، واإلرفاق، و واإلقطاع، و 

بالعقارات الموقوفة ساري المفعول بشكل دائم طبقا  االنتفاعلممصمحة العامة، عمى أن يكون 
 ،ار الموقوفبالحفاظ عمى العق   ق إال  ىذا ال يتحق  والمنفعة، و  االستعماللشروط الواقف من حيث 

إلى  ممتمكات الثقافية التي تعودأساسا ضروريا في حماية ال واصل الحضاري يعد  لدى فإن الت  
 .2التغييرمجتمعات مختمفة من الزوال و 

ضت في الكثير من الممتمكات الثقافية العالمية سواء كانت إسبلمية أو غيرىا قد تعر    أن  إال     
عادة البناءابقة لميدم و مراحل مختمفة من الحقب التاريخية الس    قد استخدمت مصطمحات تم  ، و ا 

عادة ة والرقع والقمع والنصب واليدم و التجديد واإلضافالترميم و و العمل بيا مثل الحفاظ تداوليا و  ا 
، 2، وابن خمدون1، والمقريزي4، والنعيمي3في كتابات األزرقيىذا ما سيجده القارئ البناء، و 

                                                 
1
 - Unesco, Conservation des sites et des mobilier archéologiques principes et méthodes, étude 

et documents sur le patrimoine culturel, p :2. 
م، 2011أحمد حسين أبو الييجاء، أساليب ومعايير حماية التراث العمراني والمعماري، مكتبة اليرموك، األردن،  - 2

 .08ص:
م، 1983دار األندلس، بيروت، ، تح رشدي ممحس، 1محمد األزرقي، أخبار مكة وما جاء بيا من اآلثار، ج - 3

 .25ص:
عبد القادر النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، أعد فيارسو إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت،  - 4

 .15-14م، ص:1990
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حفاظ المطمق عمى القيم الرمزية والفنية ولكن من المبلحظ أن مفيوم ال ،4وغيرىم 3ودىمان
المنفعية الوظيفية و  االحتياجاتذلك في ظل ، و 5يكن سائدا في كثير من الحاالتارية لم المعمو 

ىناك أمثمة ال حصر ليا حول و  ،عالية ةحتى فيما يخص المباني التي تتميز بأىميالمختمفة، و 
عاتيا بإضافة الحجر توس  فة و في ىدم الكعبة المشر   6، يذكر منيا ما بينو األزرقيىذا الموضوع

دت بالقواعد التي شي   االحتفاظم( مع 692-682ىـ/73-63إلى بنائيا عمى يد عبد اهلل بن الزبير)
اريخي ة العظيمة ليذا المعمم الت  األىمي   من غمقد حدث ذلك بالر  السبلم، و زمن ابراىيم عمية 

 مزي لدى المسممين.الر  و  ينيالد  و 
المدن المباني و  في مكات التاريخية، خاصةبشكل ممحوظ في حماية الممت االىتمامتسارع       

 االجتماعيةالتي أد ت إلى تطورات كبيرة في جميع المجاالت  ،التاريخية بعد الثورة الصناعية
، ونظرا لسرعة التحوالت التي حدثت في مراحل زمنية محدودة نسبيا، فقد االقتصاديةالثقافية و و 

 االقتصاديةلقد تسببت التغيرات  ،خاصة في مراكز المدنعمرانية مفاجئة و عن ذلك تغيرات  نتج
الخدماتي، في عن تحول وسائل اإلنتاج الزراعي والصناعي و في العقدين األخيرين، الناتجة 

تحوالت كبيرة عمى التراث العمراني، وقد اتسعت رقعة ىذه التحوالت في غياب استراتيجيات 
إذ أن  قوانين  ،7ان ىذا التراث أو الحد من تدىورهفعالة تحول دون فقدبرامج سياسات محددة و و 

وأنظمة الحفاظ أتت في وقت متأخ ر في الدول المتقدمة، أم ا في الدول النامية فما زال كثير من 
" "المدم ر الترميمومشرعة ألعمال اليدم و قوانينيا غير فع ال أو باألحرى ما زالت المباني مساىمة 

بتقنيات ىذا العمل التخصصي  إضافة إلى أن و نادرا ما يتوف ر مرم مون ممم ون حيانفي بعض األ

                                                                                                                                            
 .323أحمد المقريزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، بدون تاريخ النشر، دار صادر، بيروت، ص: - 1
، 10و 9عبد الرحمان ابن خمدون، المقدمة، بدون تاريخ النشر، مؤسسة األعممي لممطبوعات، بيروت، الفصل  - 2

 .448ص:
 .39م، ص:1982محمد دىمان، في رحاب دمشق، دار الفكر، دمشق،  - 3
العابد بديع، الحفاظ المعماري في الحضارة العربية اإلسبلمية، منشورات المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة،  -4

 .94م، ص:2010أيسيسكو، الرباط، 
عبد القادر نسمات والتوني، الحفاظ الغير المكتمل، المؤتمر التاسع لممعماريين المصريين، التراث المعماري والتنمية  -5
 .7م، ص:1999لعمرانية، القاىرة، ا
 .82العابد بديع، المرجع السابق، ص: - 6
7

 .08أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 
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إذ ال تزال تود  ،المجس دة في الممتمك العمراني والطبيعي المعنويةوطبيعة المينة والثقافة المادية و 
 الحفاظ.لتجديد أكثر من مفاىيم الصيانة و فكرة الترميم بمعنى ا

أصبح الن ظام ، و 1المباني التاريخيةمى المدن و مراض جديدة علقد بدأت تظير أعراض أل   
ناعة بدرجة أولى بدال من الزراعة،  االقتصادي لممجتمعات األوروبية يعتمد بالتحديد عمى الص 

محددة، زيادة الكثافات السكانية في مناطق واليجرة و  االنتقالموب العمل و سوتبع ذلك تحول في أ
تمو ث بيئي  وشبكات المواصبلت وغيرىا، وظيرت اآللة وما تبعيا منوتغير في البنى التحتية 

وليس من الغريب الحديث عن أوروبا في ىذا  ،ات كيميائية عمى المباني القائمةتأثير واىتزازات و 
مشكبلتيا  لمعالجةالمقترحات المختمفة قرنين السابقين مسرحا لمنظريات و المقام، إذ كانت في ال

تطور  في الوقت نفسو بالتقدم الصناعي وما تبعو من االحتفاظثيا و ترا المتعمقة بحماية
    . 2تكنولوجي

مت بعض األساليب الغربية التي تدعو الى إعادة تنظيم المراكز التاريخية وتأىيميا كي وقد عم     
كثير من المدن اإلسبلمية، تم  من خبلليا  في تصمح لمتطمبات العصر المتجدد، وطبق ذلك

تفريغ جزء ميم من المباني والساحات والفراغات التاريخية بيدف توسعة مبان دينية أو شق طرق 
ا ساىم في تقطيع أوصال النسيج العمراني التاريخي في قمبو مم   ،تخترق المراكز التاريخية القديمة

اتج عن تفاعبلت طبيعية واجتماعية ن العضوي الن  ، فتعارض ىذا النيج مع طبيعة تكوي3النابض
 .4وثقافية مجتمعة

، منيا عديدة الطبيعي في المرحمة المعاصرة ألسبابالىتمام بقضايا التراث الثقافي و لقد زاد ا   
طات لى حد كبير المخط  بتيا إوالتي سب   ،التاريخيةتنامي المشكبلت التنظيمية داخل المناطق 

والتشوه ثموث البيئة وتدىور أوضاع المباني االكتظاظ العمراني و نظيمية، فظير نتيجة لذلك الت  
يات االقتصادية في معظم الدول العامل األساسي في وتشكل التوج   ،البصري في كثير من المدن

د يع السياحة وترميم اآلثار وتأىيل المواقع التاريخية، وقجتحديد السياسات والخطط المتعمقة بتش

                                                 
1  - http:// www.International.icomos.org/Fvenis.htm. 

2
 .09أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 
 القاىرة، ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،1ط ،حماية وصيانة التراث الحضاريالكفافي، أحمد إبراىيم عطية، عبد الحميد  -3

 .68 :ص م،2003
4

 .10ص: المرجع السابق،أحمد حسين أبو الييجاء،  - 
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نجم في كثير من األحيان صراع اجتماعي بين سكان المناطق التراثية والسياح من جية، وبين 
 .1جية أخرىالمجتمعات المحمية والسمطات التنظيمية من 

نتيجة لممشكبلت التي تتعرض ليا المراكز التاريخية فقد أصبح من الضروري تحديد معايير و    
الممتمكات بما يضمن حمايتيا واستمرارية نشاطيا بشكل ومناىج تحدد وسائل الحفاظ عمى ىذه 

 .2دية لممجتمعات التي تسكنيااال، بما تعبر عن ىوية ثقافية ومفع  
وقد كان لبعض المؤرخين والمنظرين أمثال فيكتور ىوجو تأثير نظري واضح عمى مستوى    
عادة البناء والتخطيط الجديد في مرا العالم كز المدن خبلل قرن التاسع في مواجية أعمال اليدم وا 

''إن الكتاب المكتوب من العمارة ال يعكف عن   Hugoعشر، والتزال تتردد عبارة ىوجو الشييرة
راحل التاريخية التي عاشوىا في كل الم ىذه المدينة االحديث عن األشخاص الذين سكنوا وأحبو 

 .3وىكذا تبقى المدينة الشاىد الصادق الوحيد والذي يمكن من خبللو قراءة الفكر لشعب ما'' ،فييا
المعالم  ر في حماية الممتمكات الثقافية ومحاربة تزوير، الشيي Ruskinتحدث رسكن   

رأى التاريخية، داعيا إلى الحفاظ عمى جميع مكونات المدينة ونسيجيا التاريخي دون استثناء، فقد 
البسيطة تعكس الواقع الذي كان الن اس يعيشون فيو، إذ إن يا المباني السكنية المتواضعة و  أن  

نة من أجزاء مختمفة ذات عبلقة وثيقة  عبارة عن مجموعة عناصر تشترك مع بعضيا ألن يا مكو 
نة فقط من تمك المباني ذات القيمة و  ى وير  ،العالمية االستثنائيةمتجانسة فيما بينيا، ليست مكو 

رات أناس لكن يا تراكم تاريخي لحضامثل نفسيا في حقبة زمنية واحدة و رسكن أن  المدينة ال ت
 الترميم التيقاوم رسكن بشدة أعمال  أذواقيم المتعاقبة مع الزمن، لذا فقدمختمفين، ليم أفكارىم و 

يب سال، وحارب أيضا األ4كانت تقام بيدف تعميم طابع معماري واحد ليحل ما بقو من طابع آخر
الد اعية إلى الحفاظ عمى ما يسمى وحدة الط راز عندما كان السائدة التي اتبعت في عصره و 

الترميم يركز عمى عصر واحد فقط من تاريخ المبنى مع اىمال المراحل المتعددة األخرى وعدم 
 .5احتراميا

                                                 
1

 .68، المرجع السابق، ص:أحمد إبراىيم عطية - 
 .10عبد القادر الريحاوي، المرجع السابق، ص: -2

3 - Hugo,v, Ware Against Demolishers, Edizione Stampa Alternativa, Viterbo, 1993, p:11. 
4 - Ruskin,j, The Seven Lamps of Architecture, New Yourk, Dover Publication, 1989,p :07.   

5
 .10أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 
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المباني الخبراء في مجال ترميم وىو أحد أىم   Viollet-le-Ducلودوك -ا فيولميأم     
نظريات تدعو فقد تحد ث بشكل خاص عن أساليب و  التاريخية في أوروبا في القرن التاسع عشر،

حذف حمقة واحدة من سمسمة التقد م مساويا  Riergl، وعد  إلى سبل ترميم المباني الت اريخية
ة أن  الترميم ييدف إلى تزييف أو وقف العمميرفة فيما يتعمق بحياة من سبقنا و ضياع المع

مخزونا جديدا عمى السياق  -مع مرور الزمن -التراكمية لثقافة المادة التي تضيف باستمرار
الحفاظ المطمق عمى الوضع القائم وجعمو واجبا وىذا يدعو إلى  ،1الحضرياألثري و ماري  و المع

المواد جودة ى المستقبل بغض النظر عن طبيعة و حقا في نقل المعمم أو الوثيقة كاممة إلمشروعا و 
نة المكو 

2. 
الترميم األثري،  :بما يشمل تخصصاتو المختمفة مثل يخضع الت عريف الحالي لماد ة الت رميم   

، لجدل حاد نظرا لممتغيرات التي 3ترميم المواقع الطبيعيةالترميم الحضري، و والترميم المعماري، و 
إلى إعادة نظر في توضيح ىذا  طرأت مقارنة مع ما كان متعارفا عميو تقميديا، مم ا يزيد الحاجة

 .4المفيوم
سواء كان مبني أو مقتنيات أثرية غير  -تحسينوالترميم لغويا بإصبلح الشيء و  يفس ر   

عادتو إلى وضعو الس ابق قدر الم -معمارية لى الشكل األصمي يخضع إلى الوصول إ، و تطاعسوا 
الممتمك قد يصبح عرضة لمتغير  ا فإن  التكوين التاريخي، لذمتباينة حول الط ابع و اجتيادات آراء و 

أم ا الحفاظ عمى الممتمك فيذا يدل عمى  ،ماد ةالة جزئيا أو كميا، شكبل و اإلز والتحول التدريجي و 
 .5ديمومتو المستقبميةالناتج الن يائي من أجل حمايتو وبقائو و وقاية 
الممكن من الحفاظ  ىأن يعمل "الترميم" عمى توفير الحد األقص -من ىذا المنظور -ينبغي   

إذ إن  الحفاظ  ،6اإلضافات التي تراكمت مع الز من، كما سبق ذكره كل باحترامذلك عمى المادة و 
                                                 

1- Giambruno,C, Toward Urban Dim, ension of conservation(trans), Alliena Editrice, Firenze, 
2002, p:63.  

.15عبد القادر الريحاوي، المرجع السابق، ص:    -2  
3- Vassallo, E, Historic Centrs 1861-1974(trans), in Restauro, n°19,Maggio-Giugno1975, 
Napoli, 1976, p:5.   

 .11عبد القادر الريحاوي، المرجع السابق، ص: - 4
 .11أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 5

6  - Thierry Verdel, Géotechnique et Monument Historique, Institut national, polytechnique de 
Loraine, école de Mines Nancy, 1993, PP: 295-297. 
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الثقافية القيم تي تحق ق من خبلل تكامل المواد و يعد  سمسمة عضوية من العمميات التقنية ال
أسباب التداعيات الفيزيائية  أما مفيوم الحماية فيتعمق باألعمال الوقائية التي تحول دون ،المكونة

 مواصفات تراكمت عميو عبر الزمن.العناية بكل ما يحمل من خصائص و  لممادة، وذلك بيدف
يعد  التأىيل عمبل أساسيا لديمومة البناء، إذ يؤدي إلى استمرارية في تركيبتو الفيزيائية بشكل    

ال مماثبل لما كان باألصل أو يفضل أن يكون االستعمالحفاظ عميو من خبلل استعمالو، و يضمن 
وسائل  جديدا يتناسب مع التوزيع الفراغي القائم، يمكن أن يتحقق ذلك من خبلل استحداث

م  ، كي يصبح المبنى قاببل لوظيفتو المستحدثة ومن ث1تأثيث مبلئمتجييزات صحية وتقنية و و 
، المؤرخ والمنظ ر Dezzi-Bardeschi باردكسي -وقد عد  دتسي ،نقمو لممستقبللتواصل بقائو و 

يانة ليست كافية من أجل ا  -لحفاظ عمى المعمم األثري فحسبفي عموم الترميم، أن  عمميات الص 
ن كان ىذا األمر يمث ل حاجة ضروريةو  ولكن عمى المشروع أن يكون متكامبل مع عناصر  -ا 

وظيفيا  بقاؤه بشكل فع ال أثاث، ومن ثم  تجييزات و عمى ديمومتو، مثل وسائل تقنية و  تساعد
مع وجوب تمييز العنصر الجديد الذي يمكن اضافتو ألغراض الضرورية  ،اجتماعياواقتصاديا و 

تنبط سولذا فإنن ا ن ،وليدة عصرىا معبر عن ثقافةبمفردات واضحة المعالم و مستقل و بطابع 
السياق األكبر عمى المادة و تحقق الحفاظ مصطمح" التأىيل المحافظ" الذي ينتج عمميتين: األولى 

اىي الثقافة عناصر مكم مة ذات جودة تض يفتضالمحيط من أجل نقميا لممستقبل، والثانية 
ىذا التعريف ينسجم مع أفكار)دتسي( الذي يرى نجاعة الترميم عندما و  ،المعاصرة في التصميم

 ائم )قيمة موروثة(مشروع الحفاظ عمى الوضع الق =مجموع عمميتين منفصمتين: ترميم  ينتج عن
في أو ل وثيقة إيطالية  Boitoوىذا يتفق أيضا مع )بويتو(  ،+ المشروع الجديد )قيمة مضافة(

إذ حرص أن ال تكون العناصر المضافة مبيمة أو مكررة بشكل مشابو أو  ،م1883لمترميم سنة 
عمى زمننا  نموذجياأن تمثل اإلضافات شاىدا ر مشتق ة من ماض "ال رجعة لو"، و مقم د لعناص

تشيد عمى قيمنا المعاصرة لتؤرخيا مستقببل طبقا ثقافتنا الحديثة، ويكون ذلك بمثابة مرآة تتكمم و و 
 .2لمستجداتيا األصمية

في بداية لقرن العشرين و الحفاظ في اقد تواصمت المناقشات والجدل حول مفاىيم الترميم و    
 دولية تدعو إلىتمفة إلى وثائق وطنية و المخ النظريات العشرين، حيث تحولتالقرن الواحد و 

                                                 
1

 - http:// www. International. icomos.org /Fvenis.htm. 
2-Thierry Verdel, op.cit, PP : 295-297. 
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تحدد المفاىيم األساسية لمعمميات المختمفة التي تتعمق بتنظيم )بمفيومو العام( و راثحماية الت
إذ سادت حديثا مصطمحات كثيرة في مجال الترميم المعماري  ،ترميم المباني التاريخيةالمدن و 

وقد رك زت  ،الثقافاتي الفمسفات واألفكار و واستفاض الباحثون في تفسيرىا حسب وجيات نظرىم ف
   لثقافي التوصيات التي أقر تيا بشأن حماية التراث اقيات و منظمة اليونسكو من خبلل االتفا

      ا الدولية عمى توضيح المصطمحات المعنية بيذه المواضيع.توصياتيوالطبيعي في مؤتمراتيا و 
آلثار المنقولة وغير االتراث المبني، و  مثل:وظيرت مصطمحات جديدة في تصنيف التراث    

إلى الوسائل المتاحة وظيرت مصطمحات فنية تشير  ،والمعمارية والرمزيةالقيمة الفنية المنقولة، و 
ة، المحافظة، المباني التاريخية، نذكر منيا: الوقايو عامل مع المناطق المسموح بيا( لمت)الممنوعة و 

ة االستخدام، التدعيم، الصيانة، الترميم المحافظ، الترميم، التأىيل، إعادالحماية، التقوية و 
 .1التجديد، إعادة البناءاإلكمال، التحديث و 

ظيرت محاوالت عديدة ىذه المصطمحات طبقا لكل مفيوم، و وقد تعددت أساليب تعريف    
وتوالت عمى ذلك الدراسات  ،2الجدل قائماركة بين الدول، وما زال النقاش و إليجاد صيغة مشت

، فنشطت في النصف األخير من القرن 3واألبحاث المعمقة في مستويات الحفاظ عمى التراث
الممتمكات الثقافية ، مثل ) المركز الدولي لدراسات صون العشرين مؤسسات عديدة غير اليونسكو

مرافقيا( بتحديد ، االتحاد الدولي لصون الطبيعة و المواقعالدولي لآلثار و  سالمجمترميميا، و و 
المبني لمدول تراثا عالميا ليس باعتماد التراث المعماري و ذلك توى الدولي و سالحماية عمى الم

مؤتمرات ووضعت ، وعقدت ال4حكرا عمى أحد، وقد صيغت المفاىيم العامة لحماية التراث
، 5الطبيعيريفات المناطة بالتراث الثقافي و وضعت اليونسكو بعض التع ،تفاقيات والتوصياتاال

 ففي التراث الثقافي جاء ما يأتي:

                                                 
1  - http:// www.International.icomos.org/Fvenis.htm. 

 .14عبد القادر الريحاوي، المرجع السابق، ص: - 2
 .12أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 3
 .18-17ع السابق، ص:عبد القادر الريحاوي، المرج - 4
المتعمقة بالتراث  النصوص األساسية ،المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي اليونسكو، -5

 .55، ص:م2005،، باريس1الممحق رقم، العالمي
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العناصر أو أعمال النحت والتصوير عمى المباني، و األعمال المعمارية، و  اآلثار: -
مجموعات المعالم التي ليا قيمة عالمية ت الصفة األثرية، والنقوش، والكيوف، و االتكوينات ذ

 استثنائية من وجية نظر التاريخ أو الفن أو العمم.
التجمعات العمرانية الممي زة: مجموعة من المباني المنعزلة أو المتصمة، التي ليا بسبب  -

خ نظر التاري تثنائية من وجيةسفي منظر طبيعي، قيمة عالمية ا اندماجياعمارتيا أو تناسقيا، أو 
 أو الفن أو العمم. 

كذلك المناطق بما الطبيعة، و مشتركة بين اإلنسان و المواقع : أعمال اإلنسان، أو األعمال ال -
فييا المواقع األثرية، التي ليا قيمة عالمية استثنائية من وجية النظر التاريخية أو الجمالية، أو 

 .1األنثروبولوجياإلثنولوجية، أو 
 القيمة العالمية االستثنائية:  أم ا   
فيي الداللة الفائقة التي يتمتع بيا ىذا التراث من الناحية الثقافية و/أو الطبيعية بحيث تتجاوز    

وتكون  ،المقبمة لمبشرية جمعاءالحاضرة و تصبح أىمية مشتركة لؤلجيال ة و أىمية الحدود الوطني
وقد وضعت اليونسكو أمثمة حول  ،الدولي بأسره ىمية كبيرة لممجتمعىذا التراث ذات أحماية مثل 
ىي أن تتجمى في الممتمك تأثيرات متبادلة قوية جرت القيمة العالمية االستثنائية، و  معايير تقدير

ر فن العمارة أو عمى امتداد مدة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية معينة من العالم، تتعمق بتطو  
لكي يعد الممتمك و  ،المدن أو تصميم المناظر الطبيعيةالتكنولوجيا أو الصروح الفنية أو تخطيط 
المادة وفي شروط األصالة من حيث الشكل والتصميم و ذات قيمة عالمية استثنائية يجب أن يست

المحيط والمغة وسائر و الجوىر واالستعمال والوظيفة والتقاليد والتقنيات ونظم اإلدارة والمكان و 
يكون الممتمك أصيبل إذا لم يشيد عمميات إعادة و  ،اإلحساساث غير المادي والروح و أشكال التر 

كما ال تقبل عممية  ،نائيةفي ظروف استث أو المباني أو األحياء التاريخية إال   بناء البقايا األثرية
ال تقبل إطبلقا عمى أساس ة و تفصيميإذا استندت إلى الوثائق كاممة و  إعادة البناء إال  

 .2االفتراضات

                                                 
 المرجع السابق، ،...النصوص األساسية ،المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي اليونسكو، - 1

 .56ص:
 نفسو. - 2
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منيا الدول المتقدمة في مجال حماية التراث و أما عمى المستوى الوطني فقد استخدمت الدول    
يات، المسؤوليات والصبلحد المستويات و األوروبية أساليب تنظيم عمميات الحماية من خبلل تحدي
م التشريعات العامة ذات المفيو القوانين و فظير ىناك المستوى الوطني والذي أتى من خبلل 

آليات واستخدمت وسائل و  ،يوجو أساليبيايتحكم في مسارىا و السيادي ليعزز وسائل الحماية و 
عمى المستوى ى المستوى اإلقميمي و أنظمة عمو  1لحماية من خبلل مخططاتلتنفيذ تشريعات ا

الفنية من ناحية التفاصيل التنظيمية و تسمسمت في تدابيرىا  بعت ىذه الدول أساليبالمحمي، إذ ات  
 .2لضمان إمكانية تنفيذ المخططات عمى أرض الواقع

 :الجزائرية والدولية المنظماتو  المؤّسسات -ثانيا
نوعية الحفاظ عمى كيفية و  ،القوانين والمواثيق التي تصدر منيا المنظماتتؤثر المؤسسات و    

سن قوانين الدول إلى استحداث مؤسسات وأنظمة و  تسعىعمى المباني والمواقع التاريخية، لذلك 
 .االجتماعيةما يتبلءم مع مصالحيا التنموية و ب
 :المحمية والييئات مؤسساتال -1

عادة االعتبار تسييرالحفظ و التتدخل في عديدة تتكفل و  وىيئات مؤسساتىناك     متراث ل وا 
 منيا: نذكر ذات عبلقة مباشرة، ،المبني

  وزارة الثقافة: 1-1-
يمثل الوزارة و  ،صيانتولتراث الثقافي و اوقاية الحفاظ و بر المؤسسة التنفيذية المسؤولة عمى تعت     

عادة و التسيير،  ،الحفظ، ور اإلدارة، الحمايةدب تقوم ،مؤسساتو  عمى مستوى كل والية ىيئات ا 
 :ىيو  ،لمتراث الثقافي عمى المستوى المحمي االعتبار

 مديرية الثقافة: 1-1-1-
في الواليات  ،تعتني بوة كمؤسسة تيتم بالتراث الثقافي و أنشئت مديرية الثقافة ألول مر      
وقد كان ذلك طبقا لمقرار الوزاري المشترك المؤرخ في رمضان  ،وىران ،قسنطينة ،الجزائر التالية:
يات تسيير مديريات الوالالذي يتضمن تحديد شروط تنظيم و  ،م1974أكتوبر  8الموافق  ـى1394

 ،السمطات بالتراث الثقافي اىتمامقد جاء ألول مرة في البند الثالث و  ،المكمفة باألخبار والثقافة

                                                 
1
 - Unesco, op.cit, p :2. 

 .13أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 2
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وتم وضع  ،األماكن التاريخيةو  اآلثاروالمتاحف و  ،شاء مديرية فرعية لمفنون الجميمةذلك بإنو 
 دة السادسة.من الما الثانيالثقافي في البند  تيتم بالتراث استراتيجية

يوليو سنة  6الموافق  ـى 1413مؤرخ في محرم عام  281-92جاء المرسوم التنفيذي رقم ثم    
 23الموافق  ـى 1415عام  الثانيةجمادى  19مؤرخ في  414-94كذلك المرسوم رقم م و 1992

في مجال حماية التراث  قد ساىم ىاذان المرسومان في تقوية التشريعو  ،م1994نوفمبر سنة 
 عميو.الحفاظ الثقافي و 

 ميام مديرية الثقافة في مجال الحماية والحفظ ما يمي:   
 األماكن التاريخية المكمف.مكاتب اآلثار و  -     
 إحصاء وفيرسة األمبلك الثقافية األثرية منيا وغير األثرية في الوالية. -     
 وضع جرد لمتراث الثقافي الذي يرتب أو يمكنو ترتيبو حسب نوعيتو. -     
 الطبيعية المرتبة في الوالية.األماكن الثقافية و التاريخية و  حفظ اآلثارالسير عمى  -     
 الزيارات الدورية.ق حمبلت األخبار و األماكن التاريخية عن طريتعريف اآلثار و  -     
 األماكن األثرية.ل لجنة الوالية الخاصة باآلثار و أشغا تنسيق -     

 :1كما يمي 4المادة م، 1992 في المرسوم التنفيذي لسنة ءكما تكون مياميا أيضا حسب ما جا
 الحفاظ عمييا.التاريخية وصيانتيا و  األماكنالمواقع و ر عمى حماية المعالم و السي -     
 المواقع األثرية.تطبيق التشريع في مجال المعالم و السير عمى  -     
 الحفاظ عميو.ترميمو و التاريخي و التراث الثقافي و  استرجاعمتابعة عمميات  -     

 الوالية: -1-12-
ىي مؤسسة تنفيذية عمى المستوى الوالئي، تساىم في حماية التراث األثري، فمموالي صبلحية    

 ، أو معمم اآلثار أو العمم،والفناقتراح تسجيل الممتمكات الثقافية ذات األىمية من وجية التاريخ، 
ثقافية لؤلمة في قائمة الجرد اإلضافي، بعد استشارة لجنة التقنيات التي تشكل ثروة  ، أوأو الدين

الخاص بحماية  98/04من قانون  51، وذلك طبقا لممادة ثقافية في الوالية المعنيةالممتمكات ال
، كما يشارك ممثمين عن الوالية بصفة استشارية في المجنة الوطنية لمممتمكات 2التراث الثقافي

                                                 
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية  يتضمن تنظيم وسير مديرية الثقافة، ،92-281رقم المرسوم التنفيذي -1

 .06، ص:المادة الرابعة م،1992يوليوسنة 6ىـ الموافق 1413محرم عام  05المؤرخ في  الشعبية،
2

 .11:ص ،51المادة  المرجع السابق، ،04-98قانون - 
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ىـ 1422محرم عام 29مؤرخ في  104-01من المرسوم التنفيذي رقم  الثقافية وفقا لممادة الثالثة
من  ، وتم تحديد تشكيل المجنة وأشكال تدخميا في الفصل الثاني1م2001أفريل سنة  23الموافق 

 :مصالح تعمل عمى مستوى البمديات وىيليذه الييئة و  ،نفس المرسوم
 البمدية:3-1-1-

المواقع األثرية الموجودة عمى مستوى ترابيا، المعالم و المشاركة في حمبلت جرد تسير عمى    
ابيا وحمايتيا في إطار المواقع األثرية الموجودة في تر جب عمى البمدية مراقبة المعالم و كما ىو وا
 الدولية.تشريعات الوطنية و القوانين المنصوص عمييا في الاألعراف و 

في المجنة الوالئية لمممتمكات الثقافية يشارك ممثمين عن المجالس الشعبية بصوت استشاري     
ىـ  1422محرم عام  29مؤرخ في  104-01وفقا لممادة الرابعة عشرة من المرسوم التنفيذي رقم 

 .2م2001أفريل سنة  23الموافق 
 الدواوين: 4-1-1-

 عدة دواوين تعنى بحماية التراث األثري منيا: الجزائرية الدولة أنشأت   
 :استغاللياير الممتمكات الثقافية المحمية و لتسيالديوان الوطني  -أ

-05التراث الثقافي المحمي طبقا لممرسوم التنفيذي رقم: استغبللأنشئ الديوان الوطني إلدارة و    
م الخاص بتغيير الطبيعة 2005ديسمبر  22الموافق  ـى1426ذو القعدة  20الموافق ل  488
  .4تبديل تسميتياو  3التاريخيةالمواقع والمعالم و حماية انونية لموكالة الوطنية لآلثار و الق
ن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي طبقا لممادة األولى من نفس القانون فإن الديوا     
 المالية. االستقبلليةتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و و 

                                                 
 ،، يتضمن تشكيل المجنة الوطنية والمجنة الوالئية لمممتمكات الثقافية وتنظيميا وعمميا104-01المرسوم التنفيذي رقم  - 1

، م2001أفريل سنة 23ىـ الموافق 1422المؤرخ في عام  ،لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية 
 .05ص:

2
 .05، ص:14، المرجع السابق، المادة 104-01المرسوم التنفيذي رقم  - 
دة الرسمية ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لآلثار وحماية المواقع التاريخية، الجري10-87المرسوم التنفيذي رقم -3

 .07م، ص:1987يناير  6ىـ الموافق ل 1407جمادى األولى عام 6لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في 
، تغيير الطبيعة القانونية لموكالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 488-05المرسوم التنفيذي رقم  -4

ديسمبر  22ىـ الموافق 1426ذي القعدة عام  20جريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخ وتغيير تسميتيا، الجزائر، ال
 .08ص: المادة الرابعة، م،2005سنة 
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بتسيير يكمف الديوان مى اإلدارة في عبلقاتو مع الغير، يخضع الديوان لمقواعد المطبقة ع   
 ـى1414صفر عام  20 المؤرخ في 04-98الممتمكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 

 ،ا التشكيبلت الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنيةما عذم 1998يونيو سنة  15 الموافق
 :1وبيذه الصفة يقوم الديوان بما يأتي

 :التسيير 
 حفظ الممتمكات الثقافية المحمية المخصصة و حراستيا. ضمان -
 احتراميايسير عمى الممتمكات الثقافية المخصصة لو و  باستعمالإعداد دفتر الشروط الخاص  -

 غير مركزية بإعداد برامجيا.تقوم السمطة الوصية أو أجيزتيا التي و 
 االستغبلل: 

تظاىرات و  عروضصة لو بتنظيم المخص  فية المحمية ضمان نشاط ثقافي في الممتمكات الثقا -
 مختمفة.

في الخارج بشكل التراث في الجزائر و  المعمومات لمستعمميمن خبلل  االتصالضمان ميام  -
 سمعي.خطي و 

جميع  باستعمالالعقارية ج الممتمكات الثقافية المنقولة و القيام بتكميف من يقوم بإعادة إنتا -
 تعميمو.التراث الثقافي ومعرفتو و رية بغية ترقية الدعائم ألغراض تجا

 العقارية المحمية. الثقافيةمستعممي الممتمكات لكين و الما باتجاه االستشارةميام  ضمان -
ة وترقيتيا عمى قافيثالثقافية التي تيدف إلى معرفة الممتمكات ال تظاىراتالالمشاركة في  -

 الدولي.الصعيد الوطني و 
ضمان ميام صاحب المشروع المفوض  ،مب من المالكينبطو  االقتضاءلمديوان عند  ويمكن -

 .ع ترميم وحفظ الممتمكات الثقافيةبالنسبة لممشاري
التي و  ،2يضمن الديوان أيضا ميام الخدمة العمومية المنصوص عمييا في دفتر الشروط العام    
 :كاآلتيىي 

                                                 
 .17، المرجع السابق، ص:488-05المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .19:ص نفسو، - 2
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المجموعات الوطنية التابعة لممتاحف  باستثناءالجرد العام لمممتمكات الثقافية المحمية  -أ   
 الوطنية:

  خرائط( صورية  –ائق مكتوبة )نص( وبيانية )رسوماتيتمثل في وضع وثالبحث الوثائقي: و
الرقمية لمتعرف عمى الممتمكات المحمية وتحديد الوسائل التقنية والسمعية البصرية و  باستعمال
 موقعيا.

األرشيف(  ،عمى الفيارس )البطاقية اطبلعابحثا و  اذوتتطمب ىذه العممية وسائل طبوغرافية وك
 .األيقونيةالوثائق وعمى 

  ًا كانت طبيعتيا التحقيق: لمقيام بإحصاء حول الممتمكات الثقافية الموزعة عبر التراب الوطني أي
 أو أنواعيا.

 المحددة حسب بلثي عمى أجزاء التراب المعنية و : إعداد مخطط تدخل ثتحديد ميدان التحري
 المادية.اإلمكانيات الجغرافية و  االعتبارتقسيم يأخذ بعين 

 .)التنسيق مع الممثمين القطاعيين عمى المستوى المحمي )مديريات الواليات 
 .)فحص المعطيات )التي تم تجميعيا في المرحمة األولى 
 الفضاءات.المواقع و  تحقيق طوبوغرافي عمى 
 حدود المناطق تحديد الموقع والمخصصات وطبيعة الحماية و  ،إحصاء جميع الممتمكات األثرية

 .لصور الخاصة بالممتمكات الثقافيةامية بالنسبة لمممتمكات األثرية و المح
 اإلحصاء: استرجاع 
 منطقة الحماية.لتحديد موقع الممتمكات بمحيطيا و إعداد خرائط    -
 م خطية أو إلكترونية.ستعمال دعائنوعيا باو  ،يف طبيعتيا الثقافية حسب طبيعتياتصن   -
 :تثمين المعطيات 
   باستعمال دعائم خطية  ورةنشمال المقاالتإعداد ممفات وثائقية لممؤلفات و  النتائج: نشر

لكترونية أو وثائق سمعية بصرية.و   ا 
 النشر. معالجة إحصائية لممعطيات: -
الممفات بغية النسخ طبق األصل ليذه مفات األصمية)وضع نظام وثائقي( و الحفظ المادي لمم -

 إعبلم الجميور.
 كذا الصور الرقمية.حفظ الرصيد الفوتوغرافي والخطي و  -
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 حفظ الممتمكات المنقولة. -ب   
 صيانتيا.بالممتمكات الثقافية األثرية و خاصة التجييزات الالحفاظ عمى المنشآت و  -جـ   
 :1(OPVM)ترقيتوديوان حماية وادي مزاب و  -ب

وىي  ،الترميم لوادي مزاب راساتدكانت تدعى ورشة  ،م1970 أنشئت ىذه المؤسسة سنة    
 :مياميا ما يميكانت  ،أول مؤسسة عمى المستوى الوطني تعني بالتراث المبني

 صب التاريخية لمختمف مناطق الوالية.الن  و  تكوين مخزون وثائقي حول المواقع 
 و تحسيس المحيط بضرورة مشاركتو في الحفاظ عمى ىذا الموروث الحضاري. إعبلم 
  المعالم التاريخية.كذا الزوار ليذه المواقع و ثين و الباحالطمبة و  استقبالالقيام بتأطير و 
ر منسجم مع من أجل تحقيق تطو لكبير الذي عرفو سيل وادي مزاب و وفي ظل التطور ا    

الحضاري في إطار تنمية مستدامة كان من الضروري إنشاء مؤسسة اإلرث الحفاظ عمى الثقافة و 
 .2بوادي مزاب ة فعالة لترقية التراث الثقافيجديرة لتكون الشريك الذي يتكفل بصف

جمادى األولى 22 ي المؤرخان ف 92/420و 92/419بمقتضى المرسومين التشريعين رقم:    
 تمت ترقية المؤسسة من ورشة دراسات إلى " ديوان م1992نوفمبر  17 ىـ الموافق لـ1413عام

وىكذا وتبعا ليذه الوضعية القانونية الجديدة تدعمت  ،3حماية سيل وادي ميزاب وترقيتو"
 .تحظى باستقبللية مالية ومعنوية صبلحيات المؤسسة الحديثة النشأة فأصبحت

 :لمحظيرة الثقافية لألطمس الصحراوي  الديوان الوطني -جـ
ة  ذي  12  في  مؤر خ 09 - 4407 رقم التنفيذي   أنشأ ىذا الديوان بموجب المرسوم      الحج 
لمحظيرة الثقافية  الديوان الوطني إنشاء يتضمن ،م2009سنة نوفمبر29 لـ الموافق ىـ1430عام

وتحديد تنظيمو وسيره، بحيث أصدر مرسوم آخر يحدد القانون األساسي  لؤلطمس الصحراوي
 لـ وافقلم ا 1435 عام األول ربيع 13 في مؤرخ14 -04  رقم وىو المرسوم التنفيذي ،لمديوان

 م.2014سنة يناير 15

                                                 
 .04ص: غرداية، الجزائر،ديوان حماية وادي مزاب وترقيتو، ديوان حماية وادي مزاب وترقيتو،  - 1
 .8، ص:نفسو - 2
، المتضمنان  ترقية المؤسسة من ورشة دراسات إلى " ديوان حماية  92/420و 92/419المرسومان التنفيذيان رقم  - 3

 .12م، ص:1992نوفمبر  17المؤرخان في  الجريدة الرسمية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، سيل وادي ميزاب وترقيتو،
لمحظيرة الثقافية لؤلطمس الصحراوي، الجريدة الرسمية  إنشاء الديوان الوطني يتضمن ،09 –407 رقم التنفيذي   المرسوم - 4

ة ذي 12 في الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مؤر خ  .04م، ص:2009سنة نوفمبر29 لـ ىـ الموافق1430عام الحج 
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 الديوان الوطني لمحظيرة الثقافية لتندوف: -د
  الحج ة  ذي  12  مؤر خ في 09 - 1408 أنشأ ىذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم   
 الثقافية  لمحظيرة الديوان الوطني إنشاء يتضمن م2009سنة نوفمبر 29 وافقلما ىـ1430عام

، بحيث أصدر مرسوم آخر يحدد القانون األساسي لمديوان، وىو المرسوم وسيره وتنظيمو لتيندوف
 م.2014سنة يناير 15 لـ وافقلم ا 1435 عام األول ربيع 13 في مؤرخ 03-14 رقم التنفيذي

 :قورارة تديكمتوات الديوان الوطني لمحظيرة الثقافية لت -ىـ
ة ذي 12 في مؤر خ 4092-09رقم التنفيذي   أنشأ ىذا الديوان بموجب المرسوم      الحج 
لمحظيرة الثقافية  الديوان الوطني إنشاء يتضمن ،م2009سنة نوفمبر29 لـ الموافق ىـ1430عام

وتحديد تنظيمو وسيره، بحيث أصدر مرسوم آخر يحدد القانون األساسي  لؤلطمس الصحراوي
 لـ وافقلم ا 1435 عام األول ربيع 13 في مؤرخ 05-14  رقم لمديوان، وىو المرسوم التنفيذي

  م.2014سنة يناير 15

 :الوطنية الحظائر -1-1-5
أنشأت الدولة الجزائرية مجموعة من الحظائر الوطنية التي تسير عمى تسيير كل ما يتعمق      

 وىي: الثقافية في المناطق التابعة ليابالممتمكات 
 :رالحظيرة الوطنية لألىقا -أ

 11مؤرخ في  231 – 87رقم  التنفيذي أنشأت ىذه الحظيرة الوطنية استنادا إلى المرسوم   
يتضمن إنشاء ديوان حظيرة األىقار  م1987نوفمبر سنة  3الموافق  1408ربيع األول عام 

 ؤلماكن اآلتية:ل 3الوطنية
الوسطى)أطاكور، أغشوم، أدرار، أحكاغنوان ىميجن،  المنطقة األولى: جبال األىقار -   

 سركوت(.
ن أىقار)شرقا و جبال الطاسيمي و  -  غربا(، تين شرغور، وتين ميساو.ا 

                                                 
لمحظيرة الثقافية لؤلطمس الصحراوي، الجريدة الرسمية  الديوان الوطنيإنشاء  يتضمن ،408-09 رقم التنفيذي   المرسوم -1

ة ذي 12 في الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مؤر خ  .08م، ص:2009سنة نوفمبر29 لـ ىـ الموافق1430عام الحج 
الصحراوي، الجريدة الرسمية لمحظيرة الثقافية لؤلطمس  إنشاء الديوان الوطني يتضمن ،409-09 رقم التنفيذي المرسوم -2

ة ذي 12 في الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مؤر خ  .12م، ص:2009سنة نوفمبر29 لـ ىـ الموافق1430عام الحج 
، الجريدة الرسمية الجزائرية الديموقراطية ، يتضمن إنشاء ديوان حظيرة األىقار الوطنية231– 87رقم  التنفيذي المرسوم -3

 .05م، ص:1987نوفمبر سنة  03الموافق لـ  1408ربيع األول عام  11يف الشعبية، المؤرخ
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طات الرسوم الجدارية في محأباليسا، سيبلت، تين داىار، و  األماكن الواقعة في محور تيت -
ن أمقال.ايكار، و   ا 

 المنطقة الثانية: جبال تافداست، مرتوتك، وأمدرور. -
ابتداء من النطاق  اليميديرال طاسيمي االراك، ومن األحنت، و المنطقة الثالثة: أدرار وجب -

اسجراد، وايميدير -السابق لمطاسيمي في أراك تين خميفة، وتيديكمي الجنوبي حتى وادي وآلن
 أوسادرت.

التي ىي منفذ  المنطقة الرابعة: أحراش إن غار المتحجرة، وفجارة الزواء، وعقبة إن الحجات -
 ة".األراضي التي تتكون منيا "حظيرة أىقار الوطنيإلى ىضبة تادمات و 

  الحظيرة الوطنية لمتاسيمي: -ب
 16المؤرخ في  168 – 72رقم  التنفيذي أنشأت ىذه الحظيرة الوطنية استنادا إلى المرسوم   

الذي يتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية  1972يونيو  27ىـ الموافق لـ 1392جمادى الثانية عام 
 والمؤسسة العمومية المكمفة بتسييرىا. 1لمتاسمي

ىـ 1407شعبان  22المؤرخ في  88-87رقم  التنفيذي من المرسوم 3تشمل حسب المادة    
 حدودىا الجغرافية:يضبة التي تدعى "تاسيمي أزقار" و أراضي ال 1987أفريل  21الموافق لـ 

 من الشرق: الشريط الحدودي مع الجماىيرية العربية المميبية.   
 تافساست غربا. ية النيجر حتى وادلحدود مع جميوريمن الجنوب الشرقي: ا   
 -من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي: يسمك حدىا إيدمبو حتى تمتقي بالجرف في عموتين   

 نوار، ويمتد ىذا الجرف إلى إمقيد.
-يجسده طريق إليزيو  الكثبانبل ىو منطقة التماس بين اليضبة و من الشمال: يكون حد الج   

 إليزي تارت غير المعبد شرقا.إمقيد المعبد غربا، وطريق 
 تدمج في الحظيرة.تييوداين مناطق متاخمة و إدمير و تشكل مكتبات  -

وىذه األراضي التي تتكون منيا" حظيرة التاسيمي الوطنية" معينة في التصميم الممحق بأصل ىذا 
 المرسوم.

 
                                                 

الجريدة الرسمية الجزائرية الديموقراطية  ، يتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية لمتاسمي،168 –72المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .08م، ص:1972يونيو  27ىـ الموافق لـ 1392جمادى الثانية عام  16في  الشعبية،
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 المراكز: -1-1-6
، بحث تساىم في حماية التراث األثريأسست الدولة الجزائرية من خبلل وزارة الثقافة مراكز    

  والتي تتمثل في:
 التاريخ:البحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمم اإلنسان و المركز الوطني في  -أ

ىـ 1413ذي الحجة  24المؤرخ في  141 – 93أنشأ المركز بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم    
ن تحويل المركز الوطني لمدراسات التاريخية إلى مركز المتضم   1993يونيو  14الموافق لـ 

 -03المرسوم التنفيذي رقم ما قبل التاريخ وعمم اإلنسان والتاريخ، و وطني لمبحوث في عصور 
يتمم المرسوم الذي يعدل و  م2003 ديسمبر 01ىـ الموافق لـ 1424شوال  07المؤرخ في  462

 التنفيذي السابق ذكره.
التاريخ، وتشمل قبل التاريخ وفي عمم اإلنسان و  حاث في ميدان عموم مايقوم المركز باألب   

تفاعبلتيا مع المحيط من عصور ما قبل التاريخ اإلنسان والتجمعات البشرية وممارساتيا الثقافية و 
 إلى أيامنا ىذه.

كوين األثري التاريخي مما لو عبلقة بميمة تو  الجيومرفولوجيةيقوم بجميع األعمال ذات الطابع    
تعميميا في ميادين رتبطان بيدفو، وفي نشر المعرفة و رصيد وثائقي وبنك لممعطيات ي

 .1اختصاصو
 :2عمم اآلثار المركز الوطني في -ب
ي مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وتكنولوجي تيتم بالتراث األثري الجزائري بكل حقبو، ى   

 22لـ وافقلما ىـ1426القعدة عام  ذي 20 يؤرخ فلما 491– 05رقم تنفيذي المرسوم بمقتضى ال
ام ألحك اتطبيقعمم اآلثار، و  تضمن إنشاء مركز وطني لمبحث فيلما ،م2005سنة  ديسمبر

  لـ وافقىـ الم1420عام شعبان 8 في ؤرخالم 99 - 256 رقم رسوم التنفيذيالم من 9 دةالما
، وبمقتضى القرار الوزاري المؤسسة وعمميا إنشاء يةكيف يحدد الذي ،م1999سنةر نوفمب  16

                                                 
، المتضم ن تحويل المركز الوطني لمدراسات التاريخية إلى مركز وطني لمبحوث في 141– 93التنفيذي رقمالمرسوم  -1

ذي الحجة  24المؤرخ في  الجريدة الرسمية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عصور ما قبل التاريخ وعمم اإلنسان والتاريخ،
 .10م، ص:1993يونيو  14ىـ الموافق لـ 1413

الجزائرية ، المتضمن إنشاء مركز وطني لمبحث في عمم اآلثار، الجريدة الرسمية 491– 05م التنفيذي رقم المرسو  - 2
  .18م، ص:2005ديسمبر سنة  22ىـ الموافق لـ1426ذي القعدة عام  20المؤرخ في  الديموقراطية الشعبية،
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م، حدد فيو التنظيم 2009سبتمبر  2ىـ الموافق لـ 1430رمضان عام  12المشترك المؤرخ في 
  دوائر البحث(.و  ة والتقنيةاإلداري) الداخمي لممركز الوطني لمبحث في عمم اآلثار

 :1مجاالتيا في دوائر البحث ىي -
 دائرة عمم اآلثار التاريخي. -   
 اإلنتاج والثقافة المادية. دائرة -   
 دائرة الخرائط األثرية. -   
 دائرة اآلثار والمحيط. -   
 المخابر:  -1-1-7 

 والبحث العممي توجد مجموعة من المخابر البحثية التي اعتمدت من قبل وزارة التعميم العالي   
يمكن ترقيتو، و تراث المادي وتعمل عمى ال حماية تنشط في مجال م2012و م2008بين سنوات 

لة ليا قانونا إجراء الييئات الوطنية المخو  ات الجرد بالتعاون مع المؤسسات و أن تساىم في عممي
 مثل ىذه العمميات.

 البناء:مديرية التعمير و  -1-2
ي مؤسسة تسير في إطار الحفاظ عميو، وىحاسم في حماية التراث الثقافي و ليا دور فعال و      

حماية  احترام الجودة في األعمال المعمارية بمراعاةو عمى التييئة العمرانية،  القوانين والتشريعات
 الطبيعية.المواقع األثرية والتاريخية والمعالم الثقافية و 

وتعمل مديرية التعمير من خبلل مخططات التييئة العمرانية عمى حماية المحميات األثرية      
األحكام عند وكذا مراعاة الشروط و ، 90/29العمرانية  ذلك طبقا لقانون التييئةالمواقع األثرية و و 

المؤسسات العمومية، كما تسير عمى حماية التراث األثري في إطار البناء لمخواص و  منح رخص
 .98/04القانون الخاص بحماية التراث 

 مكاتب الدراسات: -1-3
بالمساىمة في الجرد، معاينة فع الة في الحفاظ عمى التراث الثقافي، تعمل بطريقة مباشرة و    

قد عممت الوزارة الوصية رغبة في ضمان حماية ير عمى تنفيذىا، و الس  ، إعداد الدراسات و المعالم
أفضل لمتراث الثقافي، بتحديد تخص ص الميندسين المعماريين لممعالم األثرية، وكذا كيفيات 

                                                 
الجزائرية الجريدة الرسمية  لمبحث في عمم اآلثار،حدد فيو التنظيم الداخمي لممركز الوطني  القرار الوزاري المشترك، - 1

 .12م، ص:2009سبتمبر 2ىـ الموافق لـ 1430رمضان عام  12الديموقراطية الشعبية، المؤرخ في 
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ارية المقترحة لمت صنيف أو المصن فة أو ممارسة األعمال الفنية المتعم قة بالممتمكات الثقافية العق  
مة في قائمة الجرد االضافي لحساب اإلدارات  الجماعات المحم ية الت ابعة لمدولة و المسج 

ـ ى 1424شعبان عام  9المؤر خ في  322-03والمؤس سات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 
فنية المتعم قة بالممتمكات الثقافية يتضمن ممارسة األعمال ال ،م2005أكتوبر سنة  5الموافق لـ 

ىـ الموافق لـ  1426ربيع األو ل عام  4، ليأتي بعده القرار الوزاري المؤر خ في 1العق ارية المحمية
ة بتنفيذ األعمال الفن ية عمى الممتمكات الثقافية  م،2005أفريل  13 المتعم ق باألحكام الخاص 

لش روط المنظ م لتعيدات ممارسة األعمال الفن ية المتعم قة العق ارية المحمية، كما تم  تحديد دفتر ا
ربيع الثاني عام  20بالممتمكات الثقافية العق ارية المحمية في القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 

 م.2005ماي سنة  29ىـ الموافق لـ 1426
مو لترميم الممتمكات الثقافية فقد أما ميام مكتب الد راسات و     تم  تحديدىا في القرار طرق تدخ 

م، حيث يحد د 2005ماي سنة  31ىـ الموافق لـ  1426ربيع الثاني عام  22الوزاري المؤر خ في 
 ميام ممارسة األعمال الفن ية المتضم نة ترميم الممتمكات الثقافية العق ارية المحمية.

 :المجتمع المدني -1-4
بأىمية التراث، كما يشارك ثبلثة ممثمين عن التحسيس التوعية و الجمعيات التي تسير عمى    

 الحركة الجمعوية المكمفة بالتراث الثقافي يعينيم الوالي من بين المنخرطين في جمعيات
تثمينو بصفة استشارية في المجنة الوالئية ي حماية التراث الثقافي المحمي و بإسياماتيم ف

 .2لمممتمكات الثقافية
 الدولية: المنظمات -2

دولية منظمات و  قاد إلى إقامة مؤسسات ،ما يرتبط بولتراث وحمايتو و ي باالعالم االىتمام إن     
قامت منظمة  إذ ،بالتالي رعايتو خاصة بعد الحرب العالمية األولىحمايتو و و  بو االىتمامتتولى 

ليونسكو التي قامت بالمساعدة مثل منظمة ا ة عنياتحدة والمنظمات المتخصصة المتفرعاألمم الم
لدولي جمس امال ICOMOS األثريةالمواقع ىيئات تساعد عمى حماية المباني و إحداث عمى 

                                                 
 يتضمن ممارسة األعمال الفنية المتعم قة بالممتمكات الثقافية العق ارية المحمية، ،322-03المرسوم التنفيذي رقم  - 1

م، 2005أكتوبر سنة  5ىـ الموافق لـ  1424شعبان عام  9المؤر خ في  الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية
 .17ص:

 .05، ص:14، المرجع السابق، المادة 104-01المرسوم التنفيذي رقم - 2
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 المركز الدولي لحماية الممتمكات ،ICOMالمجمس الدولي لممتاحف و  ،المواقع األثريةلممباني و 
 :1بروماICCROM)اإلكروم( ترميمياو  الثقافية

 اليونسكو: -2-1
وىي اليوم  م،1945ست عام تأس   ،الثقافة )اليونسكو(العمم و ية و منظمة األمم المتحدة لمترب    
تجتمع بصفة المجمس التنفيذي( ر العام و )المؤتم ،دولة من الدول األعضاء 191لف من تتأ

من ضمن أىداف  ،تحديد األولويات ووضع أىداف لؤلمانة العامةو  ،دورية لضمان حسن أداء
تيدف من خبلل ذلك لذي تشكل اآلثار جزءا ىاما منو و االحفاظ عمى التراث العالمي و سكو اليون

 إلى تحقيق التنمية المستدامة لمشعوب.
ورشات عمل مع الجيات الرسمية في لقاءات ومؤتمرات و  باستمراروألجل تحقيق ذلك تعقد     

 الدول األعضاء.
 (: ICCROMية وترميميا)المركز الدولي لدراسة وصون الممتمكات الثقاف -2-2
أنشأتيا اليونسكو في  ،ىو منظمة دولية حكومية يقع مقرىا في روما )إيطاليا( اإلكروم إن      
التوثيق والمساعدة ببرامج في مجال البحوث و  االطبلعوتتمثل مياميا النظامية في  ،م1956عام 

 .2الغير المنقولالمنقول و يدف صون التراث األثري توعية الجميور بالتقنية والتدريب و 
وأعضاءه من كل دولة من الدول التي أعمنت  ،س لحفظ ووقاية التراث األثريىدفو مكر      

التي يبمغ و  ،ىي موجودة لخدمة المجتمع الدولي ممثبل في الدول األعضاء فيياو  ،إلييا االنضمام
ز وىي المؤسسة الوحيدة من نوعيا في العالم لتعزي ،125دىا في الوقت الحاضر أكثر من عد

 .الغير المنقولةو عمى حد سواء المنقولة  ،حفظ جميع أنواع التراث الثقافي
ترميم الممتمكات الثقافية في الجمسة التاسعة ار تأسيس المركز الدولي لدراسة وحفظ و جاء قر    

 .اإليطاليةعمى دعوة الحكومة  بناءم 1959لممؤتمر العام لميونسكو في نيودليي عام 
افي فضبل عن زيادة الوعي إلى تحسين نوعية الحفاظ عمى التراث الثق دور المركزييدف    

بالنسبة لممستقبل من خبلل عالم اليوم و  ىو يساىم في المحافظة التراث الثقافي فيو  ،بأىميتو

                                                 
مجمة  ،الكتاب العرباتحاد شوقي شعث، المعالم التاريخية في الوطن العربي وسائل حمايتيا وصيانتيا وترميميا،  -1

  .297، ص:م2006كانون األول  26الموافق لـ ىـ  1427 دمشق، ذو الحجة ،104العدد  ،العربيالتراث 
 المرجع السابق، ،...، المبادئ التوجيييةالعالمي الثقافي والطبيعياليونسكو، المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث  - 2

 .19:ص
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وعية تالمساعدة التقنية و  ،البحوث ،التوثيق ،التدريب :مسة مجاالت رئيسية من النشاط وىيخ
 الحماية.الجميور في مجال المحافظة و 

 :التدريب 
عن طريق أنواع جديدة من المواد التشجيع عمى التدريب ساىم المركز في المحافظة و ي     

 م.1956وتنظيم أنشطة التدريب الميني في جميع أنحاء العالم ،دوات التعميميةاألو 
 :التوثيق 

من  89000أكثر من  ،المكتباتالمعالم الرائدة في مجال الحفظ و واحدة من  ،المنظمة   
المركز لو و  ،لغة 40االت المتخصصة في أكثر من المجالكتب والتقارير و  ،المداخل المتصمة

صورة باإلضافة إلى ذلك يقدم ىذا الموقع معمومات شاممة عن األحداث  17000أكثر من 
 التراث. استعادةمجال الحفظ و الدولية وفرص التدريب في 

 البحث: 
اجتماعات لوضع منيجيات ونظم مشتركة لتشجيع وتعرف التراث تنسيق يكون ذلك بتنظيم و      

يجاد المعالثقافي دوليا و   يير الحديثة البلزمة لحفظ الممارسة.اا 
  المساعدة التقنية:التعاون و 

وزيارات  ،كما ىو عبارة عن مشورة وتقنية ،الشركات في التعاونو  يننييع الميإشراك جم     
 التدريب.لمتعميم و  ،تعاونية

 :توعية الجميورية 
الدعم لحفظ و ألنشطة لزيادة الوعي العام غيرىا من امواد التدريس وبنظم حمقات عمل و  تنشر     
 .التراث

 إكوموس: -2-3
يقع مقرىا في باريس  ( ىو منظمة دولية حكوميةالمواقعإكوموس )المجمس الدولي لآلثار و     

نظرية صون التراث  تطبيقيتمثل دوره في تعزيز و  ،م1965وقد أنشئ في عام  ،)فرنسا(
ئ الميثاق الدولي لصون ويقوم نشاطو عمى مباد ،1تقنياتو العمميةو  ومنياجياتلمعماري والتراث و ا

 .2م )ميثاق البندقية(1964اآلثار وترميميا لعام المواقع و 
                                                 

1  - www.International.icomos.org/Fvenis.htm. 
2

  .2-1ميثاق البندقية، المرجع السابق، ص: - 
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دراجيا : تقييم الممتمكات المرشحة إلدور إكوموس عمى ما يمي يشمل باالتفاقيةفيما يتعمق     
وتقديم  ،طرافدراسة طمبات المساعدة الدولية التي تقدميا الدول األو  ،في قائمة التراث العالمي

 .1ء القدراتالدعم في مجال أنشطة بناالمساىمة و 
 :*الثقافةالعموم و المنظمة العربية لمتربية و  -2-4

وىي متخصصة  ،تعمل في منظمة المؤتمر اإلسبلمي اإليسيسكو منظمة دولية متخصصة    
 .االتصالدين التربية والعموم والثقافة و في ميا

العموم والثقافة لمتنسيق بين الوكاالت المتخصصة بمنظمة شئت المنظمة اإلسبلمية لمتربية و أن   
يكون و  ،بين الدول األعضاء بالمؤتمرو  ،الثقافةمجال التربية والعموم و المؤتمر اإلسبلمي في 

المممكة  ،اسوقد أنشئت خبلل المؤتمر اإلسبلمي العاشر لوزراء الخارجية )ف ،مقرىا بالمغرب
الدول اإلسبلمية  خارجيةعمى إثر توصيات مؤتمر وزراء  ،م(1979مارس  8-12المغربية:
 21إلى  17في جميورية السنغال في الفترة من  ،في دورتو التاسعة العادي في دكارالمنعقد 

 .2م1978 أفريل 28إلى  24ىجري الموافق من  1398جمادى األولى 
العموم في مدينة القيروان بتونس الثقافة و أسست المنظمة العربية لمتربية و  عمى إثر توصيات    

 العرب عمى صيانة المدنبين الحكومة التونسية مركزا لتدريب العاممين بينيما و  اتفاقبموجب 
ان لممتدربين من البمدان أقامت ليذه الغاية عدة دورات في القيرو التاريخية بالوطن العربي و 

 .3المعمارية في مدينة القيروانمى توثيق بعض العناصر التراثية و كما ساعد المركز ع ،العربية
في أىداف المخططين لندوة  الثقافة معالعموم و مة اإلسبلمية لمتربية و تشترك أىداف المنظ    

ىذا بتوعية في األىمية و  استمرارحتى يكون ليا  ،المواقع األثريةبحاضر المعالم و  االىتمام
 معالمياعمى األخص مواقعيا و ممتمكات الثقافية و األعضاء بضرورة المحافظة عمى ىذه ال

                                                 
المبادئ التوجييية...، المرجع السابق،  ،المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي و،اليونسك - 1

 .20ص:
 .01، ص:01م، المادة1982ىـ الموافق لـ1402ميثاق المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة، فاس،  ،اإليسيسكو -*

2  - www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm. 
 .295شوقي شعث، المرجع السابق، ص: - 3

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm
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وبما يسمح بإطالة عمر  ،المعنويود عمى مجتمعاتيا بالنفع المادي و بما يع استغبللياو  ،األثرية
 م.2000الجزائر في ىذه المنظمة سنة  انخرطت وقد ،1والتسيير طريق الحفظبقاءىا عن آثارىا و 

 المدن األثرية العالمية: منظمة -2-5
م بمدينة فاس 1993بر سنة سبتم 8ىي منظمة عالمية غير حكومية تأسست المنظمة في     

قائمة التراث في  اليونسكومدينة لديو موقع أثري مسجل لدى  215تضم المنظمة  ،بالمغرب
تأىيل طريقة اإلدارة حسب ىذه المدن لتقميم و تيدف المنظمة إلى مساعدة  ،العالمي عمى ترابيا

 .لمتطمبات الخاصة لممواقع المسجمةا
مدن الميثاق الدولي لحماية الماية التراث الثقافي والطبيعي و ح اتفاقيةتساىم المنظمة تطبيق    

الدولي لمتعاون وتبادل الجيوي و إعطاء األولوية عمى المستوى  ،المواقع األثريةالتاريخية و 
حسب  ،تعاون مع المنظمات المختصةىذا بالو  ،ن كل المدن التاريخية لمعالمالمعمومات والعموم بي

 .لمقيمة األثرية ذلك توعية الشعوبكو  ،ن عمى اإلدارة المحميينحاجات العاممي
 :الدولية والجزائرية حماية التراث الثقافي اتيعتشر  – ثالثا
شتركة تتفق عمييا الدول تشريعات موأساليب و  مبادئاتت الحاجة الماسة إلى وضع أسس و ب   
التي تعد مطمبا ضروريا لمحفاظ عمى التراث الثقافي، وىذا يتكامل من خبلل طرح و  األنظمةو 

 فع ال.لضمان تحقيق الحماية بشكل عممي و معايير تقنية تطبيقية 
 االتفاقيات الدولية:التوصيات و و واثيق الم -1

أصبح الرسومات، حيث فية في ىذه االتفاقيات المباني والمنحوتات و تشمل الممتمكات الثقا   
وات االىتمام بحماية التراث المبني يأخذ صفة عالية في القرنين السابقين، إذ كانت ىناك دع

 خاصة في ظلة لممحافظة عمى التراث العالمي و توصيات دوليعديدة تيدف إلى وضع مواثيق و 
شكل المعالم المعمارية بمن العوامل التي أضرت باآلثار و  غيرىاو  ،عمميات النمو العمراني الريعة

 كبير.
 
 

                                                 
الثقافة في العناية يود المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم و ج الثقافة،مة اإلسبلمية لمتربية والعموم و إيسيسكو، ميثاق المنظ - 1

 .239:م، ص 2006ىـ /1427أمال المستقبل، الرباط ،ربية التقميدية، طموحات الحاضر و بالمدن الع
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 :1الميثاق اإليطالي لمترميم -1-1
م 1883صدر أىميا عام ع عشر، و سبدأت أىم المواثيق تظير في أوروبا في نياية القرن التا   

 :فيما يمي موجز لتوصيات ىذا الميثاق، و 2الميثاق االيطالي لمترميم
ليس ترميميا، بمعنى تجنب التاريخية بإصبلحيا عند الحاجة و تقوية المعالم يجب حماية و  -

 إضافة عناصر جديدة أو تجديد المبنى.
في حالة وجود حاجة ماسة لوضع اضافات أو تجديدات من أجل الحفاظ عمى تماسك المبنى  -

 يفي حالة عدم معرفة شكل الحالة األصمية لجزء من المبنى الذ، و أو ألسباب أخرى ضرورية
ديدات يجب أن تعمل بشكل يختمف عن طابع المبنى التجاإلضافات و  راد إعادة بنائو، فإن  ي

التجديدات مع الشكل عمى أن ال تتعارض ىذه اإلضافات و األصمي، مع الحرص في الوقت نفسو 
 .3الجمالي لممبنى

 االضافات التي توضع في جميع األحوال متميزة عن الشكل األصمي أو يوثق يجب أن تكون -
يجب أن تكون االضافات و  عمى ىذه االضافات تاريخ اضافتيا حتى ال تخدع عين الناظر،

 .4اليندسيةورية فقط ألسباب إنشائية بسيطة وخالية من التفاصيل المعمارية و ضر 
التي توجد في بيئة خاصة اء كانت منحوتات أو لوحات فنية و و ساألعمال الفنية المتميزة تشير  -

تدخل محصورة لذا يجب أن تكون عممية الطبيعتيا األثرية، و إلى قدميا و  أو تحتوي عمى ألوان
 ه المعالم.فقط في الحفاظ عمى ىذ

ينصح بإزالة الحقب الزمنية المختمفة أثرا، و  تعتبر جميع اإلضافات التي حدثت عمى المبنى في -
باأللوان جميع أعمال ين التفاصيل الفنية، مرفقإلى وزارة التربية مع الرسومات و ىذه الصور 

أسباب ىذه  يجب ارفاق تقرير يوضحالحفاظ والتثبيت واإلضافة والتجديد واالستبدال والحذف، و 
ويجب إبقاء صورة عن جميع ىذه األعمال في المبنى المراد ترميمو  ،األعمال موثقة بالصور

 واالحتفاظ بو بعد الترميم في نفس الموقع.
 التاريخ في لوحة تعم ق في المبنى. ئيسية و كتابة أعمال التنفيذ الر  يجب -

                                                 
 .5-1م، ص:1883ميثاق إطاليا لمترميم، أىمية  وأساليب الترميم، إيطاليا،  - 1

2  - Roselli,p, Restoration of the City this Day(trans), Alliena, Firenze, 1991, p:18.  
 .15أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 3

4 - Roselli,p, op.cit, p: 20. 
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ساس في قراءة موجزة ليذا الميثاق تجدر اإلشارة إلى األىمية التاريخية لو في وضع لبنة األ   
ىمية التوثيق أموب التعامل مع التراث المبني، و خاصة فيما يتعمق بأسأمام المواثيق التي تمتو، و 

 تواصميا.في حفظ المعمومات و 
 :1م1931ميثاق أثينا -1-2
ول لمميندسين المعماريين والفنيين من اآلثار التاريخية، األفي المؤتمر الدولي  اعتمدت    
لتاريخية توصيات جديدة عمى ما سبق ذكره بيدف حماية المعالم ا أضاف، إذ 2م1931أثينا

 و التالي:قد جاءت التوصيات في إدارة عمميات الحماية عمى النحوالطبيعية في العالم، و 
ذلك لتجنب تفاقم المشاكل التي الدورية لممباني التاريخية، و و  التركيز عمى الصيانة المستمرة -

 تتعرض ليا ىذه المعالم.
التشريعات التي من شأنيا أن تحمي معالميا لوثيقة الدول عمى وضع القوانين و حث ت ا -

 العامة عمى حساب الخاصة.التاريخية، وقد أكدت أيضا عمى إعطاء األولوية لممصالح 
في حالة عدم القدرة في الحفاظ عمى االثر الذي اكتشف بعد عمميات الحفر فإن و من األولى  -

 إعادة الردم عميو.
الترميم، ويشترط أن حاالت الضرورة لمعالجة التقوية والدعم و يمكن استخدام المواد الحديثة في  -
 يؤثر سمبا عمى طبيعة المبنى الجمالية. ال
ين في العموم والفيزياء والكيمياء و التعاون ال - ذلك في دعم البحث العممي مشترك بين المختص 

 بين الدول ونشر األبحاث التطبيقية.
م، خصوصا إذا كانت عند إنشاء مبان بالقرب من المعالم التاريخية في أن تحترم ىذه المعال -

ن خبلل مزروعات زخرفية ذلك مالمعالم، و لفراغات المحيطة بيذه يجب العناية باقريبة منيا، و 
، يوصي الميثاق بعدم وضع أية لوحة دعائيةيتبلءم مع المعالم التاريخية، و  ذات طابعاألشكال و 

ثة صوتيا أو مناخيا بالقرب  أو أسبلك كيربائية أو أسبلك تمغراف أو السماح بإنشاء مصانع ممو 
 من ىذه المعالم التاريخية.

 المؤسسات المعنية فييا ما يمي:الدولة و يطمب الميثاق من  -
o السرد التاريخي.رات خاصة وترفق عمييا الصور و أن توث ق المعالم التاريخية في استما 

                                                 
 .4-1م، ص:1931ميثاق أثينا، حماية المعالم التاريخية والطبيعية في العالم، اليونان، - 1

2 - Roselli,p, op.cit, p: 20. 
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o .أن تنشئ أرشيفا يحفظ الوثائق المتعمقة بالمعالم التاريخية فييا 
o ض أن يعمن المكتب العالمي لممتاحف في منشوراتو عن أساليب الحفاظ التي تستعمل في بع

 التدخبلت النموذجية لحماية المعالم التاريخية.
 :1م1964ميثاق البندقية، ماي  -1-3

م، وتم  1964والفنيين من اآلثار التاريخية، البندقية  لمعماريينان المؤتمر الثاني لمميندسيأقيم    
 .2م1965اعتماده من طرف إيكوموس) المجمس الدولي لآلثار والمواقع( سنة

ح أساليب جوىرية لميثاق الجاء     ىو يعد بذلك محفاظ عمى الممتمكات الثقافية، و بمنيجية توض 
 ىي كما يمي:لجانب اإلداري في ميثاق أثينا، و مكمبل لمتوصيات التي غمب عمييا ا

بحماية ال تقل  أىمية عن الحماية البيئة الطبيعية التي تشك ل شاىدا  يحظى المعمم التاريخي -   
عمى الموروث الثقافي  لكنلحماية فقط عمى المعالم الميمة و تاريخيا ما، وال تطبق ىذه ا

 الذي يحتفظ في الوقت نفسو بمعان ثقافية متمي زة.المتواضع و 
التقنيات التي موعة مختمفة من العموم و شكبلن مجترميميا يالحفاظ عمى المعالم التاريخية و  -   

 .3حمايتوي دراسة الموروث التاريخي و يمكن أن تساىم ف
 الشواىد التاريخية.ييدفان إلى حماية العمل الفني و  ترميمياالحفاظ عمى المعالم التاريخية و  -   
مع، وعممية الحفاظ عمى المعالم التاريخية يجب أن يسانده توظيف ذو فائدة تعود إلى المجت -   

 شكمو.تغي ر من توزيع المبنى و  تأىيل المبنى حسب وظيفة معينة يجب أن ال
وف البيئية التقميدية المحيطة، الظر  عممية الحفاظ عمى المبنى يجب أن تتناسب مع طبيعة -   
ن العبلقات بين يجب أن ال يكون ىناك أي ىدم أو إضافة أو استخدام من شأنو أن يغير مو 

 األلوان.نة و الكتل المكو  
لذا  ،عميو أو عن البيئة التي يقع فيياال يمكن فصل المعمم التاريخي عن التاريخ الشاىد  -   

فإن نقل جزء من المعمم أو المعمم بأكممو ال يمكن أن يكون مقبوال باستثناء الضرورة التي من 
رة وطنيا و  شأنيا أن تحمي ىذا المعمم أو أن  .4لذلكدوليا يكون ىناك أسباب مبر 

                                                 
 .2-1ميثاق البندقية، المرجع السابق، ص: - 1

2  - Roselli,p, op.cit, p: 28. 
3- Ibid, p: 38. 
4- Ibid. 
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ال يجوز فصل ىذه والرسومات والديكورات جزءا من المعمم و  تشكل العناصر المنحوتة -   
 حفاظ عمييا.حبل وحيدا لم الفصل بوصفو العناصر عنو باستثناء الحاالت التي تتطمب

ابرازىا باحترام الجوىر لى الحفاظ عمى المعاني الشكمية والتاريخية لممعمم و ييدف الترميم إ -   
ن كان الترميم أعمال إعادة بناء حتى و  ويجب أن يتجن ب ،ديم من خبلل الوثائق الدالة عميوقال ا 

يثة تثبت تنفيذه في ذلك ضروريا ألسباب جمالية، كما يجب أن يتمي ز الترميم بوضع شواىد حد
 تاريخية.ميم المعمم دائما دراسات أثرية و ثم يجب أن يسبق تر  ،عصرنا الحالي

 ستخدامثبيت المعمم يمكن أن يكون باتو تكون التقنيات التقميدية غير مناسبة فإن دعم  عندما -   
 كافة الوسائل الحديثة التي تثبت عمميا سبلمة استخداميا.

عند الترميم يجب الحفاظ عمى جميع العناصر التي تشكل المعمم طبقا ألي عصر بنيت بو  -   
ال يعني إزالة احدى الطبقات التي و  ،ل ىدف الترميموحدة الطابع ال تشكدون استثناء، لذا فإن 

 .1ات التي يراد ابرازىاأضيفت في الحقب التاريخية المختمفة عمى المعمم أن يا أقل أىمية من الطبق
القرارات الخاصة بالترميم عمى ى قيمة العناصر المراد إزالتيا و يجب أن ال يعتمد الحكم عم -   

 المسؤول عن المشروع.
قودة في وضعيا مع الشكل العناصر المف الستبدالب أن تنسجم المواد التي تستخدم يج -   

يجب أن تتمي ز عن المواد األصمية حتى ال يشكل ذلك تزييفا ليا، ويجب أن يراعي في العام، و 
 القيمة التاريخية.و  ذلك الشكل الجمالي

اتزان مكوناتو تناسقيا مع جميع عناصر المبنى و  اإلضافات غير مسموح بيا إال في حال -   
 .2وعبلقتو المتناغمة مع البيئة المحيطة

، بيدف حماية جميع مكوناتو ومواصمة المعالم التاريخية لمعالجات خاصةيجب أن تخضع  -   
 استخداميا.

 م1956التوصيات التي وردت في قرارات اليونسكوب أن تتبع أعمال الحفر تعميمات و يج -   
يسمع بأعمال إعادة تركيب القطع يمنع أية أعمال إعادة البناء، و و  ،المتعمقة بالحفريات األثرية

عادة تكامل أجزاءه.  الموجودة في الموقع من أجل الحفاظ عمى المعمم وا 

                                                 
1-  Roselli,p, op.cit, p: 39. 
2 - Ibid. 
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تحميمية مبينة من خبلل  دراساتالترميم والحفر توثيق غني و يجب أن يرافق أعمال الحفاظ و  -   
 . 1وجميع خطوات الدعم واألعمال الفنية المختمفة التي تتم خبلل التنفيذصور، رسومات و 

من الباحثين  مرأىتوضع عمى وثائق في مباني األرشيف العامة و يجب أن تحفظ ىذه ال   
 ويوصى بنشر ىذه األعمال.

يفية كية في تحديد المباني التاريخية وماىيتيا و بميثاق البندقية تستكمل أىم المواثيق الدول    
التعامل معيا عمما بوجود مواثيق دولية عديدة ال يتسع المجال لمبحث فييا في بحثنا ىذا، ولكن يا 

 منيا عمى سبيل المثال:التوصيات السابقة الذكر و اثيق و ال تقل  أىمية عن المو 
 م(.1954اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسم ح)اتفاقية الىاي 
 م.1956 بشأن المبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقيا في مجال الحفائر األثرية، توصية 
 نقل ممكية الممتمكات التدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استراد وتصدير و  اتفاقية بشأن

 م.1970الثقافية بطرق غير مشروعة
 م.1972الميثاق اإليطالي لمترميم 
 م.1975ــ ميثاق أمستردام الميثاق األوروبي لحماية التراث المعماري 
 م.1976دورىا في الحياة المعاصرة ية بشأن صون المناطق التاريخية و توص 
 ميثاقICOMOS-IFLA  م.1981لحماية الحدائق التاريخية، فمورانس 
  م.1985ميثاق غرناطة، أكتوبر 
 م.2001اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 
  م.2002التراث العالمي اعبلن بودابست بشأن 
  م.2003اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير مادي 
العموم )اليونسكو( لحماية الممتمكات ت منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة و توصيا -1-4

 :2الثقافية العالمية
ات الحفاظ عمى توجيو عمميأطر عامة يتم من خبلليا تنظيم و  اىتمت اليونسكو بتحديد   
ت التي أقر ت من خبلل الطبيعي لمبشرية، وتأتي عمى سبيل المثال التوصياموروث الثقافي و ال

ذلك التقنيات و المسؤوليات و ت عممية تساىم في تحديد الميام و لمؤتمرات الدولية بدالالاالدراسات و 
                                                 

1- Roselli,p, op.cit, p: 40. 
2

 .138-129:ص المرجع السابق، ،...التوصياتاليونسكو، االتفاقيات و  - 
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دارية و بتبني تدابير عمم تشريعاتيا يمكن لمدول أن تعد ل و  ،تشريعية ومالية مختمفةية وتقنية وا 
لعامة الطبيعية باعتمادىا عمى كثير من األطر امقة بحماية ممتمكاتيا الثقافية و المحمية المتع

التي أقر ىا المؤتمر العام أثناء دورتو المحددة في ىذه التوصيات والتدابير عمى الصعيد الوطني و 
 :1تيايمي ألىميالتي نورد بعضا منيا فيما م و 1972سابعة عشرة في باريس عام ال
 :التقنيةالتدابير العممية و  -1-4-1
البلزمة ، عمى ضرورة أن تتخذ الدول االعضاء الترتيبات 21و 20و 19تؤكد المواد رقم    

التكاليف  بشكل دائم حتى تتفادى القيام بعمميات باىظةلصيانة تراثيا الثقافي والطبيعي بعناية و 
اء رقابة منتظمة عمى بير إلجر االيونسكو باتخاذ التدصي ليذه الغاية تو ، و يستمزم تمف ىذا التراث

طبيعي وفقا لئلمكانيات العممية والتقنية والمالية المتوفرة لدى ىذه الىذا التراث الثقافي و عناصر 
قبل الشروع قة يقوم بيا مختص ون وفي ىذا الخصوص توصي أيضا بإجراء دراسات متعم   ،الدول

األساليب الفعالة لدعم حماية عناصر التراث الثقافي بأن تقوم الدول بدراسة بأي عمل، و 
تحديد الوسائل التي بط المشكبلت العممية والتقنية والفنية المطروحة و والطبيعي تبحث في ترا

 .2تستخدم لمعالجتيا
مظير التقميدي لمممتمك بضرورة الحفاظ عمى الوظيفة األصمية وال 23و 22وتتعمق المواد    

يقمل  وظيفة أخرى أكثر مبلئمة، بشرط أال   ثما كان ذلك مناسبا أو تستند إليياالطبيعي حيالثقافي و 
د تدخل بو ذلك من قيمتيا الثقافية وأن ال ينشأ بناء جديد أو إعادة تشكيل لوحداتو األصمية التي ق

 .3األلوان القائمة بين األثر المعني والبيئة المحيطة بوبسبب عبلقات االحجام و 
ئة ليصل البيسان بين اآلثار و اإلنمية االنسجام الذي حق قو الزمن و أى 24وتوضح المادة رقم    

لذا تدعو إلى عدم الترخيص بعزل أثر بإزالة المعالم المحيطة بو، أو  ،إلى حالة متزنة مع الوقت
 ات ممحة.لمعالجة مشكمة تبررىا اعتبار  ستثنائيةاإذا كان ذلك وسيمة  إزاحة أثر عن مكانو إال  

ضارتنا لمتنبيو عمى اآلثار الضارة التي قد تنجم عم ا تفضي إليو ح 25تنقل المادة رقم      
دمات لتدعو إلى وضع تدابير فنية مناسبة لمقاومة آثار او  ،الحديثة من تقدم تكنولوجي تموث والص 

                                                 
 .138-129:ص المرجع السابق، ،...التوصياتاليونسكو، االتفاقيات و  - 1
 .18أحمد حسين أبو الييجاء، المرجع السابق، ص: - 2

3  - http:// www.International.icomos.org/Fvenis.htm. 
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منيا الطبيعية و  سبباتاآلالت أو تمك التي تنجم عن المزازات التي تحدثيا وسائل النقل و االىتو 
 الفيضانات.الزالزل و 

احتياجاتيا الثقافية مباني مت صمة بطبيعة المجتمعات و عمميات إصبلح ال 26تعد  المادة و    
واالجتماعية، لذا فإن اصبلح كل منطقة يعتمد عمى خصوصياتيا، حتى تكون ىذه العمميات 

الذي يتم  ترميمو يحقق ذاتو بالموقعكين اإلنسان من أن يعمل وينمو و مبنية لتم
1. 

 :التدابير اإلدارية -1-4-2
 بشكل مختصر إلى ما يمي:الدول األعضاء و  39إلى  29ن رقم تدعو المواد م   
الطبيعي بيدف حمايتو، بما في ذلك الممتمكات التي ال تتسم بأىمية حصر التراث الثقافي و  -   

 فائقة.
ل.نتائج حصر ىذا التراث الثقافي و  تجميع -     الطبيعي بطريقة مبلئمة واستيفاءه أوال باألو 
 الطبيعية المعنية.ممتمكات الثقافية و لاعداد خرائط مدعمة بأوفى قدر من الوثائق المتعمقة با -   
تحديد أوجو استخدام مبلئمة لمجم عات المباني التاريخية التي لم تعد تخدم الغرض األصمي  -   

 من إنشائيا.
أن انعاشيا، و احياءىا و ات المباني التاريخية والفنية وصونيا و ة مجم عوضع خطة لحماي -   

ط استخدام االراضي أن تحدد شرو ناطق حماية تحيط بتمك المباني، و تتضمن ىذه الخطة م
 التخطيط اإلقميمي بالمناطق المعنية.ذه الخطة في سياسة تخطيط المدن و ادراج ىو  ،المقامة عمييا

والعبلقة بين  المزمعة لممباني التاريخية في تحديد خطط اصبلحيا، بيان أوجو االستخدام -   
 .2منطقة النمو الحضري المحيطة بيامنطقة اإلصبلح و 

التخطيط اإلقميمي أي  طمب لمترخيص بتنفيذ أعمال قد قدم إلى سمطات تخطيط المدن و أال  ي -   
إال  بعد أن توافق عمى ذلك  تؤدي إلى تغيير الحالة الراىنة لممباني الواقعة بمنطقة محمية،

 الطبيعي.حماية التراث الثقافي و  المصالح المسؤولة عن
الترخيص بإحداث تغييرات داخمية بمجمعات المباني القديمة لتزويدىا بالمرافق الحديثة  -   

 .3المميزة البلزمة لراحة شاغمييا طالما كان ال يغير سماتيا 
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طويمة األمد، تقوم عمى حصر تراثيا الطبيعي و  ن تضع الدول األعضاء خطط قصيرةأ -   
 وتستيدف اقامة شبكة لصون الطبيعة تستجيب الحتياجات الببلد.

مبل ك االراضي إلرشاد المنظمات غير الحكومية و  أن تنشئ الدول األعضاء ىيئة استشارية -   
  راضي.بشأن السياسات الوطنية لصون الطبيعة بما ال يتعارض مع االستغبلل المثمر لؤل

برامج إلصبلح المناطق الطبيعية التي اتمفتيا الصناعة أن تضع الدول األعضاء سياسات و  -   
 او غيرىا من أعمال االنسان.

 :1التدابير التشريعية -1-4-3
 ما يمي: 48حتى الرقم و  40تناولت المواد من رقم    
ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية تبعا لتوزيع االختصاصات في كل دولة  -   

 واإلجراءات القانونية بيا.
تسييل إحياء عناصره من خبلل أحكام خاص ة ون التراث الثقافي أو الطبيعي، و تعزيز ص -   

تراث الثقافي تطب ق عمى المبل ك من األفراد، وعمى السمطات العامة التي تممك عناصر من ال
 والطبيعي.

ترخيص من المصالح المتخصصة قبل إحداث تغييرات أو تعديبلت  إلزام الحصول عمى -   
 من شأنيا تغيير مظيره.

الخاصة تأخذ في ية الصناعية أو االشغال العامة و إعداد قوانين متعمقة بتخطيط التنم -   
 الطبيعي.الثقافي و يا في مجال صون التراث االعتبار التشريعات المعمول ب

اية، إذا اقتضى يجوز أن تنزع السمطات العامة ممكية مبنى أو موقع طبيعي مشمول بالحم -   
 طبقا لمشروط المنصوص عمييا بالتشريعات الوطنية أو المحمية.صون التراث ذلك و 

غير ذلك من مضيئة و وضع أنظمة لمرقابة عمى لصق اإلعبلنات ووضع البلفتات ال -   
األعمدة واالسبلك واري و قامة المخيمات وتثبيت الس  كذلك عمى إالبلفتات التجارية، و إلعبلنات و ا

السيارات عمى اختبلف  تركيب ىوائيات التمفزيون، وعمى مرور ووقوفأو التمفونية و الكيربائية 
د بيا الشوارع، و سائر الأنواعيا، وعمى وضع لوحات اإلشارات و  ل ما بشكل عام كمرافق التي تزو 

 .2الطبيعيإلى التراث الثقافي و  يمزم لتجييز أو شغل ممك ينتمي
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الطبيعي في و يستمر  سريان اإلجراءات المتخذة لحماية أي عنصر من عناصر التراث الثقا -   
وعند اإلقدام عمى بيع مبنى أو موقع طبيعي محمي، ينبغي إعبلم المشتري  ،ميما تبد لت ممكيتو

 بأن و مشمول بالحماية.
الدستورية المعمول بيا في كل إدارية وفقا لمنصوص القانونية و  فرض عقوبات أو جزاءات -   

دولة، عمى كل من يتعم د ىدم أو تشويو أو إتبلف أثر أو مجمع مبان أو موقع مشمول بالحماية 
 أو لو أىمي ة أثرية أو تاريخية أو فنية.

 :1التدابير المالية -1-4-4
تخاذ تدابير مالية وآليات عمل وتسييبلت ضريبية ومحف زات عمى ا 59إلى  49حث ت المواد    

محمية، والحفاظ توفير صندوق خاص من أجل تأمين صيانة ما تممكو من عناصر وتعويضات و 
حياءىا أك دت بشكل خاص عمى ضرورة أن ترصد الس مطات العامة في ميزانياتيا و  ،عمييا وا 

الطبيعي الذي يتعرض لمخطر من جراء أشغال عامة أو التراث الثقافي  اعتمادات خاصة لحماية
 خاصة واسعة الن طاق.

وقد أشارت المواد أيضا إلى السكان ذوي الدخول المحدودة لصعوبات مالية نتيجة الضطرارىم    
عات المباني التي يتم اصبلحيا، فقد تم  التركيز عمى مساعدة م  ل من المباني أو مجإلى االنتقا

في ىذا و  ،ليم االحتفاظ بمساكنيم تعويضات عن ارتفاع اإليجارات حتى يتسنىىؤالء في منحيم 
ر الدول األعضاء تمويل أي عمل، ميما كانت طبيعتو، ينفذ الخصوص فمن الممكن أن تيس  

ذلك بإنشاء" صندوق لمت مويل" يكون بمثابة ىيئة تعي نيا الطبيعي، و الح التراث الثقافي و لص
المؤس سات العام ة

2. 
 :3الماليةعن التدابير العممية والتقنية واإلدارية والتشريعية و مالحظات  -1-4-5

تعد  ىذه التدابير الموص ى بيا ذات أىم ية بالغة ألن يا حصيمة خبرات عالمية مختمفة تم ت    
ة في إيطاليا واليونان وفرنسا وأمستردام و مناقشتيا من خبلل المؤتمرا غيرىا من ت الدولية المختص 

مواثيق في مجال الحفاظ عمى التراث الثقافي في القرنين الماضيين اتفاقيات و  التي نظ مت الدول
  التقنية األمور التالية:ير الحماية من النواحي العممية و تداب قد حد دتو  ،الطبيعي العالميو 
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 البيئة باعتبارىم جزءا ال يتجز أ.العبلقة بين اإلنسان واألثر و  -
مفيوم المبلئمة مك الثقافي من النواحي الوظيفة و دالالتيا عمى الممتفمسفة الحفاظ والترميم و  -

ناتو من ناحية، و مع طبيعة المع عدم اإلخبلل عمى المظير الت قميدي و  مفيوم الحفاظمم ومكو 
 بالتوازن القائم من خبلل إضافة أو إزالة كتل، من ناحية أخرى.

يانة الذي طرح في ميثاق أثينا عام - كمبدأ أساسي لمحفاظ عمى م 1931استعادة مبدأ الص 
 .1المباني التاريخيةاآلثار و 

طرحت لمدول لزوم استكمال الدراسات العممية يقوم بيا مختص ون قبل الش روع في أي  -
 تدخبلت عممية عمى األثر.

التغيرات التكنولوجية الحديثة  نب يت إلى ضرورة التخطيط العممي الذي يأخذ بعين االعتبار -
 ن اىتزازات أو تمو ث في البيئة التي تحيط باألثر.ما ينجم عنيا مو 
كين ثقافية من أجل تمتماعي من خبلل دراسات اجتماعية و نب يت عمى ضرورة التخطيط االج -

    .2عدم تشجيعيم عمى تركياالن اس في مواقعيم األصمية و 
 حددت تدابير الحماية من النواحي اإلدارية األمور التالية:

 التراث ثقافي ووضع الخطط قصيرة وطويمة األمد لمحفاظ عميو. حصر ما لدى الدول من 
  وضع مخططات بيدف حماية اآلثار من خبلل شروط استعماالت األراضي والقيود المترتبة

 عمى المباني المحيطة باآلثار واستخدامات المباني التاريخية وعبلقتيا مع المنطقة المحيطة.
 ة في دورىا المتعمق بحماية التراث من خبلل التركيز عمى دور المؤسسات غير الحكومي

 تحديد البرامج توجييية ليا.
 :3حددت تدابير الحماية من النواحي التشريعية األمور التالية

  أن تتعمق القوانين التي تضعيا الدول بكل المؤثرات التي تضر أو تؤثر عمى المعمم
 التاريخي.

                                                 
 .5ميثاق أثينا، المرجع السابق، ص:  - 1
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 ابير مناسبة مثل وضع من خبلل تد التنبيو عمى بعض المؤثرات التي ينبغي أن تعالج
شارات السيارات و ك الكيربائية التمفزيونية و األسبلاإلعبلنات والبلفتات التجارية و  مواقف ا 

 السيارات، الخ.
  جواز نزع الممكية من القطاع الخاص عند الحاجة.التنبيو عمى إمكانية و 
  .التنبيو عمى ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين 

 تدابير الحماية من النواحي المالية األمور األساسية التالية:حددت 
 ب مع أىمية ممتمكاتيا لصيانتيا ضرورة اعتماد الدول في ميزانيتيا نسبة مالية معي نة تتناس

 حمايتيا.و 
  وضع تسييبلت ضريبة أو قروض بشروط سخي ة لصيانة الممتمكات التاريخية ومراعاة

 .1غير المباشرةالمباشرة و الترميم من خبلل مساعدتيم و  نةمحدودي الد خل في عمميات الصيا
 :م1972اليونسكو  -الطبيعياتفاقية حماية التراث الثقافي و  -1-4-6
 م.1972نوفمبر  16عتمدت من طرف الممتقى العام في دورتو السادسة عشر بباريس في ا   

 :الطبيعيالثقافي و  مستمزمات حماية التراث العالمي -أ
التراث  م مستمزمات حماية1972منظمة اليونسكو في دورتيا السابعة عشرة عام حددت    

الطبيعي بدءا من صياغة اتفاقية ممزمة لجميع الدول التي تدخل طرفا في العالمي الثقافي و 
 :2االتفاقية، وفيما يمي أىم ما ورد فييا

حياة الجماعة، وادماج إلى أن يؤد ي التراث الثقافي وظيفة في اتخاذ سياسة عامة تيدف  -
 حماية ىذا التراث في مناىج التخطيط العام.

، وتزويد وة دوائر لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عميو وعرضتأسيس دائرة أو عد -
 ىذه الدائرة بالموظفين اإلكفاء، وتمكينيا من الوسائل التي تسمح بأداء الواجبات المترتبة عميو.

التقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح لمدولة بأن تجابو األبحاث العممية و و  ية الدراساتتنم -
 الطبيعي.ألخطار الميددة لمتراث الثقافي و ا
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ة لتعيين ىذا التراث، وحمايتو المالية المناسباتخاذ التدابير القانونية والعممية والتقنية واإلدارية و  -
 احياءه.والمحافظة عميو وعرضو و 

اإلقميمية، في مضمار حماية التراث الثقافي و تنمية مراكز التدريب الوطنية و دعم إنشاء أ -
 تشجيع البحث العممي في ىذا المضمار.المحافظة عميو وعرضو، و والطبيعي و 

الطبيعي ذي القيمة العالية ة دولية لحماية التراث الثقافي و أنشأت اليونسكو لجن وقد   
نة من االستثنائية، تعرف باسم )لجنة حماية   21التراث العالمي(، وقد بدأت المجنة أعماليا مكو 

 عضوا، تنتخبيا الدول األطراف في االتفاقية في اجتماع عام خبلل دورات المؤتمر العام العادية
 .1الثقافةالعمم و لمنظمة األمم المتحدة لمتربية و 

التي تقدميا الدول الترشيحات و تحديد أساس القوائم المؤق تة و أىم ميام ىذه المجنة ى   
الطبيعي ذوات القيم العالية الواجب حمايتيا في اطار و  األعضاء، ممتمكات التراث الثقافي

مثل فحص تقوم المجنة بميام فنية و  ،تمكات في قائمة التراث الثقافيج ىذه الممتدر ، و االتفاقية
ت الواجب اتباعيا في في قائمة التراث العالمي، وتحديد اإلجراءا رجةحالة صون الممتمكات المد

 .2غيرىا من الميامدراسة طمبات المساعدة الدولية، و 
  :3ساسية التي تعتمد عمييا اليونسكوالييئات االستشارية األ -ب
 لجنة التراث العالمي عمى الييئات االستشارية األساسية التالية: عتمدت   
 ترميميا(.الثقافية و لدراسة صون الممتمكات )المركز الدولي    ICCROMإيكروم -    
 (.)المجمس الدولي لآلثار والمواقع ICOMOSإيكوموس  -   
تنفيذ ألمانة في إلعداد وثائق المجنة و ويتمثل دور ىذه الييئات في القضايا الفنية في مساعدة ا 

ة حالة صون الممتمكات الثقافية مراقبقائمة موثوقة لمتراث العالمي، و  العممية إلعداد االستراتيجية
 .4مراجعة طمبات المساعدة الدوليةو 
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وتحدد لجنة حماية التراث العالمي واجبات ممزمة لمدول عند وضع الممتمكات في قائمة التراث    
التنظيمي مبلئمتين عمى المستوى التشريعي و اإلدارة العالمي، مثل الحصول عمى الحماية و ال

وأن  تشمل تدابير الحماية ىذه  ،دي لضمان صونيا عمى المدى الطويلوالمؤسسي و/ أو التقمي
أن تثبت الدول األطراف أن يا تقوم بحماية الممتمك الثقافي لر سم السميم لحدود الممتمكات، و ا

تتخذ الدول التدابير أن ، و المحم يحو المبلئم عمى المستوى الوطني واإلقميمي و المرشح عمى الن
التي تضمن بقاء الممتمك وحماية من  نظيميةالتنظيمية عمى كافة المستويات التالتشريعية و 
 أصالتو. وأمتو التغيرات التي قد تؤثر سمبا عمى قيمتو العالية االستثنائية أو عمى سبلالتطورات و 

تكون مستدامة  ال تمانع المجنة في استخدام ممتمكات التراث الثقافي بأشكال مختمفة عمى أنو     
تعد  و  ،تثنائية أو عمى سبلمتو أو أصالتوالعالية االس أن ال تؤثر سمبا عمى قيمتوثقافيا، و بيئيا و 

خاصة إذا تعر ض العالمي و السبلمة من المعايير الميمة في ادراج الممتمك في قائمة التراث 
 .1بسبب الت نمية أو اإلىمال إلى احتمالية فقدانو أو تغير في طبيعتو األصمية

      عمى الموقع:إلى لجنة التراث العالمي  المقدمةوتنشر تقارير اجتماعات الخبراء والدراسات 
http//whc.unsco.orglobal strategy                          . 

التي تعتبرىا أىبل ألن تدرج في قائمة التراث تمكات الواقعة في أراضي الدولة و ويمكن جرد المم   
كات الثقافية و/ أو الطبيعية الممتمالعالمي، وتسمى ىذه القائمة بالقائمة المؤقتة، إذ تحتوي عمى 

 التي ترش حيا الدولة خبلل السنوات المقبمة.
الطبيعة لقائمة االتحاد العالمي بصون التحميبلت التي يجرييا إيكوموس و وينصح بالرجوع إلى    

دراسات تقنية تجرييا ىذه الييئات المؤقتة وما تستعرضو من تقارير و لمقوائم التراث العالمي و 
 شارية. االست
وترفع كل دولة في ىذه االتفاقية إلى لجنة التراث العالمي جردا بممتمكات التراث الثقافي    

تنشر القائمة تنق حيا من قبل المجنة و التي تصمح بأن تسج ل في والطبيعي الواقعة في إقميميا، و 
 .2تحت عنوان قائمة التراث العالمي

                                                 
المرجع السابق،  ،النصوص األساسية... ،المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعياليونسكو، -  1

 .38ص:
2

 نفسو. - 
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تحت عنوان" قائمة التراث العالمي المعر ض لمخطر" التي تنشر وتنظم المجنة وتنق ح أوال بأول و    
 إنقاذىا إلى أعمال كبرى. يحتاج
ال تدرج إال  في الممتمكات التي تيد دىا ديرا لنفقات العمميات البلزمة، و تتضمن ىذه القائمة تق   

وال الن اتج عن ظروف  طبيعية أو قسرية. أخطار جسيمة محد دة، كخطر الز 
" صندوق التراث العالمي" إنشاء صندوق لحماية التراث يعرف تم  بموجب ىذه االتفاقية وقد   

مساىمات اختيارية من ل ف موارده من مساىمات إجبارية و تأس س عمى أن و صندوق إيداع تتأ
حصيمة الحفبلت التي اليبات و المدفوعات واليدايا و  الدول األطراف في االتفاقية، إضافة إلى

 الصندوق.تنظم لصالح 
ر االجتماع السنوي لمدول األطراف في االتفاقية المبمغ الممزم دفعو بانتظام كل عامين،     يقر 

 .1من االتفاقية 16 وىو عبارة عن نسبة مئوية تطب ق عمى كل الدول كما ورد في المادة
 :الوطنية تشريعاتال -2

المواقع التاريخية، وتسعى المباني و نوعية الحفاظ عمى ية و األنظمة عمى كيفتؤث ر التشريعات و    
واالقتصادية، ذلك  االجتماعيةم مع مصالحيا التنموية و ى سن  قوانينيا الوطنية بما يتبلءالد ول إل

 الطبيعي.حماية التراث الثقافي و بااللتزام بتوصيات اليونسكو حول وسائل 
  القوانين: -2-1
 :منيا ،لحماية التراث الثقافي تشريعاتالجزائر بدورىا سنت    
م 1998يونيو  15/ ىـ1419صفر عام  24خ في مؤرّ  44-98قانون رقم  -2-1-1

 :2مواده ، من بينيتعمق بحماية التراث الثقافي )الجزائر(
 :1ادةـــالم
يتو سن القواعد العامة لحماو تعريف بالتراث الثقافي لؤلمة، ييدف ىذا القانون إلى ال    
 يضبط شروط تطبيق ذلك.تثمينو، و عميو و المحافظة و 

 :3المـــادة
 : تشمل الممتمكات الثقافية ما يأتي 

                                                 
1

...، المرجع السابق، النصوص األساسية ،المجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي اليونسكو،-  
 .160-145:ص

 .5-4، ص:8-3-1، المرجع السابق، المادة 04 -98قانون  - 2
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 الممتمكات الثقافية العقارية.  -
 الممتمكات الثقافية المنقولة.  -
 .الممتمكات الثقافية غير المادية  -

 :8المــادة
 : يأتيتشمل الممتمكات الثقافية العقارية ما 

 التاريخية.المعالم   -
 المواقع األثرية.  -
 .المجموعات الحضرية أو الريفية  -

 يمكن أن تخضع الممتمكات الثقافية العقارية، أيا كان وضعيا القانوني، ألحد أنظمة الحماية
 : لمصنف الذي تنتمي إليوالمذكورة أدناه تبعا لطبيعتيا و 

 التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي.  -
 التصنيف.  -
 ." االستحداث في شكل " قطاعات محفوظة  -

 :34المـــادة
 .المنطقة المحمية التابعة ليااستصبلح المواقع األثرية و يتم إعداد مخطط حماية و    
مارية، اليندسة المعواعد العامة لمتنظيم، والبناء، و االستصبلح، القيحدد مخطط الحماية و    

السيما المتعمقة منيا بتحديد األرض واالنتفاع بيا و عند الحاجة، وكذلك تبعات استخدام والتعمير 
 .األنشطة التي يمكن أن تمارس عمييا ضمن حدود الموقع المصنف أو منطقتو المحمية

محتواه عن ودراستو والموافقة عميو و عداد مخطط الحماية واالستصبلح يبين اإلجراء الخاص بإ   
 1.طريق التنظيم

 :43المـــادة
االستصبلح يحل محل مخطط شغل ت المحفوظة بمخطط دائم لمحماية و تزود القطاعا      

 (29)الشكل 2.األراضي
 :45المـــادة

                                                 
 .08، 30السابق، المادة  ، المرجع04 -98قانون  - 1
 .10، ص:43نفسو، المادة  - 2
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وكيفية دراسة ىذا  استصبلحيا،د المخطط الدائم لحفظ القطاعات و توضح كيفية إعدا    
مراجعتو تعديمو و ابير الصيانة المطبقة قبل نشره وكذلك شروط تنفيذه وتدالمخطط ومحتواه و 

 1.وضبطو دوريا في نص تنظيمي
 المراسيم: -2-2
م 1981يونيو  27ىـ الموافق لـ 1401شعبان عام 24مؤرخ في  135 -81رقم  مرسوم -

ديسمبر  20ىـ الموافق لـ 1387رمضان عام  19المؤرخ في  281-67يتضمن تعديل األمر رقم
 م والمتعمق بالحفريات وحماية األماكن واآلثار التاريخية والطبيعية.1967

 23ىـ الموافق لـ1415جمادى الثانية عام 19مؤرخ في  414-94التنفيذي رقم المرسوم -
 م، يتضمن إحداث مديريات لمثقافة في الواليات وتنظيميا.1994نوفمبر سنة 

م، 2001أفريل سنة  23ىـ الموافق 1422المؤرخ عام  104-01المرسوم التنفيذي رقم -
 مممتمكات الثقافية وتنظيميا وعمميا.يتضمن تشكيل المجنة الوطنية والمجنة الوالئية ل

سبتمبر  14ىـ الموافق لـ 1424رجب عام 17المؤرخ في  311-03المرسوم التنفيذي رقم  -
 م، الذي يحدد كيفية إجراء الجرد العام لمتراث الثقافي المحمي.2003

أكتوبر 05ىـ الموافق 1424شعبان عام  9المؤرخ في  322-03المرسوم التنفيذي رقم  -
م، يحدد األحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة األعمال الفنية عمى الممتمكات الثقافية العقارية 2003

 المحمية.
م، 2003أكتوبر5ىـ الموافق 1424شعبان  9المؤرخ في  323-03المرسوم التنفيذي رقم  -

عادة االعتبار لممواقع األثرية ومناطقيا المحمية.  الخاص بكيفية تحديد مخطط دائم لحماية وا 
م، 2003أكتوبر  5ىـ الموافق1424شعبان  9المؤرخ في  324-03المرسوم التنفيذي رقم  -

عادة االعتبار لمممتمكات المحمية.  الخاص بكيفية القيام بمخطط دائم لمحماية وا 
ديسمبر 22ىـ الموافق لـ 1426ذو القعدة  20المؤرخ في  490 -05المرسوم التنفيذي رقم  -

دة إدماج المؤجرين لمممتمكات الثقافية المحمية ذات الطابع التجاري، م، يحدد كيفيات إعا2005
 التقميدية والمينية الموجودة في تمك ممتمك محمي.

                                                 
 .10، ص:45، المادة 04 -98قانون  - 1
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ديسمبر  22ىـ الموافق لـ 1426ذي القعدة عام  20مؤرخ في  488-05مرسوم تنفيذي رقم  -
حماية المعالم والنصب م، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية لموكالة الوطنية لآلثار و 2005سنة 

 التاريخية وتغيير تسميتيا.
ديسمبر  22ىـ الموافق لـ 1426ذي القعدة عام  20مؤرخ في  488-05مرسوم تنفيذي رقم  -

 م، يتضمن إنشاء مركز وطني لمبحث في عمم اآلثار.2005سنة 
ماي  11ىـ الموافق لـ 1427ربيع الثاني  13المؤرخ في  155-06رقم  المرسوم التنفيذي -

م، يحدد شروط وكيفية ممارسة التجارة لمممتمكات الثقافية المادية الغير محمية، المعمومة 2006
 والغير المعمومة.

 القرارات: -2-3
م، يتعمق برخص البحث عن 1980مايو17ىـ الموافق لـ1400رجب عام 3مؤرخ في  قرار -

 اآلثار.
م، يحدد إنشاء 2002مارس 5ىـ الموافق1422ذو الحجة  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 المجنة المكمفة باقتناء الممتمكات الثقافية.
م الخاص 2003أوت 13ىـ الموافق 1424جمادى الثانية 14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 بتحديد أعضاء المجنة الوطنية لمتراث الثقافي.
م، يحدد شكل 2005أفريل  13ىـ الموافق لـ 1426ربيع األول  4القرار الوزاري المؤرخ في  -

 القائمة العامة لمممتمكات الثقافية المحمية ومحتواىا.
م، يحدد شكل القائمة 2005أفريل  13ىـ الموافق لـ 1426ربيع األول  4قرار وزاري مؤرخ  -

 العامة لمممتمكات الثقافية المحمية ومحتواىا.
م، يحدد األحكام 2005أفريل سنة 13ىـ الموافق لـ  1426ربيع األول عام  4قرار مؤرخ في  -

 الخاصة بتنفيذ ممارسة األعمال الفنية عمى الممتمكات الثقافية العقارية المحمية. 
م، 2005مايو سنة  29وافق لـ ىـ الم1426ربيع الثاني عام  20قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعيدات ممارسة األعمال الفنية المتعمقة يحدد 
 بالممتمكات الثقافية العقارية المحمية.

م، يحدد محتويات 2005مايو  31ىـ الموافق لـ 1426ربيع الثاني عام  22قرار مؤرخ في  -
 ممارسة األعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتمكات الثقافية العقارية المحمية.ميام 
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م، يحدد كيفيات 2006فيفري  7ىـ الموافق لـ 1427محرم  8قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -
الموجودة عمى مستوى الممثميات الديبموماسية  إعداد الجرد الخاص بالممتمكات الثقافية المحمية

 زائرية بالخارج.والقنصمية الج
م، يحدد 2006سبتمبر  4ىـ الموافق لـ 1427شعبان  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

ثرية والتاريخية خطط التوجييي القطاعي لممناطق األتشكيمة المجنة المركزية إلعداد مشروع الم
 وكيفيات عمميا.

م، يحدد 2007مايو سنة 28ىـ الموافق لـ 1428جمادى األولى  11في  قرار وزاري مشترك-
 كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتمكات المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

  األوامر: -2-4
م الخاص بالحفريات وحماية األماكن واآلثار 1967ديسمبر20المؤرخ  281 -67األمر رقم  -

  التاريخية والطبيعية.
نقول  ،القوانينالترسانة من المؤسسات الوطنية والدولية وكذا التوصيات واالتفاقيات و  بعد ىذه   

المحافظة عمى  استراتيجياتو، من أجلنظمو و لم يبخل في بسط لوائحو و  أن  الجانب التشريعي
تاريخيا، الثقافية، ليكون مرجعا و  التعامل معو، وتنميتو لمعمم والمعرفة والسياحةالتراث الثقافي، و 

رثا ثقافيا، وموردا اقتصاديا متناميا.  وا 
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 :لمنطقة وادي مزاباريخي التّ و  اإلطار الجغرافي-أوال 
ّمفّالمناطؽمّزواديّمنطقةّّإفّّ    ّّوّ،الجزائريةّالصحراويةّابّوكغيرىا ّوجغرافيتيا عمؽّتتميزّبطبيعتيا

ّلياّفيّإنشاءّحضارةّخاصةّبيا.ّاّخوّّممّّّ،تاريخيا
 اإلطار الجغرافي: -1

ّالجغرافيّّوتتميزّمزابّوالمناطؽّ    ّبموقعيا ّليا تضاريسياّّجيومرفولوجيةّوّاالستراتيجيالفمكيّالمجاورة
ّ.1ياّالتيّأكسبياّنوعاّمفّالخصوصيةوجيولوجيتياّومناخ

 الموقع الجغرافي والفمكي:1-1- 
كمـّّجنوبّالجزائر،600ّّعمىّبعدّّ،المنطقةّالشماليةّلمصحراءّالجزائريةتقعّمنطقةّوادّمزابّبقمبّّّّّّ

ّخطي 20ّّ'33ّ°و32ّ°عرضّّبيف ّخّطيّطوؿ ّوبيف ّعمى2ّشرقا50ّ'2ّ°و4ّ'0ّ°شماال، ّوتتربع ،
ترتفعّعفّمستوىّسطحّ،ّّواؿّالغربيّإلىّالجنوبّالشرقي،ّتمتدّمفّالشم23 كمـ86106ّمساحةّتقدرّبػ

ّالغربية،ّوذل780ّالبحرّبػ ّّوؾّفيّرأسّالريحةّجنوبّحاسيّالرمؿـّفيّالجيةّالشمالية يقؿّاالرتفاعّ،
ّ.4ّـ300تدريجياّكمماّاتجيناّإلىّالجنوبّالشرقيّليصؿّإلىّحواليّ

ّّ،إدارياّّّ ّمف ّيحدىا ّغرداية ّاألغواطّّووالية ّوالية ّّوالشماؿ ّتمنراستالجمفة ّوالية ّالجنوبّّ،جنوبا ومف
ّ(1)الشكؿ.مفّالشماؿّالغربيّواليةّالبيضّومفّالشرؽّورقمةالغربيّواليةّأدرارّّو

ّتّوّّّ ّّويحدىا ّأوريغينو" "ّ ّشماالّواد ّزرقوفّ"ضاريسيا "ّ ّواد ّّوغربا ّب، ّشرقا ّكؿّمفّزلفانةّيمتد محاذاتو
ّ(4)الشكؿ.5جنوباّوادّمتميميوالقرارةّّو
 :المنطقة طبيعة2-1- 

كريتاسيّالذيّينقسـّّتتكوفّمفّمنخفض،ّّولحزاـّالشماليّلمصحراءّاإلفريقيةمزابّفيّاتقعّمنطقةّوادّّّّ
ّ ّحوضيف، ّّوإلى ّحوضّحوضّقرارة ّالدنيا، ّلمصحراء ّالتابعاف ّحزاـّممغيغ ّمف ّمكونة ّىضبة تفصميما

ّشماال ّالصحراوي ّاألطمس ّبسمسمة ّمتصمة ّّوّ،عمودي ّ»بيضبة ّتيديكالت ّبسمسمةّ« ّبدورىا المتصمة
6ّاألىقار ّالجنوبّكم، ّإلى ّالغربي ّالشماؿ ّمف ّيتجو ّمنخفضّمتدرج ّعف ّمزابّعبارة ّواد ّمنطقة ّأّف ا

                                                 
1
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ضفتيّىذاّّامتدادعمىّبّالّيتعّدىّعرضوّالكيمومتريف،ّّويمتدّفيّوسطوّأخدودّيمثؿّوادّمزاالشرقي،ّ
ّ(2)الشكؿ.1ـ80عفّمستوىّاليضبةّيقدرّبػّّانخفاضياالواديّتمتدّسمسمةّمفّالجباؿّالّصخريةّ

مشكمةّىضبةّصخريةّ،ّ)الطباشيري(ّاألوسطيةّبالواديّإلىّالزمفّالكريتاسيّتنتميّالترسباتّالجيولوجّّّ
رطبةّالتيّبدأّمفّالصخورّالجيريةّالصمبةّمفّالعيدّالتورنيني،ّنحتتياّعوامؿّالتآكؿّالنيريّفيّالفترةّال

ـّتتقاطع100ّوزّعمقياّّيتجااألوديةّالجافةّالكونةّمجموعةّكبيرةّمفّاألخاديدّّومّ،معياّالعصرّالرابع
ّ.2مشكمةّماّيشبوّالشبكة،ّسميتّعمىّإثرهّمنطقةّواديّمزابّبػّ"ّببلدّالشبكةّ"ّ،فيماّبينيا

إاّلّأفّلوفّالطبقاتّّ،بموفّرماديمسيةّأفقيةّذاتّالصخورّالرسوبيةّتتكوفّىذهّاليضبةّمفّطبقاتّكّّّ
الكمسيةّالعمويةّيميؿّإلىّاألسمرّالضاربّإلىّالبني،ّأوّذاتّلوفّأسمرّضاربّإلىّالصفرة،ّحيثّتمتزجّ

ّ.3تستعمؿّىذهّالصخورّكمادةّأوليةّفيّالبناءاتّالكمسيةّفيّاألخاديدّبالجبسّّوالطبق
ّّّّ ّمقاس ّعمى ّطبوغرافية ّخريطة ّسم ممـ500.000/1ّأو200.000/1ّمف ّالوديافّتظير ّمف سمة

ّ ّالغربي ّالشماؿ ّمف ّّباتجاهمتوازية ّفي ّّانحدارالجنوبّالشرقي ّبػ ّىذهّّ%،0.2ضعيؼّيقدر ّبيف مف
ّواد ّتويؿ، ّواد ّمتميمي، ّواد ّسبسّاألودية ّبواد ّالذيّيعرؼّمّصبو مفّّوّزرارةّوبوعميّّوتغيرّبّّوموسؾ،

قبؿّمياىوّواديّمزابّالذيّيستّ،ّنجد4كمـ300إلى100ّّيتراوحّطوؿّىذهّاألوديةّبيفّّ،الشماؿّوادّالنسا
واحاتّغردايةّثـّتّصبّفيّ رئيسيةّتسقيكشعابّّ،وادّتوزوزيرةّووادّاألبيضّّوعندّسيبلنوّمفّواديّلعذ

قفّثـّيصبّنتسيوّغربّالواديّفيسقيّواحاتّبنيّيّز،ّأّماّواديّأذيّيسقيّواحاتّمميكةواديّمزابّال
يّصبّفيوّأيضاّوادّأزويؿّالذيّيسقيّجزءاّمفّغاباتّبنورةّمكمبلّمجراهّإلىّبدورهّفيّواديّمزاب،ّّو

حيثّيكمؿّمجراهّإلىّأفّينتييّبسبخةّّ،العطؼّحيثّيمتقيّبوّوادّأيتّمزابّثـّوادّأولواؿّإلىّزلفانة
ّّّ(6)الشكؿكمـّمفّنفوسةّشماؿّورقمة.16ّاليايشةّعمىّبعدّ

ّمّّّ ّواديّمزابّكغيره ّالمناخّفيّمنطقة ّمناخّّصحراويّجاؼإّف ،ّ(3)الشكؿ5فّالمناطؽّالّصحراوية،
ّالمختمفة ّالمناخ ّلعوامؿ ّحوصمة ّّوّيعتبر ّوالتساقط ّوالرطوبة ّّوّمفعوؿكالحرارة ّبصيؼّحارّالرياح يتسـ

نسجؿّمدىّحراريّكبيرّجداّبيفّدرجةّالحرارةّالميميةّوالنيارية،ّحيثّ ،رطبّنسبياشتاءّباردّّووجاؼّّو

                                                 
يدّاآلثار،ّثارّاإلسبلمية،ّمعرّفيّاآليست،ّ)ّنموذجّبنيّيزقفّ(،ّرسالةّماجيحيىّبوراس،ّالعمارةّالدفاعيةّفيّمنطقةّواديّمزابّ-1

ّ.19:،ّصّـ2002ّجامعةّالجزائر،
2
-Kleinchnecht Charles; Monographie De L'arrondissement de Ghardaïa, Ministère Du Sahara, 

Département des oisis, Paris 1960, p :02.      
ّ.40:ـ،ّص2007مصمياتوّالجنائزية،ّدارّقرطبةّ،العمارةّاإلسبلمية،ّمساجدّمزابّّوبمحاجّمعروؼ،ّّ-3

4
- G.Rolland; Sur Le Terrain Cittace Du Sahara Septenlrional, p :551.                 

5
- Claude Pavard; Lumières Du M' ZAB, Edition Dilroisse, Paris, France, p: 06. 
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ّ ّبػ ّجانفيّيقدر ّفيّشير ّالحرارة ّدرجة ّ°11فمعدؿ ّبػ ّمدىّحراريّيقدر ّبتسجيؿ ّىذهّ°12ـ ّوترتفع ـ،
ّالحراريّإلىّ ّ°34و35 المعدالتّفيّالصيؼّليصؿّالمعدؿّ ّفيّشيرّجويمية وأوتّبتسجيؿّمدىّـ

ومعّتسجيؿّاختبلؼّّ-°1خبلؿّالسنةّوأدناىاّ°50أقصىّدرجاتّالحرارةّتصؿّإلىّّوّـ،°17حراريّيفوؽّ
ّّ:1الجدوؿنسبيّفيّدرجةّالحرارةّالميميةّكماّيبينوّ

 والية غرداية.لالديوان الوطني لألرصاد الجوية  عن م2002المنحنى الحراري لسنة  :1الجدول
المنطقةّىيّطبيعةّالكتؿّالصخريةّالتيّتحيطّبالواديّمفّالعوامؿّالتيّتزيدّمفّارتفاعّالحرارةّفيّّوّّّ

خبلؿّفصؿّالصيؼّمماّ°40ّو°35ّوتشكؿّبمثابةّتكتبلتّحرارية،ّدرجةّالحرارةّفيّالبيوتّتتراوحّبيفّ
 .1يشجعّاليجرةّالفصميةّنحوّالواحات

درجاتّالحرارة،ّلكفّليستّّارتفاعمنخفضةّلقمةّالمسطحاتّالمائيةّّوّإّفّالرطوبةّفيّالمناخّالّصحراويّّّ
ّنسبياّفيّفصؿّالّشتاءّعكسّفصؿّالصيؼّالذيّتسجؿّفيوّأدنىّمستوىّليا.ّارتفاعامنعدمةّحيثّتشيدّ

ممؿّسنويا،ّمع60ّّبمعدؿّلتساقطّفيّمنطقةّواديّمزاب،الغيرّالمستقرةّىيّسمةّااألمطارّالفجائيةّّوّّّ
تؤديّّدةّسنواتّكماّتكوفّأحياناّخاطفةّوغزيرة،تعرضياّأحياناّإلىّظاىرةّالجفاؼّالذيّقدّيمتدّإلىّع

ّّو ّكوارث ّالمّساحفإلى ّفيضانات ّغرار ّعمى ّمّساحـ1901*يضانات ّّو2ـ1914، أكتوبر1ّّمّساح،
ّ.3ـ2008

                                                 
1
 - Pierre Donnadieu et autres; op.cit, p:26. 

 .147ّّ:،ّصـ1ّ،2000ط ،قسنطينةّيزابيفّفيّتاريخّالجزائرّقديماّوحديثا،ّدارّالبعث،حموّعيسىّمحمدّالنوري،ّدورّالمّ-2ّ
3
- Hammoui  Nacer; System D'irrigation Traditionnel, Séminaire Thème, Département d’hydraulique, 

Ecole nationals palyte Clinique 2005 / 2006, p :03.                                                                            
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ّ
ّّّّّ.م2010غرداية  د و أ جعن  : عدد أيام السيل في بعض أودية منطقة مزاب في فترتين مختمفتين2الجدول

ّيؿّفيّبعضّأوديةّمنطقةّمزابّفيّفترتيفّمختمفتيف،ّحيثّنبلحظعددّأياـّالسّّّأيضاّفيبي1ّّّالجدوؿّوّ
عاما،12ّّعاماّشحاّفيّكميةّالتساقطّعمىّعكسّالفترةّالممتدةّلمدة17ّّمدتياّّالتيفيّالفترةّاألولىّّو

وّاألقؿّسيبلناّفيّحيثّشيدتّالمنطقةّوفرةّفيّكميةّالتساقطّ،ّكّماّّيمكنناّأفّنبلحظّأّفّواديّمزابّى
فّأغمبياّيكوفّييّغيرّمنتظمةّلكأّماّفتراتّالتساقطّفّ،األكثرّسيبلناّعندّتساقطّاألمطارفترةّالجفاؼّّو

ّ:3جدوؿوىذاّماّيوّضحوّال1ّالشتاءبيفّفصميّالخريؼّّو
 

ّ.م2010غرداية  د و أ جعن  م2002: منحنى التساقط لسنة 3الجدول

                                                 
1
 - Pierre Donnadieu et autres; op.cit, p:26. 

عددّأياـّالسيؿّفيّالفترةّّالواد
1937ّّ-1921مابيف

ّعددّأياـّالسيؿّفيّالفترة
1961ّّ-1950مابيف

18ّ27ّّوادّزقرير
16ّ15ّّوادّبالوح
15ّ24ّّوادّالنسا

13ّ21ّّوادّالسوداف
12ّ13ّّوادّمتميمي
9ّ36ّّوادّمزاب
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تسمحّأحياناّالشماؿّالغربيّمحممةّبالبرودةّوالرطوبةّّوّأّماّالرياحّفيّفصؿّالشتاءّفشماليةّتيبّمفّّّ
الشرقيّوذلؾّّحارةّمفّجيةّالشماؿاّفيّفصؿّالصيؼّفتيبّرياحّجافةّّواألمطار،ّأمّّبتساقطّكمياتّمفّ

ّسبتمبرّابتداء ّشير ّغاية ّإلى ّجويمية ّشير ّّوّوّ،مف ّأخيرا ّقوية ّتكوف ّالربيع ّفصؿ الجنوبّّباتجاهفي
ّ.1األتربةّمشكمةّبذلؾّزوابعّرمميةالشرقيّمحممةّبالرماؿّّو

2ّمدفظيورّنمطّّاللّأّفّمناخّالمنطقةّصحراويّجاؼّلوّتأثيرّمباشرّمفّخبلؿّىذهّالمعطياتّيتبّيفّّّ
المتمثؿّفيّالنسيجّالمتضاـّالذيّيضمفّاقؿّتعرضّلمشمسّفيّفصؿّالصيؼّوكذلؾّتضمفّالطرؽّ

ّف ّالباردة ّلمرياح ّكسر ّيحقؽالمتعرجة ّوالذي ّالشتاء، ّّوّي ّالتوازف ّوطبيعة ّالعمراف ّبيف بيئةّاالنسجاـ
 .3المنطقة

 ّّالتاريخي: اإلطار -2
تّبفتراتّتاريخيةّىامة،ّشيدتّعمىّبراعةّاإلنسافّالذيّكغيرىاّمفّالمناطؽ،ّمرّّّ*4إّفّمنطقةّمزاب   

ّسكفّىاتوّالربوع.

                                                 
1
- Marcel Mercier; La civilisation Urbaine au M'zab, Gharadaia la Mysterious, Edition P et G. SOU 

BIRON, Alger, 1932, p :38.  ّّ
2

وىيّرموزّومعالـّحضاريةّىامةّجداّتترجـّبعمؽّتاريخّّعموما،ّالجنوبّالجزائريّاىرةّمعماريةّفريدةّيتميزّبياتعدّالقصورّظ - 
ّاعتبارّالقصرّمدينةّصحراويةّنظراّالحتوائياّعمىّ مناطؽّبرىنتّعبرّالقروفّعمىّمدىّقدرةّاإلنسافّعمىّالتأقمـّمعّبيئتو، وعميوّتـّ

الفئةّالبشريةّالمتجانسةّالمترابطةّكؿّالعناصرّالمدينيةّوالحضريةّلمجموعةّمفّالناسّفيّموقعّوموضعّيتوفرافّعمىّمتطمباتّتمؾّ
مفّّافيّالدـّوالعقيدةّوالثقافةّاجتمعتّحوؿّمواردّأساسية،ّذلؾّلمقياـّبميمةّحضاريةّمتبادلةّبيفّأجناسّليسّبالضرورةّأفّيكونّو

بدؿّ ِفّواديّمزابوىذاّماّتبنيناهّوأطمقناهّكمصطمحّعمىُّمدُّّ-نفسّطينتيـ،ّولكفّلتوسيعّاألمرّالنفعيّالشامؿّلحياةّكبلّالطرفيف.
.109ّ،ّص:،ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّبورّسعيد،ّالقاىرة1اإلدريسيّالشريؼ،ّنزىةّالمشتاؽّفيّاختراؽّاآلفاؽ،ّمجينظر:ّّ-كممةّقصر

  .Gautier E,F; Le Sahara, Payot, Paris, 1923, P :174 و
 

3
 - Marcel Mercier; op.cit, p:40. 

زاب"ّيةّالمرجعيةّأنياّلسكافّمنطقةّ"مالّتأويبلتّفيّذلؾ،ّولعّؿّالتسمكممةّمزاب،ّفاختمفتّاآلراءّّوشرحّاختمؼّالباحثوفّفيّّ*-4ّ
ىوّاالسـّالذيّاختارتوّالمصادرّاإلباضيةّعبّكماّيرىّذلؾّالشيخّ"اطفّيش"ّّوألّنيـّأبناءّمصعبّبفّسدمافّفصارواّيسموفّبنيّمص

يرىّالشيخّ"بكميّعبدّالرحماف"ّأّفّبنيّمصعبّقبيمةّبربريةّمفّفرعّّ،الّغيرمازيغيّلممزابييف،ّوالّيعدوّأفّيكوفّتعريفاّالسـّبربريّأ
ّاأم،ّإلىّمصابّالتيّعّمرتوّمنذّالقدـّزّناتةّوىـّالسّكافّاألصميوفّفيّمنطقةّواديّمزابّوماّيؤّكدهّ"الشيخّالحاجّأّيوب"ّأّنياّنسبة

عفّ"مصعب"ّأوّ"مصاب"ّأوّ"مضاب"ّدوفّأفّيحددّبدّقة،ّثـّّيرىّحسبّّزاب"ّمحّرفةعّمر"ّّفبلّيطمئفّإلىّتعميبلتّ"ممالشيخّ"عميّ
رّينيبوفّحروؼّبإبداؿّحرؼّ"ّالعيف"ّ"ىمزا"ّاستناداّإلىّأّفّالبربّماّيبدوّلوّأّفّأصؿّالكممةّىيّ"مصعب"ّفيراىاّحّرفتّإلىّ"مصاب"

ّبدالّمفّ"العيينالحمؽّعفّبعضيا،ّّو ّاليمز" ّو" ّالحاء" ّالخاء"ّمفّ" ّّوطقوفّحرؼّ" ّالعيف" ف"ّأعسرّحرؼّنطقاّعندىـ،ّأّفّحرؼ"
ّسّيموا"ّاليمزة"ّففكانتّ" أّفّىذه"ّالّصاد"ّمّرةّأخرىّحّرفتّفصارّالبعضّنطقوىاّ"صادا"ّممدودة،ّّواليمزة"ّبدالّعنيـّأسيؿّنطقا،ّثـّ

ّ"ّأزومي"ّولمّصبلةّقيقولوفّلمصّكماّىوّحاليا،"ّالّزاي"ّأسيؿّنطؽّعندّالبربرّّوينطقياّ"زايا"ّلتقاربّمخرجيّالحرؼ،ّيبدوّأّفّحرؼّ ـو
كانتّتدؿّّزاب"ّتدّؿّعمىّماوأّفّكممةّ"بنوّمّ،ةّأّفّكممةّ"مزاب"ّىيّكممةّمصعبيقّررّالشيخّ"ّعميّمعّمر"ّفيّالّنيايّوّ،"اضزاليت"

ّعميوّكممةّ"بنوّمصعب".
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 مرحمة ما قبل التاريخ: -2-1
دليؿّماديّيثبتّذلؾ،ّّالنعداـاّإنسافّماّقبؿّالتاريخّبالمنطقةّرفضياّالمؤرخوفّقديمّاستيطافإّفّفكرةّ   
ّّو ّأفّفكرة ّالموافؽّلمثامفّميبلدي،ّاستيطافزعموا ّلمقرفّالثانيّلميجرة ّتعود ّالعيد، حيثّّالمنطقةّقريبة

 .1اإلباضيةّوطناّليـّاتخذىا
ـّ،ّقاـّالباحثّالدكتورّّبيار1934ّفخبلؿّالدورةّالحاديةّعشرّلمؤتمرّماّقبؿّالتاريخّبفرنساّعاـّّّّّّّ
بإلقاءّمحاضرةّقدـّفيياّحصيمةّاألبحاثّالميدانيةّالتيّقاـّبياّفيROFFO PIERRE »2ّّ»ّروفوّ

لعاتريةّالحديثة،ّالىّالحضارةّالموستيريةّالقديمةّّوالمنطقة،ّحيثّأكدّالباحثّوجودّصناعةّحجريةّتعودّإ
يدّالنيوليتيّذاتّالتقمكذاّالنيوليتي،ّّولظيرّالمجندؿّّوالنصيبلتّذاتّاذاّالقفصيةّالمتمثمةّفيّالنصاؿّّوكّو

فيّكؿّمفّضواحيّمحطة،ّتنتشر11ّّحجريةّمقسمةّعمىّّأداة2956ّ،ّفقدّعثرّعمىّحوالي3ّالقفصي
ّ.4قارةّالطعاـّبنواحيّبنورةالمنيعةّمتميميّّو

أشكاؿّرموزّالتيفيناغّّوىدّلمحيواناتّّوإلىّجانبّىذاّفإّفّالمنطقةّغنيةّبالرسوـّالّصخرية،ّمنياّمشاّّّّّّ
باباّّ"ّأنتيسو"ّّببنيّيزقف،ّ"مرمادّ"ّوالموقعّاألثريّلقصرّ"تنتشرّفيّكؿّمفّموقعّ"ّموموّ"ّوّأخرى،

 ،منطقةّ"ّأمبارؾّ"ّببريافحوة،ّّومنطقةّعطفةّالكتبةّبأقصىّشماؿّالضايةّبفّضالسعد"ّالمندثرّبغردايةّّو
ّإ ّمعظميا ّتاريخ ّتحديد ـّ ّت ّحوالي ّّو5000ّلى ّالميبلد ّقبؿ ّسنة ّفترة ّفي  .5البرونزبالتحديد

ّ(6،5،4،3،2،1)الصورة
ّ

                                                                                                                                                         

ّىوّعميوّالوضعّالحاليّّوّّّ ّما ّالقوؿّالفاصؿّفيّ ماىذا ّالعبّلمةّ"يجريّفيّبعضّاأللسف،ّفنرىّأّف عبدّ الموضوعّىوّماّذكره
فيّكتاب:ّتاريخّابفّخمدوف،ّديوافّالمبتدأّوالخبرّفيّتاريخّالعربّوالبربرّومفّعاصرىـّمفّذويّالشأفّاألكبر،ّّابفّخمدوفالرحمافّ

ّ:أّفّسك.58:ّـ،ّص2000،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّلبناف،7ّ،ّوّج1مر.ّسييؿّزكار،ّج "ّ ىـّّوافّقصور"ّمصاب"ّمفّ"بنيّواسيف"
ازدادواّتفّرعاّمفّأوالده،ّوىـّأربعة:ّالكثيرةّالعدد،ّّوّ،ّأصميـّمفّقبائؿّ"ّزّناتة"ّمفّشعوبّ"بنيّباديف"لذيفّنزلواّفيياّبعدّأفّاختّطوىاا

فيّىذاّالفصؿّالواضحّفيّىذهّاإلشكالية.ّأماّ"راشد"ّفيوّأخّ"باديف"ّّوّ،جيف"ّوبنوّزرداؿ"ّو"ّبنوّمصاب""بنوّعبدّالواد"ّو"بنوّتّو
ّالعّز ّاسماوي، ّصالح ّّواينظر: ّدّوبة ّاإلباضيّبمزاب، ّفيّالمجتمع ّالجزائر،ّ،2جرىـ ّغرداية، ّالقرارة، ّالتراث، ،ّـ2005نشرّجمعية

 .569-568:ّص
ّ.20:،ّصحموّعيسىّمحمدّالنوري،ّالمرجعّالسابؽّ-1ّ

ّ

2
 - Pierre Roffo; contribution à l’Etude de la préhistoire du sahara Septentrional, Ancienne Imprimerie, 

Alger, 1934, p : 04. 
3

 - J.Morel; Note le De Préhistoire Mozabite Libyco, tome xxvi, p :179. 
ّ.41:بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-4

ّ.نفسو5ّ-
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(ّرّجحّأّنياّعبارةّعفTUMULUSّكماّتوجدّبالمنطقةّأشكاؿّتشبوّإلىّحدّكبيرّالجثىّالبسيطةّ)ّّّ
ّمناطؽّاألطمسّالصحرا ّلدففّالموتىّإشتيرتّبيا ّجنائزية ّّومعالـ ّوعيفّالصفرة ّفيّفترةّوي، ضواحييا

ّمدينةتحديداّغربّبمةّليضبةّ"ّباؿّفودارّ"ّشماالّّوفجرّالتاريخ،ّكماّتوجدّىذهّاألشكاؿّفيّالجيةّالمقا
ّ(5)الشكؿبنيّيزقف.

ّ:المرحمة اإلسالمية -2 -2
سكفّمنقطةّواديّمزابّبنوّمزابّمنذّأقدـّالعصورّوصوالّإلىّالفترةّاإلسبلميةّحيثّوصؿّإلييـّ   ّ

ّعنوّإلىّالمذىبّاإلباضي.ّتحولوااإلسبلـّعمىّالمذىبّالمعتزليّإلىّأفّ
ّ:نزوح االباضيالقبل  مرحمة ما -2-1 -2ّ

ـّ(ّإلىّالقرفّالرابعّىجريّحيث703ّّ-ىػ84ّتمتدّىذهّالفترةّمفّالفتحّاإلسبلميّلشماؿّإفريقياّ)ّّّّ
ىؤالءّاإلسبلـّسبقتّإلييـّأراءّّاعتناؽىيّقبيمةّبربرية،ّوّبعدّالمنطقةّتعرؼّبباديةّبنيّمصعبّّوّكانت

ّ.1فأخذواّبيا*المعتزلة
ّ"ّّذكرّأّفّقريةالمذىبّاإلباضي**بو،ّّوّانتشارالمصادرّعمىّوجودّأقواـّبمزابّقبؿّّاتفقتكماّّّّ أغـر
ّّف ّّوتمزضيت" ّتحتّمدينةمقمفّجممةّقراىـ ّّوّبرة ّتنتسبّإلييـ يرجحّأّنيـّأقواـّمفّالبدوّالرحؿّممكية

ّفقريتيـّ)ّاسـحسبّماّيشيرّإليوّ يرعوفّّكانواالتيّتعنيّقريةّالصوؼ،ّعمىّأّنيـّقوماّ(ّّوتمزضيتّأغـر
بالمنطقةّكافّىروباّمفّالقبائؿّّاستقرارىـيذكرّأّنيـّمفّقبيمةّ"ّزناتةّ"،ّيقدرّأّفّيربوفّالمواشي،ّّوالغنـّّو

ّخمدوف:ّّابفارّإلىّذلؾّاّأشىػّكم369ّيفّبفّزيريّسنةّ،ّحيثّكانتّنكبتيـّعمىّيدّبمكليـالمنافسةّ

                                                 

زلةّبيذاّاالسـّيرتكزّمحورّتسميةّالمعتاءّكافّمفّتبلميذّالحسفّالبصريّّو*ّالمعتزلةّأوّالواصمية:ّنسبةّإلىّحذيفةّواصؿّبفّعط
ّاهللّوجيوّّ–حوؿّحدثّتاريخيّوىيّحروبّعميّ ّوالتزمواجماعةّمفّالمسمميفّالقتاؿّّاعتزلومعاويةّبفّأبيّسفيافّحيثّّوّ–كـر

 .25:ّصّ،ـ1974طبقاتّالمعتزلة،ّالدارّالتونسيةّلمنشر،ّاد،ّفضؿّاالعتزاؿّّونظرّالسيدّفّؤيالحيادّوسمواّبعدّذلؾّبالمعتزلة.ّ
نظرّأبيّالفتحّمحمدّبفّعبدّالكريـّبفّأبيّبكرّالشيرستاني،ّالممؿّوالنحؿ،ّتحّي.03ّّ:يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-1ّ

ّ.63-59،ّص:ّـ1997،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،6ّ،ّط1أميرّعميّمينا،ّج
برّبفّزيدّاألزديّعمىّيدّاإلماـّالتابعيّجاكافّذلؾّدرّالمذاىبّاإلسبلميةّفيّنشأتوّّو**المذىبّاالباضي:ّمذىبّإسبلميّتص

دعاّالحكاـّفيوّعفّنيجّالخمفاءّالراشديف،ّّوّنقذهّلسموؾّالحكـّاألمويّالذيّابتعدواكنوّنسبّإلىّعبدّاهللّبفّأباض،ّّولـّّو711ىػ/93ّ
المسمميف،ّكماّعرؼّبمواقفوّالحاسمةّخمفائوّالراشديف،ّأوّاعتزاؿّأمورّةّإلىّسيرةّالرسوؿّعميوّالصبلةّوالسبلـّّواألموييفّإلىّالعود

ّال ّّوومواجيتوّالصارمةّالنحراؼّالخوارجّعفّالفيـ ّالناسّبمظيرّالزعيـّوعرؼّأصحابصحيحّوالسميـّألحكاـّاإلسبلـ، وّظيرّعند
ّ:،ّصـ1999الجزءّاألوؿ،ّالطبعةّالعربية،ّغرداية،ّّ،ّمعجـّاألعبلـّاالباضية،نظرّجمعيةّالتراثيبأتباعّابفّأباضّأوّاالباضية،ّ

59ّ.ّ
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رفعّ،ّّومفّإليوسطّفالتحـّبواديّزناتةّّوبالمغربّاألّومرّذهّالسنةّالمغربّوانكفأّراجعاّّويفّفيّىدوخّبمك"
ّأوّأنتجّخيبلّّاألمافّعمىّكؿ دمائيـّفأقفرّالمغربّاألوسطّمفّّمفّسائرّالبربرّوندرمفّركبّفرسا

"ّ ّّفبلّيستبعد1ّزناتة ّقد ّالواديّّوّالتجأتأفّتكوف ّاحتمتّبوإلى ،ّ ّأخرىّحوؿ ىذاّّاندثاروىناؾّآراء
ّ.2ؿّفيياّبعدالقصرّوىيّإشكاليةّتاريخيةّلـّيفص

لقدّشيدّبنوّمزابّالذيفّكانواّعمىّالمذىبّالمعتزليّقصوراّصغيرة،ّاندثرتّمعظمياّولـّيبؽّمنياّّّّّّ
ّ(12،11،10،9،8،7)الصورة(6)الشكؿسوىّاألطبلؿّوىيّموزعةّعمىّكامؿّواديّمزاب.

ّ:القرىّالمندثرةّالتيّتنسبّإلييـّمفّجممةّوّّّّ
 قصر ُبوْكَياْو: -أ

ـّتقريباّمفّسدّبنيّيزقف،ّوقدّشيدهّبنوّمغراوة100ّيقعّفيّقمةّجبؿّيشرؼّعمىّالواحة،ّعمىّبعدّّّّ
ّىّفيّحواليّالقرفّالرابعّاليجري، ّثـ ّعمىّمذىبّالمعتزلة، ّبنيّوكانوا ّإلىّمدينة ّسكانوّوانضموا جره

ّ.3ولـّيبؽّمنوّسوىّبعضّاألكواـّمفّالحجارةيزقف،ّفاندثرّالقصرّ
 :4قصر اَقُنوَنايْ  -ب
شيدّعمىّضفةّواديّانتيساّعمىّمقربةّمفّسدّبنيّيزقفّالحالي،ّولـّيبؽّلوّأثرّولعؿّآثارهّقدّغمرتياّّّّ

 .5أوحاؿّالواديّداخؿّالسد
 :6قصر َتاَلتْ  -جـ
مفّواحةّبنيّيزقف،ّوالّتزاؿّبعضّيعدّمفّالقصورّالقديمةّفيّواديّمزاب،ّويقعّفيّالجنوبّالغربيّّّّ

،ّويشيرّإبراىيـّمتيازّإلىّأفّىذاّالقصرّأسسوّاإلخوافّعدوفّوبكمي ّ.1آثارهّباقيةّإلىّحدّاليـو
                                                 

 .59:،ّصالمصدرّالسابؽعبدّالرحمافّابفّخمدوف،ّّ-1ّ
ّ.49ّّ:بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-2ّ

ميبيا،ّيعدّأحدّتقعّفيّجبؿّنفوسةّبـّبفرسطاءّأصؿّكنيتوّّو959ىػّ/345ّّ:ّولدّسنةّالفرسطائيّعبدّاهللّمحمدّبفّبكرأبيّ*ّاألماـّ
المصمحيفّالدينييفّاالجتماعييفّفيّببلدّالمغرب،ّدرسّمبادئّالتعميـّفيّمسقطّرأسوّثـّسافرّإلىّجربةّفأخذّالعمـّأعبلـّاالباضيةّّو

ّالمغةّالعربيةّلماّاضطمعّفيّالعمـّقررّمنيـّزكرياءّفيصؿّبفّأبيّميسورّّوعفّبعضّعممائياّ انتقؿّإلىّالقيروافّلبلستزادةّمفّعمـو
توارثاّوىوّـّبعدّأفّترؾّنظاماّمحكماّم1048ىػّ/440ّاؾّمسجدهّفيّبمدةّفرسطاء،ّتوفيّسنةّالعودةّإلىّجبؿّنفوسةّحيثّبنيّىن

ّ.75:صّالمرجعّالسابؽ،نظرّجمعيةّالتراث،ّينظاـّحمقةّالعزابة،ّ
 

 .16ّ:صّ)نسخةّمصورة(،ّمكتبةّالشيخّأبيّإسحاؽّابراىيـّاطفيش،ّغرداية،ّابراىيـّمتياز،ّتاريخّواديّمزاب،ّمخ،ّ-3ّ
 .20،ّص:ـ1970ابراىيـّمحمدّطبلي،ّمزابّبمدّكفاح،ّدراسةّسياسيةّاجتماعية،ّدارّالبعث،ّقسنطينة،ّالجزائر،ّّ-4ّ
 .17ّّ:صّالمصدرّالسابؽ،ّابراىيـّمتياز،ّ-5ّ
 .20ابراىيـّمحمدّطبلي،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-6ّ
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 قصر ِتِرِشيْن: -د
ّلجأّّّ ّثـ ّالمعتزلة ّيسكنو ّالمغّكاف ّومف ّنفوسة ّمف ّاإلباضية ّمفّإليو ّلفترة ّفيو ّواستقروا ربّاألقصى

ّذلؾّإلىّمدينةّبنيّيزقفّفيّأواخرّالقرفّالتاسعّاليجريّفانقرضت ّبعد ّانضموا ّثـ المدينةّولـّّالزمف،
ّ.2لمصمىيبقىّمنياّسوىّآثارّا

 قصر ٌموْرِكِي: -ىـ
ىضبةّتشرؼّّوقدّشيدّفوؽّندّتقاطعّواديّانتيساّبواديّمزاب،يقعّفيّالجيةّالغربيةّمفّمدينةّبنورةّعّّّ

ّ.3عمىّواديّمزاب،ّواندثرّولـّيبقىّمنوّإالّأكواماّمفّالحجارة
 قصر تَاِفاَلْلْت: -ز

،ّأسسّفوؽّقمةّىضبةّالتيّشيدتّعميياّمدينةّبنيّيزقفّفيماّبعد،ّوكافّيقطنوّسكافّمفّسجمماسةّّّ
ّالقصرّ ّإلىّىذا ّمتيازّفيّأوؿّالقرفّالسادسّاليجري،ّوقدّانضـ ّإلىّمزابّحسبّإبراىيـ الذيفّنزحوا

أحياءّّ،ّفاتسعّعمرانوّليصبحّنواةّوحياّمف4سكافَّتبَلْتّوُبْكَياْوّوَأقُنوَناْيّوِتِرِشيْفّوبعضّسكافُّموْرِكي
ّلىّيومناّىذا.ىذاّالقصرّكالمسجدّوالسوؽّشامخةّإّمدينةّيزقف،ّومازالتّآثار

 قصر ِتِميَزْرْت: -حـ
ويرجعّإلىّنفسّفترةّكافّيقعّبيفّمميكةّوبنورةّفيّواحةِّتيْغَزْرْتّعندّممتقىّواديّمزابّووادّأزويؿ،ّّّّ

ّ.5ّ،ّويقاؿّأّفّالعبلمةّابفّبكرّىوّمؤّسسويتّْقصرَّتاَلْزض
 (: أغرم ْنَواَداْي )القصر السفمي قصر -ط
ـّمفّطرؼّأجداد945ّىػّ/334ّّالضفةّاليسرىّلواديّمزاب،ّوقدّشيدّسنةّّيقعّأسفؿّمدينةّمميكةّفيّّّ

ّ.6اإلباضيةتّبيفّالمعتزلةّّويّبسببّالنزاعاغمشيديّمميكة،ّواندثرّحسبّىي
ّ
ّ

                                                                                                                                                         
 .18ّ-17ّ:صّالمصدرّالسابؽ،ّ،ابراىيـّمتيازّ-1ّ
 .18:،ّصنفسوّ-2ّ
 .15-14ّ:نفسو،ّصّ-3ّ
 J .Huguet; Les Villes du M’Zab; Bulletins et mémoires de la sociétéينظرّأيضا:ّّّّّّّّّّّّّ.5:،ّصنفسوّ-4ّ

d’Anthropologie de Paris, t.IV, 1903, p:536.  
 .13ّ:،ّصالمصدرّالسابؽّ،ابراىيـّمتيازّ-5ّ

6
 - J.Huguet; "Le Pays du M'Zab", in bull de la Sociétés Géographie d'Algérie, imprimerie  

Typographique et lithographique Sélion ,Alger,1898,p:178.  
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 بابا السعد: قصر -ي
طؿّعمىّوالذيّيالموقعّاالستراتيجيّّالحتبللوـ،1388ّىػ/790غربّغردايةّفيّأعمىّجبؿّسنةّأقيـّّّّ

الرؤيةّالجيدة،ّوكذلؾّالحصانةّمفّالغزاةّالذيّكافّالسببّّمفّالناحيةّالشماليةّمماّيوفرّلوواديّمزابّ
ّ(10)الصورة(6)الشكؿ.1الرئيسيّفيّاختيارّالموقع

 :اضينزوح اإلبالالمنطقة بعد  -2-2 -2
ّالفترةّمفّالقرفّالرابعّىجريّّّّّّ تميزتّبتحوؿّنمطّمعيشةّّ،إلىّنيايةّالقرفّالثامفّىجريتمّتدّىذه

ّ ّبنيّمصعبّمف ّبادية ّسكاف ّإلىّطابع ّالبدو ّّوّواالعتمادّاالستقرارطابع ّالثابتة ّالزراعة التحوؿّعمى
ّبكرّ ّبف ّمحمد ّاهلل ّعبد ّأبي ّاإلماـ ّبمجيء ّاإلباضي ّالمذىب ّإلى ّالمعتزلي ّالمذىب ّمف التدريجي

التيّالمسائؿّـ،ّلمنظرّفي1029ّّ-ىػ420ّّ،ّمنتدباّمفّمؤتمراّريغّالمنعقدّسنةّبلفمفّوارجّالفرسطائي
تكوفّصعبةّثّعفّمنطقةّجغرافيةّتّمـّشمميـّّوالبحّو "ريغ" اكتظاظّمنطقةيةّمنياّالبلجئيفّّوتيـّاإلباض

ّوالزي ّكالحّمادييف ّالمغربّاألوسط ّعمى ّالمتعاقبة ّالدوؿ ّسبلطيف ّمف ّبيا ّالمترّبصيف ّلمغزاة رييفّالمناؿ
ّ.اطمييفوالف

ّاستقراربعدّمنطقةّمزابّرغـّقسوةّطبيعتيا،ّّوّخرجّعبدّاهللّيجوبّالصحراء،ّفوقعّإختيارهّعمىّّّّّّ
سكافّالمنطقةّّإلىّاإلماـّالفرسطائيّبياّبنىّمسجدهّالذيّالّيزاؿّقائماّإلىّيومناّىذاّبالعطؼ،ّداعياّ

ّاإلباضي ّلمذىب ّوبعد ّّوّاستجابتيـ، ّميجرا ّأصبح ّاالضطلندائو ّناليـ ّكّمما ّلئلباضية ّآمنا ياد،ّمبلذا
جبؿّعمور،ّّريغ،ّنفوسة،ّجربة، وادفّأقطارّمختمفةّمثؿّورقمةّّوجماعاتّموبدأتّتتوالىّعمىّالمنطقةّ

 قصرّالبخاري،ّالمدية،ّسجمماسة،ّالساقيةّالحمراءّوغيرىاّمفّالمناطؽّالمختمفة.
 يـّوحدةّقوميةّسياسيةّولغويةّتواضعّعميياوجميـّقبائؿّبربريةّوفييـّعربّأقحاح،ّحتىّصارتّل   

قصورّصحراويةّوسّنوّّفيّىاتوّالربوعّالقاحمةّفأقاموا،2ّالعبلقةّالمذىبيةبربرىـّوعربيـّبحكـّّالمصاىرةّّو
 (6)الشكؿ.أمنيـتخدميـّوتخدـّدينيـّّونظماّاجتماعيةّ

ّّوادي مزاب: تأسيس مدن -أ
أسسّاإلباضيوفّحياةّحضاريةّجديدةّبواديّمزابّخبلؿّثبلثةّقروفّونصؼ،ّمفّالقرفّالحاديّعشرّّّّ

الّتزاؿّقائمةّداـّبناءىاّحواليّثبلثةّقروف،ّّو،ليتاتمّإلىّالقرفّالرابعّعشرّميبلدي،ّإذّأنشئتّخمسّقرى
ّّ:إلىّاليوـّوىي ّمدينة ّ"تغردايتّ"غردايةّمدينةّآتّبنورّ"بنورة"، مدينةتاجنينتّ"العطؼ"، آتّّمدينة،

                                                 
ّ.18يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-1ّ
 .20ّ:المرجعّالسابؽ،ّد.ت،ّص حموّعيسىّمحمدّالنوري،ّ-2ّ

 م2011/ 04/ 06 عمل ميداني: المصدر
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برياف،ّّمدينةأخرىّىي:ّّمدفآتّمميشتّ"مميكة"،ّوخارجّواديّمزابّتـّتأسيسّّمدينةإزجفّ"بنيّيزقف"،ّ
ّّمدينة ّّمدينةالقرارة، ّمتميمي، ّعشرّمدينة ّوالسابع ّعشر ّالخامس ّالقرف ّبيف ّما ّضحوة ّبف ضاية

 (7)الشكؿالميبلدي.
 العطف )تَاْجِنيْنْت(: -1-أ

الضفةّاليمنىّمنعطؼّّ،ّفيغردايةّمدينةّكمـّمف9ّىيّأقدـّمدفّمزابّالحاليةّتأسيسا،ّتقعّعمىّبعدّّّّ
ّاسـّبربريّيطمؽّعميياّلدييالموقعاّفيّالوادي،ّلكفّّالمعّربّأخذتّالمدينةّاسمياحيثّمفّواديّمزابّ

اإلناءّالذيّيصنعّمفّسعؼّالنخيؿّويطمىّّمعناىاّوّ،البربريةكممةّ"تاقنينت"ّّمفالقريب1ّّ"تاجنينت"ّىوّو
ّبالقطرا ّداخمو ّأومف ّذلؾّلشربّالماء ّبعد ّليستعمؿ ّّف ّشيّّالمبف، ّسنةّوقد ّأبغور ّابف ّالشيخّخميفة دىا

،ّوكافّاإلماـّعبدّاهللّمحمدّابفّبكرّيزورّالمنطقةّفيّىذهّالفترة،2ّـ،ّفوؽّىضبةّصخرية1014ىػ/404
،ّوقدّكافّذلؾّقبؿّزواؿّسدراتو3ّوربماّكافّالخميفةّبفّأبغورّأحدّتبلميذهّأوّأحدّأتباعوّمفّبنيّمصعب

ّ(14،13)الصورة.4بقرنيف
 بنورة )َآْت ُبُنوْر(: -2-أ

ّ"ّبنورّ"ّىوّاسـّلجدّإحدىّالقبائؿّالزناتية،ّيطمؽّعميياّبالمحميةّاسـّّّ "ّآتّبنور"ّوقيؿّ"ّآتّبنور"ّأفّّ
ّّ.5أوّىوّاسـّلػّ"سيديَّبّنور"ّالذيّأطمؽّاسموّعمىّمقبرةّاإلباضيةّبالجزائرّالعاصمة

فوؽّرأسّىضبةّّـ1048نيايةّالنصؼّاألوؿّمفّالقرفّالحاديّعشرّميبلديّحواليّسنةّستّفيّتأسّّّّ
ـّشماؿّبنيّيزقفّعندّتقاطعّواديّأزويؿّبوادي1800ّمنعزلةّعفّجباؿّالشبكة،ّوتقعّالمدينةّعمىّبعدّ

اّـ،ّعمىّىذاّالمنحدرّيرتفعّسورّالمدينة،ّمم6ّّمزابّالذيّيواصؿّسيرهّإلىّجانبّمنحدرّيبمغّارتفاعوّ
ّقمعة ّشكؿ ّالوسطىّالحصينة،ّأعطىّليا ّبنيّمطيرّشيدتّبنوّرّمفّقبلعّالعصور ّمفّطرؼّقبيمة ة

ّم ّالنازحيفّاإلباضييفّمفّوارجبلفالقادمة ـّّّوّ،6ع ّاهللّالتيّت ّعبد ّأوالد ّمفّالزمفّطمبتّقبيمة ّفترة بعد
طردىاّمفّمدينةّمميكةّّالمجوءّإلىّبنورهّقصدّاالستقرارّفيياّفرّحبّبياّأىميا،ّولكفّذلؾّلـّيدـّطويبلّ

                                                 
ّ.27يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-1
ّاّ-2ّ ّفيّبعضّأعراؼّّوابراىيـ ّرسالة ّالعطؼ،ّلحاجّأيوب، ّالنيضة، ّنشرّجمعية ّيحيّالحاجّامحمد، ّتح، عاداتّواديّمزاب،

 .28ّ:،ّصـ1ّ،2009غرداية،ّالجزائر،ط
 .15،ّص:صالحّاسماوي،ّالمرجعّالسابؽّ-3ّ

ّحّأحمدّةّمعّالشيخّاألستاذ:مقابم -4ّ ّّ،العطؼّ،فيّمكتبةّإروافّ،كرـو  ـ.2012مارس28ّيـو

 .614ّ:ص ،ّصالحّاسماوي،ّالمرجعّالسابؽّ-5ّ

6ّ-ّّ ّغرداية، ّالعربية، ّالمطبعة ّاجتماعيا، ّتاريخيا، ّدينيا، ّاإلسبلمية: ّواديّمزابّفيّظؿّالحضارة ّأعوشت، ،ّـ1991بكيرّسعيد
 .66:ص
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منيـّنفراّكثيرا،ّّاقتمّومفّقبؿّأوالدّعبدّاهللّبالقوةّّوّيفّإليياردّبنوّمطيرّالبلجئوبضغطّمفّأىؿّمميكةّط
وفّرّالباقوفّإلىّمدينةّتاجنينتّ)العطؼ(،ّلـّتمرّىذهّالجريمةّبسبلـّفقدّاتفقتّالمدفّالمزابيةّباستثناءّ

ّ ّبتخريب ّقاموا ّحيث ّالعقاب، ّأشد ّمطير ّبني ّمعاقبة ّعمى ّحافظّوّمدينةمميكة ّفقد ّالمسجد ّاإال
ّّ(16،15،12،11)الصورةّ(8)الشكؿ.عميو

 غرداية )َتَغْرَداْيْت(: -3-أ
ّيحي ّّّ ّبف ّمحمد ّأف ّالمؤرخيف ّمعظـ ّوالجمةّيتفؽ ّسنةّّبابة ّالمدينة ّبتأسيس ّقاما ّسميماف وأخاه

الشيخّبابةّالسعدّأوؿّمفّسكنياّلينظـّإلييـّمفّّو ،ؿّمنقطعّعفّباقيّاليضبةبـّعمىّج1048ىػ/439
ىػ222ّلكفّابراىيـّمتيازّيرىّأّفّغردايةّأّسسياّالمعتزلةّسنةّ،1وّأريغىاجرّمفّليبيا،ّجربة،ّورجبلف،ّ

ّعم ّتجديد ـّ ّّووت ّسنةرانيا ّأمّّ ـ،1027ىػ/477توسيعيا ّلكممة ّالتسمية ّأصؿ ّاألرضّّ"تغردايت"ا فيعني
ّنستبعدّكثيرا،ّلذا2ّالصالحةّلمزراعةّعمىّضفاؼّاألودية،ّوقيؿّأنياّتصغيرّلكممةّ"أَغْرَداْي"ّومعناهّالجبؿ

ّ"غار ّّوّ-اسـ ّكانتّتسكفداية" ّامرأة ّالغارّّوّأّنيا ّمرّّوىذا ّإلىّآخرّالحكايةّأفّرجبلّعابرا تزّوجتو...
ّإّفّاألسطورةّتقوؿّ ـّ المفضوحةّالمختمقة،ّفيذاّالغارّيسمىّ"اللةّساىمة"ّفمماذاّيعطىّلوّاسـّ"داية"؟؟ّث

ّإّفّالمفروضّأّفّاسـّغردايةّ ـّ يوجدّالغارّّيكوفّلمقريةّالقديمةّفكيؼأّنياّعجوزّفكيؼّيمكفّأفّتمد؟؟؟ّث
 Daia)ّ(ّباسـّىذهّالمرأة،ّفيكتبونياDaiaالفرنسيوفّيسموفّكتاباتيـّقريةّالضايةّ)فيّالقريةّالقديمةّّو

ben dahouaّأخذتّ(ّإلىّغيرّذلؾّمفّالمتناقضاتّالتيّيمّفقونياّومفّالغريبّحقاّأفّىذهّاألسطورة
ّ(17،18)الصورةّ(10)الشكؿ.3الّترويبدوفّبحثّّوتستقّرّفيّأذىافّالكثيريفّويأخذونياّ

  بني يزقن )َآْت َيْسَجْن(: -4-أ
بواديّمزابّفيّالضفةّاليمنىّلواديّمزاب،ّأسستّّشيدتّالمدينةّعمىّىضبةّعندّتقاطعّواديّْأْنِتيَساّّّ

ـ،ّالنواةّاألولىّلممدينةَّتاِفبَلْلْتّكافّقصراّفيّنيايةّالقرف1347ّ-1321بنيّيزقفّفيّالفترةّالممتدةّبيفّ
ّوترشيفّوُموْرِكيّفاتسعّعمرانو ّوَاَقُنوَناْي ُّبوْكَياْو ّإلىّالقصرّسكافّقصور ّلميجريّوانظـ ّالرابع وفيماّ،

ّ ّقسنطييتعمؽ ّأعماؿ ّمف ّيزقف ّأوالد ّيسموف ّقوـ ّإلى ّتعود ّأنيا ّيرى ّبعضّالمؤرخيف ّفاف نةّبالتسمية
ّّو ّفسميتّباسميـ، ّبيا ّتحّرفاستقروا ّ"يزقف" ّأف ّالثانيّفيشير ّالتفسير ّالتيّمعناىاّأما ّ"يزجف" يؼّلكممة

يزقف،ّويعدّوقدّسميتّبيذاّاالسـّنظراّالنتقاؿّعرشّأوالدّسميمافّبفّيحيّمفّغردايةّإلىّبنيّ ،نصؼ

                                                 
1

 - Claude Pavard; op.cit, p:20. 
 .22السابؽ،ّص:يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّّ-2ّ
 .27ّ:ابراىيـّالحاجّأيوب،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-3ّ
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أبناءّىذهّالقبيمةّىـّالذيفّبنواّمدينةّوىراف،ّكماّأّنوّّ،ّويذكرّابفّخمدوفّأف1ّّىؤالءّنصؼّسكافّغرداية
ّمفّزناتوّيسمّتوجدّفيّناحيةّعيفّالفكروفّقربّقسنطينةّقبيمةّشاويةّوىـّكما "ّالسقنّيةّ"ّوفّىوّمعمـو

ألخيرافّىماّالعرشافّالكبيرافّفيّبنيّيسقفّاآلفّ"اوالدّعناف"ّو"أوالدّموسى"ّوىذافّاوفييـّأوالدّخالدّو
فيـّ"أوالدّّبقيفاالفرعّالثالثّالذيّتتفّرعّإليوّالبمدّمعّالفرعيفّالسّّاف"،ّّوأماّأوالدّخالدّفيـّفرعّ"اوالدّعن

ّ(18،19)الصورةّ(18)الشكؿ.2و"أبيّاسماعيؿ"ّيّدر"
 مميكة ) َآْت ِمِميَشْت(: -5-أ
ـّمفّمركزّمزاب500ّدّعبنيتّعمىّقمةّجبؿّصغير،ّفيّالضفةّاليسرىّمفّواديّمزابّعمىّبّّّّّّ

ّفّوادايّوذلؾّعاـّ ـ1385ىػ/756غردايةّشيدتّسنةّ عمىّمرحمتيفّفكانتّاألولىّبقصرّيدعىّ"أغـر
اإلباضيةّالتيّّفيّمرحمةّثانيةّقامتّالجماعةّالنفوسيةّوّ،ـ1123اندحرتّعاـياّزالتّّوأنّّّـ،ّإال1018ّّ

ّ،3ةياّالحاليمدينتوّسميمافّبتأسيسّعمىّرأسياّأبوّدحمافّويرُّىػّّو750ياجرةّمفّليبياّوذلؾّعاـّجاءتّم
ّقبيمةّمميكشّالبربريةّالتيّتنتشرّفيّنواحيّ"إغيؿلّرجاؿّينتموفّإلىّمدينةيرجعّتأسيسّالّمفّلكفّىناؾ

عمي"ّمفّببلدّالقبائؿّالصغرىّيقاؿّليـّبالقبائميةّ"مميكش"ّفبلّوجودّلممكةّإالّفيّخياؿّاألوروبييفّالذيفّ
ّ(23،22)الصورة.4واديّمزابّدّمميكةّآخرّالمدفّاإلباضيةّفيّيزعموفّذلؾ،ّوتع

 :مزاب مدنل*النسيج العمراني ثانيا:
ّالّدينيةّإفّّّّّ ّّوّالقيـ ّوالفكرية، ّالمناخية ّمنطقةّسيؿّواديّمزابّلياّّوالطبيعة ّالتيّتتمّيزّبيا الجغرافية

ّفيّالّتصاميـّالمعمارّيةّالمكّونةّلو.تشّكؿّالنسيجّالعمرانيّلممنطقةّّوتأثيرّكبيرّفيّ
مفّحيثّوحدتياّالمتجانسةّوتخطيطياّّالعتيقةّفيّواديّمزابّبنمطياّالمعماريّالمتميزّمدفتتميزّالّّّ

المسجدّالذيّتعموهّّاعمىّأعمىّقمةّالجبؿّلغرضّدفاعيّمحض،ّيتوسطيّتقدّبنيّمدينةالمحكـ،ّفكؿّ
ّحوؿّ ّدائرية ّحمقات ّبذلؾ ّمشكمة ّوممتوية ّضيقة ّأزقة ّتتخمميا ّمنازؿ ّوتمتؼّحولو ّالشكؿ ّىرمية مئذنة
المسجد،ّوفيّسفحّالمدينةّساحةّسوؽّلمتعامبلتّالتجارية،ّوكؿّمدينةّمحاطةّبسورّدفاعيّتتخممياّأبراجّ

                                                 
ّ.69وينظرّأيضا:ّبكيرّسعيدّأعوشت،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ.58ّ،59حاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّمبّ-1ّ
ّ.29:ابراىيـّالحاجّأيوب،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-2ّ
ّالمدفّوفؽّحاجياتّالبشرّّ:العمراف -* ّبتكييؼّمساكفّىذه ّوالتيّتسمح ّالمفاىيـ ّالمدفّعفّطريؽّدراسة ّالذيّينظـ ّالعمـ ىو

أساسية:ّّباالعتمادّعمىّمجموعةّمفّالتدابيرّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالبشرية.ّوىوّففّتييئةّالمدفّمفّأجؿّتوفيرّثبلثّعناصر
 .12ّ:،ّصـ2005دارّاليدى،ّعيفّمميمة،ّّالمدينة،،ّالعمرافّّومعةنظرّخمؼّاهللّبوجيالراحة.ّّ-العمؿّ-السكف

 .68بكيرّسعيدّأعوشت،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-3ّ
 .23يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-4ّ
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أفّأفّتكوفّفيّمأمفّمفّسيبلفّالواديّّواّبيذاّالوضعّلمحصانةّالدفاعيةّّوتخطيطيتصميمياّّوّتـّّّلممراقبة
 ّ(23)الصورة.1الزراعيةّالقميمةّظّعمىّاألراضيافحت

فيّالوسائؿ،ّّواالقتصادالبساطةّالوظيفيةّّوالمتانةّوالجماؿّّوّزّالعمارةّبواديّمزابّبعدةّخصائص،تميّّتّّّ
ّىناؾّمشيّّّمدنافميستّىناؾّ ّبؿ ّّوّوّنظـدة ّأعراؼّتتّبع ّالّتدّرج ّعمى ّقائمة ّالمجاالتّتطّبؽ، ّتقسيـ في

ضيّالذيّيعتمدّأساساّعمىّمبادئّجتماعيةّالمتشّبعةّبالفكرّاإلباعمىّحسبّالييكمةّاالحسبّأصنافياّّو
ّ(23)الصورةقيـّالديفّاإلسبلميّالحنيؼ.ّو
 :مزاب أنواع وخصائص التراث المبني في وادي -1

ّ ّفيّّمدفتتشابو ّولكنيا ّإنشائيا، ّموقع ّاختيار ّوكذا ّرقعتيا ّوتحديد واديّمزابّمفّحيثّتخطيطيا
الوقتّنفسوّتتمايزّفيماّبينياّمفّحيثّالطريقةّالتيّاستخدمتياّكؿّمدينةّمفّتمؾّالمدفّفيّاستغبلؿّ

ّموقعياّالطبيعي.
ّببناءّالمسجدّبعدّ    ّالفريؽّالمؤّسسّلممدينةّ)حمقةّالعّزابة( ـّّيبتدأ اختيارّموقعّمناسبّفوؽّاليضبةّث

ّأخيراّيقوـّالسّكافّبتشييدّمساكنيـّانطبلقاّمفّحواليأبراج،ّّوحدودّالمدينةّبأسوارّّوّيقوموفّبعدّذلؾّبرسـ
ّالمسجدمحي ّّوّط ّبالشوارع ّّوّأنواعيامرورا ّاألسوار، ّالمإلىّغاية ّبناء ّفإّف ّعمىّقواعدّبالطبع ّيتـّ ساكف

ّعمى ّتستند ّبحتة ّعمرانية ّالنشاطاتّّعرفية ـّ ّث ّاإلسبلمي ّالديف ّتعاليـ ّمقّدمتيا ّفي ّيأتي أسسّأربعة،
ّ(23)الصورة.2االجتماعية،ّوعنصرّاالقتصادّومعطياتّالمحيطّالبيئي

ّتأخذّالفضاءاتّاألخرىّموقعياّمفّالّّّ ّقريباّمفّالسور،ّمدفوىكذا ّالسوؽّعموماّمكانا ،ّحيثّيحتّؿ
الّيزاؿّاقتصاديّلممبادالتّالتجاريةّلممساحةّالمتاحة،ّودورهّّواّويكوفّتصميموّعمىّأشكاؿّمختمفةّطبق

كؿّمقبرةّ،ّّومدينةالاتّالجنائزيةّتكوفّخارجّالمصميّوّأّماّالمقابرّاعيّكفضاءّمبلئـّلمبلقاةّالسّكاف،واجتم
ّ(23)الصورة(10)الشكؿ.3تخّصّعرشّأوّعشيرةّمعّينةّدوفّسواىا

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
خبلؿّالعصورّالحديثة،ّمذكرةّلنيؿّشيادةّّوتطورىاليندةّعبلؿ،ّدورّالحركةّالتجاريةّفيّازدىارّقصورّإقميـّتواتّوواديّمزابّّ-1ّ

 .191ـ،ّص:2012الماجستيرّفيّالعمراف،ّالمدرسةّالوطنيةّالمتعددةّالتقنياتّلميندسةّالمعماريةّوالعمراف،ّ
2ّ-ّّ  ـ.2012أفريؿ18ّّمقابمةّمعّاألستاذّصالحّبفّعمرّسماوي،ّعندّدكافّصالحّعبدّالعزيزّبساحةّالسوؽ،ّيـو
 .33ّ-32ّ:بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-3ّ
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 الدينية: العمائر -1-1
ّأساليبّّّّ ّفي ّتتطور ّولـ ّبناءىا، ّفي ّبسيطة ّمزاب ّفي ّاإلباضية ّالدينية ّالمباني ّمختمؼ ّنشأت لقد

ّطواؿّقروفّمفّ ّوالتقشؼّفيّالبناء ّالبساطة ّعمىّتمؾّالحاؿ ّالزمفّوبقيتّمحافظة ّعمىّمر إنشاءىا
ّ(25،24،27)الصورةالزمف.

ّالمسجد: -1-1-1
فيّمزابّبسيطةّفيّبنائيا،ّولـّتتطورّفيّأساليبّإنشاءىاّلقدّنشأتّمختمؼّالمبانيّالدينيةّاإلباضيةّ   

ّالتقشؼّفيّالبناءّطواؿّقروفّمفّالزمف.افظةّعمىّتمؾّالحاؿّمفّالبساطةّّوعمىّمّرّالزمفّبؿّبقيتّمح
فإنوّيعدّّ،عّالمزابيّإضافةّإلىّدورهّالدينيويأتيّعمىّرأسّىذهّالعمائرّالمسجدّالذيّيعدّعندّالمجتمّّّ

صدارّالفتوى،ّوتنظيـّحمقاتّالدرس،ّوممارسةّالتعميـّإلىّمكاناّلمقضاءّّولمسمطةّالروحيةّّومقراّمركزاّّو ا 
جانبّدورهّكمخزفّلممؤف،ّومفّىناّفإفّالمسجدّيعدّالقمبّالنابضّلممدينةّالمزابية،ّفيبعثّفيياّالحياة،ّ

ّفقدّأرادّالمعماريّالمزابيّتجسيدّاجتماعيا،يعمؿّعمىّتأطيرّالمجتمعّدينياّّوّو ىذهّالمنزلةّالمرموقةّّلذا
مكانتوّواحتّؿّمكاناّيتماشىّّوّاستراتيجياارّلوّموقعاّلممسجدّلدىّالمجتمعّالمزابيّتجسيداّمعماريا،ّفاخت

المنشآتّاألخرى،ّفيّأعمىّقمةّاليضبةّالتيّتتدرجّفوقياّمبانيّالمدينة،ّفأصبحّيشرؼّبذلؾّعمىّكؿّ
 (24،37)الصورة(9)الشكؿ.1شموخاّتمؾّالمئذنةّاليرميةّالشكؿوقدّزادهّرفعةّّو

 : مخططو ومكوناتو -أ
اعتمدتّعمىّطرازّاضيةّبمنطقةّواديّمزابّفيّتصميمياّالمساجدّاإلسبلميةّّواتبعتّالمساجدّاإلبّّّ

الدعامات،ّفالعددّاليائؿّلتمؾّالدعاماتّداخؿّمرّبطرازّالمساجدّذاتّاألعمدةّّويتعمؽّاألمعماريّموّحد،ّّو
ّشكبلّغيرّمنتظـالمّدضمفّىذاّالطراز،ّوقدّأخدتّالمساجبيوتّالصبلةّجعمتياّتندرجّ ّزابيةّعمىّالعمـو

اإلضافاتّفيّجياتّمختمفةّمفّالمسجدّكانتّالسببّالرئيسيّفيّعدـّفيّتخطيطيا،ّوالّشّؾّأّفّكثرةّ
ّ(37،41)الصورة(9)الشكؿ.2الحصوؿّعمىّشكؿّنيائيّمنتظـ

 بيوت الصالة: -ب
عمقياّمتبعةّتوسعتّبيوتّالصبلةّفيّمساجدّواديّمزابّفيّاتجاهّعرضيّفأصبحّعرضياّأكثرّمفّّّّ

ّلمتقاليدّالمعماريةّاإلسبلميةّاتبعتّالبوائؾّىناّفيّمسارىاّنحوّالمحرابّّفيّذلؾّالنمطّاألموي، وخبلفا

                                                 
 .92بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-1
2

 -ّّ  ـ.2012أفريؿ18ّّمقابمةّمعّاألستاذّصالحّبفّعمرّسماوي،ّعندّدكافّصالحّعبدّالعزيزّبساحةّالسوؽ،ّيـو
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ّأاتّّ ّإذ ّوموازيا، ّعموديا ّمزدوجا ّمساّرجاىا ّفيّاتجاىيا ّتأخذ ّالبوائؾّمفّالعادة ّأوّّف ّعموديا ّإمّا ّواحدا ا
ّ(9)الشكؿموازيا،ّوقمماّتسيرّفيّاالتجاىيفّمعا.

 :الصحــن -جـ
ظيرّالصحفّفيّعمارةّبنيّمزابّكضرورةّمعماريةّنظراّلمحرارةّالشديدةّالتيّيمتازّبياّاإلقميـ،ّّّّّّّ
لىؤديّىذاّالعنصرّعمىّتمطيؼّالجوّّويحيثّ فيّبناءّلتصميـّاإلسبلميّوطّبؽّنفسّاّ،إدخاؿّالضوءّا 

بيتّالصبلةّعمىّمحورّّيتقدـ،ّحيثّاألروقةّالمحيطةّبوّمفّجميعّالجياتّباستثناءّجيةّالقبمةالصحفّّو
ّعموما.ذوّمخططّشبوّمنحرؼّّالمحراب

  :المحــراب -د
ّتظيرّالمحاريبّفيّالعمائرّاإلباضيةّعمىّشكؿّفتحةّمجوفةّبسيطةّذاتّمخططّنصؼّدائريّّّّّّ

أحياناّعمىّشكؿّئريّّوالمحاريبّفيّشكمياّالعمويّبحنيةّمعقودةّبعقدّنصؼّدا،ّتنتييّعمىّجدارّالقبمة
وفيّبعضّاألحيافّنجدّأكثرّمفّمحرابّفيّالمسجدّالواحد،ّحيثّأنوّكمماّوّسعّالمسجدّّ،حدوةّالفرس

ّاألمرّإيجادّ انسجاموّمعّ،ّإّفّبساطةّالمحرابّمفّتفاعموّّومحرابّجديدّويترؾّاألوؿّعمىّحالواستمـز
ّ(9)الشكؿ.1عمارةّالمحميةّالتيّتمتازّبالبساطةّاإلنشائيةروحّال

ّ:المئذنة -ىـ
ّناقصزابّلنفسياّنمطاّاتخذتّمآذفّواديّمّّّّّّ ،ّوّتبدوّمفّالخارجّفيّمعمارياّمتميزاّعمىّشكؿّىـر
ودةّإلعطاءّلقدّفسرّبعضّالمعمارييفّأفّىذهّالظاىرةّمقصويّمنحرفةّقميبلّنحوّجيةّمعينةّّوالعمّجزئيا

ّليا ّالبلزمة ّّ،المقاومة ّفتحاتّصغيرة ّإلىّوجود ّإضافة ّما ّأو ّالمزاغؿ ّفيّشكميا يسمىّبفتحاتّتشبو
الثانويةّالمتمثمةّفيّالمراقبةّوالحراسةّوىوّماّيفسرّإطبلؽّالسكافّّخرّلوظيفةّالمئذنةآالّرمي،ّوىذاّدليؿّ

ّ ّوىذا ّ"أعساس"، ّإلىّالدورّاألساسيّالذيّتّؤالمحمييفّاسـ ّدإضافة ّالفتحايو تّداخؿّالمبنىّفييّتقـو
ضاءةّداخؿّالمئذنةبتيويةّّو ّ(41)الصورة(9)الشكؿ.2ا 

ّفأحياناّّّّ ّفيّذلؾّشأفّالمساجدّاإلسبلمية، ّفيّالمسجدّشأنيا ّمحددا لـّيخصصّلمآذفّمزابّموقعا
بنيّمثؿ:ّمآذفّغردايةّّو3ّمحورّالمحرابتحتؿّمكاناّفيّالجيةّالمقابمةّلجدارّالمحرابّأيّأنياّتقعّعمىّ

ّ.يزقف
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ّ:الركائزل و الحوام -و
الركائزّوىيّعبارةّعفّدعاماتّوأعمدةّذاتّؿّالعمائرّالدينيةّعمىّالحوامؿّّوزابيوفّفيّكالماعتمدّّّّّّ

ّالدعاماتّالكثيفةّالمستعممةّفيّبيتّالصبلةّفكافّّتقوـّبحمؿّسقوؼّاألروقةّفيّالصحف،أخاديدّ وأما
ّ.والمستعممةّفيّعمميةّالتسقيؼّأنداؾماشياّمعّموادّالبناءّالمتوفرةّالغرضّمنياّمساندةّالسقؼّت

غيرّمنتظمةّالشكؿ،ّبنيتّبالحجارةّالمتماسكةّبواسطةّتّعّدةّأشكاؿّمرّبعةّومستطيمةّّوتتخذّالدعاماّّّ
 (9)الشكؿ.1الرمؿمبلطّمتكّوفّمفّماّدةّالتمشمتّّوّتربةّطينيةّأو

ّ:العقود -ز
ّفيّالعمّّّ ّبقوة ّحاضرا ّبمزابّعامة،كافّالعقد ّاإلباضية ّالدينية ّتكوفّّارة ّما الشكؿّأوّّويوحذوعادة

،ّؼّورتكزّعميياّاألروقةّوالسقوالدعاماتّوظيفتياّكروافدّتستندّوتّوىيّترتكزّعمىّاألعمدةّ،نصؼّدائرية
ّ.ّمتقابمةمصفوفةّعمىّشكؿّمداميؾّمتتاليةّّوحيثّتبنىّبالحجارةّال

ّّ:الفتحات -حـ
مجرىّىوائيّداخؿّّتوفيرلّاألبعادّالمختمفةذاتّاألشكاؿّّوّزابيّإلىّاستخداـّالفتحاتلجأّالمعماريّالمّّّّ

نافذةّوىيّعبارةّعفّكواتّورفوؼّتستعمؿّلتيويةّالفضاءاتّومنياّغيرّّمنياّماّىوّنافذالعمائرّالدينية،ّ
ّ ّواألحذيةّوكذا ّقديما ّالقناديؿّالزيتية ّعبلقةّتستعمؿّلوضع ّالتيّليا المصاحؼّوغيرّذلؾّمفّاألشياء

ّ.ّالمسجدب
ّالمداخل:  -ط

ّاختيرّلممداخؿّالمؤديةّإلىّداخؿّبيوتّالصبلةّمواقعّفيّالجيةّالمقابمةّلجدارّالقبمةّأوّمفّالجانبيفّّّّ
ّالمساجد ّأغمب ّفي ّلمسناه ّما ّالمصميفّبمزابّوىذا ّعرقمة ّفي ّيتسبب ّأف ّيمكف ّما ّلكؿ ّ.تفاديا

 (37)الصورة
ّالمنبر: -ي
ّلممنطقةّّّ ّالسكافّاألوائؿ ّبو ّوالتقشؼّالذيّيتميز ّالبساطة ّلمبدأ ّفيّمزابّقديماّّ،نظرا ّالمساجد فإف

ّ.واجباتيـّالدينيةينعدـّفيياّالمنبػػرّالفاخرّوكانواّيعتمدوفّكالعادةّعمىّوسائؿّبسيطةّلتمبيةّ
ّ
ّ
ّ
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 : 1المدارس -1-1-2
منذّأفّاستقرّاإلباضيوفّبمنطقةّواديّمزابّعممواّعمىّنشرّتعاليـّالديفّاإلسبلميّالحنيؼّوبخاصةّّّّ

وّلمغةّالعربيةّوفنونياّعنايةّخاصة،ّوقدّاعتمدواّفيّذلؾّعمىّنظاـّتعميميّلّوتعاليـّالمذىبّاإلباضي،ّوأ
ّة،ضّرأوّالمحّةرسالمدّسـعميياّاّاطمؽّتجانبّالمساجد،ّفيّسبيؿّذلؾّمنشآتّاوشيدّووتربويّخاص،ّ

ّإداريةّ ّمفّطرؼّىيئة ّالحسنىّلممناىجّالمسّطرة ّالتربويّوالسيرورة ّالنظاـ التيّتسيرّعمىّتطبيؽّىذا
ّوتدريسيةّذاتّكفاءة.ّ

 المصميات الجنائزية: -1-1-3
ّّ ّ ّبعضّالطقوسّّ ّممارسة ّأو ّالجنازة ّوىيّمنشآتّألداءّصبلة ّالمقبرة، ّبداخؿ ّخارجّالمدف تتموقع

ّتكريماّّالدينية ّاسمو ّوتأخذ ّالمنطقة ّمفّعمماء ّبجانبّمدففّعالـ ّتقاـ ّبالميت، ّمباشرة ّعبلقة التيّليا
ّ(10)الشكؿّلشخصيـّولمجيوداتيـّالعمميةّواإلصبلحيةّالتيّقّدموىاّلمجتمعيـ.

ّالذيفّ ّاإلباضييف ّبأسبلفيـ ّاقتداء ّوىذا ّالتعميـ ّميداف ّفي ّأساسي ّدورا ّالجنائزية ّالمصميات تؤدي
ّالدينيةّّ،عفّالتجمعاتّالسكانيةّةاألماكفّالبعيدّيتخذوفّمف دوراّلمبحثّالعمميّوتدريسّالطمبةّفيّالعمـو
ّ(43،42)الصورةوالشرعية.

ّويمكفّمبلحظةّنوعيفّمفّالمصمياتّالجنائزيةّفيّمنطقةّوادّمزاب:
ّالنوعّاألوؿ:ّعبارةّعفّمصمياتّجنائزيةّمغطاةّلياّنمطيفّىما:ّّّّّّ

ّالجنائزيةّّ-ّّّّّّّّّّّّ ّالمصميات ّكّؿ ّالنوع ّىذا ّضمف ّيدخؿ ّالقباب: ّذات ّالجنائزية المصميات
ّمغروسةّفيّالسقؼ.قبابّبارزةّمفّالخارجّأوّمضمرةّّوالمغطّاةّجزئياّأوّكّمياّب

المصمياتّالجنائزيةّذاتّاألقبية:ّيعدّىذاّالنمطّأكثرّاألنواعّانتشاراّفيّمنطقةّمزاب،ّّ-ّّّّّّّّّّّّ
وقدّغطيتّالفراغاتّالضيقةّالناتجةّعفّتقاطعّالبوائؾّالسائرةّفيّاالتجاىيفّالعموديّوالموازيّلجدارّ

هّاألقبيةّسيولةّتوفرّمادةّالجريدّالقبمة،ّبأقبيةّنصؼّبرميميةّأوّأقبيةّمتقاطعة،ّوقدّساعدّعمىّانجازّىذ
ّ(42)الصورةّ(11)الشكؿ.2فيّالمنطقة
النوعّالثاني:ّعبارةّعفّمساحاتّمكشوفةّمحاطةّبسياجّجداريّقصير،ّيمكفّأفّنطمؽّعميياّّّّّّّ

،ّإذّفتحتّفيّواجيتياّالقبميةّعنزةّتبيفّاتجاهّالكعبة،ّكماّفتحتّعمى3ّاسـّالمصمياتّالجنائزيةّالمكشوفة
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ّالشعائرّجدراني ّألداء ّوالمصاحؼّواألدواتّالبّلزمة ّاألحذية ّكبيرّمفّالكواتّالتيّتسمحّبوضع ّعدد ا
ّاسمو. ّالمقبرة ّستحمؿ ّالذي ّالعالـ ّدفف ّبعد ّتشّيد ّالمكشوفة ّالمصميات ّأّف ّويبدو ّ(12)الشكؿالدينية،

 (45)الصورة
 المقبرة:  -1-1-4

ّمقابرىـّّّّ ّالمزابيوف ّالّخطط ّّمدينةخارج ّحيث ّاإلسبلمية، ّالمدف ّحاؿ ّىي ّحقيقيةّتكما ّمدينة شكؿ
كؿّمقبرةّمخصصةّبتصميـّمخططّفيّشكمياّومنافذىاّوطرقيا،ّّموات،ّإذّتمتدّعمىّمساحةّشاسعةلؤل

ءّشيوخّالمنطقةّالمدفوفّبأحدّأسماىّكماّأنياّتكنّّّ،لبمدةّلدففّموتاىـّوفؽّنظاـّدقيؽلعشيرةّمفّعشائرّا
ّ ّبالمقبرة، ّحاجزا ّبوتعتبر ّتربطيا ّخاصة ّطرؽ ّليا ّصممت ّوألىميتيا ّالعمراني، ّالتوسع ّ.المدينةأماـ
ّ(10)الشكؿ

ّالمقاماّّّ ّتمؾ ّباستثناء ّومتساوية، ّمتشابية ّكميا ّاإلباضية ّالقبور ّرفاتّبعضّتظير ّتحتضف ّالتي ت
ذلؾّمي،ّّوالفقياء،ّفالقبرّالّيبرزّعفّاألرضيةّأكثرّمفّشبرّكماّينّصّعمىّذلؾّالفقوّاإلسبلالعمماءّّو

ّتحديدّالرأسّّوالّيدفيصافّّوّ،لكيّيعرؼّالقبر ـّ تةّاألرجؿّبواسطةّأحجارّمصّفحةّمثبّّاسّباألرجؿ،ّويت
ّّو ّالفعموديا، ّمف ّمصنوعة ّاألكؿ ّالشرابّأو ّآنية ّالقبر ّالميتّعمىّطوؿ ّأىؿ ّالخزؼ،ّيضع ّأو خار

ّّ(27)الصورةلمّتمييزّوالّتعرؼّعمىّفقيدىـّمفّاآلخريف.ّأحجاـّمختمفةوتكوفّذاتّأشكاؿّّو
 :المدنيةئر عماال -1-2
تتميزّمدفّواديّمزابّبطابعياّالمعماريّالفريدّنتيجةّاالستجابةّلعدةّعوامؿّ)مناخية،ّجغرافية،ّدينية،ّّّّ

ةّوالمساكفّ...(ّويظيرّذلؾّجمياّمفّخبلؿّمواقعّالمدفّومنيجيةّتخطيطياّوصوالّإلىّالمنشآتّالعام
ّحيثّتبديّجميع ّّياالخاصة ّعاـ، ّوانسجاـ ّتناسؽ ّفي ّالمظير ّفي ّووحدة ّالحجـ ّفي ّخاضعةبساطة

ّ(23)الصورةّ(15)الشكؿ.1معرؼّالمحميّلمعمرافّالمرجعّالمتبعّفيّإنشاءّالمدفّوصياغةّفضاءاتيال
 المسكن: -1-2-1
ّالّّّ ّلنسيج ّالمكونة ّالرئيسية ّالخبليا ّالمساكف ّعناصرّّمدفتعتبر ّفي ّحجميا ّكاف ّميما ّتشترؾ فيي

ّتختمؼ ّطّأساسية ّّواختبلفا ّمسكف ّبيف ّّوفيفا ّىذآخر ّّوتتوزع ّاألرضي ّالطابقيف ّبيف ّالعناصر العمويّه
 (23)الصورة.2نادراّالطابؽّالسفميوالسطحّّو
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لساكنيو،ّقيمو،ّفيوّبذلؾّيوفرّالراحةّالنفسيةّالتقميديّانعكاساّلفكرّالمجتمعّّوتجسدّتصاميـّالمسكفّّّّّ
ويحويّمختمؼّالفضاءاتّالمعيشيةّبتوزيعّمنتظـّحسبّاالستعماؿ،ّوفيّتأقمـّدائـّمعّالتقمباتّالمناخيةّ

ّيوفرّأجواءّمعتدلةّعمىّمدارّالسنة،ّإضافةّإلىّرحمتيّالشتاءّوالصيؼّبيفّال والواحاتّبحثاّّمدفمما
 عفّالمناخّالمبلئـ.

ةّفيّالتوزيعّالفضائيّانطبلقاّمفّوسطّالدارّالذيّيعتبرّكماّيعتمدّالمسكفّالتقميديّعمىّالمركزيّّّّّ
ّالتيّتربطّب ّالرئيسية ّّوالحمقة ّمختمؼّفراغاتّالطابؽّاألرضي ّالعمويّيف ّالطابقيف ّإلى ّالتنقؿ ّيتـ منو

 (54،53،51)الصورةّ(15)الشكؿ.1والسفمي
سطّوفيّالبحرّالمتّوىيكمتوّألسسّالمسكفّالمنتشرّفيّزابيّيخضعّفيّتخطيطوّّورغـّأفّالمسكفّالمّّّّ

ّعمىّالخصوص،ّّو يييكؿّمختمؼّالفضاءاتّتمادهّعمىّفراغّأوّفضاءّيتوسطوّّوذلؾّباعشماؿّإفريقيا
ّّوّإالّّّحولو، ّغيره ّعف ّتميزه ّخصوصيات ّلو ّالطبيعيأنو ّمحيطو ّمع ّتفاعمو ّعف ّناتج الجغرافيّ)ذلؾ

نجدّأّفّالمساكفّكمياّ)ميماّكافّإذّاساّلفكرّالمجتمعّوّنمطّحياتو،ّ،ّإضافةّإلىّأنوّكافّانعك(والمناخي
اءّالخارجيّإالّمفّخبلؿّبالفضّحجميا(ّتعتمدّعمىّطابقيفّأحدّىذيفّالطابقيفّأرضيّالّيتصؿّعادة

ّأشعةّالشمسّّوالذيّمفّخبللوّأيضّ،فتحةّالشباؾالمدخؿّّو ّتنفذ ّتا ّيويةّمختمؼّمجاالتّالمسكف،يتـ
أماّالطابؽّالعمويّّ،ماّيوفرّلياّعزالّحرارياّجيدبحيثّتكوفّالطوابؽّاألرضيةّكأنياّمبنيةّتحتّاألرضّم

وّذوّأىميةّبالغةّفيّىغيرّمبنيةّالتيّتستعمؿّكسطحّّوفالمساحةّالمبنيةّفيوّغالباّالّتتعدىّالمساحةّال
ّالصيؼّّو ّالذيّيحدّّفصؿ ّالبارد ّاليواء ّحيثّينزؿ ّالميؿ ّفي ّالنيارّخاصة ّالشمسّخبلؿ ،2ّمفّحرارة

ّ:العمويأساسيةّبيفّالطابقيفّاألرضيّّوأحجامياّعمىّعناصرّّباختبلؼزابّوتشترؾّالمساكفّفيّم
  :الواجيــــــات -أ

حتىّأنناّالّنكادّّ،لقدّاتسمتّالحياةّاالجتماعيةّفيّمزابّباالبتعادّعفّكؿّمظاىرّالتكبرّواالستعبلءّّّ
نميزّبيفّغنيّأوّفقيرّفيّالممارساتّكاألعراسّمثبل،ّأوّالمعمارّومنوّواجياتّالمساكفّالتيّتفتقرّإلىّ

بابّأشكاؿّالزخرفةّأوّالنقوش،ّبؿّأنياّالّتعدوّأفّتكوفّحيطاناّعاديةّمتساويةّفيّاالرتفاع،ّبياّفقطّ

                                                 
بمحاجّمعروؼ،ّمحمدّجودي،ّالنسيجّالعمرانيّلمدفّواديّمزاب،ّمجمةّمنبرّالتراثّاألثري،ّمخبرّالتراثّاألثريّوتثمينو،ّجامعةّّ-1ّ

 .73-72ـ،ّص:2012تممساف،ّ
 .6ص:ـ،2001مختارّقرميدة،ّالمساكفّالتقميديةّبواديّميزاب،ّدراسةّفنيةّمعمارية،ّديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّغرداية،ّّ-2ّ
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ّ ّخشبيّوميزابّبارز ّبعضّالفتحاتّالصغيرة ّمع الطابؽّالعمويّعمىّالطابؽّاألرضيّّوعمىّالموزعة
ّ(49،48)الصورةّ(15)الشكؿ.1حسبّمساحةّالمسكف

 المدخل: -ب
،ّمحميا2ّتميزتّمساكفّمزابّبتواجدّالمدخؿّفيّإحدىّالزواياّكماّىوّالحاؿّفيّمساكفّشماؿّإفريقياّّّّ

بسيط،ّالمداخؿّتفتحّّيعموهّعقدّيسمى"ّإميفّنتوورت"،ّوعادةّماّيكوفّكبيرّالحجـّنسبياّارتفاعاّوعرضا
ّالمدينة، ّإلى ّالّدوما ّخارج ّلو ّمدخبل ّيفتح ّأف ّأراد ّمف ّكؿ ّالسورّمدينةيمنع ّجية ّبالنسبةّّ،3مف أما

،ّأما4ّـ1.60ـ،ّويبمغّارتفاعّالمدخؿّالرئيسيّلممسكف1.04لممقاساتّفيقدرّمعدؿّعرضّالمدخؿّبحوالي
ّ(49،48)الصورة(15)الشكؿ.5ـّبالتقريب2إلى1.80ّفتمؾّالموجودةّفيّالممراتّغيرّالنافذةّتتراوحّبي

 البـــــــــــــــاب: -جـ
ّماّّّّ ّعادة ّيصنعّمفّخشبّالنخيؿ، ّ"توورت"، ّمحميا ّوعرضاّكبيرّيكوفّّيطمؽّعميو ّارتفاعا الحجـ

إلىّأنوّيمثؿّمدخؿّالدابةّالتيّعادةّماّتكوفّمحممةّّ،ستعمالوّبصفةّمتكررةّطواؿّالنياروذلؾّنتيجةّا
،ّينتميّنوعّىذا6ّاّيستوجبّفتحةّكبيرةّلتسييؿّدخوليابالمحصوؿّالفبلحيّأوّالحطبّأوّدالءّالماءّممّّ

ّ(49،48)الصورة.7الحمقاتّوالمطارؽذوّالحربة،ّوىوّمكوفّمفّالقفؿّّوّالبابّتحتّتسمية
 :ّّالعــتبـــــــــــة -د

ضافةّإلىّذلؾّّ    إفّمفيوـّالعتبةّالّيقتصرّعمىّحجرّصمبّأوّقطعةّمفّالموحّتحتّالباب،ّبؿّوا 
ّتمثؿّفيّمزابّالحاجزّوالخطّالفاصؿّبيفّالفضاءّالعاـّوىوّالطريؽّوالفضاءّالخاصّالذيّىوّ فإنيا

ّكما ّالتيّترتفعّحواليّّالمسكف، ّآخرّيتمثؿّفيّحمايةّالمسكفّمفّتسربس20ّأفّلمعتبة ماءّّـّدورا

                                                 
مساكفّقصورّسيؿّواديّمزاب:ّدراسةّتنميطية،ّمذكرةّلنيؿّشيادةّالماجستيرّفيّعمـّاآلثارّوالمحيط،ّّمحمدّجودي،ّواجياتّ-1ّ

 .43ـ،ّص:2007-2006قسـّعمـّاآلثار،ّجامعةّتممساف،ّ
2

 -  Michal Van der Meeschen; Les Médinas Magrébines, UNESCO, p:77. 
محمدّبفّبكرّالنفوسيّالفرسطائي،ّالقسمةّوأصوؿّاألرضيفّكتابّفيّفقوّالعمارةّاإلسبلمية،ّتحّوتعّوتؽّّأحمدّأبيّالعباسّبفّ-3ّ

 .25-24،ّص:ّـ1997،ّجمعيةّالتراث،ّالقرارة،ّغرداية،2بكيرّبفّمحمدّالشيخّبمحاج،ّمحمدّصالحّناصر،ّط
شيادةّميميةّمقارنةّلقصورّمزابّوورقمة،ّأطروحةّلنيؿّدراسةّتحّ:ميّفيّالقصورّالصحراويةّبالجزائرمحمدّجودي،ّالمسكفّاإلسبلّ-4

 .112ّ،ّص:ـ2014-2013عمـّاآلثار،ّجامعةّتممساف،ّالدكتوراهّفيّعمـّاآلثارّوالمحيط،ّقسـّالتاريخّّو
5
 -Brahim benyoucef; Le M’Zab, espace et société, Imprimerie Abou Daoud, Alger, 1991, p: 209.  

6
 - Donnadieu C,et P / Didillon H et J.M; Habiter le désert les maisons mozabites, 3

é 
Ed , ED pierre 

Mardage, Bruxelles, Belgique, 1986, P:74.                                                                                                                          
 .116-114ودي،ّالمسكفّاإلسبلمي...،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:محمدّجّ-7ّ
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ياّتعتبرّحاجزاّمانعاّمفّدخوؿّالحشراتّالمطرّإليوّأوّاليواءّالباردّفيّالشتاءّأوّالرياحّالرممية،ّكماّأنّّ
ّ(49)الصورة.1السامةّوالزواحؼّالتيّالّتخموّمنياّمنطقةّمزاب

 السقيـــــــــــفـة: -ىـ
ّالمساكفّالموجودةّفيّشماؿّإفريقيازابّموقعياّفيّزاويةّالمسكفّكماّىوّاألمرّفيّتأخذّالسقيفةّفيّمّّّ

ّ"تسكيفت" ّمحميا ّفضوتسمى ّتعتبر ّوىي ّفاصبل، ّّاء ّصوتيا ّوخارجووعازال ّالمسكف ّداخؿ فبينماّّ،بيف
سطةّفتحةّتكوفّعادةّتستحيؿّرؤيةّماّفيّالمسكفّمفّالخارجّفإفّالسقيفةّتكوفّمراقبةّمفّالداخؿّبوا

ّ ّوبيف ّوسطبينيا ّأو ّالسقيفةّالدار،ّتزفري ّأف ّفضاءّكما ّبالدخوؿّتعتبر ّيطمبّاإلذف ّلمف ،ّاالنتظار
وتنتييّالسقيفةّبفضاءّانتقاليّيفصؿّبينياّوبيفّوسطّالدارّيستغؿّفيّالعادةّلمقياـّبرحيّالحبوبّكالقمحّ

ّ(50)الصورة.2بواسطةّرحىّمثبتةّفيّركفّمنياّيطمؽّعميوّمحميا"ّتيجة"
ّفيّتيويةلّإفّّّّّّ ّكبيرة ّأىمية ّالسقيفة ّتعطيّإمكانيةّألفّّوجود ّالسابقة ّبخاصياتيا ّذلؾّأنيا المسكف،

ّالشباؾّيساعدّعمىّتوفيرّالمناخّ ّفيحدثّتيارّىوائيّبينوّوبيفّفتحة ّكامؿّالنيار، يبقىّالبابّمفتوحا
 (50)الصورة.3المبلئـّفيّالمسكفّوخاصةّفيّّفصؿّالصيؼّالشديدّالحرارة

 وســــــــــــط الدار: -و
ّيسمحّّّّ ّذلؾّبأنو ّكبيرة، ّأىمية ّالمزابيّخصوصا ّوفيّالمسكف ّإفريقيا لوسطّالدارّفيّمساكفّشماؿ

ّوالّيتصؿّبالفضاءّالخارجيّإالّمفّخبلؿّفتحةّالشباؾّالتيّ باستعماالتّأكثرّلكونوّشبوّمغطىّكميا
طفاؿ،ّفإنوّيمكفّأفّتغطىّبيسرّضدّعوارضّالطقسّالمختمفة،ّفإضافةّإلىّكونوّيمثؿّمجاالّلمعبّاأل

طبخّحيثّيأخذّالموقدّزاويةّميعتبرّالفضاءّالذيّتحصؿّفيوّكؿّالنشاطاتّالمنزليةّتقريبا،ّابتداءّمفّال
منو،ّوغسؿّاألوانيّوالثيابّوغيرىا،ّكماّأفّالنسيجّالذيّيعتبرّمفّأىـّنشاطاتّالمرأةّفإنوّعادةّيحتؿّ

  .4جانباّمعيناّومخصوصاّمفّوسطّالدار
ّيستعمؿّفيّّويكوفّوسطّالدارّّّّ ّيكوفّالطقسّمعتدال،ّكما ّيرقدّفيوّاألطفاؿّليبلّعندما أيضاّمكانا

ّ األعيادّالدينيةّواألفراح.
ّ

                                                 
1

 - Marcel Marcier; Op.cit.,P:135.                                                                                                                                                     
2
  -  Ibid, p:248-251.                                                                                                                                                     

3  
- André Ravéreau; Le M'zab une leçon d'architecture ,Sindbad, Paris, 1981, P:124.

                                                                        

4
 - Ibid, P:125.                                                                                                                                         
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فوسطّالدارّىوّالفضاءّالرئيسيّفيّالمسكف،ّالّفقطّمفّحيثّتوزيعوّوىيكمتوّلمختمؼّالفضاءاتّّّّّ
 (51)الصورة (15)الشكؿ.1طةفيو،ّولكفّمفّحيثّأنوّيمثؿّالفضاءّالرئيسيّالذيّتدورّفيوّمختمؼّاألنش

ّالفضاءّالحساسّوالياـّفيّشكموّّّ ،2ّـ17.91ستطاليّومساحتوّتتراوحّعمومااالّوانعكستّأىميةّىذا
طوّدعاماتّلتدعيـّالسقؼّوفيّبعضّاألحيافّتحؿّمحمياّأعمدةّيتراوحّعددىاّبيفّأثنيفّوثبلثة،ّوتتوسّّ

مختمؼّالفضاءاتّمماّجعؿّشكموّمتوازنا،ّّوقدّتكوفّفيّبعضّالحاالتّمدمجةّفيّالجدراف،ّومفّحولو
ّالمسكف. ّفي ّفضاء ّبذلؾّأىـ ّويكوف ّنسبيا ّمرتفعة ّتكوف ّمقاييسو ّفإف ّالنشاطاتّفيو ّوكانعكاسّلكثرة

ّ(51)الصورة
 : 2) لعـــمي(غرفـة االستقبال لمرجـال -ز 

عمىّالرجاؿّدوفّّكماّسبؽّذكرهّعفّىذهّالغرفةّمفّحيثّاتصالياّالمباشرّبالسقيفةّواختصارّوظيفتياّّّ
ّيمكفّأفّتكوفّفيّالطابؽّاألرضي ّأيضا ّفإنيا ّأو"دويرة"ّالنساء، ّفيّالطابؽّّفتدعىّبذلؾّ"حجرة" أو

ّلعمي"ّالعمويّحيثّتكوفّمعزولةّأكثرّعفّفضاءّالنشاطّاليوميّلمنساء ّكفيطمؽّعمييا" ّيكوفّلياّ، ما
 (15)الشكؿ3ّ.فةّأوّبجانبياالسطح،ّويخصصّلياّمدرجّيكوفّعادةّفيّالسقيفتحاتّعمىّالطريؽّأوّ

 : 4)غرفـة االستقبــال لمنســاء(تـزفـــــري -حـ
ّالعائمةّمفّالمباسّوالغطاءّوالفراش،ّّإفّّّّّ مفّأنشطةّالمرأةّالرئيسيةّفيّمزابّالنسيج،ّالذيّيوفرّلواـز

ّالتيّكانتّ ّالمتمثؿّفيّالفبلحة ّرزقيا ّاالقتصاديّباعتبارّضعؼّمورد ّيشكؿّسندىا ّإلىّكونو إضافة
 .كثيراّماّكانتّتبلقيّصعوباتّجمةّمفّحيثّقمةّالمياهّوصعوبةّالمناخ

دّالمرأةّتقضيّكامؿّيومياّتقريباّأماـّالمنسجّالذيّيتحوؿّمعياّكامؿّالسنةّوحسبّالفصوؿّلذلؾّنجّّّّ
إلىّالواحة،ّونجدهّينتقؿّفيّالمسكفّذاتوّمفّتزفريّإلىّوسطّالدارّّمدينةمفّفضاءّإلىّآخرّومفّال

 .إلىّآخرّلمتعاوفّفيّالنسيجّسكفومنوّإلىّالرواؽّإكومار،ّكماّأفّالنساءّفيّمزابّكثيراّماّينتقمفّمفّم
وتبعاّلماّسبؽ،ّوباعتبارّأفّتزفريّىوّالفضاءّالذيّتقضيّفيوّالمرأةّمعظـّيومياّتقريباّوتستقبؿّفيوّّّّّ

ضيوفيا،ّفقدّكافّموقعوّأساسياّفيّالمسكف،ّحيثّيحتؿّأفضؿّمكافّفيوّمفّحيثّالوجيةّفيكوفّعادةّ
خبلؿّالشتاءّوذلؾّعبرّفتحةّالشباؾّاألفقيةّالتيّتكوفّموجياّإلىّالقبمةّليتمتعّبأشعةّالشمسّصباحاّ

                                                 
 .207ص:ّ،ّد.ت،ارةّالصحراء،ّدارّالكتبّالمصرية،ّعمأسامةّالنحاسّ-1ّ
2

 .06ص:ّ...،ّالمرجعّالسابؽ،ديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّالمسكفّالتقميديّ- 

المعيدّّ،رسالةّدكتوراهّالدرجةّالثالثةّ،مزابّبيفّالماضيّوالحاضرّالمعمارّوالممارساتّاالجتماعيةخالدّبوزيد،ّّمحمدّالتريكي،ّ-3
 .75ص:ّ،ـ1989جوافّّتونس،اليندسةّالمعماريةّوالتعمير،ّالتكنولوجيّلمفنوفّّو

 

4
 .06ص:ّ...،ّالمرجعّالسابؽ،ديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّالمسكفّالتقميديّ- 
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قريبةّمنو،ّويتصؿّىذاّالفضاءّبوسطّالدارّمباشرةّبواسطةّفتحةّكبيرةّدوفّبابّكماّيكوفّبجانبّالسقيفةّ
دوفّأفّيفتحّعمييا،ّحيثّتستطيعّالمرأةّومفّخبلؿّثقبّصغيرّمراقبةّمفّيريدّالدخوؿّإلىّالمسكف،ّأماّ

فييّتتـّمفّخبلؿّتمؾّالفتحةّالكبيرةّوينطمؽّالمدرجّعادةّمفّجانبّتزفري،ّويتـّبذلؾّمراقبةّوسطّالدارّ
ّالفضاءّ ّيحتويّىذا ّكما ّالتنقؿّوبالتاليّالتوقؼّعفّالنسيج، ّعناء ّمشقة ّدوفّأفّتتكمؼّالمرأة مراقبتو

 .1أحياناّعمىّرحىّحجريةّبحيثّيمكفّإلحدىّالنساءّطحفّالقمحّدوفّاالبتعادّعفّرفيقاتيا
إفّلتزفريّمقاييسّالّيمكفّتجاىمياّعندّالتصميـ،ّوىيّراجعةّأساساّلمقياسّالمنسجّالمستعمؿّفيّّّّ

كماّأنوّالّيمكفّتجاوزّالمقاييسّ –ـ6ّ-2فّتكوفّمساحةّتزفريّأقؿّمفّمزاب،ّفبلّيمكفّبأيّحاؿّأ
ّ(52)الصورة (15)الشكؿ.التيّتحددىاّموادّالبناء

 الغــــــــــــــــــــرف: -ط
تتوزعّغرؼّالمسكفّبيفّالطابؽّاألرضيّوالطابؽّالعموي،ّوىيّمخصصةّألسرّالعائمةّحيثّتكوفّّّّ

ّوذلؾّ ّتخصصّالتيّفيّالطابؽّالعمويّلؤلسرّالحديثة، ّبينما التيّفيّالطابؽّاألرضيّلؤلسرّالقديمة
توفيراّلنوعّمراعاةّلمسفّحيثّأفّالجدّواألبّالّيقدرافّعادةّعمىّالصعودّإلىّاألعمىّبسيولةّويسر،ّّو

 .بياّالزوجافّالجديدافمفّاالستقبلليةّوالراحةّالنفسيةّالتيّيتطمّّ
ّمسطبةّّّّّ ّأو ّدكانو ّعف ّفالفراشّعبارة ّاألثاث، ّعمى ّتحتويّعادة ّال ّالغرؼّتكوفّصغيرة، ّىذه إف

والخزانةّعبارةّعفّكواتّفيّالحائط،ّالذيّتثبتّفيوّأوتادّتستعمؿّعادةّلتعميؽّالثياب،ّأماّعفّعرضّ
هّالغرفةّفيوّيتناسبّمعّعرضّالفراش،ّوتغمؼّىذهّالغرؼّفيّالشتاءّبالزرابي،ّوالسقؼّذاتوّيغمؼّىذ

بنوعّمفّالقماشّذوّألوافّطبيعيةّزاىيةّتوفرّلمنائـّمساحةّجميمةّينظرّإليياّوتمنعّعنوّتساقطّحباتّ
 2.الرمؿّأوّالجيرّمفّالسقؼ

الفتحاتّالصغيرةّنسبياّالتيّتساىـّفيّعمميةّالتيويةّناّالّنجدّسوىّبعضّأماّعفّفتحاتّالغرؼّفإنّّّّّّ
الدخوؿّمنوّعادياّوسيبلّوذلؾّّوّ،ـ1.30واإلضاءة،ّوالبابّالذيّرغـّقصرّطولوّحيثّالّيتجاوزّعادةّ

ّحتى ّترتفع ّالتي ّالعتبة ّتجاوز ّوالحشرات40ّّبعد ّالشتاء ّفي ّالبارد ّواليواء ّالرياح ّتسرب ّلمنع سـ،
ّ(15)الشكؿّؼ.والزواحؼّالسامةّفيّفصؿّالصي

ّ
ّ

                                                 
1 ّ- Donnadieu C,et P / Didillon H et J.M; op.cit, pp :82-83.      

                                                                                                                                              

2
- Ibid, p: 84. 
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 : المطبـــــــــــخ -ي
ّزابيّقديماّكفضاءّخاصّمستقؿّبالمفيوـّالمتداوؿّحالياقةّالّوجودّلممطبخّفيّالمسكفّالمفيّالحقيّّّّ

زابيّواإلسبلميّعموماّميمةّرئيسية،ّبؿّالم،ّذلؾّأفّاألكؿّالّيعتبرّفيّالتراثّايف"ويطمؽّعميوّمحمياّ"إنّّ
ّتمبيةّعابرةّلحاجةّفطريةّكماّيقوؿّالمثؿّ"نأكؿّلنعيش،ّالّنعيشّلنأكؿ".وّالّيعدوّأفّيكوفّأنّّ

زابّعمىّموقدّيمنعّعندّإنشائوّإسنادهّإلىّحائطّالجارّإالّبرضاهّأوّيحدثّلوّويقتصرّالمطبخّفيّمّّّ
ضررا،ّأماّعفّموقعوّفإنوّيكوفّعادةّفيّزاويةّمفّوسطّالدارّبشكؿّتستطيعّالمرأةّمفّخبللوّمراقبةّكؿّ

كماّتجدرّاإلشارةّإلىّوجودّموقدّفيّالطابؽّالعمويّفوؽّّحدثّفيّالمسكفّوالمدخؿّبصفةّخاصة،اّيم
ّ(15)الشكؿ1.الموقدّاألرضيّمباشرةّالستعمالوّفيّفصؿّالصيؼ

 :)باجو(غرفــة التخزيــــــن -ك
نتاجّاألرضّأجبرتّاإلنسافّ    فيّمزابّأفّالحياةّالصحراويةّالقاسيةّوقمةّالمواردّومحدوديةّعطاءّوا 

يخصصّغرفةّأوّغرفتيفّلمتخزيفّفيّكؿّمسكف،ّتقيّالعائمةّشرّاألزماتّالغذائيةّالمتتاليةّالناتجةّعفّ
ّالمنطقةّّوّالجفاؼ ّىذه ّفي ّوالصمود ّالبقاء ّاإلنساف ّاستطاع ّاألسموب ّىذا ّوبفضؿ ّالطبيعة، قساوة

 .2الصحراويةّالجافةّطيمةّىذهّالقروفّالعديدة
فةّفييّتقعّفيّالطابؽّاألرضيّأوّالعمويّأوّكمييماّمعا،ّوبياّإناءّكبيرّمفّأماّعفّموقعّىذهّالغّرّّّ

 (15)الشكؿالفخارّأوّمفّموادّبناءّأخرىّيبنىّعمىّشكؿّنصؼّجرةّيتخذّلخزفّالتمر.
 :3الكنيف)أجمير( -ل

ّلتسييؿّعمميةّ    ّفيّالطابقيفّاألرضيّوالعمويّمفّمؤخرّالمسكفّوفيّمستوىّعموديّواحد نجدىما
ّالفضاءافّ ّىذاف ّويمتاز ّليما، ّالمتوازي ّاالستعماؿ ّإلى ّالطابقيف ّفي ّوجودىما ّويرجع ّالفضبلت، جمع

ّالمعماريّصيغّبطريقةّتحجبّالنظ ّإلىّاألبوابّألفّشكميما ّويفتقرافّعادة رّمفّبمحدوديةّمساحتيما
ّالخارجّإلىّالداخؿ.ّّّّّّّ

وتبعاّلندرةّالماءّفيّىذهّالمنطقةّسابقاّفإفّاستعمالوّيخضعّلعدـّاإلسراؼّوالتبذيرّواالكتفاءّبالحاجةّّّّ
فقط،ّولذلؾّنجدّسابقاّأفّالرطوبةّفيّالجدرافّتكادّتكوفّمنعدمةّتماماّعكسّبعضّالمساكفّالموجودةّ

                                                 
 .79ص:،ّالمرجعّالسابؽ،ّخالدّبوزيدّمحمدّالتريكي،ّ-1
 .101،ّص:نفسوّ-2ّ
3

 .09ص:ّ...،ّالمرجعّالسابؽ،وترقيتو،ّالمسكفّالتقميديديوافّحمايةّواديّمزابّّ- 
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سنادّالمرحاضّوالمغسؿّإلىّحائطّالجيرافّفيّشماؿّإفريقيا،ّوكذلؾّفقدّمنعّتوج ييوّإلىّجيةّالقبمةّوا 
 (15)الشكؿ.1دفعاّلمضرر

 :)الـــرواق(إيكومــــــار -م
فيّكؿّمسكفّىوّتعبيرّعفّأىميتو،ّحيثّأنوّيمثؿّفضاءّانتقالياّبيفّالغرؼّفيّّإفّوجودّإيكومارّّّ

ّعوارضّ ّمف ّتماما ّالمحمي ّوالغير ّالمغطى ّالغير ّوالسطح ّجية ّمف ّاألرضي ّالعمويّوالطابؽ الطابؽ
  الطقسّالمختمفةّمفّجيةّأخرى.

ؿّالنيارّشتاء،ّحدّأقصىّىذاّالفضاءّوبتوجييوّنحوّالقبمةّوالغربّفإنوّيوفرّلمفّيستعمموّخبلّإفّّّّّّ
مفّالكسبّالشمسيّوبالتاليّالتدفئةّالطبيعية،ّزيادةّإلىّأنوّيكوفّبمعزؿّعفّالرياحّالباردةّّولذلؾّنجدهّ
ّالحوائجّ ّوقضاء ّلمجموس ّكمكاف ّالشتاء ّفصؿ ّفي ّالنيار ّخبلؿ ّالعائمة ّطرؼ ّمف ّيستعمؿ ّما غالبا

ياّإلىّساعةّغروبيا،ّكماّيحوؿّإليوّالمنسجّالمنزلية،ّحيثّيكوفّمعرضاّلمشمسّتقريباّمفّساعةّشروق
ىذاّعفّوظيفتو،ّأماّعفّشكموّفيوّعبارة2ّّفيّبعضّاألحيافّلبلحتماءّمفّالبردّبأشعةّالشمسّالدافئة

مفتوحّنحوّالسطحّبواسطةّسمسمةّمفّاألقواس،ّوفيوّنجدّمداخؿّالغرؼّوالمدرجّ"Lعفّرواؽّبشكؿّحرؼ"
 (53)الصورة(15)الشكؿ.الذيّيصعدّمفّالطابؽّاألرضي

 :ج أمقران()أنّ السـطـــــح -ن
باعتبارّأفّوسطّالدارّفيّالطابؽّاألرضيّغيرّمفتوحّكميةّكبقيةّالمساكفّفيّشماؿّإفريقياّحيثّّّّ

ّيوفرّ ّذلؾ ّفإف ّالعموي ّالطابؽ ّفي ّالمسقوفة ّالفضاءات ّقمة ّوباعتبار ّأفقي، ّشباؾ ّعمى ّفتحتو تقتصر
،ّباإلضافةّّنة،ّنياراّخبلؿّالشتاءّوليبلّخبلؿّالصيؼمساحةّكبيرةّغيرّمغطاةّتستعمؿّطيمةّالس لمنـو

ّلمطبيعةّ ّاختبلؼّفيّمستوياتّأرضيةّالسطحّنظرا خصصّمكافّفيوّلخزفّالحطب،ّونبلحظّمعماريا
ّبقامةّاإلنسافّأقيمتّعمىّأساسّالعرؼّالمبنيّ ّنسبيا ّالمسكف،ّوجدرانوّقصيرة الجبميةّالتيّبنيّعمييا

ّ(54)الصورةّ(15)الشكؿ .3عمىّفقوّالعمرافّاإلسبلمي
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .103ص:،ّالمرجعّالسابؽ،ّخالدّبوزيدّمحمدّالتريكي،ّ-1ّ

2
 - Marcel Marcier; Op.cit.,P:186.               

                                                                                                                                                                                                             

 .117يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-3ّ
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 :اإلنارة والتيويةوسائل الدعم و  -س
ّالمعماّرّّّ ّالعناصر ّمف ّمجموعة ّالتقميدي ّالمسكف ّّويضـ ّالمغرب ّومساكف ّتتشابو ّالتي المشرؽّية،

ّخموىاّمفّالزخارؼ.قةّواديّمزابّبسيطةّفيّإنشائياّّواإلسبلميّإالّإذاّاستثنيناّأنياّفيّمنط
 األعمدة: -1-س

،ّوىوّماّيدعـّبوّالسقؼ1ّماّتحامؿّالثقؿّمفّفوؽّكالسقؼّيعمدّباألساطيفّالمنصوبةّالعمودّىو
،ّوقدّعرفتّاألعمدةّفيّاألبنيةّمنذّالعصورّالقديمةّففيّالعمارةّالمصريةّالقديمةّنجدّاألعمدة2ّوالجدار

وفيماّيتعمؽّبالعمارةّأعمدةّالموتسّوالبرديّواألعمدةّالمركبة،ّةّّوالمربعةّوالمستديرةّوذاتّالقنواتّالتحميمي
ّالرومانيةّإلىّالعمارةّ اإلغريقيةّالعمودّالدوريّوالعمودّاأليونيّوالعمودّالكورنثيّالذيّانتقؿّمفّالعمارة

اشتقاقاّمبسطاّمفّّكافّأضاؼّالرومافّإلىّىذهّاألعمدةّالمشارّإليياّالعمودّالتوسكانيّالذيّوّ،البيزنطية
ّ.3العمودّالدوريّوثانييماّالعمودّالمركب

اّفيّالعصرّاإلسبلميّفقدّبدأّالمسمموفّفيّاستخداـّجذوعّالنخيؿّلحمؿّسقوؼّمساجدىـّاألولىّأمّّ
مثؿّماّحدثّفيّمسجدّالرسوؿّصّومسجدّعمروّبفّالعاصّفيّالفسطاطّثـّشرعواّفيّاستخداـّماّ

ّم ّوخاصة ّالقديمة ّاألبنية ّفي ّأعمدة ّمف ّالمفتوحةوجدوه ّالببلد ّفي ّالميجورة ّنيا ّمنيا ّسيما األبنيةّ،
ّ ّفيما ّوقواعدىا ّوتيجانيا ّبأعمدتيا ّفانتفعوا ّوالقبطية ّوالبيزنطية ّوالرومانية ّّّ.4مفّالعمائرّأنشأوهاإلغريقية

ماّوجدوهّمفّأعمدةّفيّىذهّالعمائرّالقديمة،ّفابتدعّالمعماريّالمسمـّطرازاّفنياّولكفّماّلبثواّأفّاستنفذّّو
جديداّحيثّابتكرّأوؿّىذهّاألشكاؿ:ّأعمدةّالبدفّذاتّتيجافّقوسيةّأوّرمانيةّومفّأمثمتياّماّنراهّفيّ

عمىّعتّاألعمدةّاإلسبلميةّفاحتوتّأطبلؿّقصرّالمعتصـّالمعروؼّبالجوسؽّالخاقانيّبسمراء،ّثـّتنوّّ
ّومثمّّ ّدائرية ّفيّأشكاؿ: ّأخرى ّأحيانا ّولمزخرفة ّحينا ّلتدعيـ ّأغراض ّلعدة ّواستخدمت ّومستطيمة، نة

ّ.5استعمالياّعمىّجانبيّاألبوابّوالمداخؿ

                                                 
ّ.295،ّص:4ج:ّ،المصدرّالسابؽعبدّالرحمفّابفّمنظور،ّ-ّ 1
 .33،ّص:1،ّط:ـ1988عبدّالرحيـّغالب،ّموسوعةّالعمارةّاإلسبلمية،ّجروسّبيرس،ّبيروت،ّلبناف،ّ-2ّ
 .203:،ّصـ2000عاصـّمحمدّرزؽ،ّالعمارةّوالفنوفّاإلسبلمية،ّمكتبةّمدبولي،ّدارّجياد،ّ- 3ّ
 .نفسوّ-4ّ
 .نفسو- 5ّ
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لـّتكفّاألعمدةّاإلسبلميةّكثيرةّاالرتفاعّحيثّلـّتتجاوزّالمتريفّإالّنادراّوكافّيعوضّعفّىذاّّ
،ّأماّمفّالناحية1ّضياّبعضاّأحياناّلمحصوؿّعمىّالمطموبّلمسقؼالقصرّبرفعّالعقودّفوقياّثـّيعموّبع

التاجّوتعموهّالقرمةّوتعموهّالحّدارةّفيستريحّعميياّّ:وفّمفّثبلثّأجزاءّرئيسيةّوىيالمعماريةّلمعمودّفيتك
كتؼّالعقد،ّويرتكزّالتاجّعمىّالبدفّوىذاّيتكأّعمىّقاعدةّدائريةّتحممياّحميات،ّقدّتخرجّعفّدائرةّأسفؿّ

ّ.2لعمود،ّوعادةّتحمؿّالدائريةّولوّأساسّتحتّمستوىّببلطّاألرضّتسمىّوسادةا
المبانيّالجزائريةّالمشيدةّخبلؿّالفترةّالعثمانيةّتحويّعمىّنوعيفّمفّاألعمدةّالمصنوعةّمفّّكماّأفّّ

يكفّالرخاـّواألعمدةّالمصنوعةّمفّالحجرّالجيريّأوّالكمسي،ّفالنوعّاألوؿّمستوردّمفّإيطالياّ،حيثّلـّ
ّّ.3لؤلتراؾّمثؿّىذاّاإلنتاجّالمتقفّالصنع

ّّ ّالمساكفوكما ّمزابّتحتوي ّأسطوانيّفي ّأعمدة ّبنيةعمى ّّت، ّوالتمشمت، ّعمىّبالحجارة ترتكز
ّ(53)الصورة(15)الشكؿأرضيةّلياّقاعدةّمستطيمة.

 :الدعامات -2-س
ّعميوّمسكفوىيّعمادّالّجمعّدعائـّّّ ّحجريّمفّقطعةّوىوّركيزةّمفّالخشبّأوّعمودّ،الذيّيقـو

ّ ّبنائية ّمبنيّمفّعناصر ّأو ّسقفاواحدة ّتدعـ ّأو ّتحمؿّحائطا 4ّمختمفة ّمفّ، ّتكوفّأضخـ العمودّكما
ّالدعائـّبس،ّمربعةّأوّدائريةّمثؿّجامعّابفّطولوفّبالقاىرةالعاديّقاعدتياّمستطيمةّّو ندّالجدارّكماّتقـو

ّالسقوؼّوتقبيتيا،ّحيثّيوزعّ ّعادالّكماثقؿّالسقؼّتوزيعودعـ ،ّوىيّالعقدتعمؿّعمىّحمؿّأطراؼّّا
فيّآثارّسوسةّإذّّاستعممتّفيّأوؿّاألمرّبطريقةّنظامية،ّّوعنصرّمعماريّقديـّوجدّبالمبانيّالقديمة

ّأفّالدعامةّأسيؿّفيّالتشكيؿّمفّالعمودّوقميمةّالتكمفةّ،جماليةّلممبنىتضفيّضخامةّ ،ّونبلحظ5ّكما
ّعمىّانتشارّ ّالصحأنيا ّعمائرّبنيّمزابراويةّّوواسعّفيّالعمارة فيّالمسكفّّهنجدّمثمماّ،خاصةّمنيا

ّ(93،92)الصورةّالموجودةّفيّصحفّالطابؽّاألرضي.نصؼّالدعائـّالدعائـّّوّالمتزاوجةّبيفّالمزابي
ّ

                                                 
دراسةّنموذجيةّلممنشآتّالمدينةّلمدينةّمميانةّفيّالعيدّالعثماني،ّ،ّقرماف،ّالدعائـّوالحوامؿّفيّالعمارةّاإلسبلميةّعبدّالعزيزّ-1ّ

 .212ص:ّ ،ـ08ّ،2009مجمةّاآلثار،ّمعيدّاآلثار،ّجامعةّالجزائر،ّدارّالممكية،ّالحراش،ّالجزائر،ّالعدد:ّ
 .193ّعبدّالرحيـّغالب،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-2ّ
293ّفسو،ّص:نّ-3ّ ّالجزائر،ّي، ّدارّالحكمة، ّالعثماني، ّالجزائرّفيّأواخرّالعيد ّقصورّمدينة ّالطيبّعقاب، نظرّكذلؾ:ّمحمد

 .130،ّص:ـ2000
ّ.108عبدّالرحيـّغالب،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-4ّ
ّالبيضّمنىّدحموف،ّ-5ّ ّقصرّبوسمغوفّبوالية ّالماجستيرّفيّ، ّلنيؿّشيادة ّرسالة ّتحميمية، ّأثرية معيدّّاآلثارّاإلسبلمية،دراسة

 .130ص:ّ،ـ2005ّاآلثار،ّجامعةّالجزائر،
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ّالعقود: -3-س
بّابتكاراّ،ّويعتبرّالعقدّالمدبعاّعديدةّمفّالعقودّفيّأشكالياّوأساليبيالقدّعرؼّالعربّالمسمميفّأنواّّّ

،ّفاألوؿّظيرّفيّعيفّ:العقدّذيّالمراكزّاألربعةّوالعقدّذيّالمركزيف،ّوىيّعمىّنّوعربياّإسبلميامعمارياّ
وفيّّفيّبابّالعامةّبسامراءّفيّالعراؽ،ـّّو722بدايةّاألمرّفيّبابّبغدادّبمدينةّالرقةّفيّسورياّسنةّ

ّالمدببّذيّالمركّز ّالعقد ،ّاالمويّبدمشؽّيفّفقدّظيرّفيّجامعجميعّالبوائؾّفيّجامعّأبيّدلؼّأما
ّ.1وجامعّابفّطولوفّبمصر

،ّكماّعرفواّالعقدّالمنفرجّفيّدّالشبيوّبحذوةّالفرسّفيّالشاـّوالمغربّواألندلسوعرؼّالمسمموفّالعقّّّّ
،ّبّذيّالمركزيف،ّوعقدّحذوةّالحصافوبجامعّالقيروافّوجدّعقدّيجمعّبيفّالعقدّالمدبّ،جوامعّالفاطميةال

كافّفيّبابّبغدادّفيّأوؿّظيورهّيتكوفّمفّمجموعةّأقواسّمتتاليةّّوّوّكماّعرؼّالعربّالعقدّالمفصص
األندلسّخصوصاّفيّالمغربّّووشاعّّ،ـ9فيّالقرفّّ،ّوسامراءّفيّنوافذّجامعياّالكبيرّالمشيدمدينةّالرقة

ـ،ّكماّيوجدّالعقدّالمكوف10ّحيثّظيرّفيّرواؽّالمسجدّالجامعّبقرطبةّوالذيّيرجعّتأريخوّإلىّالقرفّ
كيةّفيّمصرّفيّمدرسةّالسمطافّحسف،ّومدرسةّالسمطافّفصوصّفيّمداخؿّالمدارسّالمممّوّمفّثبلث

أجمؿّمثاؿّعمىّذلؾّببلدّالمغربّواألندلس،ّّوّواستخدـّالعقدّالذيّيزيفّباطنوّالمقرنصاتّفيّ،برقوؽ
،ّالسعدييفّبمراكشّرحةّالسبلطيفأضناطةّوفيّمدارسّالمرينييفّبفاسّّووجدّفيّقصرّالحمراءّفيّغّر

ماّأفّالعقدّالمستقيـّالذيّيتكوفّمفّأحجارّمتداخمةّتؤلؼّخطاّمستقيماّوجدّفيّقصرّالحيرّالشرقيّك
كماّعرؼّالمسمموفّالعقدّّ،2بباديةّالشاـّوفيّالمداخؿّالثانويةّفيّجامعّالحاكـّبأمرّاهللّالفاطميّبمصر

،ّوىوّنوعّجموّأوّأطرافودائرةّمفّغيرّتدبيبّفيّقمتوّأوّتطويؿّفيّأّرّالذيّكافّيرسـّعمىّىيئةّّنصؼ
ّّّّّّ.ّولكفّاستعمالوّسادّلفتراتّطويمةّمفّالطرزّالتيّّكانتّسابقةّعمىّاإلسبلـ

ّالعّّّ ّفي ّأستعمؿ ّّووقد ّالرومانية ّّومائر ّمثموالبزنطية ّأصمو ّفي ّالباحثوف ّاختمؼ ّالنصرّّ:لقد قوس
ّبحوالي: ّالمؤرخ ّثـّؽ200الروماني ّال، ّإلى ّانتقؿ ّوانتشرـ ّاإلسبلمية ّّوّعمارة األندلس،ّالمغربّّوبالشاـ

ـ(ّوقصرّاألخيضرّبباديةّالعراؽ728ّىػ/110ومنياّالمستعمؿّفيّقبةّالصخرةّوقصرّالحيرّالشرقيّ)

                                                 
التوزيعّوالطباعة،ّعماف،ّجماليتيا،ّدارّالمسيرةّلمنشرّّوّابتكارىا،ّخصوصياتيا،،ّدي،ّالعمارةّالعربيةّاإلسبلميةمحمدّحسيفّجّوّ-1

 ّ.69،ّص:ـ1998األردف،ّ
ّ.70ص:،ّالمرجعّالسابؽدي،ّمحمدّحسيفّجّوّ-2ّ
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كماّظيرّفيّالفترةّالعثمانيةّبالجزائرّبمسجدّالباشاّبوىرافّّ،1الجوسؽّالخاقانيّبسامراءـ(،ّّو777ىػ/161
ّ.2وعمىّأبوابّمسجدّعميّبتشيفّبالجزائر

ّّّّّ المتجاوزّوالعقدّنصؼّإىميميجيّّالعقدّالمنكسرّوالعقدّالتيّاستعممتّفيّالمسكفّالمزابيّفييأما
ّّوالعقد ّاألخير ّوىذا ّالدائري ّاألالنصؼ ّالمزابيىو ّالعمارة ّفي ّاستعماال ّبالمقارنةّكثر ّانجازه ّلسيولة ة

ّالمس ّفيّالطابؽّالثانيّفيّالممر ّباألنواعّاألخرىّونجدىا ّبوائؾّتطؿ عمىّالصحف،ّقوؼّعمىّشكؿ
ّ(53)الصورة(15)الشكؿّبؿ.بالتقاّووتبنىّىذهّالعقودّبالحجارةّالمصفوفةّبالترتيبّ

 الكوات: -4-س 
ّعفّتجاويؼّّّّّ ّوتكوفّعبارة ّأيّالفتحاتّالصماء، ّالنافذة ّالكواتّالغير ّبمصطمحّالكواتّىنا نقصد
،ّوذلؾّتبعاّمفّجدرافّالمساكفغؿّحيزاّمعتبراّوقدّالحظناّأنياّتشّفتوحةّفيّجدرافّالمبانيّالداخمية،م

ّال ّالمواد ّووضع ّلئلنارة ّالزيتية ّالمصابيح ّلوضع ّتستعمؿ ّحيث ّاالجتماعية ّالوظائؼ مضرةّلطبيعة
مستطيمةّومتفاوتةّاألحجاـّوقدّتكوفّاّعدةّأشكاؿ:ّمربعةّّو،ّوليبالصغارّكالسكاكيفّوالمقصّوالكبريت

ّبعضّجدّر ّتحمي ّالتي ّالكوات ّمثؿ ّنصؼّدائري ّبعقد ّالغرفةمعقودة ّفي3ّاف ّاستعمالو ّكثرة ّونبلحظ ،
ّ(99،77،51)الصورةالمسكفّّوىذاّراجعّإلىّعدـّاعتمادّاألثاثّبكثرة.

 :الفتحات -5-س
ّاليواّّّ ّّويعد ّفكاالضوءّعنصرافّأساسيافّلمحياةء ّداخؿّالمباني،، ّمفّتأمينيا ّجاءّفّالبد الدورّّوىنا

ّالعمارة ّفي ّلمفتحات ّّ،المدنيةّالياـ ّأنيا ّكما ّّوتعمؿ ّاليوائي ّالتيار ّتجديد ّفيّعمى ّتركة ّعدـ بالتالي
4ّالمسكف ّتؤديو ّما ّباإلضافة ّّو، ّاإلضاءة ّعمميتي ّالفتحاتّفي ّالمبانيالتيىذه ّداخؿ ّتقابؿّوية ّويمنع ،

النوافذّأوّفتحياّمباشرةّعمىّأمبلؾّالغيرّوكؿّىذاّحتىّالّيؤذىّالجارّبالكشؼّعفّحرماتو،ّوقدّوردتّ
ّفيّكت ّالنوافذ ّإقامة ّمحدثةّمفّالمدونة،ابّابكيفية ّّفّالراميّفيّسد "قمت البن القاسم: قاؿّسحنوف:

أرأيت لو أن رجال بنى قصورا إلى جانب داري ورفعيا عمّي وفتح فييا أبوابا وكوى يشرف منيا عمى 
 ذلك، )رحمو اهلل(؟ قال: نعم، إنو يمنع من داري وعيالي، أيكون لي أن أمنعو من ذلك في قول مالك

 وقد قال ذلك عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( في رجل أحدث غرفة عمى جاره ففتح فييا  قال مالك:

                                                 
 .222ص:ّالمرجعّالسابؽ،ّالعزيزّقرماف،عبدّّ-1ّ
 .130،ّص:ـ2009معسكر،ّديوافّالمطبوعاتّالجامعية،ّبفّعكنوف،ّالجزائر،ّيرس،ّالمساجدّالعثمانيةّبوىرافّّومبروؾّميّ-2ّ
ّ.242بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-3ّ
 .105ّ،ّص:ـ2007الجزائر،ّالحكمة،ّدار محمدّالطيبّعقاب،ّمساكفّقصرّالقنادسةّاألثرية،ّدراسةّمعماريةّأثرية،ّ-4
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كوة، فكتب عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو(: أن يوضع وراء تمك الكوة سرير، ويقوم عميو شخص، 
ن كان ال ينظر لم يمنع. وما كان من ذلك مما ال  فإن كان ينظر إلى ما في الدار منع من ذلك، وا 

وأما إذا أحدث كوى أو أبوابا يشرف منيا فيذا الذي يمنع منيا  ،ل النظر إليو لم يمنع من ذلكتناوي
 ّ(48)الصورة.1ويقال سدىا"

 :المسالك والدروب -2-2-1
البعضّمنياّمسقؼ،ّمنشئةّبذلؾّمجاالّمكيفاّلممناخّصيفاّ،ّالحركةّداخؿّالمدينةّعمىّشوارعّتعتمد

متعرجةّعمىّشكؿّمتاىاتّوشراييفّتتصؿّالرئيسيةّمنياّبأبوابّالمدينة،ّوشتاء،ّكماّأنياّغالباّماّتكوفّ
لتربطّىذهّاألخيرةّبالعالـّالخارجي،ّوقدّكانتّىذهّاألبوابّالمؤديةّإلىّاألنيجّتغمؽّلحمايةّالمدينةّمفّ

ّ.2الخطرّالخارجي
ّنتيجةّعوامؿّمثؿّّمدينةفيّمخططّال ّوشعاعًيا،ّوىذا ّدائرًيا نبلحظّلمطرؽّشكؿّمتميز،ّيأخذّشكبًل

،ّأوجبّإبرازهّمفّأيّمكافّأوّباألحرىّمفّأيّطريؽّأوّمسمؾ،ّأضؼّمدينةوسطّال كوفّالمسجدّيتمركز
ّإلىّذلؾّأفّىذاّالشكؿّالدائريّلمطرؽّيتناسبّويتوافؽّوطبيعةّالمنطقةّالجبميةّوالصخريةّفيّآفّواحد،

ّا ّداخؿ ّالتنقؿ ّحركة ّوتسيؿ ّتسمح ّاألعمى ّإلى ّاألسفؿ ّمف ّالصاعدة ّالدائرية ّالطرؽ ،ّلمدينةحيثّأف
ّواستحدثتّدرجاتّ ّاالنكسارات، ّمف ّاستعممتّنسبة ّكما ّلممسنيف، ّبالنسبة ّالتعبّواإلجياد وتخفؼّمف

ّن ّاالنزالقات ّلتفادي ّوىذا ّوالعكس، ّأعمى ّإلى ّاألسفؿ ّمف ّواالنتقاؿ ّالحركة ّىذه ّلبلنحدارّلتسييؿ ظًرا
ّ(23)الصورةالشديد،ّوىناؾّبعضّمفّىذهّالطرقاتّمسقؼّفيّبعضّأجزائو.

ّأشعةّّإفّّ ّمع ّلكيّتكوفّعمودية ّبؿ ّيكفّاعتباطا ّلـ ّشماؿّجنوب، ّوالكبيرة ّالطرؽّالرئيسية توجيو
ّالشمس،ّوحركتياّالظاىرة،ّفصارّلمشوارعّظبلؿّطوؿّالنيار،ّمماّيخفؼّدرجةّالحرارةّالمرتفعةّجًداّفي

ّأفّّمساكففصؿّالصيؼّخاصةّفيّال ّالتوجيوّيكسبّالطريؽّحركةّدائمةّلميواءّداخمياّعفّّ،ّكما ىذا
ّ(23)الصورةطريؽّالرياحّالشمالية.

ّ:3إلىّثبلثةّأنواعّىيّعددّالمستعمميفّوّاألبعادّوّالموقعوتنقسـّالشوارعّمفّحيثّّجتدرّّتّّّ

                                                 
ميماف،ّتؽ:ّعبدّ:ّفريدّبفّس،ّتحقيؽّودراسةاإلعبلفّبأحكاـّالبنيافعبدّاهللّمحمدّبفّإبراىيـّالمخميّعرؼّبابفّالراميّالبناء،ّّيأب-1ّ

 .67،ّص:ـ1999،،ّمركزّالنشرّالجامعيالعزيزّالدوالتي

2
 .19ص:ّالمرجعّالسابؽ،ّ،البناء...فيّعرؼّالديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّّ- 

3
 .نفسوّ- 
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ّـ2.6بيفّ)ّويتراوحّعرضياّماّ،مدينةالمدخؿّالرئيسيّلمىيّالتيّتربطّالمسجدّبالسوؽّّوالشوارع الرئيسة:  -أ
ّ(28،24)الصورةّـ(.3.00ّ-
ويتراوحّعرضياّماّبيفّّ،ىيّالمسالؾّالنافذةّوالتيّتربطّماّبيفّالشوارعّالرئيسية الشوارع الثانوية: -ب
ّ(89)الصورةّـ(.2.60ّ-ّـ1.8)
ّ الشوارع الخاصة: -جـ ّيحصر ّنافذة ّوغير ّالضيقة ّالشوارع ّلسكاف استعمالوىي ويتراوحّّ،الحي إال

ّ(107،106)الصورةّـ(.1.4ّ-ّـ1بيف)ّعرضياّما
 السوق: -3-2-1

ّحيثّيتواجدّّّّ ّالحصوف، ّإلىّغاية ّالمركز ّفيّحمقاتّمتحدة ّوتصطّؼ ّالمسجد ّالمساكفّحوؿ تشيد
ّبيفّ ّمشترًكا ّوليكوفّمجااًل ّليمتصؽّبذلؾّبالحصف، ّأيّفيّطرفيا ّالسوؽ، ّساحة ّوبالقربّمنيا داخميا

ّوالذيّيعتبراوخارجيّالمدينة ّالمدينة ّالغريبّالذيّيدخؿ ّمفّحرية ّحد ّاالختيارّفيو ّكوفّىذا دخيبًلّّ،
ّ(23،18)الصورةوغيرّمراقبّاجتماعيا.

،ّالذيّيستوجبّأفّيكوفّتحواًلّدائًماّفيّمكافّالسوؽّمدينةلذلؾّنجدّدائًماّوفيّمختمؼّمراحؿّنموّال
ّمشارفيا ّعمى ّيمثؿ ّوباعتباره ّوالخارج، ّالداخؿ ّبيف ّالوصؿ ّنقطة ّيمثؿ ّوالذي ّالحضريةّ، ّلمحياة مركزا
والبدوّمفّالقبائؿّالمجاورةّوالوافديفّعمىّالمدينة،ّّمدينةالتجاريّبيفّسكافّالمتبادؿّموقعّلواالقتصاديةّّو

ّعمىّالرجاؿّدوفّالنساءّوالصبيافّوحتىّّمدينةورغـّأفّالّسوؽّمجاؿّعاـّفيّال ّنجدهّمقصوًرا ّأننا إاّل
ّالشباب.

ّ ّومتقاربة ّبؿّأشكاؿّمتعددة ّشكؿّثابتّومنتظـ، ّليسّليا ّيبلحظّأفّأسواؽّمدفّالشبكة فيّآفّما
واحد،ّتتراوحّبيفّالمثمثّوالمستطيؿ،ّوكمياّفيّشكؿّساحاتّذاتّواجياتّمتعددةّومتقابمةّتساعدّعمىّ

ّوال ّوااللتقاء ّّوالتجمع ّالشيوخ ّبحيثّيكوف ّخاصة، ّدامراقبة ّحمقة ّمشكميف ّأطرافيا ّعمى ـّّالتّجار ّلتت ئرية
ّ.عممياتّالبيعّوالشراء

طةّبوّوالمركبةّلمختمؼّواجياتو،ّوتحتويّىذهّالدكاكيفّوعمىّساحةّالسوؽّتفتحّأبوابّالدكاكيفّالمحي
فيّالكثيرّمنياّعمىّطابقيفّيكوفّالطابؽّالعمويّمخزًنا،ّبينماّيمثؿّالطابؽّاألرضيّمجااًلّلمبيعّوالشراءّ
ّىذهّ ّعمىّطوؿّواجياتّالسوؽ، ّالدكاكيفّمقراتّمجالسّالعشائرّبحيثّتكوفّمنتشرة ّبيفّىذه وتوجد

ّأ ّالمقراتّّ،لمتشاورّوالنظرّفيّأمورّعشائرىـّعضاءّمجالسّالعشائر،المقراتّيجتمعّفييا ّأفّىذه كما
ّ.اتّالّسوؽ،ّمخصصةّلمشيوخّوالتجارمجيزةّبمقاعدّمبنيةّأمامياّعمىّشكؿّمسطباتّعمىّامتدادّواجي



 ثانيالفصل ال وادي مزاب التراث المبني في

 

64 

 

مفّالمكوناتّاألخرىّلمسوؽّنجدّالبئرّلمسقاية،ّوالمسطحّلمصبلة،ّوالدكاكيفّواألروقةّوىيّتتطابؽّ
ّ ّفروعَي ّوالمسكف، ّلممسجد ّالمخصصة ّالنسب ّمع ّبقدر ّواالكتفاء ّالتبذير ّعدـ ّىذهّمبدأ ّوأّف الحاجة،

ّ(126)الصورة.تبلئـّحجـّاإلنسافالعناصرّ
 :واحات النخيل -4-2-1

ّّّّ ّبالقربّمفّكؿ ّ ّمتقع ّالنخيؿ ّواحاتّمف ّإلىّبساتيفمدينة ّقسمة ّوعمرانًياّ، ّمعمارًيا ّنموذًجا تشكؿ
نياّحيطافّالبساتيفّالمبنيةّبالطوبّالّتعدوّأفّتكوفّبمثابةّقنواتّقةّالتيّتكوّّمستقؿّبذاتو،ّفاألنيجّالضيّّ

ّمنافذّمقيّّ ّالقدرّالمّ،سةموسميةّاستعممتّبيا ّإاّل ّكافّبحيثّالّينفذّمنيا ذا حددّلكؿّبستافّالّغير،ّوا 
ّخمؼّالبستافّبستافّآخرّفإنوّيحظىّبقسطوّمفّماءّالقناةّبواسطةّميزابّيخترؽّالجدارّالمشترؾ.

ّفيّّ ّسيبلفّاألمطار ّبتخزيفّمياه ّالخاصة ّمفّمنشآتّالريّالتقميدية وتحتويّالواحاتّعمىّالعديد
ّّوجوؼّاألرض،ّفيّالسدود،ّوكذاّصرف ّبأسموبّدقيا يؽّوحكيـّداخؿّالبساتيف،ّبفضؿّالقنواتّتوزيعيا

،ّحيثّازدادّعددّالمنازؿّداخؿّلبلصطياؼاألرضيةّوالسواقيّالمائية،ّتطورتّىذهّالواحاتّإلىّمراكزّ
ّالمنعشّبفضؿّظبلؿّالنخيؿّ ّأكثرّمفّىوائيا ّطيمةّفصؿّالصيؼّلبلستفادة ّلمسكفّفييا تمؾّالواحات،

ّ(128،35،34)الصورة.1وكذاّتوفرّالمياهّالعذبة
 :  2نظام الري التقميدي -أ
ظؿّشبحّندرةّالمياهّيطاردّالجميعّإلىّدرجةّأنوّحّددّرقعةّبناءّوتوّسعّقصورّالشبكة،ّووضعّثبلثّّّ

ّبوّإحاطةّكؿّالمرتفعاتّواليضابّبشبكةّمفّالسواقي،ّتصبّ ّقاموا أنظمةّلجمبّالمياه،ّفكافّأوؿّما
ةّأوّمرتيفّخبلؿّمرةّواحدّ-التساقطّبالمنطقةّيفرضّذلؾّّكمياّفيّخزاناتّأحدثتّليذاّالغرض،ّفدرجة

ّ.السنة
ّتساقطّ ّلعممية ّكذلؾ ّوالتيّىيّخاضعة ّالمتدفقة، ّالوادي ّسيبلف ّمياه ّضبط ّفيو ّالثاني ّالّنظاـ أّما
ّالثبلثّ ّتفوؽ ّقد ّالجفاؼّلمدة ّليعاوده ّواحد ّفصؿ ّثبلثّمراتّفي ّيكوف ّقد ّالوادي ّفسيبلف األمطار،

ّ.3سنواتّأوّيزيد

                                                 
1

 .02ـ،ّص:2008ديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّالنظاـّالتقميديّلتسييرّوتقسيـّمياهّالسيؿّبواديّمزاب،ّّ- 

 .نفسوّ-2ّ
العمرافّالصحراوي،ّ،ّمذكرةّلنيؿّشيادةّالماجستيرّفيّبواديّمزاب"ّقصرّغردايةّأنموذج"ّحموّبفّزكري،ّمنشآتّالريّالتقميديّ-3ّ

 .18ـ،ّص:2015ّمعيدّاآلثار،ّجامعةّالجزائر،ّ
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يعتمدّىذاّالنظاـّعمىّمبدأّاالستغبلؿّالكميّواألمثؿّلمياهّاألمطار،ّفوضعتّحواجزّمختمفةّعمىّّّّّّّ
ّحجـّ ّحسب ّوتوجيييا ّوحصرىا ّتدفقيا، ّقوة ّحدة ّمف ّلتخفيؼ ّالسد، ّإلى ّوصوليا ّقبؿ ّالوادي عالية

ّالفيضاف،ّوحسبّاحتياجّالبساتيف.ّ
لياّفيّحالةّماّإذاّكانتّالمياهّغزيرةّلتصؿّفيماّففيّأوؿّاألمرّتأخذّمياهّالواديّالمجرىّالطبيعيّ

وموجيتيفّنحوّتؿّمفّالرماؿ،ّوحفرّتحتيماّأنفاؽّتؤديّلمبساتيف،ّكماّأفّىذهّّحولتيفبعدّإلىّقناتيفّم
التبلؿّالرمميةّتعمؿّعمىّترسيبّالتربةّالصالحةّلمزراعة،ّوالفائضّمنياّيوجوّتمقائًياّإلىّالسدودّالمختمفةّ

لترسيبّالمياهّالزائدةّعفّاالستعماؿّالفوريّوالتيّتغذيّبالتاليّالطبقاتّالجوفية،ّمفّتـّّالتيّتشكؿّسيبلًّ
ّإلىّالمجرىّالطبيعيّلمواديّالذيّتتوالىّفيوّسدودّصغيرةّتخفؼّىيّاألخرىّمفّسرعةّ تفيضّالمياه

تجمعةّعندّمدخؿّالمياهّالمّوالستبلـّولسقيّالبساتيفّالمجاورةّلموادي،ّاندفاعيا،ّوترسيبّالتربةّالخصبة
األنفاؽّالمحفورةّتحتّاألرضّوضعّنظاـّخاصّلذلؾ،ّوىذهّاألنفاؽّبدورىاّمغطاةّبحجارةّمنبسطةّمبنيةّ

مشمت،ّوينخفضّقطاعّىذهّاألنفاؽّويتغيرّشكمياّمفّبدايتياّوصواًلّإلىّنيايتيا،ّليسجؿّانخفاضّفيّبالتّّ
لمتيويةّتمّكفّاليواءّمفّالخروجّتحتّضغطّسرعةّالمياهّالمتدفقة،ّوعمىّطوؿّىذهّاألنفاؽّتوجدّفتحاتّ

قطرىاّّ–أيّالفتحاتّّ–مياهّالفيضافّالمندفعةّوبالتاليّتفاديّتحطـّىذهّالقنواتّوقدّروعيّفيّبنائياّ
والمسافةّالفاصمةّبيفّفتحةّوأخرىّبشكؿّجعؿّعمماءّالمياهّليذاّالعصرّوبعدّدراساتّمستفيضةّيعبروفّ

وجوّفيماّبعدّأيّبعدّخروجياّمفّالنفؽّإلىّالبساتيفّبواسطةّمجموعةّعفّمدىّدقةّبنائياّالمتناىية،ّلت
ّ(35،32)الصورةمعقدةّمفّالفتحاتّوالسواقي.

ّتوّغمتّالمياهّأكثرّداخؿّ ّالنظاـّعمىّأساسّالتباطؤّالتدريجيّلسرعةّالتصريؼّكمما وقدّصّمـّىذا
ّأّر ّومساحة ّنخيمو ّلعدد ّبالنسبة ّبستاف ّوعمىّأساسّاحتياجّكؿ ّلئلنسافّالبساتيف، ّأفّيكوف ّدوف ضو،

ّدخؿ،ّفيذاّالنظاـّيسيرّذاتًيا.ّ
ّلتدوفّفيّ ّعمىّمدىّالقروفّالماضية، وقدّحددتّكمياتّالمياهّوطرؽّتوزيعيا،ّومراحؿّذلؾّوىذا
وثائؽّتعرؼّبالقوانيفّواالتفاقات،ّيسيرُّأَمَناءّالَسْيؿّعمىّتطبيقياّومراقبةّالسيرّالحسفّليذهّالمنشآت،ّ

التيّقدّتحدثّحيفّماّيطوؿّسيبلفّالواديّفيـّالذيفّيسدوفّفتحاتّالسواقي،ّويحولوفّوتفاديّاألضرارّ
ّ(33)الصورةالفائضّنحوّالمجرىّالطبيعيّلموادي.

 اآلبار: -ب
زابييفّىيّكممةّعةّلدىّالميطمؽّعمىّالبئرّعدةّتسمياتّمختمفةّبالميجةّاألمازيغية،ّوالتسميةّالشائ   ّ
"إيغيرساف"ّومفردىاّ"إيغيرس"ّومعناىاّالبئرّالعميقةّويمكفّأفّتكوفّّ"،ّوىناؾّمصطمحّآخرّوىوتيرست"
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مشتقةّمفّكممةّ"أرساف"ّبالبربريةّالتيّلياّنفسّالمعنىّأيّالبئرّولقدّأشارّالبكريّإلىّىذهّالتسميةّأثناءّ
ّقاؿ" ّحيث ّالمغرب ّببلد ّفي ّالمنتشرة ّلآلبار وىي آبار كثيرة مبنية بخشب العرعار... وتسمى  ذكره

"ّوىيّتطمؽّعمىّالبئرّفيّمنطقةّمزاب،ّحيثّوردتّالخطارة وىناؾّمصطمحّ"، 1بربرية أرسان..."بال
ـّحوؿ1832ّىػ/1247ّفيّسنة2ّّىذهّالتسميةّفيّنصّلوثيقةّتضـّإتفاؽّالمجمسّاألعمىّلواديّمزاب

ّ "ّ  لياضاء و اتفق مجمس واد مزاب طمبة وعواما... من كانت لو أرض بياستغبلؿّاآلبارّوجاءّفييا:
أماّفيّالمناطؽّالغربيةّلببلدّالمغربّفالخطارةّتطمؽّعمىّاآللةّالتيّتستعمؿ3ّّأراد غرسيا..."و  خطارة

،ّأماّعفّاالسـّالذيّيعطىّلمبئرّفيوّيختمؼّمفّبئرّإلىّأخرىّفيناؾ4ّكوسيمةّالستخراجّالماءّمفّالبئر
غرداية،ّّمدينةبالقربّمفّسوؽّّبعضّاآلبارّتنسبّإلىّالشخصّالذيّقاـّبحفرىاّمثؿّبئرّبالموّالواقعة

حبةّالموجودتافّفيّوىناؾّآبارّتنسبّإلىّالشارعّأوّالمكافّالموجودةّفيوّمثؿّبئرّباباّصالحّوبئرّالّر
ّبئرّالمسجدّالموجودةّفيّالمسجد.وسطّالمدينةّّو

ّالمبانيّّّّ  ّكانتّمف ّحيث ّمزاب، ّوادي ّوقرى ّمدف ّفي ّبالغة ّأىمية ّالتاريخية ّالمنشآت ّىذه تكتسي
افّبالماءّلمختمؼّاألغراض،ّوتعرفناّعفّكيفيةّدّمرافؽّالمدينةّوالسكّّالميمةّفيّالمدينة،ّذلؾّألنياّتزوّّ

ّوط ّبالمنطقة ّالفبلحة ّإحياء ّالمنشآتّفي ّىذه ّودور ّالحيوي، ّالعنصر ّىذا ّالريّالفبلحيّاستغبلؿ ريقة
ّالتقميدية،ّوتبرزّنمطاّمعمارياّمميزاّبنيتّبوّىذهّاآلبار.

 أنواع اآلبار: -1-ب
،ّاغمبياّأنشأتّوقفاّمدفّالعتيقة:ّتنتشرّىذهّاآلبارّفيّمختمؼّاألحياءّخاصةّفيّالاآلبارّالعموميةّ-

ّاهللّمفّطرؼّخواصّ ّالناسّبيا،لينتففيّسبيؿ ّّع ّومختمؼّإذ ّالغسؿ ّفي اّعذّاألغراضّماتستعمؿ
ّلمدينةربّفتنتشرّخارجّاالحّلمشّّأماّاآلبارّالتيّتحتويّعمىّالماءّالعذبّالصّّّألفّأغمبياّمالحة،الشربّ
 (32)الصورةةّبمجرىّالوادي.خاصّّ

 تحتويّاآلبارّالعموميةّعمىّالحبؿّوالبكرةّوقربةّصغيرةّلغرؼّالماء.
                                                 

دارّالكتابّاإلسبلمي،ّّ،اىرةالممالؾّالقوىوّجزءّمفّكتابّالمسالؾّّوّالمغرب،ّالمغربّفيّذكرّببلدّإفريقيةّّوعبيدّأبو البكريّ-1ّ
 .72:ص]د.ت[،ّ

 ّسياسيّيعرؼّباسـ"ّمجمسّباعبدّالرحمفّالكرثي"ّيضـّممثميفّ:ّىوّمجمسّتشريعيّدينيّاجتماعيّّوالمجمسّاألعمىّلواديّمزاب
ّبوضعّالقوانيفّّو1245مفّكافةّقرىّمزاب،ّتأسسّقبؿّسنةّ نظر:ّيجتماعاتوّمرةّفيّكؿّثبلثةّأشير.ّاألحكاـ،ّويعقدّاـ،ّفيوّيقـو

 .109:،ّصالمرجعّالسابؽّ،بكيرّأعوشت،

 .42ّّ:يوسؼّالحاجّسعيد،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-2ّّ
3

-  D.Moullias; L’organisation Hydraulique des oasis Sahariennes, Alger, 1927, P: 191. 
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ّالنوعّمفّاآلآبارّالسقيّالحيوانيّ- وىيّمخصصةّّ،اخؿّبساتيفّواحاتّواديّمزاببارّد:ّينتشرّىذا
 ،ّوكانتّتتـّعمميةّالسقيّبطريقةّتقميديةّوىيّكماّيمي:المساحاتّالخضراءّلسقي
ّنزحّالماءّمفّالبئرّّّ ّالحيوافّ)الجمؿّأوّالحمارّأوّالبغؿ(،ّيتـ ّبواديّمزابّبواسطة ّأيّاستخراجو" "

عؿّبإتباعّدربّمائؿّأيّزقاؽّالجمؿ،ّحيثّجُّّالذيّيجذبّالدلوّبواسطةّحبميفّيمرافّعمىّبكرتيف،ّوذلؾ
،ّعندّإفراغّالدلوّفيّالحوضّتعودّالدابةّفيّاتجاهّالبئرّلتكررّالعممية،ّمائبلّليخفؼّعميوّمشقةّالجذب

ياباّلحثّّ يرّومساعدتوّفيّالجذب،ّوتفريغّحمولةّ)دلو(ّفيّالوقتّوّعمىّالسّّيرافؽّالفبلحّالحيوافّذىاباّوا 
عفّقربةّمفّالجمدّكبيرةّالحجـّتتراوحّحمولتوّبيفّعشريفّوثبلثيفّلترا،ّومعدؿّّعبارةّالمناسب،ّو)دلو(

ّ(34)الصورةحّمرتافّفيّالدقيقةّالواحدة.ّوالنّز
 السوارق: -جـ
اللتقاطّّ،سـّبنيتّعمىّشكؿّىرميّعمىّظيورّالجباؿ40ّأو30ّّىيّعبارةّعفّحيطافّصغيرةّبعموّّّّ

ّ ّإلى ّوتوجيييا ّاألمطار ّّالبساتيفمياه ّلكؿ ّلممساحةّّبستافمباشرة، ّاألمطار ّمياه ّتصريؼ ّفي الحؽ
ّالجبؿ ّفي ّأماميا ّّوّ،الموجودة ّالجبؿ ّبيف ّعمومية ّساقية ّوجود ّحالة ّالسّّالبستافوفي ّيبنى ّعمىّ، ارؽ

ّ(33)الصورة.1مياهّاألمطارّمباشرةّإلىّالبستافّالساقيةّالعموميةّعمىّشكؿّقنطرةّلتصريؼ
 السدود: -د

تعتبرّالسدودّأوّجدرافّاألوديةّمفّأىـّالوسائؿّالمستعممةّفيّاستغبلؿّمياهّاألنيارّواألوديةّإذّتسدّّّّ
ّتحتّالتحكـ،ّوتنشئّفيّمجاريّاألوديةّأوّ مجارييا،ّوبذلؾّيتـّحصرّأكبرّكميةّمفّالمياهّووضعيا

ّفييا ّرفعّمستوىّالمياه ّالمنشآتّيمكفّالتح2سفوحّالجباؿّقصد ّوعفّطريؽّىذه ّاألمطارّ، ّفيّمياه كـ
سواءّلبلستعماؿّالمباشرّالحينيّفيّفرشّالمياهّلريّالمساحاتّالمزروعةّوفبلحتياّأوّلبلستعماؿّالمؤجؿّ

،3ّبةّبالطبقةّالجوفيةّلتغذيياصؿّالمياهّالمتسرّّحيثّيمكفّأفّتتّّّ،عفّطريؽّالتخزيفّالسطحيّأوّالجوفي

                                                 
عوامؿّالتمؼّوآلياتّالمحافظة"،ّمذكرةّلنيؿّشيادةّالماجستيرّفيّاستغبلؿّمياهّالسيؿّبواديّمزابّ"مصطفىّدودو،ّنظاـّتقسيـّّوّ-1ّ

 .91ص:ـ،2015ّالصيانةّوالترميـ،ّمعيدّاآلثار،ّجامعةّالجزائر،ّ
ّالجزائر،ّّ-2 ّجامعة ّاالثار، ّمعيد ّالقديمة، ّفيّاآلثار ّالماجستير ّشيادة ّالحضنة، ّفيّمنطقة ّمنشآتّالريّالقديمة سميمانيّسعاد،

ّ.33ّّ:ـ،ّص2005
 .185:ـ،ّص1999محمدّحسف،ّقانوفّالمياهّوالتييئةّالمائيةّبجنوبّافريقيةّفيّالعصرّالوسيط،ّمركزّالنشرّالجامعي،ّتونس،ّّ-3
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ّالسدود ّىذه ّتكوف ّأّوحتى ّينبغي ّوظيفتيا ّتؤدي ّنظيفافعالة ّالوادي ّيكوف ّبالطّّّف ّمختنؽ ّميغير
ّ(33)الصورة.1التيّتجريّبمعدؿّمرةّكؿّسنةّ،أوديةّمزابّكؿّشروطّتتوفرّفيىيّّوّواألوساخ...،

عطاءّّسدوداّوروافدلقدّأقاـّالسكافّفيّواديّمزابّ     مختمفةّاألىميةّوالوظيفة،ّلحجزّوتوجيوّالمياهّوا 
ّالسدودّّالمتصاصالتربةّالوقتّالكافيّ ّتعددتّىذه ّاآلبار،ّولقد ّالتيّتمد ّالطبقةّالجوفية الماءّوتزويد

شبكةّواديّمزابّمجموعةّمفّالسدودّسواءّعمىّمستوىّواديّّمدفمفّّمدينةبحيثّنجدّأفّفيّكؿّ
ّ(33)الصورة.مدينةمزابّأوّعمىّمستوىّالشعبّواألوديةّالموجودةّفيّكؿّ

 :الدفاعية رئالعما -1-3
منطقةّمزابّمنشآتّدفاعيةّتستجيبّلمبدأّالدفاعّعفّالنفسّوحمايةّاألرواحّوالممتمكاتّّمدفعرفتّّّّ

،ّفمختيارّقبائؿّبنيّمزابّليذهّاألمصارّمفّاإلعتداءاتّالخارجيةّالتيّيمكفّأفّتيددّسبلمتياّواستقرارىا
عمىّالتبلؿّالصخريةّليعتبرّوحدهّمظاىرّالتحصيفّواإلمتناع،ّّمدنيـلـّيكفّمحؿّالصدؼ،ّوتخطيطّ

يقبؿّعميياّّقساوةّالطبيعةّماّيطردّاإلنسافّمنيا،ّوال،ّاجتمعّفيياّمفّعنتّالحياةّّو2فييّمحصنةّطبيعيا
ّ(15)الصورة(17)الشكؿإاّلّاذاّكافّمضّطرا.

المرتفعّمفّميزةّالحصانةّالطبيعيةّمنطقةّواديّمزاب،ّأدركوّماّلمموقعّّمدفإّفّالمؤّسسيفّاألوائؿّلّّّ
عوناّفيّمواجيةّكؿّإعتداءّّالمشرفةّعمىّواديّمزابّلتكوفّليـّ،ّفآثروّبذلؾّقمـّالتبلؿواألمفّالمنعةّو

نشاءّالواحات.فيّسفوحّوضفاؼّالواديّلمغراسةّّوّخارجيّوبناءّمساكنيـ،ّلفسحّالمجاؿ ّّالفبلحةّوا 
ّّّأسوار المدينة وأبوابيا: -1-3-1
ّمراقبةّّتميّّّ ّبأبوابّوأبراج ّمداخؿ ّتتخممو ّالذي ّالدفاعي، ّبتخطيطّسورىا ّالمدينة ّرقعة ّتحديد مرحمة

ّّ(18)الشكؿلمدفاعّضدّالعدوّووقايتياّمفّفيضاناتّالودياف. كانتّمعّززةّبالحراسةّفيماّمضى،ّ،ودفاع
   األسوار: -أ

فّمفّغالًباّماّيتكوّّّ-أيّالسػػور-السورّيحددّمسبًقاّحجـّالمدينةّالمزمعّبناؤىا،ّوكافّقبؿّذلؾّّكافّّّ
 (15)الصورةظيورّمنازؿّالّتفتحّإاّلّإلىّالداخؿ.

                                                 
رسالةّدكتوراهّدولةّفيّتاريخّّ،المواردّالمائيةّوطرؽّاستغبللياّبببلدّالمغربّمفّالفتحّإلىّسقوطّدولةّالموحديفّ،ابفّعميرةّمحمدّ-1

  .108:صّ،ـ2005جامعةّالجزائر،ّّ،المغربّاإلسبلمي،ّقسـّالتاريخ
2
 - M.Huguet; Les conditions generals de la vie au M’Zab, La médecine et les pratiques médicales 

indigenes, p: 221.    
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ّالسكنية،ّّمدفّفيّ    ّعفّالكتمة ّمستقبًل ّقائمًا ّالذيّيعتبرّبناًء ّالسور ّنوعيفّمفّاألسوار: مزابّنجد
ّالمساكفّفيّامتدا ّبسورويحيطّبمجموع ّاألمر ّىو ّكما ّانقطاع، ّدوف ّّد ّّوبنيّيزقفّمدينة ّمدينةبسور

ّ(30،19)الصورةغردايةّقبؿّأفّيندثر.
،ّمشّكمًةّلمدينةاتّالخارجيةّلممساكفّالتيّفيّأطراؼّاوالنوعّالثانيّمفّاألسوارّنجدهّممّثبلّفيّالواجيّّّ

ّاألمرّ ّىو ّكما ّالسور، ّجدار ّمقاـ ّتقـو ّعالية ّمفّواجياتّمصمتو ّألجزاء العطؼّوفيّّمدينةبالنسبة
ّ(15)الصورة.1بنورةّلمدينةالواجيةّالجنوبيةّالغربيةّ

المدينةّاألصميةّحيثّيدحرّالحصفّإاّلّأفّالنموّالسكانيّليذهّالمدفّكافّيضطرّسكانياّإلىّتوسيعّّّّ
ّبالتالي ّالسوؽ ّموقع ّالتيّجاءتّفيّّويحوؿ ّاالمتداداتّوالتوسيعاتّخاصة ّوىذه إلىّأطراؼّالمدينة،
تتحصفّبأسوارّمستقمةّعفّبيوتّالسكاف،ّحيثّتفصؿّبينيماّمسافةّأوّّمدفأوقاتّمتأخرةّجعؿّبعضّال

ّ ّفي ّالحاؿ ّىو ّكما ّعريض، ّاتساع ّيّزّمدينةباألحرى ّبني ّأسوارىا ّآخر ّطوؿ ّيبمغ ّالتي ـ،2500ّقف
ّالبرجّيعموّكبرجّبوليمةأبواب،ّوأبراجّمتفاوتةّاألىمية،05ّّـ،ّويتخمموّخمسة03ّّوبارتفاعّمقدارهّ ،ّىذا

امتيفّتسمىّالواحدةّمنيماّطوابؽّيستندّإلىّدع05ّـ،ّويتألؼّمفّخمسة14ّالمدينة،ّوارتفاعوّحواليّ
ّّ(116)الصورة(19)الشكؿ.التسمية"،ّومنياّاستميمتّىذهّ"بوليمة

تتوضعّبالواحاتّوحداتّدفاعيةّتتشكؿّمفّأبراجّلممراقبةّعمىّشكؿّنقاطّمتقدمةّتسمحّبإنذارّالمدينةّّّّ
،ّأيّبإشاراتّضوئية،ّومفّأقدـّىذهّاألبراجّنجدّبرجّ"ّأولػواؿّ"ّمدفبنفسّالطريقةّالمتبعةّفيّأبراجّال

ّاألبراجّفيّأغمبّاألحيا ّوىذه ّبيفّبالعطؼ، ّما ّالشكؿّيتراوحّطوؿّضمعيا ّمربعة ّ-05فّذاتّقاعدة
،ّمقسمةّإلىّطابؽّأرضيّيعموهّعددّمفّالطوابؽّيتراوحّعددىاّماّبيفّـ14.5ـ،ّوارتفاعّيصؿّأحيانا07ّ
ىذهّاألبراجّليسّ طوابؽّبحسبّأىميةّالبرج،ّويعموىاّسطحّيصؿّبينياّأدراج،ّأماّواجيات04ّّ-02ّ

ّ.واإلنذارّباإلضافةّإلىّالمدخؿبةّبياّسوىّفتحاتّلممراق
معاناّفيّتوفيّوّّّ واديّمزابّحرصّالمؤّسسوفّعمىّأفّتكوفّقريبةّّمدفاألمفّلّوّاالستقراررّجوّمفّا 

شيئاّالّ مفّبعضياّحتىّيكّونواّسنداّلبعضيـّعندّطروؽّالخطر،ّوتعتبرّىذهّاألسوارّفيّأعيفّالمزابييف
أفّيتعّرضّإلىّالسورّبإحداثّماّّاالجتماعيمستواهّيمكفّالمساسّبو،ّوالّيمكفّأليّشخصّميماّكافّ

ّحؽّالّتدخؿّلوضعّحدّأليّعمميةّتستيدؼّاألسوار.2ّيمكفّأفّيؤّثرّفيو،ّوكافّلحمقةّالعّزابة

                                                 
 .37يحيىّبوراس،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-1ّ
أوساطّالعامةّمفّالمزابييفّّالمكّونوفّليذهّالحمقةّيعرفوفّفيالعّزابةّمفّأىـّوأعمىّوأشيرّالييئاتّالدينيةّوالسياسيةّبمزاب،ّّوّ-2

ّالحمقةّباإلشراؼّوىـّيمثموفّّ:َّأَعػػػػز اْب،والواحدّمنيـّيسمىّاَبػػػْف،:ِّإَعػػزّ باسـ العمماءّواألئمةّوأىؿّالرأيّوالمشورةّمفّاألمة،ّوتقـو
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وقدّكانتّاألسوارّتتمقىّالعنايةّخاّصةّفيّأوقاتّالّسمـ،ّوكافّلكؿّحيّقسطاّمفّمسؤوليةّصيانةّّّّ
ّ(114)الصورة.1عندماّتضطربّاألوضاعّالحراسةيّحالةّاألمفّوقسطاّمفّالسورّف

 األبواب: -ب
ّأبوابّترتبطّبطرؽّالّّّّ ّالحصوفّبيا ّأفّىذه الرئيسيةّوتربطوّبمختمؼّالمجاالتّالخارجيةّّمدينةكما

المحيطةّبوّكالمقابر،ّالواحة،ّطرؽّالسفر،ّوكانتّىذهّاألبوابّالمؤديةّإلىّاألنيجّتغمؽّلحمايةّالمدينةّ
ّ(30)الصورةمفّالخطرّالخارجي،ّوتتخذّاألبوابّشكؿّبرجّيخترقوّممرّفيّالطابؽّاألرضي.

 المواقع األثرية: -1-4
ّتاريخيةّومواقعّأثريةّّّّّّ ّزاؿّّسبلميةإلاّفيّالفترةّمبنيةّلقدّعرؼّسيؿّواديّمزابّشواىد بعضّما

ّ.يومناّىذاإلىّّمعالمياّقائمةّفوؽّسطحّاألرض
 :لفترة اإلسالميةمواقع ا -1-4-1

ّأطبلؿّالقصورّالقديمةّالمتناثرةّفيّمنطقةّمزابّتدؿّداللةّواضحةّعمىّأفّالمنطقةإفّبقاياّأثارّ      
ّ.اّأيّفيّفترةّماّقبؿّالخامسّىجريكانتّعامرةّبالسكافّقبؿّمجيءّاإلباضييفّإليي

ّمزابّّّّّّّ ّبنو ّشيد ّّالذيف لقد ّزناتو ّقبيمة ّمف ّنزوحّّوكانواىـ ّقبؿ ّالواصمية ّالمعتزلة ّالمذىب عمى
ّصغيرةا ّقصورا ّالمنطقة ّإلى ّإلباضية ّّوّمعظميااندثرتّ، ّسوىّبعضّاألطبلؿ ّيبؽّمنيا ّعدّّولـ ىاّقد

ّخمسة ّبنحو ّىيغي ّّوّالدكتور ّإباضيةعشروف ّعمىّمصادر ّإعتمادا ّىذه2ّقصرا ّإلى ّأيضا ّأشار ّوقد ،
ويذكرّأّنوّالقبيمةّالمؤرخّيحيىّابفّخمدوفّفيّكتابوّبغيةّ"الرواد"ّحيثّتحدثّعفّشعوبّبنيّعبدّالواد،ّ

مىّطوؿّامتدادّتجّمعاّسكنياّفيّشكؿّقرىّبسيطة،ّموزعةّع20ّكافّفيّمنطقةّواديّمزابّماّيزيدّعمىّ
ّ(6)الشكؿ.3واديّمزاب

ّ
ّ

                                                                                                                                                         

ّاالجتماعية.المزابيّالدينيةّوالتعميميةّّوّّالكامؿّعمىّشؤوفّالمجتمع
بالعزلةّالتصّوؼّواالنقطاعّإلىّالعبادةّوخدمةّالمصمحةّالعامة،ّ،ّوالمقصودّىناّاالعتزاؿوكممةّ"ّالعّزابةّ"ّمشتقةّمفّالعزوبّأيّّّّ

ونظاـّالعز ابةّقائـّعمىّالنظاـّاإلسبلميّالشوري،ّأّسسياّالشيخّأبوّعبدّاهللّمحمدّبفّبكرّالفرسطائيّالنفوسيّفيّحواليّسنةّ
ـ،1975ّة،ّالمطبعةّالعصرية،ّتونس،ّنظاـّالعزابةّعندّاإلباضيةّالوىبيةّفيّجربّينظر:ّالجعبيريّفرحات،ّ،ـ1018-17ىػ/409
 .39-35-34:،ّصالمرجعّالسابؽخالدّبوزيد،ّّ،تريكي.ّومحمد36ّ،64ّ:ص

1
 - Marcel Mercier; op.cit, p :119. 

2
 - J .Huguet; Les villes…, op.cit, p:153.  

 .62-61–9-8ابراىيـّمتياز،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-3ّ
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         ىذه القصور: بينومن 
ّفّتمزضيت)ّ ّالصوؼ"ّأغـر ّ"قصر ّأوخيرة، ّأولواؿ، ّتبلتبوكياو، ّبنورةّ،، ّموركي، ّتافيبللت، ّترشيف،

ّفّواداي،ّباباّالسعد،ّتبلتّموسى،ّأقنوناي،ّاألحنش،ّتميزرت،ّالمنيعة،ّلمبرتخ ،ّحنوشة،ّالقديـ،ّأغـر
 (.نسر...ّقصرّأوالد

ّفيّالكتبّوبق    ّذكرىا ّيرد ّمفّالقصورّالتيّلـ ّّووغيرىا ّفيّالرواياتّالشفوية التيّبدورىاّيتّمكتوبة
ّسوىوبّاندثرت ّمنيا ّكانتّواألطبلؿّبعضّالخرائبّقي ّالقصور ّىذه ّومف ّلحركةّّاالنطبلقة، الفعمية

كامؿّواديّّشكؿّقصورّعبرّتأسستّمدفّعمىّـّ(11ىػ/5تحديدّبدايةّمفّالقرفّ)،ّوبالعمرانيةّمتواصمة
ّّّ(12،11،10،9،8،7)الصورة(6)الشكؿمزاب.

والّشّؾّأّفّدراسةّأثريةّتحميميةّدقيقةّلماّتبّقىّمفّآثارّىذهّالمرحمةّكفيؿّبإلقاءّأضواءّعمىّىذهّالفترةّّّّ
ّالتيّسبقتّظيورّ ّالممّيدة ّإذّىيّالفترة ّكثيرّمفّالغموضّمعّأىميتيا، واديّمزابّّمدفالتيّيكتنفيا

التدىورّالمنذرّباالضمحبلؿّمواقعّتتعرضّإلىّالتمؼّالمستمرّّو،ّوىناّالبدّمفّاإلشارةّإلىّأّنياّالحالية
ّا ّالمصالحّالمختصة،ّومفّجراء ّجراءّغيابّمراقبة الجماعيّلزحؼّالعمرانيّالعشوائيّالفرديّّوالكمي،

ّالذيّالّيوليّأيّاىتماـّليذهّالمواقع.ّ
 البناء:تقنيات مواد و  -1-5
واحسفّاستعمالياّبتقنياتّبسيطةّلّبتّلوّّوظؼّالبناءّالمزابيّفيّبناءّمدنو،ّموادًاّمفّبيئتوّالمحمية،   

ّماّيحتاجوّمفّالناحيةّالوظيفةّوالجماليةّواإلقتصاديةّوالمتانة.
   مواد البناء: -1-5-1

ّعادة ّالبناء ّمواد ّّإّف ّمع ّالتكيؼ ّصفات ّمف ّليا ّلما ّمحمية ّتكوف ّالمنطقةّما ّفي ّووفرتيا البيئة،
وعطالتياّالحراريةّالمرتفعةّأيّأفّليذهّالموادّدورّالمخزفّيمؤلّنياراّويفرغّليبل،ّكماّتعطيّلمبنايةّعمىّ
مدىّالسنةّدرجةّحراريةّداخميةّقارةّتقريبا،ّفكوفّمنطقةّواديّمزابّتقعّفيّمنطقةّمتميزةّجيولوجًيا،ّلـّ

ّم ّإعماريكف ّلعممية ّحاًدا ّأو ّالطبيعةّنالمّانًعا ّأسيمتّىذه ّفقد ّتماما ّذلؾ ّالعكسّمف ّعمى ّبؿ طقة،
ّلؤلىاليّوالبناةّاألوائؿّالموادّاألوليةّ ّإسياـ،ّبتوفيرىا ّوالبنيةّالتحتيةّلممنطقةّفيّالعمميةّأيما الجيولوجيا
ّاألخرىّكمياّ ّالنخيؿّومشتقاتيا ّإلىّشجر ّباإلضافة ّكميا ّعمييا ّحيثّكافّاعتمادىـ ّالنموذج، لعمارتيـ
تنمواّوتصنعّوتستخرجّمفّالمنطقة،ّوقدّجعمتّىذهّالطريقةّمفّالعمارةّفيّمزابّأنسبياّعمىّاإلطبلؽ،ّ

ويمكفّتمخيصّ،ّوقدّأثبتّىذهّالخصائصّعمميا،ّمناخّيصعبّالعيشّفيوّصيفاّوشتاءوأكثرىاّتكيفاّمعّ
ّ:ىذهّالموادّفيماّيمي
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 : 1الحجارة -أ
نظراّلوجودّمقالعّمحاجرّعديدةّّالعمائرّفيّمنطقةّواديّمزاب،تعدّمفّالموادّاألساسيةّفيّتشييدّكؿّ

وىيّحجارةّكمسيةّبيضاءّمقتمعةّمفّطبقةّالصخورّالكمسية،ّوىذهّالحجارةّمنتشرةّعمىّضفاؼّالوادي،ّّو
عندّتحويمياّإلىّموقعّالعمؿ،ّومباشرةّعمميةّالبناءّحيثّّعبارةّعفّكتؿّمتفاوتةّالمقاسات،ّوالّتييأّإالّّ

ّالبنّّ ّالكتؿّيقوـ ّبيف ّالفراغاتّما ّلسد ّيستعمؿ ّالصقؿ ّالناتجّعفّعممية ّوالحصى ّوصقميا، ّبتيذيبيا اء
الكبيرّنتيجةّعدـّتجانسّأسطحيا،ّوتختارّالصفائحّالحجريةّلتبميطّاألرضياتّأوّّالحجريةّذاتّالحجـ

ّ(123،39،11)الصورة(21)الشكؿ.2تستعمؿّفيّبناءّعارضاتّالمداخؿ
 :   3الطين الممزوج بالحصى -ب

استخدمتّكمادةّالحمةّبيفّالحجارةّّفيّمعظـّأسوارّالمنطقةّفيّواديّمزاب،ّخاصةّفيّالقرىّ     
يضاؼّإليياّالحصىّالصغيرةّلتزيدّفيّصبلبتيا،ّ،ّإذّتستخرجّمفّطميّالواديّّوالمندثرةّوالتاريخيةّمنيا

ر،ّوتظيرّىذهّالمادةّجميةّوىذهّالمادةّتكوفّبيفّالواجيتيفّالحجريتيفّوتساىـّفيّتماسؾّوصبلبةّالجدا
ّفّتمزضيت،ّخاصةّبعدماّسقطتّالواجيةّالحجريةّ ّوبافّمبلطيا،فيّسورّالجيةّالشماليةّلحصفّأغـر

ّ.4وىيّمستخدمةّّأيضاّفيّبناءّسورّبنيّيزقف
 الطوب: -جـ

ّالمادةّصنعت ّتعرضّألشعةّّىذه ّثـ ّقوالب، ّفي ّلتوضع ّوتعجف، ّبالماء ّتخمط ّالطينية، ّالتربة مف
ّالعجينةّليعطيّأكثرّقوةّومقاومة.الشمسّلتجفؼ،ّوفيّبعضّاألحيافّيضاؼّالتبفّإلىّ

 الرمل: -د
ّواديّمزاّّّ ّّويتميز ّرمؿّصمصالي ّالرمؿ، ّمف ّمجاريّآبّبنوعيف ّغيرّصمصاليّيستخرجافّمف خر

النوعّاألوؿّمباشرة،ّكمادةّالحمة،ّوالنوعّالثانيّيستعمؿّفيّتكويفّخميطّالمبلطّمفّاألودية،ّيستعمؿّ
ّالروابطّاألخرىّكالجيرّوالتمشمت.

ّ
ّ
ّ

                                                 
 .20ـ،ّص:2012،ّالجزائر،ّ،ّغرداية"رّالمبلطّوتقنياتّالبناءديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّالبناءّبالحجارةّ"تحضيّ-1ّ

2ّ- Pierre Donnadieu et autres; op.cit, P: 87.  
3

 .19ص:ّالبنايةّالطينيةّوصيانتياّبواديّمزاب،ّغرداية،ّالجزائر،ديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّّ-  

ّ.67-66ّ:يحيىّبوراس،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-4ّ
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ّمشمت:التّ  -ىـ
نوعّمفّأنواعّمادةّالجبس،ّالتيّتتوفرّبكميةّكبيرةّفيّمنطقةّواديّمزاب،ّولكفّىذاّالّيعنيّعدـّّّّ

ّالمن ّفمنطقة ّفيّالمناطؽّاألخرى، ّالمناطؽّالصحتوفرىا ّمف ّواألغواطّوغيرىا ّوورقمة ّاألخرىّيعة راوية
 .1الغنيةّبيذهّالمادة

إاّلّأّفّتمشمتّواديّمزابّمختمفةّعنياّبمونياّالمائؿّإلىّاإلحمرار،ّوتنتشرّالمحاجرّوالمقالعّفيّكؿّّّّ
"،ّ"ّقّداـإسـالتيّتستخرجّمنياّىذهّالمادةّمحيطّواديّمزاب،ّويطمؽّاألىاليّعمىّىذاّالنوعّمفّالصخورّ

ّالزجاجيةّّالكاؼ"،ّ"حجرأو ّاألكواـ ّتشكؿ ّالتي ّالكمسية، ّاليّضبة ّمف ّالمادة ّىذه تستخرج
(LANTICULOIREّ ّعمؽ ّعمى ّأفقية، ّطبقات ّشكؿ ّعمى ّتمّتد ّالتي ّاألرض،1ّ( ّسطح ّتحت ـ

ّوتتركبّمادةّالّتمشمتّمفّالموادّاآلتية:
ّ.ّ %88كربوناتّالجيرّ:ّّ-ّّّ
ّ.ّ%11ّالطيفّ)سيميكاتّاأللمنيوـ(ّ:ّّ-ّّّ
 .2ّ%1الشوائبّ)ّكّموريرّالكالسيوـ(ّ:ّّ-ّّّ
تّمفّتمؾّالصخورّبطريقةّصناعية،ّوذلؾّعفّطريؽّاألفراف،ّالتيّيطمؽّعميياّالتمشّّّاستخراجويتـّ   

وتكوفّىذهّاألفرافّمدفونةّتحتّاألرض،ّبحيثّالّيظيرّمنياّسوىّفتحةّّّ"،شّبوربالميجةّالمحميةّاسـّ"ّأ
أوّفوىةّيدخؿّمنياّاليواء،ّوتتـّطريقةّالصنعّبوضعّأحزمةّمفّالنباتاتّالصحراويةّفيّقاعّالفرف،ّثـّ

ّق ّداخؿّالفرفّبعموّيقاربّتوضعّالصخورّالكمسيةّعمييا،ّبحيثّتشكؿّبدورىا تدوـّعمميةّـ،1.50ّبوا
ّالناتجةّعفّمّاالحتراؽ ّلتتفتتّالصخورّوالّيبقىّفيّالنيايةّسوىّعزؿّالمادة ّأربعّوعشريفّساعة، ّدة
ّ(122،40)الصورة.3الرماد
الجيرّّكربوناتكمياتّمفّالسيميكاتّاأللمنيوـّّوّعمىّاحتوائياإّفّأىميةّالمادةّالمستخرجةّتكمفّفيّّّّ

ّفيّاإل ّالموجودة ّالنسبة ّالتيّّ،سمنتبقدر ّالمادة ّالتماسؾّفيّىذه ّقوة ّيفسر ّما ستعممتّكمبلطّاوىذا
ّ.بمثابةّاإلسمنت

ّ
ّ

                                                 
ـ،ّدراسةّتاريخيةّأثرية،ّرسالةّدكتوراهّدولةّفي19ّّّ–16ّعميّحمبلوي،ّقصورّمنطقةّجباؿّعمورّ)السفحّالجنوبيّ(ّمفّالقرفّّ-1ّ

 ّّ.191ّ:ـ،ّص2000اآلثارّاإلسبلمية،ّقسـّاآلثار،ّجامعةّالجزائر،ّ
2
 - Pierre Donnadieu et autres; op.cit, p:88. 

3
 - Marcel Marcier; op.cit, La civilisation…, p: 299.  
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 الجير: -و
متوفرّبالمنطقةّبماّفيوّالكفاية،ّوطريقةّاقتبلعوّتكوفّأفقيةّمفّاليضباتّلتوضعّفيّأفرافّارتفاعياّ

ّراتّمّماّيحتاجوّم06ّإلى05ّحواليّمتريف،ّوعمميةّحرقوّتماثؿّنظيرتياّفيّالّتمشمت،ّولكفّتحتاجّإلىّ
ّ(116)الصورة.1عمميةّالحرؽ،ّمّماّيصعبّالعمميةّالّتمشمتّمفّحطبّإلجراء

 طريقة تحضير مالط الجير: -1-و
(ّجيدّومبلئـ،ّواستخداموّككسوةّعمىMortier de chauxّمفّأجؿّالحصوؿّعمىّمبلطّجيريّ)ّ

ّثمانيةّأياـّخطوةّخطوة.الواجيات،ّيجبّاتباعّالطريقةّالتحضيريةّالتالية،ّوالتيّتستغرؽّ
ّاألوؿ:ّتغطيسّالجيرّداخؿّالماءّلتتـّعمميةّالغميافّبصفةّأكيدةّوتامة. ّاليـو

اليوـّالثاني:ّإضافةّكميةّكافيةّمفّالماءّلمحصوؿّعمىّسائؿّجيريّمفّالنوعّالرفيعّمعّالتخمصّمفّ
ومشبعّّعمىّمبلطّمتجانسّ)ّالحصبة(ّمزجاّجيداّلمحصوؿلقياـّبمزجّالسائؿّالجيريّبالرمؿالشوائب،ّثـّا

ّبالجير.
ّالسابع:ّترؾّالمبلطّيتخمر. ّالثالثّإلىّاليـو ّمفّاليـو

ّاألوؿ. ّالسابع:ّتحضيرّكميةّأخرىّمفّالسائؿّالجيريّعمىّالطريقةّالمذكورةّسابقاّفيّاليـو ّاليـو
ّحت ّوالخمط ّالمزج ّبعممية ّوالقياـ ّالمتخمر ّالمبلط ّإلى ّالجيري ّالسائؿ ّإضافة ّالثامف: ّيتـّاليوـ ى

ّالحصوؿّعمىّمبلطّجيريّجيدّلزج،ّثـّالشروعّفيّاإلستعماؿ.
ّتقنيةّإستعماؿّالمبلطّالجيريّفيّتكسيةّالواجيات:ّ)طريقةّالعرجوف(:

ّالخطواتّّ ّإلى ّننتقؿ ّسالفا، ّالمذكورة ّحسبّالطريقة ّالمحضر ّالجيري ّبالمبلط ّتمبيسّالواجية بعد
ّاآلتية:

ّحتىّيصبحّصالحاّلؤلداءّالعممية.*ّيغطسّالعرجوفّاليابسّالجيدّفيّالماءّ
ّ*ّيستخدـّالعرجوفّالمشبعّبمبلطّالجير)المائؿّلمسيولة(ّفيّتكسيةّالواجياتّعمىّالطريقةّالتقميدية.

ّ:مميزاتّىذهّالتقنية
ّتساعدّعمىّتماسؾّالبنيافّوحمايةّاألجزاءّالداخميةّلمجدراف.ّ-
ّتوفيرّكميةّمعتبرةّمفّالظؿّعمىّسطحّالواجية.ّ-
ّفّالمساحاتّالمعرضةّلمريح.تقمؿّمّ-
ّ.أكثرّمبلءمةّوانسجاماّمعّالمعمارّالمحميّشكبلّومضموناّ-

                                                 
 .04،ّص:ة...،ّالمرجعّالسابؽيّمزابّوترقيتو،ّالتبميطّبالحجاّرديوافّحمايةّوادّ-1ّ
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ّ.تجانسّىذاّالموفّمعّالمحيطّالطبيعيّ-
ّ:ّيمكفّتكميسّالواجيةّبمحموؿّجيريّمموفّبموفّالرمؿّالمحميّأوّتركياّعمىّحالياّبعدمالحظة
ّالتمبيس.

 الخشب: -ز
توّالمعماريةّمفّجذوعّوجريدّوسعفو،ّويطمؽّعمىّالنخمةّفيّبناءّمنشآلوّّتوفرإستغؿّالمزابيّكؿّماّّّّ

ّوالّجذوعّالنخيؿّفيّالمّّ ّ"تمالفت"، ّاسـ ّالمحمية ّيجة ّفيّالبناء ّالمادة ّىذه ّموتّالنخمةّتستخدـ ّبعد إاّل
ّالمزابيّالغاليّوالنفيسّفيّ ّالرجؿ ّالتيّدفع ّوالواحة ّالنخيمية، ّعمىّالثروة ّوذلؾّحفاظا ّالحاؿ، بطبيعة

ّ.1توبيؿّإحيائيا،ّخاصةّأنياّكانتّتعدّمصدرّقوّّس
ّإلىّجزئيفّأوّثبلثةّأوّحتىّإلىّأربعةّأجزاء،ّفيّبعضّاألحيافّحينماّّّّ وتقطعّجذوعّالنخيؿّطوليا

ّتكوفّذاتّوجوّمسطحّيتراوحّعرضوّما ّكعارضات،ّوىنا سـ(،12،15ّّبيفّ)ّتوجوّلغرضّاستعماليا
ّما ّيمكفّأفّيقطع2،3بيفّ)ّطوليا ّكما ّماّـ(، ّيتراوحّعرضيا 30ّ،40ّبيفّ)ّجذعّالنخمةّإلىّألواح،

ّ.2سـ،ّوتستخدـّفيّصنعّاألبواب3ّيتعدىّّسـ(،ّوسمكياّال
وأّماّجريدّالنخيؿّفيترؾّفيّالشمس،ّحتىّيجؼّثـّيستعمؿّبسعفوّأوّبدونوّفيّتشكيؿّتقويسةّالعقدّّّّ

 (102)الصورة(24)الشكؿّواألقبية،ّوحتىّبناءّالسقوؼّالمسطحة.
 القصب: -ح

فيّالماءّوبعدّتحضيرىاّتترؾّاّحيثّتشدّبواسطةّحباؿ،ّتنقيتيستعماؿّىذهّالمادةّبعدّتنظيفياّّويتـّاّّّّّ
ّ(23)الشكؿ.3ثـّتجفؼّفيّالشمسّوعندّتسويتياّتصبحّجاىزةّلبلستعماؿّفيّالتسقيؼّ،لبضعةّأياـ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ.90ـ،ّص:2006ةّوالمزابية،ّالجزائر،ّسميمافّبكاي،ّألفاظّالنخمةّبالعربيّ-1ّ
 .265:بمحاجّمعروؼ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّّ-2ّ
ّعميّحمبلوي،ّنماذجّمفّقصورّمنطقةّاألغواط،ّدراسةّتاريخيةّوأثرية،ّالمؤسسةّالوطنيةّلمفنوفّالمطبعية،ّالرغاية،ّالجزائر،ّ-3ّ

 .297ص:ّ،ـ2006
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ّ:المستعممة البناء اتتقني -1-5-2
 :بناء الجدران -أ

الجدرافّفيّالمنشآتّالمعماريةّبصفةّعامة،ّيتـّوفؽّأسموبّموحدّوىوّبناءّجداريفّمتقابميف،ّإفّبناءّّّّ
ّبالطيفّ ّأو ّبالرمؿ، ّالممزوج ّالجير ّأو ّبالحصى، ّالممزوج ّالجبس ّبمبلط ّبينيما ّالذي ّالفراغ ويمؤل

 :كاآلتياّيتعمؽّبرصؼّالحجارةّوىيّوالحصى،ّلقدّعرؼّالبناءّفيّواديّمزابّتقنيتيفّإنشائيتيف،ّفيم
 تقنية المزج: -1-أ

ىيّطريقةّفرضتياّطبيعةّالصخورّالمستعممةّحيثّأفّالبناءّبياّيتـّمباشرةّدوفّتيذيب،ّسوىّإجراءّّّّ
الحجارة،ّبحيثّتتناسبّوالمكافّالمخصصّّاختياربعضّالصقؿّالخفيؼّعمييا،ّوتحتـّعمىّالمعماريّ

ّالتقنيةّمنتشرةّ ّكالجبسّأوّمبلطّالجير،ّوىذه ّالمعدة ّالبّلحمة ّبالمادة ّيمؤلّالفراغّالناتجّبينيما، ّثـ ليا،
،ّوقدّعرفتّىذهّالتقنيةّمنذّالقديـ،ّحيثّظيرتّّاستعمالياالمزابيةّحيثّيمتدّّالمنشآتبكثرةّفيّ لحدّاليـو

فيّعيدّالمرابطيفّوالصنياجييف،ّفكانتّالطريقةّاألمثؿّّاستعمالياالميبلد،ّكماّشاعّفيّالقرفّالثالثّقبؿّ
ّ(9)الصورة.1لدييـ،ّكماّعرفتّفيّكثيرّمفّقصورّالصحراء

 :تقنية السنبمة -2-أ
ّبوضعّّّّ ّتتـ ّالسنبمة، ّيشكؿ ّرصفيا ّطريقة ّفي ّالحجارة ّحيثّتشبو ّفنية، ّصبغة ّالتقنية ّىذه تكتسي

فيّالمدماؾّالذيّّاالتجاهمعيفّعمىّكامؿّالمداميؾ،ّثـّيعكسّّاتجاهصفائحّحجريةّصغيرةّمائمةّفيّ
ّ(11)الصورةيميو،ّوىكذاّدواليؾ،ّوتمنحّىذهّالتقنيةّجماالّلمجدراف.

 :بناء العقد -ب
العقد:ّىوّماّعقدّمفّالبناء،ّوجمعو:ّأعقادّوعقود،ّوىوّالبناءّالمقوسّأي:ّالمعطوؼّالذيّيعتمدّعمىّّ

نقطةّارتكازّواحدةّأوّأكثر،ّويشكؿّعدةّفتحاتّفيّالبناءّأوّيحيطّبيا.ّويرجعّالباحثوفّأفّالعقدّنشأّفيّببلدّ
ّمعّالظروؼّ ّالطيفّوالحجرّتناسبا ّالتيّالرافديف،ّومادتوّاألولىّكانت: ّالتحررّمفّالقيود الطبيعية،ّحيثّتـ

ّثـّ ّفيّاتساعّالمداخؿّوالفتحاتّوارتفاعيا، ّلتحكميا ّوضعّحدا ّكما ّقياساتّالخشبّوأوزافّالحجارة، تفرضيا
ّانتقؿّإلىّالحضارةّالرومانيةّوالبيزنطية.

فيّالعمائرّبصفةّلقدّاعتمدتّالعقودّفيّالعمارةّاإلسبلميةّفيّتشكيؿّمداخميا،ّوفيّمآربّأخرىّالسيماّّّّ
،ّوطغىّعمىّاألبنيةّالدينيةّوالمدنيةّالعقدّالمنكسرّفيّالمشرؽ،ّوالعقدّالحدويّفيّالمغرب،ّمدفالفيّعامةّّو

                                                 
 .199ّ-198:صّ...،ّالمرجعّالسابؽ،عميّحمبلوي،ّنماذجّمفّقصورّ-1ّ
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وكماّابتكرّالمسمموفّمنياّأنواعاّعدة،ّوكانتّبعضّاألقاليـّتفضؿّبعضّالعقودّعمىّبعضياّاآلخرّإضافةّ
ّالم ّالمنشئات ّعمى ّتضفيو ّالذي ّالجمالي ّالجانب ّالعقودّّ،عماريةإلى ّبيا ّتقـو ّالتي ّلموظيفة ّبالنسبة أما

فيّالمبانيّىي:ّنقؿّالحمؿّالمؤثرّعميياّإلىّالحوامؿّأوّالدعاماتّّياّوأوضاعياأشكالياّوأحجامبمختمؼّ
قويّالمبنىّويزيدّمفّكماّأنياّتعمؿّعمىّحفظّتوازفّالمبنىّوتوزيعّالثقؿ،ّحيثّيّ،واألعمدةّالمحمولةّعمييا

ّ.مداهّالزمني
ّقمّّّّّ ماّيتخمىّالبّناءّالمزابيّعفّالعقد،ّالذيّيعتبرّمفّبيفّأىـّالعناصرّالمعماريةّالوظيفيةّالتيّيقـو

،ّزيادةّعمىّأّنوّيغنيناّعف1ّبدفّالجدراف،ّوبالتاليّعمىّاألسسمةّفيّتوزيعّثقؿّالسقؼّعمىّبيا،ّوالمتمثّّ
ّةّالخشبية.المفرطّلممادّّّاالستعماؿ

يقافّقبؿّجفافيا،ّفيّالمكافّالمرادّبناءّالعقدّفيو،ّبناءّالعقدّفيّالغالبّبتقويسّمجموعةّمفّالسّّّيتـّّّّ
ّلمسقؼ،ّأوّعقديفّعمودييفّحامميف...الخ،ّثـّيربطّبواسطةّألياؼّنباتية،ّ مثبلّكأفّيكوفّىيكبلّساندا

يدؼّتثبيتياّفيّمواضعيا،ّ(ّرقيقة،ّوىذاّبمفّخيوطّجمديةّ)جمدّاإلبؿّغالباّماّتكوفّمفّسعؼّالنخيؿّأو
وضعيةّمائمة،ّيتخممياّتّويوضعّعمىّالسيقاف،ّمتبوعاّبصفائحّحجريةّبرّمبلطّالّتمشمثـّبعدّىذاّيحضّّ

تّتنتجّلناّوتكسىّحوافوّوقاعدتوّبمبلطّالّتمشممنوّتمؤلّالفراغات،ّّانتياءتّالبّلحمة،ّوعندّمادةّالّتمشم
شكؿّقطاعّالدائرةّفيّأغمبّالعمائر،ّزيادةّعمىّالعقدّالخطواتّالمتبعةّسمفاّعقداّنصؼّدائري،ّعمىّ

الحدوي،ّنظراّإلىّأّفّالطريقةّالمتبعةّلبناءّالعقدّأتبعتّفيّكثيرّمفّقصورّالصحراءّفإّنناّنبلحظّالعقودّ
ّ(99،93،79،54،53الصورة)ّ(21)الشكؿ.2الشائعةّبياّىيّعقودّنصؼّدائرية

 :3بناء السقف -جـ
 :حالسقف المسطّ  -1-جـ
ّّّ(ّ ّمسافة ّبينيا ّفيما ّتصطؼّوتترؾ ّالنخيؿ ّجذوع ّمف ّعوارض، ّمف ّالسقؼّالمحموؿ ـ0.2ّيتشكؿ
ّإلىّبعضيا0.3ّالى ّتّشد ّبدونو، ّأو ّبسعفيا ّتكوفّإّما ّتماسّشديد ّسيقافّالجريد ّتصطؼّفوقيا ّثـ ـ(،

اّبواسطةّألياؼّنباتيةّأوّخيوطّجمدية،ّثـّتوضعّعميياّسعؼّالنخيؿّلسدّالفراغات،ّوقدّتصفؼّأحيان
بأحجارّدقيقةّالسمؾّ)مصفحة(،ّثـّيوضعّالجبسّوفوقوّالّصفائحّالحجرية،ّثـّبعدهّطبقةّطينيةّقدّيصؿّ

                                                 
 .145:يحييّبوراس،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-1
 .131ّ-130ّ:المرجعّالسابؽ،ّصّ،قصورّمنطقة...ّعميّحمبلوي،-2
3

 .19ـ،ّص:2013ديوافّحمايةّواديّمزابّوترقيتو،ّأنواعّالتسقيؼّفيّالبناياتّالتقميديةّبواديّمزاب،ّغرداية،ّالجزائر،ّّ- 
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ّ ّإلى 0.3ّسمكيا ّسمكيا ّالرمؿ ّمع ّالممزوج ّالجير ّمبلط ّمف ّقشرة ّوأخيرا ّتقريبا0.02ـ، ّ.1ـ
ّ(102)الصورة(23،24)الشكؿ

ّإلىّّّّ ّيتجو ّالمعماريّالمزابي ّفإف ّالمستعممة، ّالخشبية ّالجذوع ّلقصرّطوؿ العوارض،ّّاستعماؿنظرا
ّكشكؿّمفّأشكاؿّالتدعيـّلمسقؼ.

 :سقف المحمول عمى األقباء الصغيرةال -2-جـ
فيّتسقيؼّالعمائرّفيّواديّمزاب،ّويتـّإعدادّىذاّالتسقيؼّبوضعّّاستعممتىيّمفّالتقنياتّالتيّّّّ

ّتّصؿّفيّ ّبيفّالعوارض، ّمتساوية ّعمىّجداريفّمعّترؾّمسافة العوارضّالخشبيةّمفّأعجازّالنخيؿ،
ّخشبية،0.35المتوسطّإلى ّأشرطة ّبثبلثة ّيوصؿّبينيما ّّوّـ، ّاألطراؼّبحجارة تّليتـّبلطّالّتمشممتشد

ناءّأقباءّصغيرةّبواسطةّمبلطّالجبسّالّمحـ،ّوصفائحّصغيرةّمفّالحجرّالجيري،ّتثبيتيا،ّثـّيشرعّفيّب
الصفائحّالخشبية،ّثـّتكسىّبطوفّاألقباءّالصغيرةّبكسوةّمفّالجبس،ّويأخذّّعندّصفاؼّمادةّالبناءّتنزع

ّ(53،51،46)الصورة(22)الشكؿّالسقؼّعادةّشكؿّقطاعّمفّالدائرة،ّأوّالنصؼّدائري.
ّالزخرفة: -د

فػػيّالعمػػارةّفػػيّواديّمػػزابّخموىػػاّالشػػبوّالتػػاـّمػػفّالزخػػارؼ،ّخاضػػعيفّفػػيّذلػػؾّلفكػػرةّ  مػػفّالمبلحػػظ   
التقشػػؼّوالبسػػاطةّفػػيّالبنػػاء،ّاسػػتناداّإلػػىّتعػػاليـّالػػديفّّاإلسػػبلميّالحنيػػؼّوأيضػػاّبسػػببّطبيعػػةّالمنطقػػةّ

اصػػػرّالمعماريػػػةّالصػػػعبة،ّونقػػػصّالمػػػوادّاألوليػػػة،ّوقػػػدّسػػػعىّالبنػػػاءّبفضػػػؿّتشػػػكيموّوترتيبػػػوّالمتميػػػزّلمعن
ّ.المختمفػةّباعتمػػادهّعمػػىّالجانػػبّالػػوظيفيّلمفضػػاءّالمعمػػاريّإلػىّإضػػفاءّجمػػاؿّروحػػيّعمػػىّتمػػؾّالمنطقػػة

ّ(51،48)الصورة
ـّّأنماطوبنيّلمنطقةّمزابّبمختمؼّأنواعوّّوإّفّالكنزّالتراثيّالمعماريّالمّّّ ،ّيعّدّحقيقةّإرثّحضاريّبأت

ّيتوف ّلما ّمعنىّالكممة، ّواقتصاديةّّورّعميوّمفّقيـ ّواجتماعية ّلكفّمفّالمؤسؼّدينيةّومعمارية ثقافية،
ّالمتبقيّمفّالتراثّ ّالّزخـ ّليذا ّامتبلكنا المجتمعّالمدنيّبأىميةّالثقافيّالمبني،ّوشعورّالسمطاتّّوفرغـ

عالميّفإنوّوالّيزاؿّيعانيّاليّّووطنالتراثّضمفّال2ّقطاعّمحفوظّالمحافظةّعمييا،ّورغـّتصنيفوّواآلثارّ
دارتوّّوطريّمف ّتقنياتّحفظوّوحمايتو.ّقةّتسييرهّوا 

                                                 
1

 - Donnadieu C,et P / Didillon H et J.M; op,cit, pp: 94 – 95.  
2

 - Merrad Djamel; Evaluation de la qualité environnementale dans le secteur sauvegardé cas d’étude 

Casbah D’Alger, mémoire de magistère option Architecture et Environnement, Ecole Polytechnique 

D’architecture Et D’urbanisme, 2012, p :13. 
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مرانية ما يجعميا فريدة مف حضارة ليا مف الخصائص الثقافية والعب تزخروادي مزاب  منطقة إفّ      
الذي يخدـ المجتمع والقيـ  ينيدّ الفكر النابعة مف ىي مف حيث إلى ألؼ سنة، و  ادىامتدمف حيث ا، نوعيا

تخطيط وتصميـ وحضارة األوليف في  ،فيذه المنطقة تضـ كنزا تراثيا يشيد عمى إبداع األنامؿ ،االجتماعية
بعض  باختيارلدى قمنا  ،الدفاعيةالدينية والمدنية و  بأنواعيا الثالثة: ىا ونسيجيا العمراني المتمّيزر ئعما

آليات وطرؽ حفظيا لنا معرفة  لموقوؼ عمى حالتيا وتشخيصيا، ليتسنى رئالنماذج مف كؿ نوع مف العما
  تسييرىا. و 

 :الدينية ئرالعما -أوال
ويعود سبب اختيارنا ليذا المسجد العتباره ، قديـفي قصر بنورة ال النموذج الذي اخترناه لمدراسة تمركزي   

مواد وتقنيات بناءه و  توتخطيطو وىندسو  توأصالأقدـ نموذج لممسجد في منطقة وادي مزاب محافظا عمى 
، وىو األمر كذلؾ بالنسبة لمصمى عمي سعيد مف حيث الوظيفة وأىمية التدخالت التي حفظو ووضعية

 (9)الشكؿاستفاد منيا في إطار مشاريع الترميـ.
 ببنورة: قديمالمسجد ال -1

النواة األولى لما تطورت وتوسعت إليو المدينة عمرانيا، إذ سعى سكاف ىذه المدينة عمى  القصريعد       
الحفاظ عمى حرمتيا وخَطتيا وأخذوا بالتوّسع عمى جنباتو مّما نتج عف ذلؾ الشكؿ الحالي لممدينة، ففرقوا 

 تاني)أغـر ْف وّداي(".حتى في تسمية األوؿ بػ" القصر الفوقاني)أغـر ُف أجّنة(" والثاني بػ" القصر التح
 (16)الصورة

الدينية المتمثمة في مسجده الصغير الّشامخ  رئمف وحدات معمارية متعددة بيف العما مدينةال تكّوفت    
المجّسدة في الّسور واألبراج الموزعة  الدفاعية هر ئعماو ، تقاـ وتؤدى فيو الصموات الخمسةالذي وال يزاؿ 

ظير فييا أثر يالتي  ه المدنيةر ئعمازيادة عمى ، 1الثاني بالجية الشرقيةبالجية الجنوبية الشرقية و  األوؿ
 (37)الصورةالقصر. ىذا أسس مساكنو وأنقاضو تغطي جزءا كبيرا مف معظـ التزاؿو  ،اليدـ والخراب

حيث  عشر الميالدي،أي خالؿ القرف الحادي  ،2مسجد مع بداية تأسيس القصرالبناء تاريخ تزامف ي    
يأخذ  ،3ـ17الدمار الذي تعّرض لو القصر في القرف يدة التي نجت وسممت مف التخريب و أّنيا البناية الوح

بنورة،  مدينةالتي تتدرج مف حوليا مباني  يضبة، فوؽ قمة الالقديـمركز القصر بلمسجد موقعا استراتيجيا ا
                                                           

 .39:، المرجع السابؽ، ص يحيى بوراس -1
 ـ.2014ديسمبر  05محمد بف عمر عيسى، في دار تنعاـ، بنورة، يـو مقابمة مع الميندس:  -2
3
 .63 :بمحاج معروؼ، المرجع السابؽ، ص - 
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ـّ إعادة بناء و  مف قبؿ الميندس  1ـ1983، وال سّيما المئذنة في سنة ترميـ بعض أجزاء المسجدوقد ت
 (8)الشكؿ.2ترقية سيؿ وادي مزابتحت إشراؼ ورشة حماية وترميـ و  Gabordالمعماري اإلسباني 

  (36)الصورة
 :المعماريوصف ال -1-1

عدد يمتاز المسجد بأبعاده القصيرة مقارنة بالمساجد األخرى، وذلؾ راجع إلى أّف القصر كاف يقطنو      
مئذنة وبيت الوضوء، أّما صحنو فاندثر تكّوف المسجد مف قاعة الصالة و ي ،قميؿ مف الّسكاف قبؿ اندثاره

ط المساجد يخطاألولى لت ةيذج األصممف بيف النما يعدّ المسجد  وخرب أثناء التحالؼ المزابي عمى القصر،
 (37)الصورةالخمس قبؿ أف تتعّرض لإلضافات المتتالية.ة لتي انتشرت في كامؿ المدف المزابيا

 بيت الصالة: -1-1-1
مصنوعيف مف جذوع النخيؿ، أحدىما  بابيفبإليو عف  ؿدخ، يمنتظـ غيرال شكؿالالّصالة  أخذ بيت   

اآلخر في الجية الشمالية الغربية ـ و 1.66ارتفاعـ و 0.88يتمركز في الجية الشمالية الشرقية بعرض
رتفاعو0.75عرضو ثمانية ار القبمة و دبو ثالثة أساكيب موازية لج ،2ـ100 ة قّدرت بػمساحب، ـ1.75ـ وا 

 يبدو عمى شكؿ تجويفة ذات مخطط مضمع الشكؿ ،يتوّسط جدار القبمة محراب بالطات عمودية عميو،
في  ،نحو الخارج، حيث يتمّيز عامة بالبساطة في البناء والزخرفة بارز تنتيي بحنية ذات عقد حدوي

حديث نبوي واسـ خطاطو بخط  ـ كتب عمييا0.36ـ وعرض0.75الجية اليسرى منو نجد لوحة بطوؿ 
أكؿ النار الـ في المسجد يأكؿ الحسنات كما تغائر نّصيا:" رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسّمـ أنو قاؿ الك

     .اهلل وىو أبو زكريةاهلل" كاتب ىذا البمد محّمد خير  الرقيؽ صدؽ رسوؿ الحطب
مف  اأمّ ، وضع المصاحؼلـ بشكؿ منظّ الكّوات الموزعة بالمسجد بعض الفتحات الصغيرة لمتيوية و     

جانب المدخؿ ب جدنو  الجية الخارجية لممسجد نالحظ ثالث دعامات مساندة لمجدار الجنوبي الغربي
 (9)الشكؿ.3درجة يؤّدي إلى سطح الّصحف13ـ صاعد يتكّوف مف سمّ  أيضا الشمالي الغربي

 
 

                                                           
 ـ.2014ديسمبر  05مقابمة مع الميندس: محمد بف عمر عيسى، في دار تنعاـ، بنورة، يـو  - 1

 ال نممؾ معمومات حوؿ الخّطاط ونسبو. -* 
دارة ورشة حماية وترميـ وترقية سيؿ وادي مزاب  - 2  ـ.1983وثيقة ترميـ قصر بنورة،  ،Gabordالميندس المعماري اإلسباني وا 
 .94بمحاج معروؼ، المرجع السابؽ، ص:  - 3
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 :المئذنة -1-1-2
تقع في الجانب األيمف مف المدخؿ الرئيسي لبيت الصالة، وقد تعّرضت لإلنييار في بداية القرف     

ف قبؿ البناء الحاج ـ م1983إعادة بناءىا إاّل في ولـ يتـ ، 1ـ1903-1902العشريف وبالضبط في بيف 
وتحت إشراؼ ورشة حماية وترميـ  Gabordالميندس المعماري اإلسباني إبراىيـ دودو، تحت إدارة 

البناء لـ تكف بالشكؿ السميـ  فجاءت المئذنة ف فيما يبدو أّف عممية الترميـ و لك ،وترقية سيؿ وادي مزاب
 .2منتفخة في جانبيا السفمي بشكؿ غير متناسب مع ارتفاعيا

 مة ىـر ناقصاألعمى مشكّ تضيؽ كّمما ارتفعت نحو شكؿ انسيابي و بنحو الداخؿ  المئذنة واجيات تميؿ   
وتنتيي بجوسؽ جاء عمى شكؿ امتداد لبدف ثالثة طوابؽ المئذنة مف قاعدة و  تتكوف، ـ12.50بطوؿ 

 ة الحجـ وقصيرة بمثابة الشّرفاتالمئذنة حيث تنطمؽ مف األركاف الخارجية األربعة لمجوسؽ أعمدة صغير 
ـ، في 20.30ارضيتيا بػ  وبارتفاع عف ـ1.35 قدره نة بقطرتختـ قبة فخارية جوسؽ المئذ، ـ1طوليا

ـ وبارتفاع 0.75أنصاؼ جدراف الجوسؽ أربعة فتحات معقودة بعقد نصؼ دائري يبمغ قطرىا 
 (41)الصورة (9)الشكؿ.3ـ0.80

  بيت الوضوء: -1-1-3
مطيارة ست حجرات ل حتوي بداخموتحيث  ،الوضوءبيت  قعتفي الركف الشمالي لبيت الّصالة      

يتـ الدخوؿ إلييا عف طريؽ ، ـ9مساحة مرّبعة طوؿ ضمعيا ب، ـ1.20عرض ـ و 1.20بطوؿ  االستنجاءو 
يقع في الجانب األيمف  ،ىو نفس مدخؿ قاعدة المئذنةو  بو باب خشبي مصنوع مف جذوع النخيؿ مدخؿ

 .الةمف المدخؿ الرئيسي لبيت الص
 ـ، 4.5ارتفاعياو  ـ2وعرضيا ـ3.5 طولياطية خزانات المياه، ضوء غرفة حديثة لتغبيت الو  فوؽأقيمت    

  (9)الشكؿ واجيتيا الجنوبية الشرقية.وبقيت مفتوحة مف 
 :وحالة حفظ -1-2

، تبينت لنا بعض النقاط التي عامة األثري حالة الموقعالوقوؼ عمى لممسجد و  معاينة الميدانيةبعد ال     
 وىي: زادت مف معاناتوساىمت في حفظو و 

                                                           
1 - Yves Bonet, Notes sur l’ Architecture Religieuse du M’ zab, in cahier des Arts et Techniques, 
n°6, Toulouse, 1960, p: 86-92. 
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، وىي حمقة مدينةلكؿ  ينيةتسيير وحفظ المسجد متوقؼ كما ىو معروؼ في مزاب عمى السمطة الدّ  إفّ  -
 .ياشخص يا، وال يتـ التدخؿ فيو إاّل بعد أخذ الموافقة منالعّزابة

ة فّعالة في حفظو، مف حيث ىو يمثؿ مكاف موقع المسجد في مدف مزاب في حد ذاتيا آلي الختيارإّف  -
باعتبارىا مقرا لمسمطة الروحية ورمزا لإلسالـ الذي يعمو وال يعمى  المجّسدة في أرض الواقعة الدينية القمّ 
  (16)الصورة.عميو
حتى ولو  بما أّف المسجد حضاه اهلل ونسبو إليو، فاألحرى بالمسمـ الحفاظ عميو بكؿ ما أوتي مف فضؿ -

 .-حرمة المسجد لـ تمس فييا إذ مدينةال هتاريخ ىذ حادثو مف في وقع وىو ما -في فترة الحروب والفتف
مف  جعمتوومعمارية،  أثرية تاريخية ا زاد عميو قيمةالمسجد ما زاؿ يحافظ عمى تصميمو األوؿ، ممّ  -

 (37)الصورة األخرى. المدففي  قرناءهالوحيدة في مزاب التي لـ تمسو التوسيعات مثؿ النماذج النادرة و 
د مف جديد وذلؾ إلى استغالؿ المسج لمعودةالمواطنوف  حّفزقرب المسجد مف التجمعات السكانية،  إفّ  -

 ـ.2009مف  ابتداء ىذا ما تـّ و ودمجو في الحياة اليومية، تأىيمو ترميمو و بوظيفتو  يوإل بإرجاع
مف قبؿ الميندس  1ـ1983، وال سّيما المئذنة والبئر في سنة هترميـ بعض أجزاء تعرض المسجد إلى -

تمؾ ، لكف ترقية سيؿ وادي مزابوتحت إشراؼ ورشة حماية وترميـ و  Gabordالمعماري اإلسباني
لممئذنة التي كانت منتفخة بشكؿ اليندسي اليرمي و و  االنسيابيؿ الترميمات لـ تكف محافظة عمى الشك

ـ 2001في سنة  أيضا أعيد ترميميما، و السفمي مما أعطى ليا صورة مشوىة جزئياغير مناسب في 
  (36)الصورة .وترقيةحماية سيؿ واد مزاب قافة لوالية غرداية بمتابعة مف ديواف تحت إشراؼ مديرية الث

لو يجانبو مف كؿ جية، أصبح بعيدا و الذي  بالعمراف واحتماءهفوؽ اليضبة  الطبيعي بفضؿ موقعو -
 التدىور اإلنسانية والطبيعية.مؿ التمؼ و بنسبة مف بعض عوا

ـّ ، حتى تدىوره في سّببت مّما ،فتو المنوطة بوـ كاف غير مستغؿ وال يشغؿ وظي2009المسجد قبؿ - ت
لمثؿ في إدماج المعالـ األثرية أصبح مف النماذج التي يضرب بيا او  وأعيد فتحة لمصالة، استدراؾ الوضع

حياءىا بوظيفتيا أو وظيفة تساىـ في تمديد عمرىا.و    ا 
المشيد  عمىلو منظرا مشّوىا أعطى مما  ،يزات الحديثة في المسجداستعماؿ بعض التجي -
خّزانات عمومية و الضاءة اإلكيربائية و السالؾ األو  ىوائيةمكيفات وذلؾ بسبب ال )التموث البصري(ارجيالخّ 
 (38)الصورة.صوتيةالمكّبرات الو  مياهال

                                                           
 .ـ4201ديسمبر 05يـو  ،ف عمر عيسى، في دار تنعاـ، بنورةمقابمة مع الميندس: محمد ب -1
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في عممية الترميـ التي تتأثر بعامؿ المياه) األمطار( والرطوبة المنبعثو  مادة الجبس)الّتمشمت(استخداـ  -
 (40،39)الصورة.واإلسمنت مف مصادر مختمفة) الصرؼ الصحي، المياه الصالحة لمشرب...(

 بأىميتو.ؼ بو و تعرّ  الفتةال يحمؿ الموقع  -
 .مستمرة مراقبةعدـ وجود سياج محكـ و  -
عمى جدراف المعمـ األثري والسيما في الميضأة وذلؾ بفعؿ التسربات الحاصمة مف  الرطوبةظيور  - 

 .شبكة الصرؼ الصحي
 .الداخمة في تركيبة السقؼ جذوع النخيؿمثؿ انحناء  ،المبنىتقادـ بعض عناصر  -
 وضع خزانات المياه بطريقة غيرالوضوء لتغطية و  يتفوؽ بـ، 2015حديثة في سنة  غرفة أضيفت -

مراعية  وغير ،الشكميةف الناحية األثرية والمعمارية و ال متراكبة مع الموقع األثري ممتجانسة و  مدروسة وال
   (38)الصورةري.مقيمة األثرية لمموقع األثل

 (:غرداية)سعيد عمي مـصـمـى الشيخ -2
ارج التي تتموقع خ اة شّيدت وسط المقابرالمغطّ في مزاب بنوعييا المكشوفة و المصميات الجنائزية    
، ومف نماذج واجتماعية ذي قد يكوف قّدـ خدمات دينية وعمميةمشايخيا ال، وتسمى بأحد عمماءىا و مدينةال

اة حاليا باسمو مدينة غرداية وسط المقبرة المسم ، الذي يقع شماؿ شرؽ1عمي سعيد مصمىىذه العمارة 
عيد(، وبالتحديد في سفح ىضبة تطؿ عمى مجرى وادي مزاب.س )مقبرة الشيخ عمي (10)الشكؿ

 (42)الصورة
 

 

                                                           
ـ، بدأ تحصيمو العممي  1421ىػ/825في أجيـ بتونس سنة  ولد عمي سعيد بف عمي بف يحيى يف يدر سميماف بف عثماف الجربي - 1

في مسقط رأسو، ثـّ تتممذ عمى يد الشيخ ابف النجاة التعاريتي والشيخ أبي بكر بف عيسى البرادي، قدـ الشيخ إلى المنطقة بطمب مف 
ؽ بغرداية وفي المصمى الذي ـ وانكب عمى التدريس ونشر العمـ في المسجد العتي1484-1479ىػ/889-884أىؿ المنطؽ فيما بيف 

ـ، خالفا لمتاريخ الذي ذكره األب دافيد 1521ىػ/929يحمؿ اسمو، توفي عمى حسب ما جاء في مخوط ابنو عمرو بف سعيد سنة
. وبشير الحاج موسى، سعيد بف عمي بف 479-478، ص3نظر جمعية التراث، المرجع السابؽ، مجيـ. 1492ىػ/898المتمثؿ في

  و .2000ي، مخطوط مرقوف، غرداية، يحيى الخيري الجرب
Louis David; Les Mechaikhs du M’Zab, IV Ghardaia, ses Mechaichs, p:2. 

 



الفصل الثالث  حالة التراث المبني في وادي مزاب

 

111 
 

 الوصف المعماري: -2-1

-889المصمى إلى ما بعد قدـو عّمي سعيد إلى منطقة أي ما بيفيعود تاريخ بناء ىذا    
مجمس  الجتماعاتمقرًا  وقد أصبح بعد وفاتو منو مكانا لمتدريس، ـ، حيث اّتخذ1522-1484ىػ/929

 تيمنا وتشريفا بالشيخ الذي عمي سعيد) المجمس األعمى لعزابة منطقة وادي مزاب(، وحمؿ اسمو بعد وفاتو
 .الظالـيعّد منقذ وادي مزاب مف الجيؿ و 

ظؿ المصمى محافظا عمى نمطو المعماري طواؿ السنوات الماضية رغـ التحديات التي مرت عميو، إذ      
جزء مف الواجية الجنوبية نمحظ  ،ومجموعة مف األروقة المحيطة بو  يتكوف المصمى مف بيت الصالة

 16وتشمؿ عمىـ 0.90ـ و0.20بيف  ارتفاعيا عف سطح األرض ماـ و 37.50التي تبمغ  -الشرقية
(42)الصورة  .مغمورا وذلؾ بفعؿ العوامؿ الطبيعية)الرياح( التي أدت إلى تراكـ األتربة عميو -فتحو

ـ فتظير بنفس المظير فالجزء البارز منيا يصؿ 36.28أما الواجية الّشمالية الغربية التي يبمغ طوليا   
(12)الشكؿ 0.28ـ، وأّما الجزء المغمور فيصؿ ارتفاعو إلى 2.28ارتفاعيا الى   .ـ

 الممرات الداخمية: -2-1-1

رجات، يبمغ الرئيسي منو يؤدي الى رواؽ طويؿ بسمـ يشتمؿ عمى ثالثة دخمسة مداخؿ،  ممصمىل إفّ    
ـ 1.60بمغ عرضوالذي ييؤدي الى الرواؽ الشمالي الغربي أّما المدخؿ الثاني فـ، و 3ـ وارتفاعو1عرضو
ـ، بينما 1.50اعوـ وارتف1.50نحو الرواؽ الشمالي الغربي يبمغ عرضو الثالث منوـ، و 1.50وارتفاعو

يف ي ويربطاف ىاذلشرقي والشماؿ الشرقالخامس فقد استحدثا مع بناء الرواقيف الجنوبي واالمدخؿ الرابع و 
(46)الصورة 1باألروقة األخرى الرواقيف . 

ـ وينتيي عند 2.35و ـ1.20عرضو مابيف إذ يتراوحـ، 11رواؽ طولو نحوالمدخؿ الرئيسي  فضيي   
غ يبم ،واستغؿ بعد وفاتو لعقد اجتماعات المجمس األعمى لمعزابة متدريسعمي سعيد ل استغمو فضاء واسع

التي تستعمؿ لوضع و كوات عديدة ذات أبعاد مختمفة و ـ وقد فتحت في جدران3.50ـ وعرضو  5.40طولو
 ،يفة التي تؤّديياالكتب أو آنية اإلنارة أو نوى التمر ويكوف صغر أو كبر الكوات عمى حسب الوظ

ف بعيدا عف التجمع اخاصة إذا عممنا أّف المبنى ك عمى سالمة المتمدرسيف لمحراسةوفتحات لمتيوية و 

                                                           
1
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ويمي قاعة الدروس رواؽ يحيط ببيت الصالة مف كؿ الجيات األربعة وقد غطيت بسقؼ مسّطح  ،السكاني
(46،44،43)الصورة(12)الشكؿ1يدخؿ في تكوينو جذوع النخيؿ وجذوع أغصاف المشمش  . 

 بيت الصالة: -2-1-2

ب، بمدخؿ يتوسط الواجية الشمالية الغربية عمى محور المحرا نمجبيت الصالة شكال غير منتظـ، ل   
، ينقسـ بيت الصالة إلى ثالثة أساكيب وثالثة بالطات تسير فيو البوائؾ ـ1.55ارتفاعوـ و 0.80عرضو

دعامات مربعة الشكؿ  أربع كّونة مف ثالثة عقود نصؼ دائرية مرتكزة عمىالمبالتوازي مع جدار القبمة، و 
الشمالية ة في الجيتيف الجنوبية الغربية و ، وأربع دعامات جداريـ1.30ـ وارتفاعيا0.35يبمغ طوؿ ضمعيا

الموازية لجدار القبمة فضاءات صغيرة تقترب إلى الشكؿ المربع ية و الغربية، توّلد عف تقاطع البوائؾ العمود
(12)الشكؿ 0.20ما ىو بارز بػية منيا ما ىو مضمر داخؿ السقؼ و التي غطيت بقباب نصؼ كرو   سـ. 

ـ 0.80يتوسط جدار القبمة فتحة المحراب البسيطة، وىي عبارة عف تجويفة نصؼ دائرية يبمغ عرضيا   
ـ، وتنتيي الفتحة بعقد نصؼ دائري ببروز إلى الخارج 1.85أما ارتفاعيا فيبمغو  ـ1.15وعمقيا يصؿ إلى 

(47،45)الصورة(12،11)الشكؿ2ـ0.85يقدر بػ   ػ 
 - حالة حفظو:2-2
ثير العوامؿ اإلنسانية والطبيعية عمى المعمـ األثري واضحا خاصة تمؾ العوامؿ التي تتسبب في كاف تأ -

استفاد مف عمميات  مف أّف المعمـ رغـال عمى السقؼ،الجدراف و  ظاىرة الرطوبة، إذ تظير بشكؿ جمي عمى
 استعممت في سبيؿ تأىيمو.ت التي التدخال وطرؽ يطرح تساؤالت حوؿ آليات المتعددة، فإنو مازاؿ الترميـ

عمى المبنى عمميات ترميـ غير مناسبة وال تتماشى مع طبيعتو المعمارية مّما أّثر سمبا عمى  جريتأ -
ويدؿ ، ايجابية التي لـ تُأتي بنتيجة، المستعممةطرؽ التدخؿ  ىيكمو وفي عناصره المعمارية وذلؾ جراء

   .عمى ذلؾ اعادة ترميـ ما رّمـ سابقا في كؿ مرة
ـّ استحداثو خالؿ النصؼ الرواؽ الموجود في الجية الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية لمروضة  إفّ  - ث

 (44)الصورة.الثاني مف القرف العشريف
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 .الصالة بيتب الرواؽ الموازي لجدار القبمة فية واإلضاءة يحجـ لمتيو ال ةصغير فتحات  استحدثت -
 (45)الصورة

تحت اشراؼ  ـ مف طرؼ المقاوؿ "التومي بشير"1995عمى ىذا المصمى سنة  ترميـ عممية جريتأ -
 المحيط تنقيةو  خشبياف باباف تركيبو  بالجير الجدراف طالءقاـ بػ: ديواف حماية وادي مزاب وترقيتو، حيث 

 .وتنظيفو بالمعمـ الدائر
ديواف حماية إشراؼ ب ،يـو 90حمو" لمدة  اودـ مف طرؼ المقاوؿ "أدّ 2002الترميـ الثاني أقيـ سنة  -

 ىدـو  لالنييار المتداعي السقؼ ىدـ: وىي المسجد داخؿقاـ بتدخالت ، حيث ترقيتوسيؿ وادي مزاب و 
ـّ تدعيـ و  ،والحجر اإلسمنت وسكب لألسس طولي خندؽ حفرو  لالنييار المتداعية الجدراف  بعض بناءث
نجاز األقواس بناء ،والجير بالحجر الميترئة الجدراف  جذوع مف تقميدي سقؼ إنجاز ،تقميدية نوافذ وا 
الجدراف  تمبيسوربطيا بمالط مف الجير، و  الميذب الحجر ووضع المتدىورة األرضية طبقة نزع ،النخيؿ

 ثــ مف األرضية واستعمؿ مالط الجير في األجزاء العموية مف الجدراف، 1الداخمية باإلسمنت عمى ارتفاع 
 عمى مستوى الواجية، والجير بالحجر األسس لتدعيـ طولي خندؽ حفر ، وثـّ بالجير ةواألرضي ىاطالء

عادةو  لمواجية المتدىورة الجير طبقة نزعو   عمى الخشب مف مصنوع باب بطبقة مف الجير ووضع تمبيسيا ا 
 تمبيس التي تعد مف ممحقات المصمى ثـّ  سعيد عمي محضرة، وفي ـ0.9×2.00بمقاس التقميدية الطريقة
 (44)الصورة.تيفمر  عمى بطالء مف الجير األرضية طالءو  الجيربطبقة مف  الجدراف

، واليدـ والتخريب في سقؼ بيت الوضوءكأثر الرشؽ بالحجارة والحرؽ في بعض وحدات المصمى  -
والية غرداية سنة بالفتنة التي ألّمت  أثناءجدراف المصمى، والنبش والتنكيؿ في قبور الموتى 

 .ـ2013/2014
 اإلسمنتادة مصمى كاستعماؿ القضباف الحديدية و استعماؿ وتوظيؼ مواد حديثة في ترميـ وصيانة الم -

طبقة الجير نتيجة عدـ التمكف مف تقنية  ، ناىيؾ عف تفّتتالحديدية في التسقيؼ العوارضفي التبميط و 
ما يترّتب عميو مف ر و تحضير الجير أو في مقاديرىا، وكذا اإلطالة في عممية طالء المصمى بحميب الجي

 .اعمميات التنفس التي يقوـ بيا المعمـ في حد ذاتينتيجة الشمس الحارقة و  تقشير وتشويو لمظيره
 (44)الصورة
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 ر المدنية:ئالعما -ثانيا
وباستخداـ مواد بناء  الخارجي والداخمي طة في مظيرىاالبساب بالمدنية في وادي مزا ئرالعماتمتاز    

، مما يضفي نوعا مف التناسؽ ؼ البناءاعر أد بوالوحدة المونية والتقيّ  التراص ـذلك لناأنتج  ،محمية
المبادئ ضمف القيـ و تتالءـ مع نشاطات العائمة وعالقاتيا، و ت، إذ تـّ صياغة فضاءات العمراني االنسجاـو 

نسيج النسبة الكبرى مف ال شكؿيـ الذي يمالمسكف التقميدي العنصر ال ويعد ،المجتمع تسود فيالتي 
ايضاح المشاكؿ والتحديات التي يواجييا  حيث شيد مختمؼ أشكاؿ التدىور والتحوؿ، ومف أجؿ ،العمراني

وبعض التقارير والتحقيقات واالستمارة  عمى العمؿ الميداني اعتمدناالمسكف التقميدي في منطقة مزاب، 
 (49،48)الصورة(15)الشكؿغرداية: مدينةمساكف  في سنبّينياو  ،التي وزعت عمى أىالي تمؾ المساكف

  :غرداية مدينة1- 
تميز بيا والكثافة السكانية العالية التي تتعتبر مدينة غرداية مف بيف أىـ مدف مزاب مف حيث العمراف    

ـّ اختيار مساكنيا نماذج لمدراس  بحيث تشيد  ،ة لمعرفة مدى عالقتيـ وتكيفيـ معياعف باقي المدف، لذلؾ ث
   (13)الشكؿ (23)الصورة .مع حركة واسعة في العمراف مع ساكنييا يومي ومباشر احتكاؾىذه المعالـ 

 المدينةشرقا، فتخطيط  33 ،54ػػ °1خط طوؿشماال و  28، 36ػػ °32عمى خط عرض غرداية  مدينة قعت
 . 1فاس، وتممساف، القيرواف، المدينة المنورة، البصرة، بغدادمثؿ : شبيو بتخطيط المدف اإلسالمية 

/ ىػ 447المذاف قاما بتأسيس المدينة سنة يتفؽ معظـ المؤرخيف في أف محمد بف يحي وأخوه سميماف ىما 
ـّ تجديد عمرانيا وتوسيعيا 8372/ىػ222لكف ابراىيـ متياز يرى أف غرداية أّسسيا المعتزلة سنة  ـ،1053 ، وث

 (18،17)الصورة.الحالية خمسة مرات عمى حسب األدلة المعمارية األثرية
يقاؿ أنيا تصغير لكممة "أغرداي" و ، فيعني األرض الصالحة لمزراعة "ايتتغرد"وأما التفسير البربري لكممة 

يجة المّ عميو ب أطمؽشبيو بكتؼ اإلنساف  غرداية مدينةب صغير  جبؿ اسـ أطمؽ عمى ، وىي أيضاومعناىا الجبؿ
ىناؾ قرى في المغرب وتونس وليبيا تحمؿ نفس االسـ ويتضح لنا أف أصؿ التسمية  كما أفّ  ،المزابية "تاغروت"

 .ىو تغردايت )االسـ البربري( عمى األرجح
 
 

                                                           
 .113 -77 :، صـ1992اإلسالمي، مطبعة أبو داود، الجزائر، ابراىيـ بف يوسؼ، إشكالية العمراف والمشروع - 1
 . 64:ابراىيـ متياز، المصدر السابؽ، ص -2
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 غرداية: مدينةمساكن 1-1- 
ـّ معاينتيا و  المساكفإّف     مسكف في  3140مسكف مف أصؿ  2180ارساؿ االستمارات إلييا التي ث
وتبّنت  الرسمية يةقانونالو  يةالعرف النظـ التي لـ تحتـرالمساكف التقميدية  حالةجؿ معرفة أمف ذلؾ  ،مدينةال

 .مواد دخيمة أثرت عمى التراث المبني فييا استعممتو  ،طرزا أخرى
  التجاوزات المعمارية: -1-1-1

 والنظـ ،04/98قانوف  لـ تحتـر التي مدينةلا في ىي تمؾ البنايات ،ويقصد بالتجاوزات المعمارية   
  .1يةالعرف
، مسكافة أساسا عمى الخالفات الوراثية والمستوى المعيشي لة والمتدىور يعود انتشار المساكف المنيار و    

يمكف لقياـ بأعماؿ الصيانة، و والتراث لتعميمات التي تنص عمى حماية اباعدـ امتثاؿ اصحابيا واإلىماؿ و 
الممكية مف اجؿ المنفعة العامة في حاؿ عدـ قافي نزع مف قانوف التراث الثّ  472و 46عمى حسب المادة 

  (57،56،55)الصورة(16)الشكؿ.الحمايةاصحابيا بأعماؿ  قياـ
  واجيات المساكن: -أ

 ،مسكف 2180 لػ عمى المعاينة المباشرة لممظير الخارجي اعتمدنا فيوالذي مف خالؿ العمؿ الميداني    
 :3يأتنمخصيا فيما ي ،القديـ العمراني يجعدة تجاوزات معمارية مست النس سجمنا

تيديـ المساكف التقميدية دوف رخصة، مما يعرض لزواؿ النمط التقميدي واستبداليا بيندسة معمارية ال  -
 وغير مالئمة تماما لمبيئة الصحراوية. ،تمت بصمة لمتراث المعماري المحمي وتقاليد المنطقة

 (63،56،55)الصورة
مواد بناء غير مالئمة لمطابع المحمي، بما فيو معالجة الواجيات باستعماؿ االسمنت بدؿ  استعماؿ -

 (61،60)الصورةالجير، واستعماؿ ألواف غير متجانسة مع ألواف الرمؿ والطبيعة الصحراوية.
ع ظيور التوسعات األفقية والعمودية العشوائية والفوضوية وعمى حساب الشوارع والساحات العمومية، م -

 (62)الصورةتجاوز العمو المسموح بو.

                                                           
يونس راس نعامة، صالح قشار، التراث المعماري في وادي مزاب وأىمية مخطط الحفظ الدائـ، مذكرة لنيؿ شيادة ميندس دولة في  - 1

 .60ـ، ص:2006التسيير والتقنيات الحضرية، قسـ التسيير والتقنيات الحضرية، جامعة قسنطينة، 
 .10، ص:47-46، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانوف  - 2
3
 المرجع السابؽ. يونس راس نعامة، صالح قشار، - 
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ؿ في إدخاؿ زخارؼ وشرفات استعماؿ عناصر معمارية عصرية دخيمة عمى النمط المحمي، وتتمث -
، غير مالئمة مع الطابع العمراني والمناخ نحو الخارجذات مقاييس كبيرة  وفتح نوافذديدية حوعناصر 
 (59،58،65)الصورة المحمي.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
غير مساكف بمواد الإعادة بناء  المسجمة، نالحظ أفّ  لمتجاوزات المعمارية المختمفةنا مف خالؿ تحميم   

وفقد الثقة مف استعماؿ  اتساع استعماؿ مواد البناء الحديثةو  رغبة ف مدىبيّ ي مّما ،%51محمية بنسبة 
ـ  8.5يات التي تجاوز عموىا ايمييا البنو متطمبات الحياة العصرية،  تماشيا مع المواد التقميدية المحمية

التي  ييا المساكف، تموتوسع ونمو العائمة% والتي تفسر عف احتياج أكثر لتوفير المجاؿ 27بنسبة 
 العاـ بإدخاؿ عناصر معمارية حديثة وعصرية استعممت عناصر غير محمية والتي حافظت عمى اإلطار

 ( 16)الشكؿ.1الورثةبسبب اليجر أو خالفات  %8 فبمغت نسبة المتدىورة ، أما المساكف%14بنسبة

                                                           
1
 .54المرجع السابؽ، ص: يونس راس نعامة، صالح قشار، - 

 عدد المساكف التجاوزات المعمارية
 21 بدوف رخصة  مساكف ميدمة

 129 مساكف أعيد بناؤىا بمواد غير محمية
 34 استعماؿ عناصر غير محمية

 67 تجاوز العمو المسموح بو
 251 مجموع التجاوزات

  OPVM: أنجز من معطياتالمصدر

8% 
51% 

14% 

27% 

 مساكن مهدمة

 مساكن اعيد بناؤها بمواد غير محلية

 استعمال عناصر غير محلية

 تجاوز العلو المسموح به

 -غرداية  مدينة-التجاوزات المعمارية المختلفة :  4 الجدول

غرداية  مدينة-المعمارية المختلفة  منحنى التجاوزات:  5الجدول

- 
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 (5،4)الجدوؿ 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

 2180والتي يبمغ عددىا المدينة،مساكف مجموع  مقارنة مختمؼ التجاوزات المعمارية مع ما نريد عند    
عمى العموـ في  مدينةلا واجيات مساكفف لنا أف يتبيّ  ،251بنظيرتيا التي بيا تجاوزات معمارية وعددىا

 ،وتداعي المساكف المجاورة ليا مدينةفي تشويو المظير العاـ لم تسببتمّما  مف الحفظ متوسطةحالة 
وكذلؾ قد تبدو بعض المساكف بالعيف منسجمة مع المحيط  ة التراثية ليذه األنوية العتيقة،وفقداف القيم

مف  %13، وقد قدرت نسبة ىذه التجاوزات بػ الداخمية يافضاءاتفي  تالّ في حيف شيدت تحو  ،انيالعمر 
في ترميـ مساكف  والمواطنيف أنفسيـ الدولة رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ مدينةمجموع مساكف ال

 (61،60،59،58)(16)الشكؿ( 7و6الجدوؿ).1مدينةال
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .54المرجع السابؽ، ص: راس نعامة، صالح قشار، يونس - 1

13% 

87% 

 - مدينة غرداية -حالة االطار المبني : 7الجدول 

  المخالفات العمرانية

 المساكن االجمالية

21 
129 

34 67 

2180 2180 2180 2180 

مساكن اعيد بناؤها بمواد  مساكن مهدمة
 غير محلية

استعمال عناصر غير 
 محلية

 تجاوز العلو المسموح به

 - مدينة غرداية -المخالفات العمرانية : 6الجدول

 مساكن القصر مساكن غير منسجة مع المحيط العمراني
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15 

67 

23 31 
21 

129 

34 

67 

مساكن اعيد بناؤها بمواد  مساكن مهدمة
 غير محلية

استعمال عناصر غير 
 محلية

 تجاوز العلو المسموح به

 إحصائياتعن م 2011-2010التجاوزات العمرانية المسجمة سنة : 8الجدول
OPVM . 

 2011سنة  2010سنة 

 وضعية مساكن المدينة: -ب
 تدىورال وتيرة ومدى سرعة ،مدينةر الحاصؿ في مساكف اللنا التطوّ  ضحيت 8 البياني جدوؿمف خالؿ ال   

وكمت البمدية عممية اف الفترة التي أَ استغالؿ السكّ جراء  ذلؾ، ـ2011و 2010 مف خالؿ سنة واحدة فقط
عادة البناء صتقديـ رخ مما أدى إلى ارتفاع ىذه الخرقات، بحيث  -URBAT-لمكتب الدراسات  اليدـ وا 

استجاب إلى رغبات السكاف مف خالؿ السماح ليـ باليدـ واعادة البناء دوف مراقبة أو قيود تضبط 
 (8)الجدوؿمما يوحي إلى نقص التوعية والمعرفة لمقيمة التي تشكميا المساكف التقميدية األثرية. ،عممياتيا

    
 
 
 
 
 
 
بو  ا عمى التحقيؽ الميداني الذي قاـاعتمدن ،غرداية مساكف مدينةومف اجؿ الوقوؼ عمى حالة  -   

داخؿ  مسكف 2180مف أصؿ  مسكف 1744شمؿ الذي  ،1ـ1997سنة URBAT مكتب الدراسات 
أنواع عمى حسب درجة  4إلى  مساكف، وتـ تصنيؼ الوذلؾ قبؿ الشروع في عمميات الترميـغرداية  مدينة

 واقعالمعرفة  ،داني الذي قاـ بو مكتب الدراساتواليدؼ مف الرجوع الى العمؿ المي ،التعديالت واإلضافات
 مف الداخؿ ومدى حفاظيا عمى النمط المعماري التقميدي األصمي مدينةممساكف في الل والوضعية الراىنة

 (64،63،62)الصورة(16)الشكؿ.2ليتسنى لنا معرفة اآلليات التي نحد مف ىذه التجاوزات
 :المساكن من الداخلحالة  -1-ب
ما زالت تحتفظ بالنمط التقميدي األصمي مع وجود بعض  مساكفىي  في الحالة األصمية: ساكفم -
 %.18مسكف وتمثؿ  315البناء التقميدي، عددىا  أسموبالبسيطة المنجزة ب عديالتالت

                                                           
1
 ـ.1997، تقرير ميداني حوؿ المساكف المدنية في مدينة غرداية، مدينة غرداية، URBATمكتب الدراسات  - 

2
 .75المرجع السابؽ، ص: يونس راس نعامة، صالح قشار، - 
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صمي، حيث تـ استبداؿ لة ولكف مازالت تحتفظ بالنمط المعماري األمعدّ  مساكفىي  مرممة: ساكفم -
 les poutrellesمثؿ استبداؿ جذوع النخؿ واألحجار باألعمدة الحديدية ،تقميدية بمواد حديثةمواد بناء 

métalliques--  اإلسمنتيةالقوالب و par pain ، 37مسكف وتمثؿ نسبة  645عددىا.% 
مساكف حافظت عمى أصالتيا المعمارية لكنيا شيدت تحوالت في توزيع ىي  :معاصرة مساكف -

 :فضاءاتيا الداخمية نظرا لمعوامؿ اآلتية
 تحويؿ غرفة إلى مطبخ أو حماـ. تأقمـ مع متطمبات الحداثة والرفاىية مثؿ -
واحد مما يدفع المالكيف إلى إضافة غرؼ خصوصا في  مسكفوجود أكثر مف عائمة في  -

وكذلؾ البناء في السطح  -ِتيَغْرَغْرتْ  –أو-ايُكوَمارْ  –الطابؽ األوؿ عمى حساب مجاؿ 
 %.10مسكف تمثؿ نسبة  174عددىا و  ،العموي

 عف النمط المعماري التقميدي،  تمختمفة في توزيعيا لممجاال المساكف: أغمبية ىذه أعيد بناؤىا مساكف -
 :وتتميز بما يمي النصؼ الثاني مف القرف العشريففي  مساكفبنيت ىذه الوقد 

 ظيور مطبخ بالمفيـو العصري. -
 إلى قاعة استقباؿ. -ِتيَزْفِري -تحويؿ -
 .1%35تمثؿ نسبة  مسكف 610عددىا و  ،حديثةالاستعماؿ مواد وتقنيات البناء  -

 النمط الغربي بكؿ أنواعيا، بحيث يتجمى لنا مظير جؿ المساكف مّستيا التغيرات نستنتج مما سبؽ أف   
في الفترة االستعمارية، واستمر حتى بعد االستقالؿ نظرا لصعوبة مراقبة التدخالت  مدينةدخؿ إلى ال الذي

غياب قانوف يحمي التراث، وىذا ما و مرور باإلجراءات القانونية، العشوائية والتي تتـ في األغمب بدوف ال
فؽ % مف المساكف التي أعيد بناؤىا بمواد وتقنيات يغمب عمييا طابع الحداثة و 35 مرتفعةيعكس النسبة ال

 تمثؿا، و التأقمـ معيقصد عمى المسكف التقميدي  نفسيا التي أصبحت تفرضمتطمبات الحياة العصرية 
 عمى حالتيا األصمية، تحافظ % مف المساكف مازالت18بقى نسبة تفيما  ،%10نسبة  اصرةالمساكف المع

 سكفممللكف لـ تفقد  ،%37 وأما المساكف التي أدخمت عمييا ترميمات فتمثؿ ما نسبتو
 (9الجدوؿ)خصوصيتو.

                                                           
1
 ـ.1997، تقرير ميداني حوؿ المساكف المدنية في مدينة غرداية، مدينة غرداية، URBATمكتب الدراسات  - 
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 ممسكف.ل الحفظ العامة حالة ىايحدد :حالة المساكن -2-ب
سكف، مف خالؿ تقيدىا ومحافظتيا عمى اليندسة األصمية داخميا م 547: في حالة جيدة مساكف -   

 (49،48)الصورةوخارجيا.
 :وتتمثؿ في سالمتو،مشاكؿ التي تيدد بسبب معاناتيا بال، سكفم 1136: في حالة متوسطة مساكف -   

ات الحاصمة في شبكة الصرؼ بّ تظير في بعض الجدراف نتيجة التسر الرطوبة التي  -
 (83،82)الصورةالصحي.

 (49)الصورةقات السطحية في مالط الجدراف.ظيور بعض التشقّ  -
 (75)الصورةالسقؼ. تقادـ بعض عناصر البناية مثؿ انحناء عناصر الخشب الداخمة في تركيبة  -

سكف، جراء اليجرة والمشاكؿ التي تعاني منيا العائالت الكبيرة وىي م 32: ميددة باالنييار مساكف -
 .ولعدـ استفادتيا مف مشاريع الترميـ عدـ وجود صيانة دوريةو قضية الورثة، 

مف التدىور  مستوى التي وصمت إلييا المساكف آخر مسكف، تعد ىذه المرحمة 29 منيارة: مساكف -
 (64،63،57)الصورة.1لممحافظة عمى التراث المبني آلياتو الزواؿ،  نتيجة عدـ وجود برامج و 

 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 ـ.1997، تقرير ميداني حوؿ المساكف المدنية في مدينة غرداية، مدينة غرداية، URBATمكتب الدراسات  - 

18% 

37% 
10% 

35% 

 .URBATعن مكتب الدراسات حالة التدخل عمى االطار المبني : 9الجدول 

 منازل في الحالة االصلية

 منازل مرممة

 منازل محدثة

 منازل اعيد بنؤها

31% 

59% 

8% 2% 

 .URBATعن مكتب الدراسات حالة المساكن : 10الجدول

 حالة جيدة

 حالة متوسطة

 مهددة باالنهيار

 منهارة
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 عمى العمـو في حالة متوسطة مدينةللنا أف ا ضحيت ،المبيف أعاله 10رقـ الجدوؿ البياني عند قراء      
،  بأنفسيـ يـسكناتبترميـ  مف قياـ بعض السكافرغـ وعمى القدـ البنايات، جراء  مف الحفظ عمى العمـو

جراء  االتجاه الخاطئإلى  مما أدى بيا إلى مساعدات مف المؤسسات المعنية بالترميـ، دوف الخضوع
، التدخالت الخاطئة المتولدة عف قياـ أصحاب المساكف بالترميمات دوف المجوء إلى السمطات المختصة

 حالة المساكف،% مف 8 وجوب التدخؿ السريع ببرامج حقيقية وىادفة نستطيع استعادة ما نسبتو مع
 ونوقؼ عممية التدىور الواقعة أيضا في المساكف ذات الحالة المتوسطة.

 :عالقة السكن التقميدي بساكنيو -1-1-2 
التأكيد عمى مختمؼ المعطيات التي  تـّ  ،غرداية مدينةفي ميمنا الستمارات البحث الموزعة مف خالؿ تح   

ؿ إلى تحديد التي شيدتيا المساكف، مف أجؿ التوصّ  جاوزاتأوردناىا سابقا، وكذا الوقوؼ عمى مختمؼ الت
، ومف لمدينة، انطالقا مف طبيعة ووضعية سكاف المدينةؿ وذاؾ إلعادة االعتبار لمساكف اآليات التدخّ 

أجؿ إيجاد أفضؿ الصيغ والعمميات التي يجب اتخاذىا مف أجؿ ضماف حماية فعالة لمتراث المبني في 
 .مدينةال
 ن:لسكاية كمم -أ

ىذا ما يعكس إيجابا عمى   ،%90مالكيف بنسبة  مدينةأظيرت نتائج االستبياف أف أغمبية السكاف في ال   
المساكف التي تعاني مف تمؾ ، عمى العكس الدورية بأعماؿ الصيانةو  مف طرؼ مالكو والعناية بو المسكف

شعورىـ بالمسؤولية اتجاه عدـ  ليا، بسبب يا مستأجريفينكاأغمب س نتيجة أفّ  المعمارية بعض المشاكؿ
 (11)الجدوؿ .1مسكفال

                                                           
1
 ـ.1997، تقرير ميداني حوؿ المساكف المدنية في مدينة غرداية، مدينة غرداية، URBATمكتب الدراسات  - 

7% 

93% 

عن مكتب الدراسات ملكية السكن : 11الجدول 
URBAT. 

 ملك كراء
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 عدد األسر في المسكن: -ب
 اغمب المساكف تسكنيا عائمة واحدة، عمى العكس في السابؽ كانت أظيرت نتائج االستبياف أفّ    

أكثر إلى  ووىذا يعكس التحوؿ الحاصؿ في النمط المعيشي والتوجّ  ،تضـ أكثر مف عائمة المساكف
التي تتطمب احتياجات أكبر في السكف ومسايرة ظروؼ العصر، وىذا ما يتضح لنا مف  االستقاللية الفردية

أف سكاف المدينة يتجيوف ويحبذوف السكف الفردي  يظير( حيث 12الجدوؿالقراءة العامة لمجدوؿ البياني )
العيش في األسرة الكبيرة لكثرة األفراد واختالؼ الرؤى وعدـ وجود تمؾ القيادة  يـلعدـ تحمم ،المستقؿ

 (12الجدوؿ).، وبموتيما تظير بوادر حب االستقالليةالوالديف تتمثؿ فيالموحدة التي 

  المستوى المعيشي لمسكان: -جـ
 ليس بمقدورىـ ،%68ذو الدخؿ المتوسط بنسبة  مدينةمف خالؿ االستبياف تبيف أف أغمبية سكاف ال   

نما ينتظروف مساعدة الدولة ليـ، بأنفسيـالقياـ بعممية الترميـ بشكؿ واسع   ي، في حيف نجد سكاف ذوا 
أعماؿ الصيانة الضرورية مما يؤدي  بتدخؿ ولوكاف بسيطا مف القياـ تماما الدخؿ المنخفض ال يستطيعوف

 (13الجدوؿ)إلى تيالؾ األبنية وتدىورىا.
 
 
 
 
 
 

26% 

68% 

6% 

 .المستوى المعيشي للسكان: 13الجدول

 منخفض متوسط جيد

44% 

31% 

25% 

 .عدد األسر في المسكن: 12الجدول

 اكثر من عائلة عائلتين عائلة واحدة
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 عمى المسكن:  واإلضافات التعديالت -د
متطمبات الحياة تماشيا مع  وذلؾ دخموا التعديالت عمى المساكف،أاف % مف السك 95نجد أف نسبة    

في إطار برامج ومشاريع  مف الدولة بمساىماتر مطبخ وحماـ وغرؼ إضافية، وذلؾ توفي مثؿالضرورية، 
ىؤالء لجأوا إلى تبميط األرضية بدال مف األرضية الجيرية أو الحجرية، كما  % مف70، وكذلؾ نجد الترميـ

  .أضافوا أبوابا حديدية إلى جانب األبواب الخشبية لدواعي أمنية
 ( 73،72،71،70،69،68،67،66)الصورة (14الجدوؿ)

 
 كن: امشاكل المس -ىـ
سباب منيا ما ىو يرجع أل ،عدة عوامؿاإلنشائية نتيجة مف مختمؼ المشاكؿ  مدينةتعاني مساكف ال   

، ومنيا والضغط الناتج عف الشكؿ اليرمي لممدينة تقادـ األبنية بمرور الزمفطبيعية مثؿ مياه األمطار و 
متابعة مف السمطات ت في األغمب بجيود فردية بدوف عات التي تمّ ما ىو ناتج عف التعديالت والتوسّ 

 المبنى وبالتالي ظيور التشققات عمى مستوى السقوؼ والجدرافؿ رت عمى قدرة تحمّ ، والتي أثّ المختصة
 . 1وتدىور األرضيات ومظاىر الرطوبة التي تشوه المظير العاـ وتأثر في البنية البنائية لممعالـ األثرية

 (83،82،81،80،79،78،77،76،75،74()الصورة15)الجدوؿ

                                                           
1
 .80المرجع السابؽ، ص: راس نعامة، صالح قشار، يونس - 

32% 

34% 

34% 

عن التعديالت واالضافات في المسكن : 14الجدول
 .URBATمكتب الدراسات 
 غرف حمام مطبخ .
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 : كاتتوصيالت الشب -و

ىذا ما يعكس جيود  عالية، ةنسبؿ تمديدات بالشبكات المختمفة تسجّ تبيف نتائج االستبياف أف ال   
مع تسجيؿ بعض التأخر في الربط بالغاز  ،السمطات المحمية في إحياء ىذه األنوية القديمة وتييئتيا

 صيانة قنوات المياهاإلتقاف و عدـ و  تداخؿ المبانينظرا لمطبيعة الجبمية الوعرة و  ،مدينةالالطبيعي في مركز 
تظير عمى شكؿ رطوبة تعمؿ مع  باتإلى ظيور تسر  ، أدىجيدةاللغير ا ياتوصيالتو  والصرؼ الصحي

عمما أّف الشكؿ اليرمي االنسيابي المائؿ لممدينة يساعد عمى انتقاؿ  مرور الزمف بتآكؿ المباني وتدىورىا
كيرباء والغاز تداخؿ ىذه التوصيالت مف الكذا مشكؿ و ، مصادر الرطوبة بسرعة مف مكاف إلى آخر

 )الصورة (16)الجدوؿ .1المدينةوالماء في بعض األحياء والطرقات تعمؿ عمى تشويو مظير 
89،88،87،86،85،84)  

 

 
 .URBATعن مكتب  التوصيل بمختمف الشبكات: 16الجدول

 

                                                           
1
 .82المرجع السابؽ، ص: راس نعامة، صالح قشار، يونس - 

22% 

29% 
39% 

10% 

عن مكتب الدراسات مشاكل المسكن : 15الجدول
URBAT. 

 تشقق السقف تدهور االرضية تشقق الجدران الرطوبة
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 :الطارئة عمى المسكن التقميديالتعديالت  -ز
ليالئـ المتطمبات العصرية مف  ،إلى المجاؿ أكثر ظيرت نتيجة الحاجةالمسكف التعديالت الجديدة في    

في البنايات الجديدة  حاليا ىذه التعديالتونتيجة وظائؼ جديدة ظيرت، نجد  منزليةكيرو أثاث ووسائؿ 
 :ىي تقميديةال المساكفت يالت التي مسّ عدالتو  ،التي اعتمدت اليندسة المعمارية التقميدية

 (68،67)الصورة الحماـ عف المرحاض. إنشاء غرفة خاصة لممطبخ وعزؿ مجاؿ -
 الة ذات أبعاد صغيرة.إنشاء غرفة خاصة بالصّ  -     
 المدخؿ المنكسر المعروؼ في المسكف اإلسالمي.يعوض المدخؿ  ممرضع باب في و  -
منو، وىو مجاؿ مخصص  مسكف: أصبح مجاؿ تقريبا ال يخمو )مطمورة(رضياألتحت الالطابؽ  -

 .-الرجاؿ -الضيوؼ ؿ حيث يستقبؿ فيولمرجا
 .فتح فتحات عمى الواجية -
 (69)الصورةإزالة شباؾ وسط الدار أو تقميص في أبعاده. -
 ونة.ؤ إزالة غرفة الم -
حداث مغسمة  - في بعض البنايات الجديدة تـ إزالة االيكومار مف اجؿ تحرير مساحة السطح، وا 

buanderie.(73،71)الصورة 
المصنوع مف الخشب بميزاب ينحدر عمى واجية  -gargouille-تـ استبداؿ الميزاب التقميدي  -
 (58)الصورةمصنوع مف الحديد أو مف البالستيؾ. سكفالم
 (66،59،58)الصورةالنوافذ عمى الواجيات.خارجية لممنازؿ و الشبابيؾ الحديدية لألبواب ال استخداـ -

 السكان وعمميات التدخل: -1-1-3
غباتيـ حياؿ ذلؾ، استنادا إلى ما جاءت ر رأي السكاف حوؿ طبيعة التدخؿ عمى مساكنيـ و  ما يخصفي    
التدّخؿ المناسبة التي  ورأييـ في كيفيةوزعة عمى السكاف االستمارات الم الموزعة عمييـ االستماراتبو 

  :تيكاآلعمى حسب الجدوؿ  كانت النتائج ،يرغبوف فييا حياؿ مساكنيـ

87% 

13% 

عن مكتب الدراسات التدخل عمى المسكن : 17الجدول
URBAT   . 

 هدم ترميم
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ترميـ المساكف والمحافظة عمى  في مدينةلنا مدى رغبة سكاف ال المبيف أعاله 17الجدوؿ البياني يريظ   
خمصت  أيضا ومنو، ية الترميـ والمحافظة عمى التراثوىذا يعكس وعي السكاف بأىم ،النمط التقميدي

مى حسب درجة يكوف ع ،عمى تبني ترتيب مدينةال مساكفالدراسة الميدانية وتحميؿ البطاقات التقنية ل
 : ومنو تحديد أشكاؿ التدخؿ التاليةالتدىور 

 .سكفم 29الصيانة: عددىا تحتاج إلى المحافظة و  مساكف -أ
  لة األصمية والمبنى في التي ىي في الحا مساكف، تتعمؽ بالسكفم 14: عددىا 01محافظة درجة

 (91،90،48)الصورةلـ تشيد أي تغيير مف الداخؿ أو الخارج. مساكفوىي  ،حالة جيدة
  مرممة والتي ىي في حالة جيدة. مساكف، تتعمؽ بمسكف 15: عددىا 02محافظة درجة 
 .مسكف 349تحتاج لمترميـ: عددىا  مساكف -ب

 والتي مازالت تحتفظ بالنمط األصمي ولكنيا ميددة  مسكف 276: عددىا 01ترميـ مستوى
 (93،92)الصورةباالنييار.

  دة باالنييار.مرممة ولكنيا ميدّ  مساكف، ىي سكفم 73: عددىا 02ترميـ مستوى 
 (95،94،75،74)الصورة

مرممة ومصنفة في حالة اإلطار  مساكف، ىي سكفم 180تحتاج إلى التحسيف: عددىا  مساكف -جػ 
 (79،78،77،76،99،98)الصورةالمبني درجة متوسطة.

 مساكفالمنيارة، وكذلؾ ال مساكف، يتعمؽ األمر بالسكفم 60تحتاج إلى إعادة بناء: عددىا  مساكف -د
  (64،63،56،55،101،100)الصورةأعيد بناؤىا والتي ىي ميددة باالنييار. مساكفالمرممة و 

المرممة والتي  مساكف، يتعمؽ األمر بالسكفم 1485تحتاج إلى تصحيح معماري: عددىا  مساكف -ىػ 
مشوىة لمنمط ال مساكفال تعتبر مف إذمتوسطة، الجيدة أو الأعيد بناؤىا ومصنفة في حالة اإلطار المبني 

 (59،58)الصورة.المعماري المحمي
حيث بمحدثة وفي حالة غير جيدة  مساكف، ىي سكفم 77: عددىا معماري تحتاج إلى دعـ مساكف -و

 .1بالتصحيحات الضرورية والقياـتدعيـ ىيكؿ المبنى  تحتاج إلىاسترجاعيا، لذلؾ  يمكننا

                                                           
1
 ـ.1997في مدينة غرداية، مدينة غرداية، ، تقرير ميداني حوؿ المساكف المدنية URBATمكتب الدراسات  - 
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تصحيح  السابؽ تظير مدى ضرورة التدخؿ مف اجؿ القياـ بمختمؼ العمميات مف لجدوؿمف خالؿ ا   
عادة  منيا، 77، ودعـ معماري لػسكفم 180لػ مسكف، وتحسيف 349ترميـ مسكف، و  1485 ػمعماري ل وا 

وتحسيف المظير  المحافظة عمى العمائر المدنيةوذلؾ مف اجؿ  مسكف 29مسكف وصيانة  60ػ بناء ل
  .العاـ لممدينة

قامت مديرية السكف والتجييزات العمومية بثالث  المدينة، وعمى ضوء ىذه التصنيفات لمساكف    
 (16)الشكؿ .ـ1997عمميات لمترميـ منذ سنة 

 

 
 
 

برامج 
 الترميـ

  2001برنامج  1999-1997برامج 
برنامج 
2003 

 
عدد  1999 1998 1997 المجموع

 المساكف
عدد 

 الواجيات
مختمؼ 
 األشغاؿ

أشغاؿ 
 التدعيـ

 مدينة
 غػرداية
 
 
 

/ 
 

100 
 مسكف
 
 
 

/ 200 
 
 
 

اإلنارة  - 85
العمومية

المياه  -
الصالحة 
 .لمشرب

 
/ 

100 
 
 

400 
مسكف  

      +
85 
 واجية

التصحيح  
 المعماري

دعم وتصحيح  التحسين  الترميم 
 معماري

 الصيانة  اعادة بناء 

1485 

349 

180 
77 60 29 

 .URBATعن مكتب الدراسات  التدخللى إتحتاج  ساكنم: 18الجدول

 .د ح و م تعن  -مدينة غرداية  -: حصيلة أشغال الترميم 19الجدول
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فيما تبقى  ،مترمّ  مدينة% مف مساكف ال18 أّف نسبة تبيف 20و19 الجدوؿ البياني مف خالؿ تحميؿ   

، نستطيع أف نقوؿ أف عمميات التأىيؿ مف ترميـ وتصحيح معماري % تحتاج إلى مختمؼ82نسبة 
وذلؾ مف اجؿ إعطاء أثر ممموس لمعممية، فيما تبقى  المدينة،ت أكثر في مركز ز عمميات الترميـ تركّ 

ّننا سجمنا بعض النقائص في فإ ورغـ ىذه العمميات ،والتدخؿ لمترميـ األخرى تضـ مساكف تحتاجاألحياء 
 عمميات الترميـ وىي:

  ّر عمميات الترميـ تسببت في تدىور العديد مف المباني.تأخ 
  مف العدد اإلجمالي لممساكف التي تحتاج إلى الترميـ40نسبة ترميـ المساكف لـ تبمغ %. 
 الكفاءة المينية والتقنية لبعض المقاوليف واليد العاممة المؤىمة لمقياـ بأشغاؿ الترميـ. نقص 
  ّالتالير وصوؿ خبر المعاينة لساكنييا، و بعض المساكف ىجرت كميا لحالتيا المتدىور مما تعذ 

   (56،55)الصورةعدـ استفادتيا مف عممية الترميـ.
 إلنجاز أشغاؿ موازية لألشغاؿ المعينة في دفتر المقاوؿ. سكفتدخؿ صاحب الم 
  ّر لممسكف الواحد.نقص وضعؼ الغالؼ المالي المقد 
  ّية لمبناء كجذوع النخيؿ مثال وغالء أثمانيا.صعوبة إيجاد المواد المحم 
 (94)الصورة.عدـ احتراـ شروط الترميـ التي تنص عمى استعماؿ المواد المحمية   
  دراسات متخصصة في ميداف الترميـ والمتابعة.عدـ وجود مكاتب 
العوائؽ ما ال عية وأثرية، لدييا مف التحديات و اجتماالعمارة المدنية وما تتميز بو مف قيـ حضارية و    

ا التراث ذجماعية نحو ىدؼ واحد وىو حماية ىإذا لـ تكف ىناؾ إرادة  ،تستطيع تحممو وال أف نتداركو
مي مع اإلنساف، بشكؿ يو مباشر و  احتكاؾالمعماري مف الزواؿ عمما أّنيا العمارة الوحيدة التي ىي في 

 منازل تحتاج للتدخل  حصيلة الترميم

400 

1780 

  مقارنة بين حصيمة المساكن المرممة والتي تحتاج لمتدخل: 20الجدول
 .URBAT- مكتب الدراساتعن  -مدينة غرداية  -
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 مدفلبناء ودوري لكي نستفيد منيا حمايتيا يجب أف يكوف ىو اآلخر بشكؿ يومي لدى فإّف حفظيا و 
الذي تـ تشييده حديثا عمى  ،في بني يسجف تجديدت القديمة مثؿ قصر تفياللت مدفجديدة تحمؿ طابع ال

 (102)الصورة(16)الشكؿ.ةقعتيال مدفالتخطيط  نمط
 الدفاعية:ئر العما -ثالثا
تستجيب الحتياجات  ،اعيةعمارة دف وادي مزاب مدفالصحراوية ببالد المغرب عرفت  مدفعمى غرار ال   

، لذلؾ االعتداءات الخارجيةالممتمكات مف يعة المنطقة لدرء وحماية النفس و لظروؼ أممتيا طبساكنييا و 
صمتة االستقرار وىي عمى نوعيف: نوع نجده في الواجيات الخارجية المألماف و وضعت أسوار الستتباب ا

 فيحاؿ النوع آخر يعتبر بناء قائـ مستقؿ عف الكتمة السكانية كما ىو و  ،لممساكف التي عمى األطراؼ
 (108)الصورة(20)الشكؿبني يزقف. مدينة

 بني يزقن:  مدينةسور  -1
الذي ي الدفاعي، التنظيم ا، بطابعيـ1347 -1323ما بيف ايمػنذ تأسيس بني يزقف مدينة تاحتفظ   

إلى القصر القديـ "تافاللت"  بداية مفمراحؿ التوسع العمراني،  مرحمة مف د مع كؿيمتور س ايحيطي
 (108)الصورة(17)الشكؿ في مكانو الحالي. استقرّ أف 
 المعماري: الوصف -1-1

ىو بمثابة الحاجز ما كسبو وظيفتو التي وجد مف أجمو، و ، مّما أانقطاع دوف ابرمتي لمدينةا تسّور    
، رج عنوابيف الفضاء الداخمي وىو المجتمع بأسره وما يتميز بو والفضاء الخارجي فيتمثؿ فيما ىو خ

لمسور مخطط شبو بيضي فرضتو طبوغرافية الموقع،  ،1وىو مفيوـ عقائدي ثقافي ال شخصي أو ذاتي
ـّ يأخذ في التقمص حتى 1ـ، وسمؾ قاعدتو4.50ـ و2ـ وارتفاعو ما بيف1453.80طولو يبمغ  ـ ث
ـ 7-3بيف أظير المساكف يتراوح ما بيف إذ ترؾ فضاء بينو و  ،ـ0.65وعمؽ أسسو  ـ0.25يبمغ
 .مفأ الّ لافي حالة  مدينةمدافعيف عف اللية احركيؿ سيتلؿ الشوارع الرئيسية فيما بينيا و لوص

  (108،109،113)الصورة(18،20)الشكؿ
استعمؿ في بناء السور مواد محمية متوفرة بالمنطقة مف حجر جيري ومالط جبسي محّمى يدعى    

يمأل بالحصى بالمواد السابقة الذكر بترؾ فراغ بينيما و  بالتوازي بتقنية تقابؿ جداريف بنيا التمشمت،
، وىي حيمة إنشا االنتياءوالتراب الصمصالي بحيث عند  ئية تزيد في مف بناءه يمنح لمقطعو ىيئة ىـر
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ـّ تختميا عممية التكحيؿ الضرورية لمنع تسرب قطرات األمطار إلى  ،تماسؾ أجزاءهمتانتو و قوتو و  ث
 (123،122)الصورة (20)الشكؿداخمو.

 تزداد وتتباعد المسافة بينيا عمى حسب أىمية الموضع مف السور الرمي التي زّود الّسور بفتحات   
ـ وعمّوىا مف سطح 2.30ـ و2ففي القسـ الشمالي الغربي بمحاذات برج بوليمة نجد مسافة فاصمة بػ

 (124،112)الصورة:1األرض قائـ عمى قامة اإلنساف، صّنفت الفتحات إلى ثالثة أقساـ
 عمودية.مزاغؿ ذات استطالة  -   
 مزاغؿ ذات فتحتيف. -   
  . فتحات معقودة -   
ىمزة التي ىي  ،ثالثة فرعية تدعى بالمحمية "الخراجة"سور خمسة مداخؿ، اثناف رئيسياف و أنشأ في ال   

 مدينةلشرقي منو ينفذ إلى فبالنسبة لممدخميف الرئيسييف فإّف ا ،الخارجيوصؿ بيف الفضاءيف الداخمي و 
الثالثة المختمفة  الثانوية الغربي يفضي إلى الواحة، أّما المداخؿ الفرعية، و "باب غرداية"يدعى غرداية و 

 "الشيخ بمحاج باب"والثاني يدعى  "الزنقة"ينفد منيا إلى المقابر، فاألوؿ يدعى التي و معماريا عف سابقييا 
" الذي يفضي إلى الخوخة باب"خالؼ المدخؿ الفرعي الثالث  ،مدينةفتيما أنيما يفضياف إلى مقابر اليوظ

 يستعمميا أصبح مف المداخؿ الرئيسية التي  ،مدينة، لكف بعد التوسعات التي شيدتيا الالمدرسة الجابرية
 (114،112،111،110)الصورةالنسيج العمراني العتيؽ.لتّنقؿ بيف الحي الجديد و  مدينةسكاف ال

التي تعتبر مف االستحكامات العسكرية التي  األبراجالضرورية لمسور، مة و مف بيف المنشآت المكمّ إّف    
برجا حيث صّنفت إلى قسميف رئيسييف عمى  16يبمغ عددىا  ،الموّزعة بشكؿ دقيؽو  مدينةبيا ال تزّود

 حسب مقاساتيا وعدد طوابقيا ومواضعيا في السور وىي:
سارات السور وىي: برج بوليمة انكالتي بدورىا تتموقع في األركاف و أبراج ركنية مف طابقيف وأكثر و  -1   

   (19،18)الشكؿ وبرج بدحماف وبرج عبد العزيز وبرج تزرزايت والبرج الركني الشمالي.
 (116،115)الصورة

وضع آلخر، يطمؽ عمييا سكاف أبراج صغيرة تتكوف مف طابؽ أرضي تتخمؿ جدار السور مف م -2   
جرة "خانة" بمعنى حجرة، أي حُ طوب بمعنى "مدفع" وف مف كممتيف ىو لفظ تركي مكوّ و  ،الطّبانت"" لمدينةا

  (114،112)الصورة.1طبانة11المدفع، وعددىا 
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 حالة حفظو: -1-2
ا مف بيف جميع صامدوىو الوحيد الذي بقي  ،ـ1956كتراث وطني في ؼ السور كمعمـ لوحده صنّ  -   

ككتمة واحدة، إاّل أّنو و  وادي مزاب كقطاع محفوظ مدف، عكس ما صّنفت عمية األخرى مدفال أسوار
  تساىـ فيالتي تسّرع و  الغير المقصودة،لواضحة المقصودة المباشرة و ض إلى العديد مف االنتياكات ايتعرّ 
 أمثاؿ ما وقع لألسوار األخرى. اندثارهه و تدىور 
 رضت عمى السور، كحركةمع اإلنساف، جّراء الحركية الّنشطة التي فُ يومي  احتكاؾسور في الإّف  -   

المالعب) كرة القدـ، كذا ، و وركنيا وما نتج عنيا مف مشاكؿ ميكانيكية لمُبنية البنائية لمّسور السيارات
ضا جسيمة في أساساتو ب لو أعراسبّ ما مباشرة بالسور،  والمجاورة ألعاب األطفاؿ الترفييية( الممتصقة

 (113،112،119)الصورةوتشّوىات في مظير بشكؿ عاـ. عاتتصدّ قات و شقّ تّ جدرانو كو 
 يدناهش مااندمجت في السور، خاصة مرافؽ والممحقات العصرية جانبت والمست و نالحظ العديد مف ال -
 :)تماسخت( الجية الجنوبية الشرقية في
 (117)الصورةواألرصفة التي ناكبت السور وغطت األجزاء السفمية منو. الموزعة، قؼ لمحافالتامو  -   
تركيب خزانات المياه الصالحة لمشرب وربطيا باألنابيب التي تخترؽ سور المدينة وىي ظاىرة  -    

 (118)الصورةتحيط بكؿ السور.
، الذي ىو اآلخر تقدـ السور وغطى جزءا إلى مسجد بعبد اهلل العظيـ بيا يفضى فتح باب جديدة -   

 كبيرا منو.
 (118)الصورةىو اآلخر السور وشّوه مف مظيره. تقدـ الّطاقة الكيربائي الذي ؿمحوّ  -   
 بجانب السور ونحف نعمـ وما لتأثير جذورىا عمى أساسات السور. أشجار النخيؿغرس  -   

 (118)الصورة
 :ومف الباب الغربي    
ؼ أنبوب توصيؿ الغاز لمقاوؿ لـ يكمّ إليصاؿ  فقط ي صارخ عمى السور بيدـ جزء منووقع تعدّ  -    

 (111)الصورة.بعض األمتار في أنبوب آلتو نفسو زيادة
 (121)الصورةمندمجا معو. أصبح جزءا منوور و ربائي الذي أخذ مكانو مف السّ ؿ الكيالمحوّ  -    

 : ومف الجية الشمالية 
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 دوف احتراـ الخصوصية األثرية لو. ورظ اسناد بعض الّسكاف لمساكنيـ إلى السّ نالح -   
 (125،120)الصورة

 .رمي لألنقاض والردـ ال يبعد كثير عف برج بوليمة بمحاذات مصمى الشيخ بمحاج الذي -   
الّشعرية عمى كامؿ السور، ناىيؾ عف  الّرطوبة وخاصيتيا بسببمظاىر تقّشر الكمسة الخارجية،  -

وىذا ما سّبب مثال في  ،، التي تأّثر ويتأّثر بيا المعمـالشرب والصرؼ الصحيمياه الّتسربات اليومية ل
 محاذات مصمى الشيخ بمحاج.بمالية في الجية الشّ  مف الّسور سقوط جزء بالكامؿ

  (124،119،116)الصورة
وذلؾ بغمؽ مداخؿ أو منيا  استقادهعدـ المحافظة عمى أصالة السور مف خالؿ مشاريع الترميـ التي  -

الجية الشمالية بمحاذات برج بوليمة بعد نزع الكمسة جزء مف السور في مثمما ىو الحاؿ في  فتحيا أحيانا،
 الخارجية مف السور، حيث شاىدنا أثر باب غطي في مرحمة سابقة في إطار برامج الترميـ.

 (123)الصورة
دخؿ التي أقيمت عمى السور مف أجؿ ترميمو وصيانتو، ىي األخرى ساىمت في إّف عمميات التّ  -

بطرؽ ومواد بناء لـ تكف ناجعة ودائمة ولو لمدة طويمة و تكثيؼ عمميات التدخؿ عميو، أوال ب ،تدىوره
مادة الّترميـ ب مثال: سببيا ،، فمو القينا نظرة عمى السور نالحظ العديد مف التشققات والتصدعاتنسبيا

 عداءىا لمرطوبة مف جميع مصادرىا، وىي أيضا مادة تحتاج إلى الّتمشمت التي مف خصوصيتيا،
ال فأّوؿ مظير ليا انتفاخيا أينما كانت،  .-عمما أّف استعماليا غالبا يأتي مغطى بطبقة الجير -التنّفس، وا 

ف منظره العاـ رغـ وجود لوحات حديدية مخصصة لذلؾ، إاّل تعميؽ ممصقات والفتات بالّسور شوّىت م -
  (122،119،116)الصورةأّنيا ىي األخرى مثبّتة في السور بشكؿ يضّر بو.

 عديدونحف نعمـ أّنو استفاد مف  ،الّسور آؿ إلييا مف المؤسؼ أف نشاىد مظاىر الّتمؼ والوضعية التي -
بمتابعة تقنية مف طرؼ ديواف حماية وترقية سيؿ وادي مزاب، لكف عندما نّطمع عمى  مشاريع الترميـ
ـّ بيا الّتدخؿ أنواع التدّخالت  ،مشمت وسوء استعماليا(، التّ ) اإلسمنتفي بعض الفترات، والمواد التي ت

، والجدوؿ التّالي يبّيف عمميات الترميـ عممياتال بعضنقّيـ حجـ الّتدىور الذي مّس السور مف خالؿ 
 :وأنواع التّدخالت عميو

 
 



الفصل الثالث  حالة التراث المبني في وادي مزاب

 

111 
 

سنة  المعمم
 أنواع التدخالت المقاول الترميم

بياز !!  1999 بوليمةبرج 
 بكوش حمو

عادتيا بمالط مختمط  ىورة نزع طبقة التمبيس المتد –الطابؽ األرضي: نزع طبقة األرضية القديمة وا 
عادة بمالط الجير طالء  –الدروج المؤدية إلى الطابؽ األوؿإصالح  –معالجة الشقوؽ –لمجدراف وا 

الطابؽ األوؿ: إزالة السقؼ -خشبي تقميدي توريد ووضع باب  –الجدراف بحميب الجير عمى طبقتيف 
نجاز سقؼ تقميدي عمى شكؿ مقبب  نزع طبقة التمبيس  –تدعيـ وتقوية األقواس  –الميدد باالنييار وا 

عادتيا بمالط الجيرالمتدىو  وضع طبقة لألرضية مف مالط مختمط  –معالجة الشقوؽ  –رة لمجدراف وا 
وضع  -acrotèreالبناء بالحجر والجير عمى شكؿ  السطح : -إصالح الدرج المؤدية إلى السطح –

عادتيا بمالط نزع طبقة التمبيس المتدىو  –واقية مف مالط مختمط فوؽ الجدار طبقة رة لمجدراف وا 
عادتيا  عمى الطريقة التقميدية  –الجير الواجية : معالجة الشقوؽ  –نزع طبقة غير نافذة مف الجير وا 

عادتيا بمالط الجيرنزع طبقة التمبيس المتدىورة  – حفر قاعدة البرج  –إصالح المزاغؿ  –لمجدراف وا 
تمبيس القاعة عمى عمو  –ت والبناء بواسطة الحجر واإلسمنتتدعيـ القاعدة بالحجر واإلسمن -

بناء األساسات  -واقي لمبرج : الحفر عمى تربة ىشةسـ مف األرضية باإلسمنت. الجدار ال50
تمبيس الجدار. طالء عاـ داخمي بحميب الجير  –مف محيط البرج نزع األتربة –بالحجر واالسمنت

 عمى طبقتيف.

باب 
 دادة محمد 1999 الشرقي

توريد  –ترميـ قشرة التمبيس المتدىورة بمالط الجير  –حفر وتدعيـ األساسات بالحجر واإلسمنت 
عميقة الطابؽ األوؿ: معالجة الشقوؽ ال –نزع لوحة اإلشيار مف الجدار  –ووضع مصابيح 

 –تصميح الدروج المؤدية إلى الطابؽ الثاني  –فتح الجدار المبني مف المبنات اإلسمنتية  –والسطحية 
 –الطابؽ الثاني: معالجة الشقوؽ العميقة والسطحية  -وضع حاشية مف مالط الجبس عمى الدعامات

بقة القديمة إزالة الجزء المضاؼ لمبرج نزع الط –وضع حاشية مف مالط الجبس عمى الدعامات 
 –نزع طبقة األرضية لمقاعة  –وضع طبقة عازلة مف مالط الجير عمى الطريقة التقميدية  –لألرضية 

السطح: نزع قشرة التمبيس المتدىورة   -وضع طبقة لألرضية –تصميح الدروج المؤدية إلى السطح 
عادتيا بمالط الجير  بقة عازلة مف مالط وضع ط –نزع الطبقة القديمة لألرضية  –عمى الجدراف وا 

 طالء عاـ بحميب الجير عمى طبقتيف. –الجير عمى الطريقة التقميدية 

خراجة 
الشيخ 
 بمحاج

وموسى  بابا 2005
 بكير

معالجة التشققات العميقة باستعماؿ  –تقشير طبقة التمبيس المتضررة ومعالجة التشققات السطحية 
صالح الدرج  –معالجة الفتحات عمى مستوى السور  -تسميح خفيؼ نزع سقؼ تقميدي  –معالجة وا 

عادة بنائو بنفس التقنية  بناء بالحجر  –إنجاز الطبقة العازلة التقميدية  –متدىور عمى شكؿ قباء وا 
عادتيا  –وضع ميزاب تقميدي -تمبيس الجدراف بمالط الجير –والمالط المختمط  تقشير األرضية وا 

وضع عارضة مف  -ب تقميدي مف خشب النخؿنزع باب حديدي ووضع با -بالحجارة المسطحة 
 جذوع النخؿ فوؽ الباب.

جزء من 
سور بني 

 يزقن
 عفو نورالدين 1995

بناء األجزاء التالفة في قاعدة السور بمالط مختمط  -ـ 0.7حفر األساسات وتدعيميا عمى ارتفاع 
تبميط األرض عمى إعادة  -قبؿ إجراء عممية التقوية والتأكيد عامة عمى نوعية المالط المستخدـ

 الشكؿ القديـ.
جزء من 
سور بني 

 يزقن
 عفو نورالدين 1996

بناء األجزاء التالفة في قاعدة السور بمالط  –ـ ثـ ممؤىا بمالط اإلسمنت والحجارة 0.8حفر بعمؽ 
إعادة تبميط األرض  -مختمط قبؿ إجراء عممية التقوية والتأكيد عامة عمى نوعية المالط المستخدـ

 الشكؿ القديـعمى 
جزء من 
سور بني 

 يزقن
 عفو نورالدين 1997

بناء األجزاء التالفة في قاعدة السور بمالط  –ـ ثـ ممؤىا بمالط اإلسمنت والحجارة 0.8حفر بعمؽ 
إعادة تبميط األرض  -مختمط قبؿ إجراء عممية التقوية والتأكيد عامة عمى نوعية المالط المستخدـ

 عمى الشكؿ القديـ.

 .ـ ت د ح وعن : عمميات الترميم لسور مدينة بني يزقن 21الجدول 
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مف خالؿ الحالة التي عمييا النظاـ الدفاعي لمدينة بني يزقف تتبيف لنا مدى حجـ التدىور واإلىماؿ    
التي تعاني منيا المعالـ األثرية في منطقة مزاب مقارنة بنظيرتيا في المدف المجاورة التي اندثرت مثؿ ىذه 

ثؿ ىذه العوامؿ التي يعاني منيا سور بني المعالـ ولـ يبقى منيا إال بعض األجزاء المتناثرة التي تأثرت بم
 يزقف ومنيا التوسعات المعمارية والترميمات الخاطئة ونقص الوعي بأىمية وقيمة التراث المبني.

 :تدىور التراث المبني ومظاىر عوامل -رابعا
 أيضاو  ،في وادي مزابحالة اإلطار المبني ل معنا عميو وما لمسناه في الواقعاطّ و  نعيشو مامف خالؿ    

ي يعاني المشاكؿ التّ  ؿ والكشؼ عف اىـّ التوصّ  تـّ  ،المدنية رئبالنسبة لمعما مف تحميمنا لنتائج االستبياف
 تنقسـ إلى قسميف عوامؿ بشرية وطبيعية. التيو  ،راث المبنيتّ ال منيا

  العوامل بشرية: -1
ير وقد يكوف عف قصد، أو عف غضرار بالمعالـ األثرية، ب اإلنساف في اإلمف األحياف يتسبّ  في كثير   

في تجديدىا، أو إزالتيا إلقامة مباف حديثة موضعيا،  قصد، فيقوـ بأعماؿ تسّبب خراب أو ىدـ، رغبة منو
، ونفس األمر التاريخية، مّما يؤدي إلى فقداف أصالتيا وقيمتيا األثرية و العناصر المعماريةإزالة بعض  أو

دارة و  ،ت وجمعيات محميةسايقاؿ لمف بيده زماـ األمور مف مؤسّ  ىذا التراث  حفظلـ تتمكف مف تسيير وا 
 عدـ اإلخالص في العمؿ.وبقي أدراج البيروقراطية و  ،المبني

 عمرانية:العوامل ال -1-1
في تغيير نمط العديد مف مخططات تأثيرىا لتأدية شعائرىـ و  ،ا إلى الفضاءاتحاجتيالكثافة السكانية و  -
التي تكوف عمى حساب  التوسيعات يد مزاب، حيث ال يخمو مسجد وأف مّستوىندسة المساجد في وادي و 

أو تجديدىا أصال مّما أّثر في أصالتيا التقميدية وفي  ،مّما يكسبيا شكؿ المسكف الذي وّسع لو ،المساكف
 قيمتيا األثرية.

 جزء من
سور بني 

 يزقن
ناحية بوليمة إلى خراجة بادحماف: معالجة التشققات والتصدعات، تدعيـ السور، تقشير التمبيس  حموم موسى 2006

عادة التمبيس بمالط الجير.  المتضرر وا 

جزء من 
سور بني 

يزقن 
 الشرقي

السور، تقشير التمبيس ناحية باب الشرقي إلى برج تزرزايت: معالجة التشققات والتصدعات، تدعيـ  طاىر 2007
عادة التمبيس بمالط الجير.  المتضرر وا 

جزء من 
سور بني 

يزقن 
 الغربي

2007 
يحي 
 مصطفى

مف البرج الشمالي إلى برج بوليمة: معالجة التشققات والتصدعات، تدعيـ السور، تقشير التمبيس 
عادة التمبيس بمالط الجير.  المتضرر وا 
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 أو مالصقة لممعالـ األثرية. إنجاز منشآت عمومية )المساجد، بمديات، مستشفيات...( مجاورة -
، مّما نتج عنو عدـ االنسجاـ وفوضى المدفظيور البناء العشوائي والغير مرّخص عمى محيط جميع  -

 (128)الصورةما يسمى مجاؿ الرؤية.قانوف  عدـ تطبيؽنتيجة  الفضاءاتتوزيع 
ع إلى االستقاللية جعمت الفرد المزابي يتطمّ  ،زعة الجماعيةزعة الفردية عمى حساب النّ بروز وانتشار النّ  -

وىذا يظير مف خالؿ وجود بعض  ،ؿ ما يقيد حريتو مف قوانيف العرؼويبعد عف ك ،الفكرية والمادية
ي عمى حسب تعتبر تعدّ إذ  ،عات افقية وعموديةالمساكف التي لـ تحتـر تراصؼ الطريؽ وظيور توسّ 

 العرؼ المحمي.
 ا استيالؾ المجاؿ منيا:ىناؾ عدة مشاكؿ نتج عني -

 وظيور نمط  ،ة لمنع البناء فوؽ اليضابخاصّ  ،احتالؿ مساحات كبيرة في الواحة لفائدة المباني
 200ىذه المساكف تبنى فوؽ مساحة تتراوح بيف ،مع وجود مساحة لمحديقة البناءات المنفردة )الفيالت(

 (128)الصورةفما فوؽ يمكف أف تتسبب في : ²ـ 450و ²ـ
 زالة النخيؿ. تيديد  الفالحة وا 
  ّقؿ وارتفاع النسبة السكانيةمشكؿ النّ  عف ذلؾ وينجرّ  ،ب في اكتظاظ المباني داخؿ الواديتسب، 

 وارتفاع تكاليفيا. صرؼ الصحيال ربطيا بشبكاتية تجاوز االرتفاع مع صعوبة إضافة إلى إمكان
 مما يؤدي إلى انحصار مجاؿ  ،وجود عوائؽ طبيعية متمثمة في الجباؿ الصخرية ذات انحدار شديد

 استيالكو. وتيرةاالستيالؾ في السيؿ فقط مما زاد في 
  ،والطرؽ وأحيانا األرصفة ليذا الغرض. العمومية احاتالسّ  مّما أّدى استغالؿانعداـ مواقؼ السيارات 

 (113)الصورة
إضافة إلى الضجيج  ،مدفنظرا لمتاىات ال ،ارية والعاديةب في حوادث الدراجات النّ سبّ  ،رؽضيؽ الطّ  -

 .داخؿؽ والتّ روة حيث يزداد التدفّ ة ساعات الذّ واالكتظاظ خاصّ 
 عرقمة حركة السير.منيا ة مشاكؿ ب في عدّ مما سبّ  ،مدينةجارية داخؿ الت التّ ظيور المحالّ  -
 شبكاتجميع لمد كاف عائؽ  ،يقةجة والضّ ات المتعرّ خرية والمنحدرة والممرّ طبيعة األرضية الصّ  -

 (86)الصورة.التوصيؿ
في بعض  الحد السمبي منيا ،في حد ذاتيا عممية ذو حّديف لمدينةإّف توصيؿ شبكة الكيرباء إلى ا -

، وكذا خاصة عند نزوؿ األمطار كيربائيةسمؾ منيا إلى وقوع صدمات  خدشأو  سقوطاألحياف يؤدي 
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ة خاصّ  ،المأخوذة فيي كارثة عمى السكافاة روب المغطّ أما الدّ  ،وارعأعمدتيا التي تزيد مف ضيؽ الشّ 
 (89،87)الصورة األطفاؿ ألنيا تحتوي عمى أسالؾ منخفضة.

 .ىامركز قديـ بالغاز الطبيعي، خصوصا في ال مدينةاستحالة ربط جميع أجزاء ال -
د كؿ الجيّ عة بالشّ وىو ما أدى إلى وجود أسالؾ غير محمية وليست مجمّ  ،إشكالية ربط الشبكة الياتفيةّ  -

لصاقيا يتـ بدوف عمب اشتقاؽ )تفرع( أو عمب وصؿ.  وا 
 .1والتي تمتاز بالقدـ في معظـ األحياءرؼ، رب قريبة مف قنوات الصّ الحة لمشّ شبكة المياه الصّ  -

 (86)الصورة
ى إلى مما ادّ  ،والتي لـ تنجز بطريقة تقنية ،واألمطار مشكؿ انجاز وتسيير شبكة تصريؼ المياه القذرة -

يا إلى رجوع المياه إلى بعض المنازؿ وتسربّ  ،عدـ مراعاة الميؿ -غطالضّ -بات تسرّ  -ركود المياه بالقنوات
 (86،84)الصورة البعض اآلخر.

 (23)الصورةمدنية في حالة وجود أي خطر.الحماية ال وأسيارات إسعاؼ استحالة دخوؿ  -
ر بعض المزابؿ وىو ما ساعد عمى انتشا ،مدينةيمكنيا دخوؿ الة بجمع النفايات ال عربات النقؿ الخاصّ  -

 إضافة إلى تباعد ،بجانب األبواب مدينةومداخؿ ال وؽاحات العمومية خاصة السّ سّ رعية في الشّ ال الغير
 .2فات البناء واليدـفس الشيء يالحظ بالنسبة لجمع مخمّ ن ،النفايات جمعفترات 

وىو ما يجعؿ السكاف يمموف وخاصة لمف ال يممؾ واحة وىي  ،مدينةانعداـ المساحات الخضراء في ال -
 (23)الصورةرفيو.عب والتّ النسبة الغالبة إضافة إلى مساحة المّ 

 (59،58)الصورةية التراثية لممنازؿ التقميدية حيث أنيا أخذت أشكاال ذات طابع مستورد.فقداف اليوّ  -
البناء  :مثاللرياح والمحافظة عمى عامؿ الحرمة فسر االذي يسمح في ك ،جعدـ مراعاة البناء المتدرّ  -

 (62)الصورةحيث أصبح البناء ال يراعي ىذه الخاصية. ،ؼ مع االرتفاعيتوقّ 
ر في البنية األساسية وىو ما غيّ  ،ساكفت عمى واجيات المسعي أصحاب المساكف إلى فتح محالّ  -

 لممسكف.

                                                           
1

 -  Samir Sidni, Abderrhim Hamzaoui ; Eau Et Patrimoine Vallée  De M’Zab,  projet  de fin d’étude 

pour l’obtention du diplôme d’architecte d’état, Département D’architecture, Université Tlemcen, 

2009 , p :73. 
فوزية سعاد بوجالبة، أخطار التموث عمى المعالـ األثرية، بعض المعالـ األثرية بمدينة تممساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  - 2

 .16ـ، ص:2010-2009قسـ عمـ اآلثار، جامعة تممساف، عمـ اآلثار والمحيط، 

 (11صورة رقم )
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ف لـ تندثر المدف أقصى وساىـ في اندثار معظـ أسوار ،العشوائيالتوسع العمراني الغير المضبوط و  - ، وا 
 (23)الصورةفإنو يساىـ في فتح أبواب جديدة أو في توسيعيا.

المدينة مجموعة مف الطرؽ تخترؽ النواة االستعمارية وتتقاطع عندىا، مما يحدث نوع مف  يييكؿ -
 .ة المروراالكتظاظ واالزدحاـ لمسيارات خاصة في ساعة الذروة وذلؾ نظرا لضيقيا والغياب التاـ لخطّ 

 عدـ التجانس بيف األشكاؿ المعمارية والعمرانية. -
 ري تمنع التوسع العمراني الذي يكوف عمى حساب واحات النخيؿ.عدـ وجود منيجية في التسيير العقا -
والضواحي المجاورة، والضواحي فيما بينيا، وبيف ضفتي  مدينةوجود نقص في الربط بيف كؿ مف ال -

 الوادي.
المفرط لممياه والمتزايد مف طرؼ السكاف في غياب نظاـ محكـ وفعاؿ لتصريفيا، أدى إلى  االستعماؿ -

طرح بجدية مشكؿ تصريؼ المياه القذرة ونظافة المحيط وتيديد صحة المواطف مع  الزيادة المذىمة 
 (85)الصورةلمنسوب المياه الجوفية وكذا تمويثيا.

غياب سياسة عمرانية لعامال ميما نظرا لمعدؿ النمو المرتفع، و النمو الديموغرافي السريع الذي يشكؿ  -
  لنمو المدينة.

نتج عنو إزالة التأثير اإليجابي الذي تقوـ بو  (microclimat oasienne)الزحؼ السكني نحو الواحة -
موت الواحات تنجـ عنيا )تأثير الواحة(عمى المدى الطويؿ، و  microclimateعمى المناخ المحمي 

 (128)الصورة.منيا ىجرة سكاف الواحات انعكاسات اجتماعية اقتصادية خطيرة،
ظـ االيكولوجية قديمة جدا وجد ىذه النّ  وجدت فعال أفّ  ،راسات والمعمومات المتاحة عمى الواحاتالدّ  -

، وعمى المستوى ع، وأيضا مستداـاف الواحات إنتاج غني، متنوّ وقادرة عمى أف تضمف لسكّ  ،ديناميكية
 ،اإليكولوجي والبيئي عممت ىذه الواحات كحاجز ضد الجفاؼ وزحؼ الرماؿ، كما أنشأت مناخ محمي ليا

راعة عمى ثالث الواحة( ىي تدرج الزّ ومف خصائص ىذه األماكف ) ،ع مختمؼ الزراعاتساىـ بتجمّ 
-agroعي والمعروؼ أيضا بالتنوع البيولوجي الزرا ،مستويات وبيذه الطريقة ىيكمة المنظر الزراعي

biodiversity .الذي يكتسي أىمية وراثية جد ميمة 
ز بيا الواحة ينجـ التي تتميّ  ،الحيواف، واألرض النبات، مف منظور بيولوجي، دورة التبادؿ بيف اإلنساف،   

  د بدورىا األرض بعناصر تزيد مف خصوبتيا.عنيا مخمفات عضوية والتي تزوّ 
ا ىذه األخيرة تواجو تيديدات خطيرة تعيؽ نموى فإفّ  ،المناخ المحمي مرىوف بوجود الواحات بما أفّ    

 :وتطورىا، نحصرىا في ىذه النقاط
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 تدىور المناخ، بروز الجفاؼ وتأثيراتو حوؿ وفرة المياه. -
 عدـ تالءـ الضغط السكاني والعمراني مقارنة مع القدرة االستيعابية ليذه النظـ االيكولوجية. -
 دـ كفاءة المتعامميف مع الواحة بالقياس مع التبادؿ االقتصادي.ع -
 تغير أنماط الحياة واالستيالؾ عمى حساب المنتوج الحرفي المحمي. -
  عدـ وجود تطور في القوانيف المتعمقة بالعقار والمياه، أنماط االستغالؿ. -
ة في وخاصّ  مية،عدـ االعتبار بما فيو الكفاية لخصائص الواحات مف طرؼ السياسات الحكو  -

  المجاؿ البحث الفالحي، والتعميمي والتكويف المستمر.
مزاب  ية التمور المنتجة في واحات واديوعمى إثر التغير في المناخ المحمي نجد أف كمية ونوع   

 وذلؾ لتأثر شجر النخيؿ جراء ىذه التغيرات. تتناقص وتتدىور
بروز تدىور  ،ريا التصحّ بالفعؿ في المناطؽ التي مسّ نالحظ المناخ،  رياؽ الحالي لتغيّ في السّ    

 يزيد مف عدـ انتظاـ ىطوؿ األمطارا ممّ  ،زيادة في فترات الجفاؼ مف قسوة األحواؿ الجويةو  األراضي
 .ظاىرة واضحة لمعيافي ىو 

 معمارية:العوامل ال -2-1
 يف.األعداد الكبيرة لممصمّ  الستقباؿعمى حساب المساكف المجاورة  اخمي لممساجدالدّ خطيطي التوسيع التّ  -
رة عمى المصميات الجنائزية بقصد أو غير قصد، ألـز تسييجيا بجدار بنائي أو االعتداءات المتكرّ  -

 العاـ. اسياج حديدي أّثر عمى شكمي
 (74)الصورةضيا إلى التدىور.يعرّ  ،وريةوعدـ القياـ بالصيانة الدّ  مف السكف فاكىجرة الس -
ف ابؽ األرضي)دىميز(إضافة إلى ما يوفره موىي الطّ  ،كاف في استغالؿ المزيد مف الفضاءاترغبة السّ  -

 برودة اليواء صيًفا والدؼء شتاًء.
 (71)الصورة.تياومساح ياا وشكميحجم وفي ،زيادة في عدد الغرؼ -
 (68،67)الصورة:ومقاييسيا وظيور عناصر الرفاىية ر الفضاءات وطبيعتياتغيّ  -

 (.عمى ثالجة وآلة طبخ وطاولة...واسع )نظرا الحتوائو المطبخ ال -
  .قاعة استقباؿ الضيوؼ -
 غرفة حماـ. -
 مخزف. -
 أحيانا مرآب...الخ. -
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ر سمبا وىو ما اثّ  ،ى إلى االستغالؿ المفرطا أدّ ممّ  مدف،ة داخؿ الخاصّ  ،تغيير طريقة التزويد بالماء -
 ر سمبا بالمياه.التي تتأثّ  شمت(مجير، ت ،)طيف وىذا راجع لممواد األولية ،عمى الحالة الفيزيائية لممساكف

وذلؾ عوضا عف مساكف الواحة نظرا النعداـ  ،ىاـ وضروري في المساكف المعاصرة وجود الفناء كجزء -
و ـز لتمطيؼ الجر الفناء االخضرار الاّل وفّ حيث ي ،ظاىرة البداوة الموسمية خالؿ فصؿ الصيؼ إلى الواحة

 زمة لإلنساف ومساحات لعب األطفاؿ.الالّ  والفيزيولوجيةفسية إضافة إلى الراحة النّ 
قؼ قديما وىو كارتفاع المسكف وحجمو مثؿ ارتفاع السّ  ،عموما نالحظ الزيادة في قيمة المقياس والنسب -

 (58)الصورةـ.2.90ـ أما حاليا فيو2.00ـ و1.80بيف 
ي إلى لألسطح وذلؾ بوضع طبقة الجير الجديدة دوف نزع القديـ يؤدّ يانة التقميدية االنجاز السيئ لمصّ  -

 (80)الصورةالي سقوطو.قؼ وبالتّ والتي تعمؿ عمى إثقاؿ السّ  ،بقاتتراكـ الطّ 
عادة البناء بدوف استشارة ومختمؼ التعديالت الدّ  -زيادة غرؼ  -الزيادة في البناء في األسطح  - اخمية وا 

 (79)الصورةبالمبنى. قات تضرّ عات وتشقّ إلى ظيور تصدّ ي كميا عوامؿ تؤدّ  ،تقنية
دة والتي ألوانيا المتعدّ و  ،احة لمشرب في أسطح المنازؿ بأنواعيا المختمفةانتشار خزانات المياه الصّ  -

، وكذا في مدينةتأثيرىا عمى المظير العاـ لمروب، و مياه الشّ  النقطاعأصبحت مف ضروريات الحياة 
 بيا مف ثقميا عمى سقوؼ المنازؿ الغير معّدة لمثؿ ىذه الحموالت.قات التي تسبّ التشقّ 

التي أصبحت المنازؿ ال غنى عنيا اليوائيات المقعرة والمكيفات اليوائية، ومف بيف األجيزة الدخيمة و  -
  (23)الصورةمظيرا مشّوىا وغير الئؽ. مدينةالتي أضفت لم

 ،في إقامتيا مدينةوابت التي يحرص عمييا ساكني الالثّ أضحت مف  ،األبوابالشبابيؾ الخاّصة بالنوافذ و  -
 (66،44)الصورة .مدينةالتي أيضا لوّثت مظير الو 
 (121،118)الصورةمف تشوييو لو. ومعاناة التراث المبني ،أعمدتياالكيرباء و  ومحوالت داتمولّ  -
التسقيؼ وجذوع النخيؿ، ة في خاصّ  عند المواطف فقدت ثقتيا في البناء ،ية في البناءالمواد المحمّ  -

 (58)الصورةمف الماضي. شكمية وأصبحت تستغؿ لمزخرفة كرموز
 صعوبة إيجاد المواد المحمية لمبناء كجذوع النخيؿ مثال وغالء أثمانيا. -
في مزاب استجابة حقيقية لحاجيات المجتمع الفطرية  محميمنمط المعماري الل االختفاء المتواصؿ -

المجتمع الفكرية  وذلؾ ضمف منظومة ،لنمط حياتو وطبيعة نشاطاتو ومستمزمات بيئتو اسا مباشر اوانعك
طاره الطبيعي  .ؤدي وظيفة معينة أو ترمز ليدؼ ما، لذلؾ فإننا ال نكاد نجد جزئية مف ىذا المعمار ال توا 
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الذكر  ومنيـ عمى سبيؿ ،بوادي مزاب التراث المبنيالباحثيف والميندسيف بموضوع  بعضلقد اىتـ    
المسكف ىو فضاء  وف مفر عتبالذيف ي وجودي محمد، أندريو رافيروأسامة النحاس و و  إبراىيـ بف يوسؼ
طار عالقاتيا وباعتبار وجوب خضوع ىذه العالقات  ،العائمة الخاص الذي يمثؿ مجاؿ نشاطاتيا وا 

ة صياغة فضائو ، فقد وقع االىتماـ بنمط المسكف وطريقات إلى منظومة المجتمع الخاصة بووالنشاط
  ؾ بيا المجتمع.بشكؿ مالئـ يضمف القيـ والمبادئ التي يتمسّ 

يقودنا حتما إلى ما آؿ  إليو ىذا المعمار في وقتنا الراىف الذي   ،ىذا االىتماـ البالغ بالمعمار القديـ إفّ     
أنماط  هدواستور كاف عمى النمط المعيشي لمسّ  رتأثّ  أممتيا ظروؼ العصرنة، شيد فيو وادي مزاب تغيرات

 .1اليـو في وادي مزاب شيدىايات التي ناظيرت انعكاساتيا جميا في البن جديدة
منبع النمط األصيؿ  مدينةالقمنا بتحميؿ نماذج مف السكنات ابتداء مف  ،راتمف أجؿ دراسة ىذه التغيّ   

خصائص  غابت فييا جؿالتي و  مدفخارج ال المنتشر منتظـال وسع الغيرالتّ  ذات مناطؽال إلى لممعمار،
 :بالتخطيط والتنظيـ في إنشائيا تتميزتحميؿ نماذج مف سكنات البرامج التي  وصوال إلى ،العمارة المحمية

  (14)الشكؿ
 :العتيقة مدينةالنموذج سكف  -
المسكف في وادي مزاب يخضع في تخطيطو وىيكمتو ألسس المسكف المنتشر حوؿ البحر  رغـ أفّ    

طو ويييكؿ مختمؼ الفضاءات المتوسط وفي شماؿ إفريقيا بالخصوص، وذلؾ باعتماده عمى فضاء يتوسّ 
و لو أنّ  تيوية مختمؼ مجاالت المسكف األخرى. إالّ  حولو، والذي مف خاللو أيضا تنفذ أشعة الشمس ويتـّ 

زه عف غيره وذلؾ ناتج عف تفاعمو مع محيطو الطبيعي: الجغرافي والمناخي، إضافة إلى خصوصيات تميّ 
و كاف انعكاسا لفكر المجتمع ونمط حياتو فوجوده في مناخ صحراوي شديد الحرارة جعمو يتأقمـ مع أنّ 

ممتدة عمى  ف بدؿ أف تكوف) ميما كاف حجميا( عمى طابقيو، بحيث كانت المساكف كميا تعتمدمحيط
مف خالؿ  ، أحد ىذيف الطابقيف أرضي ال يتصؿ بالفضاء الخارجي عادة إالّ األرض وذات طابؽ واحد

باؾ األفقية التي تتوسط فناء الدار بحيث تكوف الطوابؽ األرضية كأنيا بنية تحت المدخؿ وفتحة الشّ 
المبنية فيو غالبا ال تتعدى المساحة   ابؽ العموي فالمساحةر ليا عزال حراريا جيدا أما الطّ ا يوفّ األرض، ممّ 

                                                           
ة محمد صغير مسعودي، العمارة والعمراف الصحراوي بيف األصالة والمعاصرة، مذكرة لنيؿ شيادة ميندس دول، عبد الباسط شالو - 1

العربي بف مييدي أـ البواقي، ، تسيير المدف، معيد التسيير والتقنيات الحضارية، المركز الجامعي في التسيير والتقنيات الحضارية
 .06ـ، ص:2006
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الغير مبنية التي تستعمؿ كسطح وىو ذو أىمية بالغة في فصؿ الصيؼ وخاصة في الميؿ حيث ينزؿ 
 (102،91،53،51)الصورة (15)الشكؿ اليواء البارد الذي يحد مف حرارة الشمس خالؿ النيار.

كؿ المساكف ميما كاف حجميا في عناصر أساسية تختمؼ في مقاييسيا اختالفا طفيفا بيف  تشترؾو    
 (15)الشكؿ مسكف وآخر وتتوزع ىذه العناصر بيف الطابقيف األرضي والعموي، ونادرا الطابؽ السفمي.

ويستند ىذا النموذج إلى ثالثة أسس تتحكـ في ىيكمتو  ،2ـ100إلى  2ـ80يشغؿ مساحة تتراوح بيف    
 العمرانية ىي: 

 .سكف/اليكتار 150نيا ىذا النموذج تقدر بػ عات التي يكوّ * الكثافة العمرانية العالية داخؿ التجمّ     
 * القطعة المنجزة عمييا ىذا النموذج يكوف مشغولة كمية بحيث ال يحتوي عمى فناء.     
  كني جد مضغوط ال يسمح إال لحركة الراجميف.الحضري داخؿ التجمع السّ * النسيج     

 نموذج سكف الواحات: -
ويكوف في الغالب ذا  ،ىو عبارة عف سكف تقميدي معزوؿ يميزه موقعو الذي يتوسط بو واحات النخيؿ   

جد ىذا سكف/ىكتار، يو  30 –15يتراوح بيف  مستوييف يضاؼ إلييـ سطح، كثافتو النظرية داخؿ الواحات
وكذا بالضفة  مدينةالبني يزقف بالجية الجنوبية مف و  كف في كؿ مف واحات غرداية،لسّ االنموذج مف 

 (103،29)الصورةاليمنى لمجرى الوادي الذي يقطع العطؼ.

 :مدفالمحيط بال الفوضوي النمط المعماري -
، ونشأة ىذه مدينةالتي موجودة في عمرانية غير منتظمة مخالفة لمّ تتميز أحياء ىذه المناطؽ بييكمة    
 :أسس، ويكمف االختالؼ فيال ألحياء لـ تعتمد عمى أية قواعد و ا

  .ال بالنمط الحضريير مدروسة ال تتسـ ال باألصالة و رقات ذات أبعاد غالطّ  -
 .تفاوت البنايات في العمو )ارتفاعات غير منتظمة( -
 .طع السكنية ونمط شغميا ليااختالؼ في مساحة الق -

  كف التقميدي المفتوح المستحدث:نموذج السّ  -
 مدفلمحيطة بالعات احيث يشغؿ مجمؿ التوسّ  ،وىو النموذج األكثر انتشارا في سيؿ وادي مزاب   

 ،رة، وىو عبارة عف مسكف ذو مستوييف تضاؼ إلييا أسطح ويشتغؿ مجموعة قطع بأبعاد متغيّ الخمسة
جيات بالنوافذ از الو ، كما تتميّ إضافة المستودع بحضور العنصر النباتي في داخؿ البناية وتـّ ز ويتميّ 

وتتراوح كثافتو النظرية داخؿ التجمعات التي تحويو ما عض األحياف شرؼ تطؿ عمى الفناء، الواسعة وب
  مسكف/ىكتار. 45-30بيف 
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في كؿ مف األحياء التي كانت في القديـ عبارة عف  مدينةالجد ىذه السكنات بمدينة غرداية غرب تو    
حي  ممدينةلجد في الجية الشمالية و واحات ) بابا السعد، شعبة النيشاف، بمغنـ(، أما في مدينة بف يزقف فت

 مدينةالب نة العطؼ اغمب التوسعات المحيطةمومو، وفي مديجوجف و إد، وفي الجية الجنوبية حي يدر
  (58)الصورةات أو أراضي الواحة.نرة تحصيكنات سواء كانت عباتتميز بيذا النوع مف الس

 النمط المعماري لمبرامج السكنية: -
ع ىذه البرامج إلى نوعيف منيا المنجزة مف قبؿ الحكومة ومنيا المنجزة مف قبؿ الخواص، تتميز تتفرّ    
ا المشاريع الخاصة فيي تختمؼ في أنماطيا المعمارية فنجد أمّ  ،امج الحكومية بتخطيط عمراني موحدالبر 

مع بعض التغيرات الطفيفة حسب النمط  المدفمشاريع حاولت استعماؿ النمط التقميدي المستوحى مف 
يا عمى طاعتمد في تخطي ، أما المشاريع األخرى فقد1مثؿ مشروع تافياللت في بف يزقف ،المعيشي الحالي

حاطتو بالنشاط التجاري.  دينةممالييكمة التنظيمية ل  كتوسط المسجد المجمع السكني وا 
 ط:نموذج السكف المخطّ  -
غير، في صّ الفناء الإلييا  ةضافبإصؼ الجماعي كف النّ سكنات المشاريع الحكومية بنموذج السّ  زتتميّ    

النموذج في جد ىذا و يالحمريات في العطؼ،  مدينةا ذيا سواء القديمة أو الجديدة ما عأغمب مشاريع
جد أيضا كما تو  ،بف سمارة، شعبة النيشاف، بمغنـ( الفراغات اليامشية لوادي مزاب تمثؿ جزء مف األحياء)

 كنات ال يتالءـ تماما مع طبيعة المنطقة.ىذا النوع مف السّ  ،خارج الوادي مثؿ مشروع واد نشو وبوىراوة

 : في درجة تصميميا بحيث نجد نوعيف اختمفت ،أما سكنات مشاريع الخواص   
  (137،136،135)الصورة :مشروع تافياللت بف يزقف -

 بكامؿ عناصرىا ممدفسكنات مستوحاة مف النمط المعماري القديـ ل -
  .استعماؿ لممواد المحمية إلى حد بعيد -
 .واجيات متشابو ألغمب السكنات -

 العطؼ:مشروع نوميرات )أغـر أجديد(  -
  .حسب النمط التقميدي يقتصر عمى الشكؿ كناتتصميـ السّ  -
  .قنيات التقميدية في الواجياتاستعماؿ التّ  -
 استعماؿ مواد البناء الجديدة. -

                                                           
1  - http://www.tafilelt.com/    
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 قنا إلى ما كاف عميو العمرافمف خالؿ تطرّ  مقارنة بين العمران والمعمار قديما وحديثا: -1-2-1
في  لمعرفة مدى الفوارؽ التي وصؿ إلييا جداوؿة في ارتأينا إلى وضع ىذه المقارن ،ديـوالمعمار في الق

المعمار قديما وحديثا مف خالؿ المساكف، ونفس الشيء يقاؿ بالنسبة لمتراث المبني العمراف و  وقت قصير
 :1بالمنطقة)العمائر المدنية والدينية والدفاعية( الذي يخضع لنفس الظروؼ

                           : في العمراف -
 حديثا قديما

: باالتفاؽ حسب حاجيات في التخطيط -
  .المجتمع

 : في ىيكمة المدينة -
 )نساء/رجاؿ(         -1حسب الحاجة: 

 (ا)ديف / دني -3)عاـ/خاص( -2
 :في نمو المدينة -

 .الييكمة العامة لممدينةالمحافظة عمى 
 .)المسجد/السوؽ(

        األخذ بعيف                        النمو مف ناحية الشرؽ و  
  .االعتبار الضوابط الجغرافية الطبيعية)الوادي(

 :في الطرؽ -
            .حسب المناختخطيط الطرؽ حسب المنافع و 

 .خاصةطرؽ عامة و 
 :في المنافع -

  .استعماؿ حسب الجنس السف
  .تعدد الوظائؼ

 .ؼ السمطة المركزيةافي التخطيط: حسب أىد -
  
 في ىيكمة المدينة: -
المناطؽ الوظيفية وحسب الحاجة دوف حسب  

 .اعتبار األزواج
 :في نمو المدينة -

 نمو ال يأخذ بعيف االعتبار الييكمة العامة
 .لممدينة

  .نمو في كؿ االتجاىات
                                                     

 في الطرؽ: -
  .ط الطرؽ حسب االستعماالتيتخط

  .طرؽ عامة
 :عفي المناف -

 .االستعماؿ عاـ وحسب الحاجة
  .تخصص الوظائؼ

 .بوادي مزاب : العمران قديما وحديثا22الجدول
                            :في المساكف -

                                                           
 محمد تريكي، خالد بوزيد، المرجع السابؽ. - 1
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 .بوادي مزاب قديما وحديثا المسكن: 23الجدول
 :جتماعيةالممارسات اال عوامل -1-3
مباشر مف المجتمع وتتجمى  نتاجباعتباره  ،ى جميا في العمراف التمقائيتتجمّ  ،االجتماعيةالممارسة  إفّ    

 ىذه االنعكاسات الحديثة في:
مف قيـ روحية إلى قيـ  ،ؿ قيمة المكاف لدى المجتمععف تحوّ  ةارية لألراضي الناتجر في القيـ العقّ تغيّ  -

  .مادية
 اتيـ. االستقالؿ وعزوفيـ عف ما يعيؽ حريّ  -

 حديثا قديما
  .مساكف ممتصقة -
  .نمط محمي مغمؽ -
بمقدار غيرة و المساحة األرضية المغطاة ص -

  .الحاجة
    .الحياتيةصياغة الفضاءات حسب الحاجة  -
 
)جغرافي تأقمـ مع المحيط الطبيعي -

   .ومناخي(
  .مجاؿ العائمة الممتدة المسكف: -
مجاؿ خاص بالمرأة بالدرجة  :المسكف -

   .األولى في جزئيات المسكف
 .زاوية الطبخ )موقد وسط الدار( -
  .بقدر الحاجةالفضاء الصحي صغير و  -
 زاوية لمصالة في تزفري مخصصة لمنساء -
  .نسب بقدر الحاجةمقاييس و  -
  .مواد البناء محمية مالئمة لمواقع المناخي -
             .ؼ طبيعيتكي -

                                   .مساكف ممتصقة ومنفصمة -
 .نمط مستورد مفتوح -
المساحة األرضية المغطاة كبيرة وتفوؽ  -

 .الحاجة
االستيالؾ اءات حسب نمط صيانة الفض -

  .المتطورة والتطرؽ إلى الرفاىيةالحديث و 
 .عدـ مراعاة المحيط الطبيعي -
  
  .المسكف: فضاء العائمة النووية -
الرجؿ في المسكف: مشترؾ بيف المرأة و  -

  .جزئيات المسكف
   .كامؿ الشروطمطبخ كبير و  -
  .غرفة أو أكثر لالستحماـ -
  .غرفة لمصالة أو غرفتاف -
  .ونسب فوؽ الحاجة مقاييس -
 .خارجية غير مالئمةمواد البناء مستوردة و  -
  .يؼ اصطناعيتك -
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الحاجة واالىتماـ بالمظير الخارجي الذي يجاوز  ،االرتفاع المفرط في استيالؾ المجاؿ والفضاء -
  .اتج عف انفصاؿ المعمار عف المبادئ العقائدية والفكرية األصيمةالنّ  ،لممساكف وواجياتيا

مط الحياتي ر النّ اتج عف تغيّ النّ  الفناء( المخزف، ،)مآرب ،فضاءات جديدة داخؿ المسكف ظيور -
 كاف.واالقتصادي لمسّ 

المستوى المادي  مجاؿ لمتنافس عمى أساسإلى  ،ومتكاممة ومتكافئة متجانسةؿ المجتمع مف كتمة تحوّ  -
 (.الطبقيةوالثقافي)

 فأصبحت عالقة تراثية وتاريخية. ،عالقة الفرد والعائمة عالقة بمراقبة وحماية -
كف والمنافع ز عالقتيا باالشتراؾ في السّ تتميّ  ،مجموعة اسر خاضعة لسمطة األبويف ،كانت العائمة -

ز باالستقاللية في السكف وتتميّ  ،ثـ أصبحت أسرة تقتصر عمى األب واألـ واألطفاؿ ،والكسب والمعاش
 كف اليومي.ر نمط السّ وانعكس ذلؾ عمى تغيّ  ،والمنافع والكسب والمعاش

واستيراد أنماط معيشية وسكنية  ،كاف نحو مدف الشماؿرقات وازدياد في حركية السّ تطور شبكة الطّ  -
ر سمبا اثّ  ،وكذلؾ كثرة اليجرة عف المنطقة وبالتالي دخوؿ ثقافات غريبة عف المجتمع ،المنطقةغريبة عف 

 نمط السكف المحمي. مىع
ؿ الجيات المسؤولة في حماية التراث المبني، مماطمة وعدـ  تدخّ و  ،عؼ المادي بالنسبة لممواطفالضّ  -

 سع بينيما.ة تتّ ترؾ اليوّ 
العمؿ، أصبح المستقر مكاف العمؿ، بحكـ التجارة و ، لكف وادي مزابالمستقر العاـ بالنسبة لممزابي  كاف -

نحو أرضو  بنسبة في مكاف عمؿ الوالد، حيث ال يصبح لديو رابط قوي مّما أّثر في الجيؿ الذي استقرّ 
 عمما أّنو سيكوف الوريث الشرعي لذلؾ اإلرث. ،وقيـ محمية تراثية بع الحفاظ عمى مقوماتو مف عمارةوبالتّ 
يجعؿ العامة مف الشعب يتخذ  ،اإلىماؿ والجيؿ بقيمة المعالـ األثرية، وتدىور المستوى الثقافي العاـ -

فيزيدونيا خرابا وتيدما وأحيانًا القضاء عمييا  ،يائمحاجر يأخذوف أحجارىا ومواد بنا األطالؿ األثرية
 التي تعاني منيا القصور المندثرة.وىي اإلشكالية  ،تماما

االنتقاؿ مف العائمة إلى األسرة، ومف نمط اقتصادي يقـو عمى  حيث تـّ  ،التحوؿ الذي مس بنية األسرة -
عمى  ،الفالحة والتجارة إلى نمط جديد يقوـ إضافة إلى التجارة عمى الصناعة واألعماؿ اإلدارية والخدمات

تقطنيا عائمة واحدة وىذا ما يعكس حاجة السكاف الى المجاؿ  مدينة% مف مساكف ال44حسب االستبياف 
اكثر مف عائمة يضـ المسكف التقميدي  الماضي حيث كافعمى عكس  ،الفردية ستقالليةالااكثر وظيور 

   .2ـ100بالرغـ مف صغر مساحة المسكف الذي ال يتجاوز
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حيث أصبح  ،لغ عمى الحياة االجتماعية لمفردكاف لو األثر البا ،التطور االقتصادي التي تشيده المنطقة -
وىذا ما يظير جميا  ،غالي في البناءوى االستيالؾ والتّ الفرد المزابي يتطمع إلى الحداثة، وىذا بارتفاع مست

مف المعاينة الخارجية لممساكف التي يظير عمى بعضيا وجود زخارؼ وشرفات لـ تكف تعرؼ مف قبؿ 
 .التكامؿ الّموني والّشكمييوّحدىا حيث كانت المساكف 

 غيرعمى العمارة، فجعؿ منيا خميطا  انعكس االقتصاديةبتغيير الوظائؼ  االجتماعيةتغيير العالقات  -
 ال متجانس، ويمكف أف نرجع ذلؾ إلى ما يمي:متكافئ و 
  ّاالجتماعيةؾ الروابط تفك. 
 االعتمادالناتج عف تحوؿ في فمسفة قيمة الفضاء إلى  ،التغيير في القيمة العقارية لألراضي 

 عمى القيـ المادية فقط.
 وبالتالي صياغة  ،المجتمع عمى الثقافة المعاصرة، ساىـ في صنع ذوؽ وفكر جديد انفتاح

ر سمبا عمى العمارة التقميدية التي أصبحت مع ظيور النمط ا أثّ ممّ  ،حديثةاجتماعية ممارسات 
ال تستجيب إلى حد ما إلى النمط الحياتي المعاصر )ظيور مواد بناء الجديد  االستيالكي

 حديثة مع تقنيات متطورة نتج عف ذلؾ أشكاؿ غريبة عف النمط المعماري المحمي(.
 :اإلدارية عواملال -1-4
مراكز القرار  صنع واتخاذ روتعذّ  ،مف جية ة المخصصةالمادي قمة األغمفةنتجت ىذه المشاكؿ مف    

 ، وىي:وتعددىا مف جية اخرى
رضوخا ف كانت فيي شكمية وادارية و وا   ،اصةالخّ سات العمومية و تشاركية بيف المؤسّ ال توجد مقاربات  - 

 .قة عمى المشروع ألف اليدؼ الربحلتسييؿ وتسريع عممية المواف
ف اقترحت ال توجد استراتيجية واضحة لحماية التّ  - ـّ تطبيقيراث المبني، وا  ا يكوف بعد فإّف دراستيا أوال ث

، ط الدائـ لمقطاع المحفوظ بوادي مزابلمخطّ االتراث المبني، وىو حاؿ  تدىوربعد و  مرور السنوات الطواؿ
الذي أصبح عالة عمى التراث المبني ألف كؿ المصالح واألعماؿ مربوطة بو، في حيف التجاوزات 

ـ شيد الّتراث المبني تدىورا 2008لضبط في ىذه الفترة، خاصة منذ والتدّخالت عميو مستمرة بؿ ومرّكزة با
 .رىيبا في كّؿ المجاالت

المصادقة عمى الممفات الخاصة بالترميـ، مف أعمى اليـر وىو الوزارة الذي البيروقراطية في دراسة و  -
 ىي البمدية.د لمتراث المادي إلى أصغر ىيئة و يحتوي عمى مكتب واح
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بع البرامج الخاصة بالترميـ، حيث ال توجد مبالغ مالية استعجالية رميـ يتّ لعمميات التّ التسيير المالي  -
 لممبنى الذي يحتاج إلى تدخؿ استعجالي. 

 غياب دراسات طويمة المدى.-
ا يترؾ صاحب رميـ تكوف كبرامج، ولكي يصادؽ عمى تمؾ البرامج سنوات مف االنتظار، ممّ عمميات التّ  -

 ىتراء المبنى وطوؿ عممية االستجابة لطمبو.المبنى بيف حتمية ا
مّما  نسبيا ترقية سيؿ وادي مزاب كاف ىو مف يقـو بعممية الترميـ وكانت بنسبة أحسفديواف حماية و  -

 يقوـ بو المقاولوف حاليا، نسبة إلى حاؿ التراث المبني حاليا وعف ما كاف عميو قديما.
 راث المبني بأكممو.دخؿ عمى التّ رميـ  غير كافية لمتّ صة لعمميات التّ القيمة المالية المخصّ  -
 التقنية:العوامل  -1-5

عمى الرغـ مف 1بالقوانيف الوطنيةو  ،رميـالتّ و  ءبعرؼ العمراف المحمي في البنا والعمؿ قيدعدـ التّ   -
 وجودىا.

 .يضا( مخطط شغؿ األر POSعدـ احتراـ ) -
 التي تمت بطريقة غير تقنية ومدروسة ىا،إنجاز  وطرؽ مياه الشرب وقنوات الصرؼ الصحي قنواتقدـ  -

 . ودوف عمؿ تشاركي
 (85،84)الصورةحي عمى الواجيات العمرانية.رؼ الصّ بروز قنوات الصّ - 
وسعات الجديدة في أماكف لتّ د بعض اتوج حيث ،في اختيار مدف جديدة وبعد النظر نسيؽياب التّ غ -

 ،رقاتحي والماء والغاز وحتى الطّ رؼ الصّ قنوات الصّ شؽ  في كؿامش تبسبّ  ،ذات ميؿ شديدصخرية و 
 دة بفيضاف الوادي.في مناطؽ ميدّ مف، و مع تكاليؼ باىظة الث

 نقص الكفاءة المينية والتقنية لبعض المقاوليف والبنائيف في مجاؿ الترميـ. -
مما أدى الى ظيور سوء تفاىـ وتجاوزات مع صاحب  ،دقيؽ لممقاوليف والحرفييفالالغير  االختيار -

 المسكف المعني بالترميـ.
عادة بنائو دوف  سكنوفأكثرىـ يريد تيديـ م ،عدـ معرفة المواطنيف وتفيميـ ليدؼ ىذه العممية وحقيقتيا - وا 

 .األثريةالنظر لقيمتو 
 قاوؿ.إلنجاز أشغاؿ موازية لألشغاؿ المعينة في دفتر الم مسكفتدخؿ صاحب ال -

                                                           
1
 .40المرجع السابؽ، ص: حبيبة بوزار، - 
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، في بعض مدينةنقص المياه المستعممة في تحضير المواد الخاصة كالجير واإلسمنت في أعالي ال -
 األحياف تصؿ مدة انقطاع الماء مف الحنفية مدة أسبوع او أكثر.

 عدـ وجود مكاتب دراسات متخصصة في ميداف الترميـ والمتابعة. -
لى أ ،تصاميـ رخص البناء إليو ىو أفّ  االنتباهومما يجدر  - مد غير بعيد تعطى مف طرؼ كانت وا 

 الخاصة بالمنطقة. الوطنية والعرفية القوانيف تحتـرفكانت النتيجة مشاريع ال  ،دراسات غير مؤىمةمكاتب 
تكويف الميندسيف كاف مرتكًزا عمى ثقافة غريبة عف الثقافة الجزائرية ذات البعد اإلسالمي ضمف  -

 ية خمصنا إلى أف:اإلجابات الشفو 
 .الختصاص وتعبر عف الطبقة المثقفةألف ىذه الفئة المستجوبة تمثؿ أصحاب ا أوال:   
 ف ىذه الفئة تساىـ في البحث العممي والتسيير في كؿ مف مجالي التييئة والتعمير.أل ثانيا:   
 : واألمنية السياسيةعوامل ال -1-6
وانتياجو سياسة القضاء عمى  ،الفرنسي لمجزائر االستعمار نتيجة واألمنية السياسية األوضاعأّترث  -

 مؼتّ لاو  التخريب عوامؿ ما يعتبر مف بيف ،ية الوطنيةميوّ لطمس  األثريةة و التاريخي الموروثات الحضارية
 .لمدف مزاب ومعالميا

في تطبيؽ غياب إرادة سياسة حقيقية في حماية التراث الثقافي، وذلؾ مف خالؿ عدـ تفعيؿ أو اإلصرار  -
الترسانة القانونية التي تفي وتكفي لحماية تراثنا المبني، وموضوع حماية التراث مف األولويات المتأخرة وما 

لى مؤسسات تأمّ  القوانيف ف تطبيؽ يشيد عمى ذلؾ الواقع المعاش الذي يفتقد إلى خطة استراتيجية حقيقية وا 
 .وحماية التراث األثري

المعالـ تخريب وحرؽ راث المبني بشكؿ مباشر، في ىدـ و وتطوراتيا، أّترث عمى التالفتف الداخمية  -
، في حد ذاتيا في حرؽ وتخريب المؤسسة التي تعني حماية التراث المبني في منطقة وادي مزابو األثرية، 

 (129)الصورةترقيتو"."ديواف حماية سيؿ وادي مزاب و  ىيو 
 طبيعية:العوامل ال -2

المعالـ األثرية بشكؿ مباشر، وفي حالة ية  تؤثر عمى المباني و البيئ ياخصائصو  بيعيةالطإّف العوامؿ    
عدـ أخذ التدابير الالزمة ينتج عنيا أضرار جسيمة، ومف بيف العوامؿ التي تساىـ في تمؼ التراث المبني 
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العوامؿ البيولوجية والميكانيكية والطبيعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  بوادي مزاب وتساىـ في زوالو
 :1وىي كالتالي

 األسباب البيولوجية: -2-1
 الفطريات:البكتيريا و  -2-1-1
 مف الحيوية ألنشطتيا زمةالالّ  اقةالطّ  توليد عمى القدرة والفطريات البكتيريا أنواع مف العديد تمتمؾ   

 إلى تؤدي ضعيفة أو قوية أحماض تكويف إلى تؤدي وقد واالختزاؿ األكسدة خاصة ،2كيميائية تفاعالت
 .3البناء في المستعممة المواد ؿتحمّ  أو تآكؿ
 :الحزازات -2-1-2
 اآلثار مواد عمى سريعا نموا الحزازات وتنمو ،والفطريات حالبالطّ  اتحاد نتاج اتواألشنّ  الحزازات   
 .الخارجية األسطح عمى وتنتج عموما الرطبة األجواء في انتشارىا سعويتّ 
 أفّ  حيث ،الخطورة شديد يكوف قد هالمشوّ  تأثيره ولكف ،الحزازات نمو عف اتجالنّ  مؼالتّ  ببطء يستفحؿ   

 تستوجب الحزازات مف الوقاية أفّ  كما ،الييف باألمر ليست بالحزازات اإلصابات مف طحالسّ  تنظيؼ عممية
 .دائمة ومراقبة عناية
 :واألشجار النباتات -2-1-3
 قميال تبعد المباني كانت ولو حتى ،البناء مواد في قاتمزّ  والنخيؿ والشجيرات األعشاب جذور تسبب   
ف ،عنيا  الجذور بسبب المباني تدىور في ـالتحكّ  عممية فإف ،المباني ليذه دورية صيانة نظاـ يوضع لـ وا 
 حاالت في ةخاصّ  جدا ضرورية األثرية لممباني الدورية الصيانة عمميات تبقى لذلؾ ،بالفشؿ سيبوء
 (118)الصورة.الميجورة شبو أو الميجورة المباني
 :واإلنسان الحيوانات -2-1-4
 كالصراصير الحشرات بعض أف ذلؾ ،والتاريخية األثرية المباني عمى سمبا والحشرات الحيوانات تؤثر   
 ضعؼ نقاط إيجاد في ىذا بيسبّ  اممّ  ،الجدراف داخؿ بيوتيا تضع كالفئراف ،القوارض وبعض مؿوالنّ 

                                                           
لنيؿ شيادة الماجستير في نبيؿ بوعويرة، طرؽ حماية المعالـ التاريخية مف خالؿ دراسة أثرية لقصر البحر بقمعة الجزائر، مذكرة  - 1

 .99ـ، ص:2008الصيانة والترميـ، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
قادة لبتر، تأثير الرطوبة عمى المعالـ األثرية، دراسة لبعض معالـ مدينة تممساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اآلثار  - 2

 .41ـ، ص:2007والمحيط، قسـ عمـ اآلثار، جامعة تممساف، 
 .109:، صـ2000 ترجمة أحمد عطية، دار الفجر، القاىرة، ،، تكنولوجيا المواد وصيانة التراث الحضاريتوراكا جورجيو  -3
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 العوارض تآكؿ في تسبب كما ،البناء مواد تحمؿ في تسبب التي اإلفرازات عمى زيادة ،الجدراف في متعددة
 .البناء لسالمة حقيقيا تيديدا يعتبر اممّ  ،قؼالسّ  عمييا المرتكز الخشبية

 ألفّ  ،1بالطوب منيا المبنية وخاصة التاريخية البنايات تمؼ في تساىـ وأعشاشيا فبرازىا الطيور اأمّ    
 توفر وبمجرد نباتات بذور تحوي وقد ،عمييا سمبا مؤثرة البناء مواد مع تتفاعؿ أحماض عمى يحتوي برازىا
 .جذورىا بواسطة تمفا وتسبب تنبت فإنيا المالئـ الجو
 إدراكو وعدـ الممتمكات بأىمية وعيو عدـ إلى عادة راجع وىذا ،تمؼ عامؿ اكبر اإلنساف ويعتبر   

 :المثاؿ سبيؿ عمى نذكر المباني عمى سمبا تؤثر والتي بيا يقوـ التي األعماؿ بعض لخطورة
 تماسؾ عمى سمبا تؤثر اىتزازات عنو ينتج ما وىذا ،وحركة المركبات الحفر آالت استعماؿ -

 .المبنى
 .العديدة والتسربات اؿفعّ  صحي تصريؼ نظاـ غياب ظؿ في لممياه الالعقالني االستعماؿ -
 .المجاورة البنايات عمى سمبا ريؤثّ  والذي بناءىا إعادة دوف المساكف بعض تيديـ -
 األعماؿ التخريبية اليمجية. -
 .األفراد لدى اآلثار مع التعامؿ وعي نقص -

 :الميكانيكية األسباب -2-2
يابا ذىابا متوازف لجسـ تبادلية حركة عف عبارة     تمفا تسبب دةمتعدّ  وحاالت أسباب ىناؾ ونظريا ،2وا 

ف المرور حركة االىتزازات أسباب أشير ومف ،لممبنى انييارا أو خطيرا  كاؼ غير األخير السبب كاف وا 
 لو أضيؼ لو االىتزاز ضغط فإف ذلؾ مع ،االعتبار بعيف وحده أخذ لو المباني في ؼالتمّ  إلحداث
 يجب فإننا ،البيئية االجياداتو  األحماؿ مثؿ البناء عناصر عمى األخرى ىي تؤثر والتي ،أخرى ضغوط

 عمقو تعرجا أف ثبت وقد ،3البناء مواد تحمؿ في تسبب أف يمكف االىتزاز إجيادات أف عمى ـنسمّ  أف
 لممباني ةالموضوع األماف حد عف تزيد رعةالسّ  وىذه ،ثا/ـ0.005 سرعتو اىتزاز سعة يسبب ـ0.02
 كانت التي كالتفجيرات أخرى إنسانية بواعث نتيجة االىتزازات أحدثت وطالما ،ارعلمشّ  والمجاورة القديمة
 آالت أو ،توسعية ألغراض الجبؿ دؾ إلى مستخدميا ييدؼ والتي حاليا الممنوعة( مينا) بالمنطقة تسمى

                                                           
 .157:، صالمرجع السابؽ ، ىزار عمراف، جورج دبورة -1
 .117:، ص، المرجع السابؽجورجيو  توراكا -2
 .129 -128:نفسو، ص -3
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 قوية ترددات واآلالت التفجيرات ىذه تبعث بالمقابؿ لكف الغرض لنفس الخوازيؽ تدؽ التي الحالية الحفر
 (113،112وأثر حركة المركبات النفعية.)الصورة1المباني عمى سمبا التأثير في بتسبّ  وضعيفة

 :يمي كما االىتزاز عف اتجالنّ  مؼلمتّ  حساسية األكثر المعمارية العناصر تحديد يمكف
 .منفصمةال شبو أو بالجدراف جيدا المرتبطة غيرال الطبقات تمؾ ةخاصّ  وبصفة التمبيس طبقات -

 (104)الصورة
 (79)الصورة عة.الجدراف المتصدّ  -
 ،المالط ،الجدراف ثؿم اإلنشائي بالييكؿ جيدا المرتبطة غيرال المباني في غرىالصّ  العناصر  -
 في بيسبّ  قد العناصر ىذه اىتزاز أفّ  إذ ،المنفصؿ أو جيداال الترابط غير وبالطّ  مف المبنية الجدراف
 .المالط طحف
التي  ،سقط بداخميا األتربةسع أكثر أثناء االىتزازات المتكررة وقد تقد تتّ  ،االىتزازات شروخاب كما تسبّ    

ب زيادة عمى الماء الذي يتسرّ  وضعو إلى ما كاف عميو في السابؽ، ىا لدرجة أنيا ال تسمح بإعادةقد تمأل
األمالح  رة كتبمورعمميات مدمّ ب في وقد تتسبّ  ،اء االىتزازاتنة مف جرّ قيقة المتكوّ روخ الدّ داخؿ الشّ 

مؼ الكيميائي التي تمتد أو المياجمة بعوامؿ التّ  ،قيع عند انخفاض درجة الحرارة خاصة ليالوتشكيؿ الصّ 
 ميا.تتخمّ اد البناء و داخؿ مو 

 األسباب الطبيعية: -2-3
 المياه: -2-3-1
 مؼلمتّ  عديدة أنواع مف العامؿ ىذا بويسبّ  لما ،األثرية المباني تواجو التي المشاكؿ أكبر مف الماء يعتبر   

 :مثال المباشر وغير المباشر
 تحمؿ مصدرىا يكوف وقد ،واألساسات المالط ؿتحمّ  في رئيسيا سببا الحمضية األرضية المياه تعتبر   

 تسرب مثال أخرى مصادر مف األرض تموث اءجرّ  يكوف أو( الذبوؿ حمض) العضوية الكائنات بعض
 اليواء فّ أل حمضية تكوف ما غالبا األمطار ومياه الشرب، مياه قنوات حتى أو الصرؼ شبكات مياه

 جدا ضعيؼ حمض وىو ،الكربونيؾ حمض مكونا الماء في يذوب الذي الكربوف أكسيد ثاني عمى يحتوي
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 في الذائب الكربونيؾ حمض الف أسرع بطريقة تياجـ أف يمكف الجير ومالط الجيري الحجر حبيبات لكف
 .1محموؿ بكربونات إلى وتحويميا الكالسيوـ كربونات بتحميؿ يقوـ الماء
 المساـ قطر قؿّ  ماكمّ  ونّ أ حيث ،عريةالشّ  يةالخاصّ  ،بالماء أساسا قةوالمتعمّ  مؼلمتّ  بةالمسبّ  العوامؿ ومف   

 وجود مع ذلؾ يتزامف وقد ،األرضية الجاذبية عكس بسرعة المساـ داخؿ المياه ارتفعت اإلنشائية لممواد
 تمفا مباشرا مالحاأل ىذه بوتسبّ  ،طحالسّ  عمى األمالح تبمور مف يزيد بدوره الذي الماء في الذائبة األمالح

 .2جماليتو تشويو عمى زيادة المبنى عمى
سقوط األمطار الفجائية في وادي مزاب سببت في فيضانات مدمرة أضرت باألخضر واليابس في    

 جميع المراحؿ التاريخية، مما أضر بالمعالـ األثرية خاصة مساكف الواحة ومنشآت الري.
 :الحرارة -2-3-2
 مداىا وتباعد استقرارىا عدـ بسبب ذلؾ ،المعمارية لممنشآت التمؼ عوامؿ مف عامال الحرارة تعتبر   

 في غييرلمتّ  ضتتعرّ  ياأنّ  أي ،حرارية دورات إلى البناء مواد فتخضع موسميا أو ،والنيار الميؿ بيف يوميا
 ارتفاع عند المواد ىذه دتمدّ  إلى تؤدي ياألنّ  ،مؼلمتّ  ىاـ مصدر تكوف الدورات ىذه مثؿ ،الحرارة درجات
 لحاالت حتمية نتيجة البناء مواد أبعاد في غييرالتّ  ويصبح ،انخفاضيا عند وانكماشيا الحرارة درجات
 أكثر تكوف الطولية القطع ألفّ  وىذا ،الطوؿ اتجاه في نسبيا غييرالتّ  ويزداد ،ةالمستمرّ  صوالتقمّ  دالتمدّ 

 ينتج الجدراف ياداتاج تأثير تحت صوتقمّ  دتمدّ  مف الحركة ىذه تكرر عند ،3األخرى مف لمضغوط عرضة
 إلى تعود ال ما غالبا يافإنّ  والشقوؽ الشروخ ىذه ظيور وعند ،المعمارية العناصر في وشقوقا شروخا عنيا
 .فشيئا شيئا عياتوسّ  إلى ويؤدي الشرخ داخؿ يسقط البناء مواد حطاـ فّ أل وىذا ،األصمية حالتيا

 :الرياح -2-3-3
 عمى المباشر مؼالتّ  أنواع مف نوع وىو ،النقري بالتآكؿ يسمى ما مميةالرّ  والعواصؼ الرياح بتسبّ    

 مؼالتّ  مف النوع ىذا سـيتّ  ،المسامية المواد ؿتحمّ  نماذج مف نموذجا وتعتبر ،اريخيةوالتّ  األثرية المباني
 غير األسطح وىي زةمميّ  مناطؽ في األخيرة تتـّ  حيث ،التآكؿ عمميات حدوث في غيره عف بتميزه

 يدّ تؤ  ،صغيرة حفر أو عميقة تجاويؼ النياية في ؿيشكّ  اممّ  ،الرياح قوة مع مباشرةال والمواجية المحمية
 طحالسّ  تحت حتى يحدث رالتبخّ  ألفّ  ،جدا جافة المادة ىذه تبدو أف إلى ،األسطح مف المياه رتبخّ  الى

                                                           
 .74-73:، صـ1992واكد خميؿ إبراىيـ، أسباب انييار المباني، دار الكتب، القاىرة،  -1
 .37قادة لبتر، المرجع السابؽ، ص: - 2
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 مؼالتّ  بعمميات ؿيعجّ  فيو ذلؾ عمى عالوة ،1لمرياح المواجية المعمارية العناصر في ىشاشة بيسبّ  اممّ 
 تزداد كما اليواء دوامات بسبب الفجوة داخؿ سرعتيا تزداد ياحالرّ  ألفّ  ،السطح في فجوة تحدث عندما
 .المساحة ىذه في والتبخر النقر عممية

 :الرطوبة -2-3-4
 غير أو األمطار مياه مثؿ ،المباشر بتأثيرىا األثرية المباني تمؼ عممية تسييؿ في الرطوبة تساىـ   

 (83،82)الصورة:مثال طوبةالرّ  مصادر عوتتنوّ  والصقيع كالبرد المباشر
 .2المبنى إنشاء عند المالط في الماء استعماؿ في ؿويتمثّ  المبنى إنشاء أثناء الداخمية طوبةالرّ  -
 الرطوبة مف كبيرة كمية تنتج حيث الطبيعية فاتوالتصرّ  اإلنسانية األنشطة عف اتجةالنّ  الرطوبة -

 لألنشطة الكثيرة األمثمة ومف الماء بخار تكثيؼ ظاىرة أسباب أحد تعتبر الرطوبة وىذه ،الجو في
 .الخ..الحمامات ،المالبس غسيؿ ،نفسالتّ  عممية اإلنسانية
 ويتخمؿ األثرية البنايات داخؿ التغمغؿ في ينجح األخير ىذا أف حيث الصقيع نتيجة طوبةالرّ  -

 .البناء مواد مسامية خالؿ مف أو البناء ىياكؿ عمى الموجودة والشروخ الفراغات
الدفاعية في بأنواعيا الدينية والمدنية و  التراث المبني دراستنا تبيف لنا أفّ  ما استعرضنا في مف خالؿ   

حوالت رات كانت نتيجة التّ الت والتغيّ دخّ ىذه التّ  وأفّ  ؿ عميو،يشيد مختمؼ أشكاؿ التدخّ  ،وادي مزاب
وما تممييا مف متطمبات الحياة الحديثة مف وسائؿ نتيجة العصرنة ، و الثقافيةو  االقتصاديةو  االجتماعية

وكذا  ،وعدـ وعي المواطنيف بالتراث توزيع المجاؿفوضى البناء و ومواد  تقنيات ييرتغو ، الراحة والرفاىية
الغير مدروسة لربط مختمؼ  التعميرو  عمميات التييئة مثؿ المصالح المحمية،سوء التسّيير واإلدارة لبعض 

اىمت في تدىور التراث س األسباب التي، ىذه مف بيف العوامؿ و لعمميات الترميـ التي أجريتو  الشبكات
المجتمع و المبذولة مف طرؼ الدولة  والمساعي ، رغـ المجيوداتداخميا وخارجيا همظير  تشويوالمعماري و 

 .المدني
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تسميط الضكء عمى نا حاكلالتراث المبني في منطقة كادم مزاب،  حالةك  كضعيةا استعرضنا سابقا لم  م    
 التراثلتسيير كحماية  مؤس سة أنشأت أىـمف خبلؿ كاقع االستراتيجيات المتبناة في منطقة كادم مزاب، 

في  مساىمتياك  أىميتياك  أك سمبياتيا إيجابياتيا برازإل ،المطبقة فيو القكانيفك اآلليات ك  ،المبني بالمنطقة
ؼ نا نتعامؿ مع مكقع مصن  أن   االعتبارمع األخذ بعيف  ،أك العكس كأصالتو التراث المبنيالحفاظ عمى 

 ،الزمف مف مراحؿ عبر إلنسانيا المحمي خبرات كتجارب تراكـكالذم كاف نتاج  ،عالميك  كطنيكتراث 
 .ليصؿ إلى األجياؿ القادمة كما كصؿ إلينا كنساىـ في تمديد عمره كاستمراريتو ديمكمتو لو ضمفلن

تمتزج اآلليات كاالستراتيجيات في منطقة مزاب بيف المؤسسات المخكلة ليا إدارة التراث المبني في    
كالمجالس المحمية  كيسيرىا ديكاف حماية كاد مزاب كترقيتو بشكؿ خاصالمنطقة كالتي يمثميا كيجمعيا 

 المسيرة لمتراث المبني في المنطقة. كالبرامج النظـ العرفية، كالقكانيف التشريعية ك بشكؿ عاـ المنتخبة
 :1زاب وترقيتوديوان حماية سيل وادي م -1

ادة ىيكمة أنشئ بمكجب عممية إع ،إداريةزاب كترقيتو مؤسسة عمكمية ذات صبغة ديكاف حماية سيؿ م   
جانفي  27" كالذم يعكد تاريخ إنشائو إلىة الدراسات كالترميـ لكادم مزابكرش" ما كاف يسمى سابقا بػػ

 :متمحكرة حكؿحيث كانت ميامو كقت ذاؾ منصبة ك  ـ1970
 زاب.خية كاألثرية لمنطقة كادم م* إبراز القيمة التاري

 بخصكص أىمية الحفاظ عمى التراث المعمارم كالعمراني.* اإلعبلـ كتحسيس المحيط 
 كتشكيؿ مخزكف كثائقي حكؿ المكاقع األثرية.* إنجاز دراسات متخصصة 

 .2ف كالميتميف كمد يد المساعدة ليـ* استقباؿ الطمبة كالباحثي
يـك في ترسيخ مف ميـبدكر  ،زابكرشة الدراسات كالترميـ لكادم م زيادة عمى أعماؿ التصنيؼ قامت   

غـ مف بالر   نسبيا قةفكانت الميمة مكف   كالعمراني، مبنيناية بالتراث الزاب كالعالحماية كترميـ معالـ كادم م
رت سمبا عمى السير العادم لممؤسسة بفعؿ افتقار الكرشة إلى التي أث   ،كجكد بعض الصعكبات كالعكائؽ

ئؿ كفاية الكسا عدـك ذلؾ عمى االستقبللية المالية كعدـ تكفرىا ك ،ثقؿ الكزف في اتخاذ القرارات مف جية
 .3المادية كالبشرية مف جية أخرل
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ـ 1992نكفمبر 17الػمؤرخاف في  92/420ك 92/419كبمقتضى المرسكمػيف التشريعيػف رقػـ: 
عا ليذه كىكذا كتب ،1إلى " ديكاف حماية سيؿ كادم مزاب كترقيتو"تمت ترقية المؤسسة مف كرشة دراسات 

ت تحظى باستقبللية مالية فأصبح ،مت صبلحيات المؤسسة الحديثة النشأةالكضعية القانكنية الجديدة تدع  
اال ال يمكف ميا كتأثيرىا إلى درجة أصبحت معيا شريكا كطرفا فاعبل كفع  ع محيط تدخ  مثمما تكس   كمعنكية،

كالمعمارم عمى مستكل  النطاؽ العمرانياالستغناء عنو أبدا كؿ مرة تعمؽ األمر فييا بعممية تنصب في 
 .2سيؿ كادم مزاب

 :3ميـــام الديوان -1-1
 .حماية تراث كادم مزاب -
 .مفعكؿ فيما يتعمؽ بالتراث المصنؼارم الشريع الس  الحرص كالسير عمى تنفيذ الت   -
الجديدة كفي  استثمار الطابع المعمارم المحمي عف طريؽ تعميـ المجكء إليو كاستعمالو في البناءات -

 .4عمميات التييئة العمرانية
 .كمكاد البناءاستثمار البحكث في مجاؿ المسكف  -
 المكاقع األثرية. تنمية كدمجإجراء البحكث ك  -
 (134)الصكرةحكؿ المكاقع األثرية كالطبيعية.تشكيؿ رصيد كثائقي ) أرشيؼ ( -
 (133،132)الصكرة .ػػػيطكتنشيط المح جميكرالنشاط البيداغكجي كاإلعبلمي كالتحسيسي لػفائدة ال -
 دعـ كترقية األنشطة الحرفية التقميدية. -
 .ؿ عممية جديدة لمبناء أك لمتييئةإبداء اآلراء بخصكص ك -
 
 
 
 
 

                                                           
1

  .12، ص:المرجع السابؽ، 92/420ك 92/419المرسكماف التنفيذياف رقـ  - 

2
 .04ص: المرجع السابؽ، ،...ة مسيرة رائد، توكترقي ديكاف حماية كادم مزاب - 

3
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المدير
 

 دائرة الوحائق والبحج

 والتنشيط

 

 دائرة حمايت وترقيت

  التراث

 مصلحة الوثائق

  والمطبوعات

مصلحة البحث 

 والتنشيط 

مصلحة الحماية 

  والوقاية

 مصلحة المراقبة

  واالستصالح

 مصلحت اإلدارة والماليت

قسم الموظفين 

 يةوالمال

قسم الوسائل 

 العامة

 :1الييكمة التنظيمية لديوان حماية وادي مزاب وترقيتو -1-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  
 
 
 
 :19742-1961زاب ورشة م -1-3

 -رافيرك–كاف قرف الثامف عشر، فقدالمنطقة منذ ال زاركاالذيف  الباحثيف أنظار استمياـكاف محط زاب م
، فبفضؿ ىذه ـ1949كىذا مف خبلؿ زيارتو األكلى لممنطقة سنة  ،زابتراث م ليميـأف مف بيف الذي

التي قدمت لو تصكرا عميقا في ذىنو لحضارة تشيد عمى إبداع األكليف حتى كاف مدرسة لبعض  ،الزيارة
 .3زيو كغيرىـبي الخبراء العالمييف في مجاؿ الفف كاليندسة أمثاؿ لكككر

                                                           
1  - http:// www.opvm.org /   

2
 ـ.2015أكتكبر 27ديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو، ب ممحؽ الحفظ كالتثميف ،بمة مع السيد: بغباغة عبد العزيزمقا - 

3
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زاب بيف را رىيبا في صكرة مالحظ أف ىنالؾ تغي  زاب، زيارتو إلى م -رافيرك–مع بداية الستينيات عاكد 
الحديث كالذم امتد بشكؿ عشكائي، إلى الستينيات، ىذه الصكرة التي تشكىت بفعؿ العمراف األربعينيات 

كىذا  ،إلى محاكلة إيجاد حمكؿ مف أجؿ تيذيب ىذا العمراف -رافيرك–بفعؿ ىذه اإلشكالية العمرانية عمد 
لفعؿ كبعد مف خبلؿ دراسة تحميمية عميقة إليجاد حكار بيف ىذيف النمطيف مف البناء بالمنطقة، كبا

سنكات  خبلؿزاب خططا رئيسيا تفصيميا لسيؿ كادم مأف ينجز م استطاعالتصكرات التي كضعيا، 
ساعده كثيرا في الكصكؿ إلى حقائؽ جديدة عف  -رافيرك –، ىذا اإلنجاز المعمارم لػـ1960-1962

 .1زابلعمراف القديـ كالحديث في ماإلشكالية الجدلية بيف ا
مف قبؿ  ـ1965مو بأف يعيف ميندسا رئيسيا سنة أى   -رافيرك –كىذا الجيد لػ بفضؿ ىذا اإلسياـ الجدم

كزارة اإلعبلـ كالثقافة الجزائرية، ىذا المنصب ساعده كثيرا كفتح لو المجاؿ كاسعا لممضي قدما في إيجاد 
بالنيكض بقطاع تراث المنطقة كترقيتو كتطكيره في نسؽ معمارم  -رافيرك–بدأ مية، أرضية عمؿ رس

–التي أنجزىا أخذ قالبا أصيبل ممزكجا بالعصرنة، فقد ظير ىذا النمط بفضؿ بعض المشاريع العمرانية ي
مف خبلؿ بعض المنشآت اإلدارية  ـ1974إلى غاية  1966زاب كىذا بيف سنكات شخصيا في م -رافيرك

نجاز مسكف لمسيد مرغكب ببني يزقف سنة 1966كالسكنية، كإنجاز مقر البريد بغرداية سنة  ، ـ1968، كا 
 .2ـ1974كأخيرا إنجاز تجمع سكني في حي سيدم اعباز بغرداية سنة 

بسيؿ كادم الحديث  تعد بمثابة تجربة نمكذجية في البناء -رافيرك –إلنجازات التي قاـ بيا ىذه ا إف  
أيف تتفنف فيو أنامؿ البناء لتشكؿ بناء ذك قالب عصرم مزج فيو بيف األصالة كالحداثة،  كالذم مزاب،

حديث لكف ذك مكاصفات المعمار القديـ مف خبلؿ استعماؿ مكاد البناء المحمية، كبالرغـ مف المعارضة 
زاب تعد كنمكذج ريادم لحديث بماء افي البن -رافيرك–بعض السكاف، فإف تجربة الشديدة مف قبؿ 

Projet pilote  كاف ىدفو األكؿ ىك محاكلة ترقية النمط المعمارم القديـ كصبغو في أسمكب حديث
 يتماشى مع متطمبات العصر.

مف قبؿ البعض ال سيما مف قبؿ  استحسانااألكلى في الميداف كالتي أظيرت  -رافيرك–بعد تجارب 
ف مف تقنييف كمف ككادر عممو رفقة طاقمو المتكك   -رافيرك–اصؿالجزائر، ك  الييئات الكصية الرسمية في

قرير مفصؿ عف كضعية في تحضير ت  -رافيرك–جزائرية كأجنبية تمقكا تككينا ميدانيا كبإشراؼ منو، فكر 
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زاب، كبالمكازاة مف ذلؾ ىك محاكلتو إيجاد مؤسسة قائمة بذاتيا تؤىمو لمعمؿ رسميا، كبالفعؿ العمراف في م
 27كىذا بمكجب قرار كزارم مؤرخ في  –زاب كرشة لمدراسات كترميـ سيؿ كادم م -فقد تـ رسميا إنشاء 

 .1ـ1970جانفي 
مكعة مف األكلكيات عمى مج-سيؿ كادم ميزاب كرشة لمدراسات كترميـ -في البداية انصبت جيكد

 :منيا
عبلـ كتحسيس المحيط بضركرة مشاركتو في الحفاظ     إبراز القيمة التاريخية كاألثرية ليذا اإلرث، كا 

ية عمى ىذا المكركث، كأيضا إنشاء رصيد كثائقي ضخـ مف خبلؿ جرد أكبر عدد مف المعالـ األثر 
نجاز رصيد أرشيفي مف ككذا مف خبلؿ الرفكعات الصكر  المنتشرة عبر ربكع سيؿ كادم مزاب، كا 

كرشة لمدراسات كترميـ سيؿ  -مياـ  اقتصرمف جية كمف جية أخرل ممعالـ التاريخية، ىذا لاليندسية 
كىذا مف خبلؿ التكجييات  ،في محاكلة إيجاد حكار دائـ بيف الكرشة كبيف السكاف –كادم مزاب

يـ المتعددة عبر ربكع سيؿ كادم البناء كالترم ـ لممفات التعمير كممفاتكالتصحيحات المعمارية التي تقد  
 .2تيا مع العمراف التقميدمزاب مع  محاكلة مطابقم

كدعما مف قبؿ السمطات  استحساناكطاقمو لقيت  -رافيرك -ىذه الديناميكية الفعالة مف قبؿ إف  
عف سيؿ كادم ؿ تحضير تقرير مفص   فبعد الجيكد المقدمة في الميداف ، فكر ىذا األخير في ،العمكمية

الفعؿ فقد صدر زاب كالنظر في إمكانية تصنيفو كتراث معترؼ بو رسميا مف قبؿ الييئات المعنية، كبم
زاب كتراث كطني مف قبؿ كزارة اإلعبلـ ار كزارم يقضي بتصنيؼ سيؿ كادم مقر   1971جكاف  26في 

 كالثقافة الجزائرية.
تجاكز الخمسة ازات، ففي كقت قياسي قصير ال تنجزاب حقبة ثرية باإلفي م -رافيرك-لقد كانت حقبة 

 .3، أصبح تراث سيؿ كادم مزاب ذك بعد إنساني1974- 1960عشر سنة 
 :4م1991إلى 1975زاب من ورشة م -1-4

مف منتصؼ  –زاب كرشة لمدراسات كترميـ سيؿ كادم م -في إدارة كتسييرتعاقب عدة مسؤكليف 
كالمتمثؿ في إعطاء التكجييات كالتصحيحات  ،يبالعمؿ التقنزت تمي  ك  السبعينات إلى بداية التسعينيات،
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إضافة إلى ذلؾ  المعمارية كتقديـ الرخص لممفات التعمير كممفات البناء كممفات التيديـ كالتجزئة كغيرىا،
ية المنتشرة إثراء الرصيد األرشيفي لمكرشة بالقدر األكبر مف الرفكعات اليندسية لمختمؼ المعالـ التاريخ

 زاب، مع بعض المحاكالت التحسيسية البسيطة لفائدة السكاف.ربكع سيؿ كادم م عبر
 التراث العالمي مف قبؿ منظمة ضمف زاب في قائمة المناطؽ المصنفةإدراج منطقة سيؿ كادم متـ    

 .1ـ1982اليكنسكك سنة 
 :2زاب وترقيتوديوان حماية وادي م - 1-5

مف خبلؿ  ،زاب بداية مف التسعينياتم التي عرفيا سيؿ كادمرات السريعة كالرىيبة أماـ التطك     
لبناء المعمارم التقميدم البناءات الممتدة في كؿ ربكع السيؿ كبشكؿ عشكائي، كالتي ال تتبلءـ مع ا

 –زاب كرشة لمدراسات كترميـ سيؿ كادم م -نظرنا الفتقاره المنظر الت راثي لممنطقة، ك شك  الذم  المحمي
ظير نكعا مف  كعدـ االستقبللية المالية كنقص الكسائؿ مف جية أخرل ،إلى اتخاذ القرارات مف جية

 ،العجز مف قبؿ  الكرشة في مجابية ىذا التطكر العمراني الرىيب أماـ ىذه الكضعية العمرانية الجديدة
 كالتي مر عمى تأسيسيا أزيد مف عشريف سنة تقريبا.

لمسايرة الكضع بكؿ ما  ،جديدة ليذه المؤسسة العمكمية استراتيجية فقد أصبح مف الضركرم اتخاذ
أكتيت مف جيكد إلنقاذ ما يمكف إنقاذه، ىذا العمراف الحديث الذم أصبح ييدد التراث المعمارم التقميدم 

 ، كبمعية السمطات العمكميةأيضا بفضؿ المساعي التي قاـ بيا الطاقـ التقنيالكاحات التقميدية، ك ك لممنطقة 
لكضعية التي آؿ إلييا سيؿ كادم تـ تحضير تقرير مفصؿ عف ا ،كالييئات الرسمية في الدكلة الجزائرية

التي لـ تعد تتساير  –لمدراسات كترميـ سيؿ كادم ميزاب كرشة -المطالبة بإعادة النظرة في مياـزاب، ك م
 .3مع تغيرات الكضع الراىف لمسيؿ

مف قبؿ الييئات العميا لمببلد بضركرة إعطاء المصداقية أكثر ليذه  كالمنطقي ـ المكضكعيكبفعؿ التفي  
إعطاء الصبلحيات الكاممة  كمف أجؿعة في المجاؿ العمراني الحديث بمزاب، الكرشة إزاء التطكرات السري

،  -كرشة لمدراسات كترميـ سيؿ كادم ميزاب -في الكضع العمراني، فقد تـ ترقيةمف أجؿ التحكـ ليا، ك 
كىذا بمكجب مرسكميف تشريعييف رقـ:  -زابديكاف حماية كترقية سيؿ كادم م –سة تدعىإلى مؤس

 .ـ1992نكفمبر 17كالمؤرخ في  420/92ك 419/92
                                                           

1  - http:// www.opvm.com/    

 ـ.2015أكتكبر 27ديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو، ب ممحؽ الحفظ كالتثميف، بمة مع السيد: بغباغة عبد العزيزمقا - 2
3

 .06ص: المرجع السابؽ، ،...ة مسيرة رائد، توكترقي مزابديكاف حماية كادم  - 

 



بعاالفصل الر  آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب

 

161 
 

مت صبلحيات ىذه المؤسسة كتكسعت مياميا بفضؿ ىذه الترقية اإلدارية كالقانكنية لمكرشة تدع  
 محكريف أساسييف: كتبن ت لسيؿ كادم مزاب، في كالعمرانيفأصبحت تيتـ بحماية التراث المعمارم كالثقا

 بالدرجة األكلى بترميـ البنايات كالمعالـ األثرية القديمة الميددة خاصة. االىتماـ أوليما: -
الحرص عمى أف تأخذ مشاريع البناء الجديدة في مػزاب بالتكصيات التي حددىا الديكاف،  ثانييما: -   

باحتراـ العمراف كاحتراـ السياحة الثقافية  كاالقتصادييفالمعمارييف كىذا بضركرة إجبار جميع المتعامميف 
كتطكيرىا بالمنطقة كحماية التراث بكؿ أبعاده كتطكيره، كىذا التقيد ينطبؽ عمى البناءات الجديدة 

 .1بناء ذات طابع المنطقة التقميدم كصبغيا بمعايير
 :2مجاالت عمل ديوان حماية وادي مزاب وترقيتو -1-6
 المعمار والتعمير: -1-6-1

خص التجزئة، رخص البناء، ر  )رخص كمراقبة ممفات المعمار كالتعمير يقكـ الديكاف بدراسة   
، إلبداء الرأم كتقديـ مختمؼ التكصيات كالتكجييات في بالتنسيؽ مع مديرية التييئة كالتعمير (التقسيـ...

طبقا لضكابط البناء كعرؼ البناء التقميدم المحمي إطار حماية كترقية التراث المعمارم كالعمراني المحمي 
المتبع، ككذا القكاعد التي ينبغي مراعاتيا كالتقيد بيا أثناء البناء كاإلصبلح مثؿ التقيد بأحجاـ البنايات، 
 كاختيار مكاد البناء المستعممة، ككيفية تمبيس الجدراف كالكاجيات، كاختيار ألكاف الطبلء المحمية المألكفة.

 :3مجال تصنيف المواقع التاريخية -1-6-2
  إجراء الد راسات المعم قة كالمتخصصة المتعمقة بحماية كترميـ اآلثار كالمكاقع التاريخية عبر

 تراب الكالية.
 :إعداد مشاريع تصنيؼ المكاقع التاريخية ضمف قائمة التراث الكطني 
 ـ.1982ـ كتراثا عالميا سنة 1971تصنيؼ كادم مزاب تراثا كطنيا سنة  -
 .ـ1982متميمي سنة  مدينة -
 .ـ1995قصر المنيعة سنة  -
 .ـ1998برياف كالقرارة سنة  مدينتي -
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المتعمؽ بحماية التراث الثقافي، ككذا  ـ15/06/1998المؤرخ في  04/98تبعا لصدكر القانكف رقـ    
منو، المتضم نة كيفية إحػداث القطاعات  41النصػكص التطبيقيػة المكم مة كالمتم مة لو، كال سيمػا المادة 

، كتماشيا مع ىذا التنظيـ الجديد، قاـ الديكاف بإعداد مشركع  إلنشاء القطاع المحفكظ لكادم 1المحفكظة
شخيصا لكضعية تراث سيؿ كادم مزاب المصن ؼ كطنيا كعالميا، مع عرض لقد تضمف الممؼ ت، ك مػزاب

كلقد تـ عرض  ،األسباب كتحديد محيط القطاع المحفكظ، ككذا األفاؽ المستقبمية التي تت بع ىذا التصنيؼ
ـ، حيث تم ت المكافػقة كتزكيتو 27/01/2004:متمكات الثقافية بتاريخالمشركع عمى المجنة الكالئية لمم

 (29)الشكؿ.2كعلممشر 
ص خص  تماعاف المذاف ثـ عرض الديكاف المشركع عمى المجنة الكطنية لمممتمكات الثقافية، في االج    

ت المصادقة كاإلعبلف عف سيؿ كادم مزاب قطاع محفكظ بتاريخ لدراسة كمناقشة ىذا الممؼ، حيث  تم  
 ـ.05/04/2005
 :3مجال التأطير البيداغوجي -1-6-3
تأطير ميداني لعدد ىائؿ مف الطمبة باستقباؿ ك  ،مػزاب كترقيتو كؿ سنةيقكـ ديكاف حػماية كادم    

كبعض المبعكثيف مف المنظمات الكطنية كالدكلية مف داخؿ كخارج  ،كالباحثيف الجامعييف كالصحافييف
بلمية حكؿ كؿ ما يتعمؽ ألجؿ القياـ بأبحاثيـ األكاديمية كالتغطية اإلع ،بالكثائؽ اليامة تزكيدىـك  ،الكطف

 بالتراث الثقافي لكادم مزاب كضكاحيو.
 :4تنظيم الممتقيات الوطنية والدولية -1-6-4
التراث  حماية في مجاؿ ،ات كطنية كدكلية عممية متخصصةتنظيـ ممتقيبديكاف حماية كادم مزاب  يقكـ   

عادة   منيا: ،بإشراؾ خبراء كميندسيف كأساتذة جامعييف محمييف ككطنييف كدكلييف ،لو االعتبارالثقافي كا 
  (131،130)الصكرة
 ـ.1997 الدكلي حكؿ: " ألفية العطؼ ككادم مزاب جانفي الممتقى -
 ـ.1998نكفمبر  الممتػقى الدكلػي الثامػف لمكػكربيػزييػو -

                                                           
1

 .10، ص:41، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانكف  - 

2
  .08ص: المرجع السابؽ، ،...ة مسيرة رائد، توكترقي ديكاف حماية كادم مزاب - 

  .11ص: المرجع السابؽ، ديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو، ديكاف حماية...، - 3

 .10ص: ،نفسو - 4
 



بعاالفصل الر  آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب

 

161 
 

ىانات كالتحديات الجديدة "  كادم مزاب تراث لئلنسانية في مكاجية الر  الممتقى الدكلي حكؿ: -
 ـ.2007ديسمبر 

 : 1مجال التحسيس -1-6-5
المساىمة بفعالية في عمميات تحسيس الجميكر بأىمية الحفاظ عمى التراث الثقافي المحمي مف خبلؿ    

 (133،132،130)الصكرة مثؿ: تنظيـ معارض في مناسبات محمية كطنية كحتى الدكلية
 18أفريؿ )التي تصادؼ اليكـ العالمي لآلثار ( إلى غاية  18السنكية مف يـك تظاىرات شير التراث  -

 .(لممتاحؼ  مام ) التي تصادؼ اليـك العالمي
  .المحمية كالكطنية كالدكلية المشاركة في المعارض التحسيسية حكؿ التراث -
 لمسكف في اليـك الثاني مف شير أكتكبر مف كؿ سنة. كالعالمياليـك العربي  -
 :2الشراكة األكركمتكسطية - 

يد برامج مشتركة طمكحة تػمثيؿ الجزائر في أكثر المحافؿ الدكلية مف خبلؿ إقامة تبادالت كتجسب      
 : نذكر منيا

 المسػاىػمػة بػمشػركع" المػاء كاليندسػة المعماريػة في الصػحػراء"  برنامج متاحؼ ببل حدكد: -
 ـ.1998-2000

 ـ.2005-2004ثقافية اإلقميمية )دلتا( سنة مشركع تطكير األنظمة ال -
 ـ.2011-2009مشركع طرؽ القصكر  -
 ـ.2012-2010مشركع منتدل -
 لمتراث الثقافي. االعتباركغيرىا مف المشاريع الدكلية اليادفة في مجاؿ إعادة    
 :3زاب وترقيتونجزات ديوان حماية وادي مم -1-7
 :م1996-1992المرحمة األولى  -1-7-1
مانعنا لمكاصمة مشكاره المعيكد بو مف قبؿ، بؿ  ـ1992حداثة عيد الديكاف منذ تأسيسو سنة  لـ تكف   

عمى العكس تمامنا كانت بالنسبة لطاقميا بداية تحد جديد، فقد سعى منذ الكىمة األكلى مف انتقالو مف 
لحفاظ عمى تراث األدكار األكلى في ا تأدية ،كرشة  إلى ديكاف، سعى بالعمؿ جاىدا كعمى جميع األصعدة
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ألثرية المتكاجدة في كمتابعة أشغاؿ ترميـ مػختمؼ الػمعالـ ا ،المنطقة كىذا بالقياـ بدراسات تقنية ميدانية
ألغكاط بفضؿ معمـ ككالية ا ،زابالمناطؽ البعيدة عف إقميـ كادم مكحتى في بعض  ،زابربكع كادم م
ديكاف حماية كترقية سيؿ  –بإشراؼ تاـ مف تقنييكىذا  ـ1995نية التاريخي الذم رمـ سنة الزاكية التيجا

، كما انصبت كؿ جيكده بالػمساىمة الفعالة في الػمراقبة التقنية المستمرة كالدؤكبة لػمشاريع -زابكادم م
حيث يقكـ الديكاف بدراسػة مزاب كبعض مناطقو المجاكرة،  العمراف المختمفة كالبناء كالترميـ في سيؿ كادم

ػب رخص البناء، الترميـ، التيديـ، كالتجزئة فضبل عف مخططات التييئة كالتعمير، قبؿ كمراقبة ممفات طم
، فالشغؿ الشاغؿ لمديكاف تقديـ التكصيات كالتصحيحات شارة بالمكافقة عمى تمؾ الممفاتإعطاء اإل

 .1ك الشغؿ الذم يصب في صميـ كظيفتو، كىمنطقةالمعمارية لسكاف ال
، كاحػات...( فإنو يجرم استدعاء مدف )ؼأك مبنى داخؿ المحيػط المصن   كعندما يتعمؽ األمر بمسكف   

بقكاعد البناء طبقا لؤلعراؼ المحمية المتبعة ككذا  اطبلعومالؾ البناية لمتكضيح كاالستفسار، حيث يتـ 
س مثؿ أحجاـ البنايات، مكاد البناء المستعممة، كيفيات تمبي ،تيا كالتقيد بيااالقكاعد التي ينبغي مراع

 .2. جيات، كاختيار ألكاف الطبلء ..الجدراف كالكا
بما أف الديكاف قد كرث رصيدا ال بأس بو مف الكثائؽ كاألرشيؼ كاف لو حافزنا لمكاصمة إثرائو ك    

، صكر ىندسية شمؿ رفكعاتيأرشيؼ حقيقي مركز إلى جد قياسية كتدعيمو، ليتحكؿ كعمى مدل سنكات 
نو أف يستميـ العشرات مف ىذا الرصيد مك   ،زابالمعالـ التاريخية لكادم معف فكتكغرافية، كبطاقات فنية 

ة لتقديـ ليـ العكف كفتح الجامعات الدكليمؼ جامعات الكطف كبعض المؤسسات ك األكاديمييف مف مخت
فقد تـ إنجاز ممفات  ،ؿ الفعمي بالمعالـالتكف  اب، كمف جية أخرل ز المجاؿ كاسعا لمبحث في تراث كادم م

 رفكعات ىندسية كمسكحات تخطيطية كبطاقات فنية لجرد المعالـ التاريخية كالنصب األثرية تتضمف
 زاب.المتكاجدة في كادم م

كالندكات كانت أكليا المشاركة في  المعارضإقامة عمى  ،مدل أربع سنكات األكلىالديكاف لط كما نش    
، كما ـ بفرنسا1992تراث العالمي سنة المعرض الدكلي الذم نظمتو منظمة اليكنيسكك حكؿ تراث مدف ال

فة كتراث كطني المصن  متعريؼ بتراث المنطقة تـ تنظيـ العديد مف الندكات كالمعارض المحمية كالكطنية ل
 .كمكاد البناء المتبعة مف قبؿ الديكافترميـ تقنيات ال ككذلؾ عرض ،كدكلي
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 :1م2115-1996المرحمة الثانية  -1-7-2
ذلؾ  تزامفك  -يزابديكاف حماية كترقية سيؿ كادم  – لمؤسسةا ، تغيرت رؤيةـ1996ت سنة ف حم  إما    

نجازات الديكاف تكبر كتسمك إلى زابككادم م ألفية العطؼفعاليات إحياء  معبالتحديد  ، كمف يكميا كا 
اإلنجازات الكبرل المتمثمة في عمميات نممس ىذا الدكر مف خبلؿ ، ك مستكل التطمعات كالتحديات الكبرل

عادة  ،العطؼ مدينةترميـ المساكف القديمة في  ألحيائيا كسكقيا القديـ، ىذه التجربة األكلى تعد  االعتباركا 
كالتي اعتبرتيا كنقطة انطبلؽ كمرجعا أساسيا لمشاريعيا  ،كمشركع نمكذجي ريادم ليذه المؤسسة الطمكحة

الجديدة كبفضؿ الدعـ كالعناية الفائقة مف قبؿ السمطات اإلدارية العمكمية البلحقة، ىذه الديناميكية 
مثؿ ديكاف أف يتبكأ مكانة مرمكقة لدل األكساط اإلدارية المحمية لغرداية، حتى أصبح يالت كالمحمية مكن  

 استشارتوعف  االستغناءكؿ مشركع ك طرفا فعاال كشريكا لمسمطات العمكمية ال يمكف حجر زاكية في 
لتمقي اقتراحاتو كآرائو التقنية عند كؿ عممية أك مشركع بناء يراد  انجازه في ربكع غرداية، كىذه التكصيات 
نابعة مف صميـ صيانة التراث كترقيتو في إطار قانكني كجعمو يتماشى مع الكضع الراىف الذم تعرفو 

 .2كتيرة التنمية بغرداية
في استراتيجيتو الجديدة جاءت لمكاكبة التطكرات الكبرل سكاء  ،الديكاف اي عرفيتال ةالجديد الدفعة إف     

الديكاف ككادر جامعية  استقدـعمى المستكل المحمي أك الكطني أك الدكلي، كمف أجؿ ضماف ىذه الفعالية 
مف مختمؼ الشعب العممية المتخصصة كالتي ليا عبلقة كطيدة بالتراث )كشعبة اليندسة المعمارية، كعمـ 

 .3، كاليندسة المدنية...إلخ(االجتماعـ اآلثار، كعم
 :4م2112-1996لتراث وادي مزاب  االعتبارعمميات إعادة  -1-8

عرفت كتيرة أشغاؿ ترميـ المعالـ األثرية بالمنطقة  ـ1996بألفية العطؼ سنة  االحتفاالتتزامنا مع    
فعمية كىذا بالتكفؿ بعدد معتبر مف المعالـ المتنكعة المجاالت كالمعالـ الدينية كالمدنية كالدفاعية  انطبلقة

ليا  االعتباركمعالـ مرافؽ الرم التقميدية، ككذلؾ التكفؿ بترميـ المساكف القديمة داخؿ القصكر العتيقة لرد 
 ،معمما أثريا قد تـ ترميمو 40ىنالؾ ما يربك عف أزيد مف  كمف أجؿ تحسيف ظركؼ معيشة السكاف،
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ـ  ك  ديكاف حماية  –تقني مفبإشراؼ زاب ترميميا في سيؿ كادم م يمكف ذكر بعض مف ىذه المعالـ التي ت
 :زابكترقية سيؿ كادم م

 :1مدنترميــم ال -1-8-1
 العطؼ. مدينةمسكػف ب 410ترميـ   -
 .بريػػاف مدينةمسكػف ب 30 -
 .القػرارة مدينةمسكػف ب 30 -
 .متميػػمي مدينةمسكػف ب 50 -
 (95،94،93،92،91،90)الصكرة غرداية. مدينةمسكػف ب 300 -
 بني يزقف. مدينةمسكف ب 73 -
 بنػكرة. مدينةمسكػف ب 83 -
 مميكػة. مدينةمسكػف ب 115-
 :2ترميــم المعالم األثرية -1-8-2
 :غػػرداية أىميا ما يمياطؽ كالية معمما أثريا عبر مختمؼ من 75لقد تـ ترميـ ما يقارب    

 ـ.1996* ترميـ ساحة سكؽ العطؼ
 . ـ1996 * ترميـ ساحة سكؽ الرحبة بغرداية

 (126)الصكرة.ـ1997* ترميـ ساحة سكؽ غرداية
 (44)الصكرة .ـ1996 * ترميـ مصمى الشيخ عمي سعيد بغرداية

 .ـ1999/2002 * ترميـ النظـ التقميدية لتقسيـ مياه السيؿ بكاحة غرداية
 .ـ2002ترميـ معمـ الرم التقميدم آنك ف كمػاف بمميكة* 

 .ـ2002* ترميـ قصر الضاية 
 .ـ2001* ترميـ باب الخراجة بالعطؼ

 (31)الصكرة.ـ2002*  ترميـ برج عمي زكرم بالعطؼ 
 .ـ2001* ترج برج عمي حمػك بالعطؼ

                                                           
1

 ـ.2015ديسمبر 22بمحاج، ميندس معمارم، بديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو، غرداية، : حمك عبد اهلل السيدمقابمة مع  - 

2
 .10ص: المرجع السابؽ، ،...ة مسيرة رائد، توكترقي ديكاف حماية كادم مزاب - 

 



بعاالفصل الر  آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب

 

111 
 

 (25)الصكرة.ـ2001 /1996 * ترميـ مقاـ سيدم ابراىيـ بالعطؼ
 . ـ2000سيدم محمد بالعطؼ* ترميـ مقاـ 

 .ـ2001* ترميـ مقاـ عمي حمػك بالعطؼ 
 (41،39)الصكرة.ـ2001 * ترميـ المسجد العتيؽ كمئذنتو لمقصر القديـ ببنكرة

 (40)الصكرة .ـ2001 * ترميـ أبراج دفاعية لمقصر القديـ لبنكرة
 . ـ2002 *  ترميـ ساحة اللو عشػك ببني يزقف

  (114)الصكرة.ـ1997 ببني يزقف* ترميـ مصمى الشيخ بمحاج 
 (112،110)الصكرة ـ.1999* ترميـ سكر بني يزقف مف الباب الشرقي إلى باب الزنقة ببني يزقف

 .ـ2001* ترميـ ساحة سكؽ متميمي
 .ـ2002* ترميـ القصر العتيؽ لممنيعة 

 .ـ2002 * ترميـ برج الخبزم بالقرارة
 .ـ2002 * ترميـ برج بف عبلؿ بكاحة القرارة

 .ـ1998ترميـ ساحة السكؽ ببرياف  *
 :1(غرداية مدينةمشركع ترميـ ) مثال تطبيقي -1-8-3 

مف اجؿ استرجاع أىمية التراث الثقافي كمكانتو البلئقة بو استفادت مدينة غرداية مف غبلؼ مالي    
عادة  غرداية العتيؽ لضماف استمرارية القيـ المعمارية كحماية كترقية  مدينتيال االعتبارخصص لترميـ كا 

 .الحضارم اارثي
، 4الجدكؿ)ىي كالتالي 31/12/2003إلى غاية  غرداية مدينةحصيمة أشغاؿ ترميـ المساكف في  -أ

 :الفصؿ الثالث(
  :اليد العاممة المخصصة -ب 
  .متدخؿ لترميـ المساكف 38خميف دعدد المت -جػ
  .عامؿ 850عدد العماؿ ما يقارب  -د
 المراقبة التقنية: -ىػ

 :2بالتنسيؽ اإلدارم كالتقني مع URBATيتكفؿ بيا مكتب الدراسات المعمارية   
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  .ديكاف حماية كترقية سيؿ كادم ميزاب 
 بمدية غرداية. 
 .مديرية السكف كالتجييزات العمكمية  

 (107-90)الصكرة:1لنتائج اإليجابية لعممية الترميـا -ك
 غرداية آثار ايجابية يمكف ذكر بعضيا:  مدينةلقد تركت عممية ترميـ المساكف داخؿ  -

  .حماية كصيانة التراث الكطني كاإلنساني
 . ممدينةضماف استمرارية القيـ المعمارية ل -
 ترسيخ كتثميف التكافؿ كالتضامف االجتماعي. -
 ترقيتيا.تطكير النشاطات الحرفية ك  -
 اشتراؾ المكاطنيف في أمكر تسيير أحيائيـ كفي حماية محيطيـ.  -
 استثمار الكسائؿ كالمكارد البشرية ككذا المكاد المحمية.  -
 عكامؿ الطبيعة. الك  يةاإلنسانالعكامؿ بفعؿ  ةالتدىكر المتسمسمكضع حد لظاىرة  -
 .كينيةإحداث كرشات التككيف بمثابة مدارس تك -
 يممككف مؤىبلت مينية.  الذيف العمؿ في مجاؿ البناء ك اطميف عف التككيف الشباب الع -
 تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطنيف. -
 :2مدفنتائج عمميات رد االعتبار لم -ز
مف بيف أىـ العمميات التي يمكف القياـ بيا عمى مستكل المباني  مدفتعتبر عمميات رد االعتبار لم   

التراثية كالتي يمكف القياـ بيا عمى مستكل المباني التراثية كالتي يمكف أف يتمخض عنيا عدة نتائج يمكف 
 (102،101،100،99،98،97،96)الصكرة :استثمارىا كالتي تتمثؿ في ما يمي

 عمى مستكل المساكف: 
  .كفإطالة عمر المس .1
  .إرجاع المسكف إلى حالتو األصمية .2
  .الحفاظ عمى السكنات مف خطر االنييار .3
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 إرجاع السكنات إلى الكظائؼ المنكط بيا. .4
  النسيج العمرانيعمى مستكل: 
حياء الكظائؼ في الفضاءات المعمارية .1  (105،104)الصكرة.إرجاع كا 
 . المبني الحفاظ عمى التراثب المساىمة في التكعية .2
 .التضامف بيف سكاف الحي ركح بعث .3
 .تحسيف المحيط العاـ لممدينة .4

 تقييم:ال -1-9
حماية  مػجاؿفي  مقبكلةسنة نتائج  46قد حقؽ ديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو خبلؿ مسيرة ل   
 70مقارنة بالمساحة الكبيرة كالشاسعة التي تقدر بحكالي  زابظ كترقية التراث الثقافي لكادم مكحف
كادم ميزاب ذك ل المبنيحماية كترقية التراث ل االستراتيجية المييأةك بفضؿ العمؿ المتكاصؿ  ،2كمـ

مع المؤسسات  بالتنسيؽ ، ذلؾالعالميك  الكطني ؿ ضمف قائمة التراثاألىمية التاريخية كالمسج  
التي تشرؼ  الدراسات() مديرية الثقافة كمديرية التييئة كالتعمير كالبمديات كمكاتب كاإلدارات المحمية

نجػاز المشاريع التنػػمكية داخػؿ كخػػػػارج المحيػػط المصن   مع عدة ىيئات ك ؼ، عمى عمميات التيػػيئػػة كا 
، مكسإيكك منيا: منظمة اليكنسكك، منظمة األلسكك، منظمة بمياـ الديكاف  صمةدكلية ليا  كمنظمات

 يككف دكما في مستكل األحداث الدكلية. ، حتىفة ضمف التراث العالمي ...مصن  منظمة المدف ال
كؿ ىذه اآلليات كاالستراتيجيات التي تبناىا الديكاف كالتي يكصي بيا شركائو الذيف ليـ نصيب في    

مجاؿ حماية التراث المبني بالمنطقة، ساىمت كحافظة بشكؿ كبير في استمرارية سبلمة التراث المبني 
كنطكرىا عمى  تي تركت أثرا كاضحا كالتي يجب أف يحافظ عمييابفضؿ الجيكد المبذكلة كاإليجابيات ال

، كيتجنب كتكريسيا بالدعكة إلى تبنييا كالتقيد بيا يستمر في تطبيقياأف ك  حسب متطمبات العصرنة
التككينية كتبادؿ الخبرات كتفعيؿ الشركاء عمى أداء مياميـ  السمبيات كالمعكقات كيعالجيا بالتربصات

   مؿ العمؿ التراثي.المنكطة بيـ ليتكا
رات السريعة كالرىيبة التي عرفيا سيؿ كادم مزاب بداية مف التسعينيات، مف خبلؿ أماـ التطك  لكف    

البناءات الممتدة في كؿ ربكع السيؿ كبشكؿ عشكائي، كالتي ال تتبلءـ مع البناء المعمارم التقميدم 
 إلى اتخاذ –ديكاف حماية كادم مزاب كترقيتو -الفتقارنظرنا المحمي، الذم يشك ه المنظر الت راثي لممنطقة، ك 

عدـ ككبر حجـ التحديات التي فاقت امكانيات الديكاف ك  مف جية)ىيئة استشارية فقط( القرارات  كصنع
 بتكصيات الديكاف التي يعتبرىا شكمية كأمكرا إدارية أخد كاستجابة المؤسسات المحمية خاصة البمديات
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ال لض نحف نعمـ أف ليذه المؤسسات السمطة التنفيذية ك  ، في حيفربت عرض الحائطكجب التقيد بيا كا 
ىذه البمديات في حد ذاتيا مف تقـك  المؤسؼ أف   إال أنو مف ،كالعقابية لزجر مرتكبي التجاكزات كالمخالفات

التراث  عمى محمية تحافظغياب الستراتيجية  كأثناء معاينتنا الميدانية سجمنا، بخرؽ قكانيف حماية التراث
البشرية كالمادية  نقص الكسائؿمعاناة الديكاف أيضا بكذا ك  ،المبني كإلرادة سياسية تعنى بيذا المجاؿ

ترقي إلى أكثر  المفركضلتغطية كؿ المساحة التي أطمؽ عمييا مصطمح "قطاع محفكظ" في حيف مف 
 ، مما أبافمف جية التراث المبنيمف ذلؾ إلى "حظيرة ثراتية"، فيذا في حد ذاتو استيانة بقيمة كحجـ ىذا 

كالتدىكر الذم في مجابية ىذا التطكر العمراني الرىيب  أك مصمحة أخرل  الديكاف قبؿ إما مف اعجز 
 .يظير في زكاؿ النمط المعمارم التقميدم

جديدة ليذه المؤسسة العمكمية، لمسايرة الكضع بكؿ ما  استراتيجيةفقد أصبح مف الضركرم اتخاذ 
ىذا العمراف الحديث الذم أصبح ييدد أماـ متطمبات العصرنة ك  يكد إلنقاذ ما يمكف إنقاذهأكتيت مف ج

كصمنا إلى ، تمنا بياالتي ق الدراسة الميدانيةبفضؿ فالتراث المعمارم التقميدم لممنطقة كالكاحات التقميدية، 
ديكاف  -في مياـ بإعادة النظرالمطالبة كادم مزاب، ك  في منطقة التراث المبني الكضعية التي آؿ إلييا

 .منطقةالتي لـ تعد تتساير مع تغيرات الكضع الراىف لم –كترقيتو زابكادم م حماية
خاصة في الجانب التنفيذم لمقكانيف الخاصة بحماية  الصبلحيات لو كتكسيعإعطاء  بضركرة كذلؾ

يؽ مف طرؼ تمؾ المؤسسات إال كعدـ االكتفاء بالجانب االستشارم الذم ال يصاحبو التطب التراث الثقافي
المؤسسة إلى حضيرة ليا  ترقية جبك ، حالة التراث المبني، كمف أجؿ التحكـ في في بعض األحياف

أردنا حقا النيكض بيذا المجاؿ كمسايرة قيمة  خبراءىا كمخابرىا البحثية كقرارتيا التشريعية كالتنفيذية إذا
 كحجـ التراث العالمي.

 ذلؾ بتبني كتكسعت ميامو ودع مت صبلحياتك  ديكافملىذه الترقية اإلدارية كالقانكنية  إف أجريتف
 محكريف أساسييف:

 بالدرجة األكلى بترميـ البنايات كالمعالـ األثرية القديمة الميددة خاصة. االىتماـ أوليما: -
، لتي حددىا الديكافالحرص عمى أف تأخذ مشاريع البناء الجديدة في مػزاب بالتكصيات ا ثانييما: -

باحتراـ العمراف  كاالقتصادييفبضركرة إجبار جميع المتعامميف المعمارييف  ذلؾ، كأف تفعؿ عمى الميداف
كاحتراـ السياحة الثقافية كتطكيرىا بالمنطقة كحماية التراث بكؿ أبعاده كتطكيره، كىذا التقيد ينطبؽ عمى 

، بذلؾ سكؼ نككف قد قمنا بخطكات بع المنطقة التقميدمالبناءات الجديدة كصبغيا بمعايير بناء ذات طا
 .اث اإلنسانير معقكلة لصالح ىذا الت
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  عمى وادي مزاب: بنيقة بحماية التراث المالمتعم  والنظم  شريعاتأثر القوانين والت   -2
التشريعات كاألنظمة عمى كيفية كنكعية الحفاظ عمى المباني كالمكاقع األثرية، كتسعى الدكؿ إلى  تؤثر   

، كيعد التزاـ الدكؿ بتكصيات اليكنسكك كاالجتماعيةسف قكانينيا الكطنية بما يتبلءـ مع مصالحيا التنمكية 
، لكف ما إلمكانات المتكفرةحكؿ كسائؿ حماية التراث الثقافي كالطبيعي أمرا ضركريا كفؽ المستطاع كا

نبلحظو عند بعض الدكؿ ىك غياب إرادة سياسية حقيقية تسعى بالنيكض بيذا القطاع، كىذا ما يظيره 
دارتيا كحمايتيا لممناطؽ التراثية معالميا التاريخية.    سكء تسييرىا كا 

مجاؿ الدراسة كذلؾ  الكقكؼ عمى كاقع قكانيف الحماية كمدل تطبيقيا في ،بحثنيدؼ مف خبلؿ ىذا ال   
 .المصالح المختصة بحماية التراث المبنيمف خبلؿ استجكاب بعض المسؤكليف في 

 :القوانين التشريعية -2-1
لتي تسير عمى تنفيذ تطبيؽ قكانيف الحماية كتسييرىا يتكقؼ عمى درجة كمدل نجاعة الييئات كالمجاف ا   

 :ىذه القكانيف
التي تأخذ في مسارىا طابع التسمسؿ  ،في سياؽ تكجيو عمميات الحفاظ كالترميـ عمى التراث المبني   

ى نصؿ إلى المكضكعي، انطبلقا مف األطر التشريعية العامة إلى األطر التشريعية األكثر تفصيبل حت
ة لمتراث المعمارم أمرا يعد االعتماد حصريا عمى القكانيف لتحقيؽ الحماية المرجك  اليدؼ المراد حمايتو، 
عب أف تفي اآلليات التشريعية كحدىا تحقيؽ جميع القضايا المطركحة، كما أنو مف مستحيبل، إذ مف الص  

الص عب أف يتكف ر لدل الييئات المحمية العاممة في مجاؿ حماية التراث إمكانيات متجانسة مف حيث 
 اإلدراؾ المنيجي كالعممي كالفني ليذه القضايا. 

ـ، كىي معالـ 1982مكاقع التراث العالمي مف طرؼ اليكنسكك سنة صن ؼ سيؿ كادم مزاب ضمف    
بترشيحيا ليتـ إدراجيا ضمف برنامج مكاقع التراث الدكلية التي  اليكنسككتقكـ لجنة التراث العالمي في 

، كقد تككف مف صنع اإلنساف، كسبلسؿ الجباؿ كالغاباتاليكنسكك، ىذه المعالـ قد تككف طبيعية، تديره 
حيث يعتبر كؿ مكقع مف مكاقع التراث ممكا لمدكلة التي يقع ضمف حدكدىا، ليحصؿ  ،فكالبنايات كالمد

عمى اىتماـ مف المجتمع الدكلي لمتأكد مف الحفاظ عميو لؤلجياؿ القادمة، إذ تشترؾ جميع الدكؿ األعضاء 
ع، كعمى دكلة، في حماية كالحفاظ عمى ىذه المكاق 180في المنظمة) منظمة اليكنسكك(، كالبالغ عددىا 

ـ  إيفاد لجنة مف الخبراء مف طرؼ المنظمة إلى كادم مزاب كؿ ستة سنكات لمكقكؼ عمى  إثر ىذا، يت
 كضعية ىذا التراث المحمي.

http://www.marefa.org/index.php/Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ù�
http://www.marefa.org/index.php/ØºØ§Ø¨Ø©
http://www.marefa.org/index.php/Ø³Ù�Ø³Ù�Ø©_Ø¬Ø¨Ù�Ù�Ø©
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المكقع التراثي يعتبر ممكا لمدكلة فإف سيؿ كادم مزاب يخضع لمقكانيف الخاصة بحماية التراث  بما أف     
 الثقافي لمدكلة الجزائرية.

كرشة  -ـ بإنشاء مؤسسة تدعى1970الحفاظ عمى ىذا التراث قامت كزارة الثقافة سنة في إطار    
التي تعتبر أكؿ مؤسسة عمى المستكل الكطني تعنى بالتراث المبني كقد  -الدراسات كالترميـ لكادم مزاب

 كانت ىذه الكرشة تنحصر مياميا فيما يمي:
 دراسة ممفات التعمير كالبناء. -
 حكؿ المكاقع كالنصب التاريخية لمختمؼ مناطؽ كالية غرداية.تككيف مخزكف كثائقي  -
 إعبلـ كتحسيس المحيط بضركرة مشاركتو في الحفاظ عمى ىذا المكركث الحضارم. -
 .1القياـ بتأطير كاستقباؿ الطمبة كالباحثيف ككذا الزكار ليذه المكاقع كالمعالـ التاريخية -
مزاب كمف أجؿ تحقيؽ تطكر منسجـ مع الحفاظ عمى ر الكبير الذم عرفو سيؿ كادم كفي ظؿ التطك     

الثقافة كاإلرث الحضارم في إطار تنمية مستدامة كاف مف الضركرم إنشاء مؤسسة جديرة لتككف الشريؾ 
 -الذم يتكفؿ بصفة فعالة لترقية التراث كالثقافة، فقد تـ ترقية كرشة الدراسات كالترميـ لكادم مزاب إلى

نكفمبر  17المؤرخ في  92/  419كىذا بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  -ترقيتوديكاف حماية كادم مزاب ك 
 حماية التراث المبنيير عمى ـ، كمف المياـ المككمة بو ىذا الديكاف، االىتماـ بعمميات الترميـ كالس  1992

ير إلبداء كتحسيس المكاطنيف بأىمية المحافظة عمييا كما ييتـ أيضا بدراسة كمراقبة ممفات المعمار كالتعم
الرأم كتقديـ مختمؼ التكصيات كالتصحيحات كذلؾ طبقا لقكاعد البناء كاألعراؼ المحمية المتبعة، كيسير 
عمى تطبيؽ النصكص التشريعية لممحافظة عمى الطابع العمراني التقميدم لمبنايات الجديدة كعمميات 

 ـ.15/07/1998المؤرخ في  98/ 04رقـ التييئة، كىذا مف خبلؿ قانكف التراث 
 ييدؼ ىذا القانكف إلى التعريؼ بالتراث الثقافي لؤلمة كسف القكاعد العامة لحمايتو كالمحافظة عميو   

كتثمينو كيضبط شركط تطبيؽ ذلؾ، لذا فإف حماية سيؿ كادم مزاب تقع ضمف المكاد التي ينص عمييا 
 ـ.1971ىذا القانكف كىذا بعد ما تـ تصنيفو كتراث كطني سنة 

المتعمقة بحماية التراث  ـ15/07/1998المؤرخ في  98/ 04مف قانكف التراث رقـ  41لمادة تنص ا   
التاريخي "تقاـ في شكؿ قطاعات محفكظة المجمكعات الحضرية أك الريفية مثؿ القصبات كالمدف 

تسي كالقصكر، كالقرل، كالمجمعات السكنية التقميدية المتميزة بأغمبية المنطقة السكنية فييا كالتي تك
                                                           

 .03ص: المرجع السابؽ، ،...مسيرة رائدة، توكترقي ديكاف حماية كادم مزاب - 1
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مف شانيا أف تبرز  ،بتجانسيا ككحدتيا المعمارية كالجمالية أىمية تاريخية أك معمارية أك فنية أك تقميدية
د القطاعات المحفكظة بمخطط دائـ لمحماية  عادة تأىيميا كتثمينيا"، كما تزك  صبلحيا كا  حمايتيا كا 

 .1مف نفس القانكف 43كاالستصبلح يحؿ محؿ مخطط شغؿ األراضي، المادة 
أكتكبر سنة  5ىػ المكافؽ 1424شعباف عاـ  9مؤرخ في  324 - 03مرسكـ التنفيذم رقـ ال يتضمف   

منو "في  2ـ، كيفيات إعداد المخطط الدائـ لحفظ كاستصبلح القطاعات المحفكظة، كتنص المادة 2003
ئـ لحفظ كاستصبلح إطار احتراـ األحكاـ المتعمقة بالمخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير يحدد المخطط الدا

القطاعات المحفكظة، بالنسبة لممجمكعات العقارية الحضرية أك الريفية المنشأة في شكؿ قطاعات 
محفكظة، القكاعد العامة كارتفاقات استخداـ األرض التي يجب أف تتضمف اإلشارة إلى العقارات التي ال 

كما يحدد الشركط المعمارية التي يتـ تككف محؿ ىدـ أك تعديؿ أك التي فرض عمييا اليدـ أك التعديؿ، 
 (29)الشكؿ.2عمي أساسيا المحافظة عمى العقارات كاإلطار الحضرم

ينص المخطط الدائـ كاستصبلح القطاعات المحفكظة عمى إجراءات خاصة لمحماية، السيما المتعمقة    
بالممتمكات الثقافية العقارية المسجمة في قائمة الجرد اإلضافي، أك في انتظار الت صنيؼ أك المصنفة 

 كالمكجكدة داخؿ القطاع المحفكظ".
إذف مف منطمؽ ىذا القانكف استدعت الضركرة إلى تصنيؼ سيؿ كادم مزاب كقطاع محفكظ كبداية    

ـ، قاـ ديكاف حماية كترقية كادم مزاب بتشخيص لكضعية سيؿ كادم 2002مف السداسي الثاني مف سنة 
ئية لؤلمبلؾ ؿ ليتـ عرضو أماـ الجنة الكالمزاب، كجمع المعمكمات التقنية، كذلؾ مف أجؿ إعداد ممؼ كام

 ـ.27/01/2004الثقافية في 
إلى غاية ىذا التاريخ كؿ القكانيف التي أصدرت كانت تعتبر أف كادم مزاب تراث محمي كالذم تقع    

ضمنو الكاحات بما فييا أشجار النخيؿ كأنظمة السقي التقميدم، بصفة عامة النظاـ البيئي الكاحاتي، مف 
ية سيؿ كادم مزاب بكضع معايير تعتبر كدفتر الشركط كالذم بقي أجؿ حمايتو، قاـ ديكاف حماية كترق

إلى يكمنا ىذا عمى شكؿ مشركع، ىذا الدفتر مستكحى مف قكانيف التعمير لممكاقع التراثية كالتاريخية، الذم 
 يحدد في مجممو:

الجديدة كالتي يجب أف تككف مستكحاة مف النمكذج القديـ  ساكفكيفية تصميـ مخططات الم -
 (15)الشكؿافة إلى تكزيع المجاؿ الداخمي كالكاجيات، مختمؼ العناصر المييكمة لممسكف.باإلض

                                                           
1

 .10، ص:43، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانكف  - 

2
 .02، ص:60، المرجع السابؽ، العدد323-03المرسـك التنفيذم رقـ  - 
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 أبعاد األبكاب كالنكافذ. -
متر في الكاحة، الشرفة ممنكعة كخاصة المطمة عؿ  9ارتفاع المنازؿ التي يجب أف ال تتجاكز  -

 (29)الصكرة الطريؽ مف أجؿ الحفاظ عمى الحرمة.
 (48)الصكرة كاستعماؿ المكاد المحمية.التجانس في الكاجيات  -
مف مجمؿ القطعة السكنية في الكاحة كذلؾ مف أجؿ  %35يجب أف ال يتجاكز المجاؿ المبني  -

 الحفاظ عمى منظر الكاحات.
 لكف تطبيؽ ىذه المعايير يبقى جد صعب كىذا بالنظر إلى:

 أغمب األراضي ممؾ لمخكاص كالمالؾ حر في البناء فكؽ أرضو. -
 كسائؿ التدخؿ كالمراقبة.محدكدية  -
 كضعية مسح األراضي. -
كالتنظيـ  الحقيقي اإليجابي كيبقى المشكؿ الكبير الذم ساىـ في عدـ تطبيؽ القكانيف ىك عدـ التنسيؽ   

بيف الفاعميف العمكمييف: الديكاف، مديرية التعمير كالبناء، البمدية كالكالية، كنتيجة ذلؾ التعمير الذم يشيده 
 ليا.كادم مزاب حا

كؿ عمميات الحماية كالتثميف لمتراث الثقافي لكادم مزاب التي قاـ بيا الديكاف بالتعاكف مع السمطات    
في حالة إعداد المخطط الدائـ لحماية كاستصبلح سيؿ كادم مزاب.              المحمية لـ تعط النتائج المرجكة، إال  

الذم تضمف إنشاء القطاع المحفكظ  209-05:المرسكـ التنفيذم رقـ صدر ـ،2005مام 04في –
 (29)الشكؿ:1لسيؿ كادم مزاب كتعييف حدكده

 :القطاع المحفكظ مشركعأىداؼ 
 :لقطاع المحفكظ لسيؿ كادم مزاب فيتتمثؿ األىداؼ المرجكة مف مشركع ا

 ح مايمي:نو أف يكض  أكالذم مف ش إعداد مخطط دائـ لمحماية كاالستصبلح، -
ىيكمة المجمكعة الحضرية ابتداء مف الضاية بف ضحكة إلى العطؼ: تخصيص ىذه المجمكعة -

عادة االعتبار لمصكرة التي تتميز بيا  الحضرية بأداة عمرانية تمكف مف التحكـ بالتكسعات العمرانية كا 
 المنطقة كترسيخ نظاميا العمراني األصيؿ.

                                                           
ـ، يتضمف إنشاء القطاع المحفكظ 2005جكيمية  04ىػ المكافؽ لػ 1426ربيع الثاني عاـ 26، مؤرخ في 209-05مرسـك تنفيذم - 1
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مكجكدة: ىذه العممية تمس جميع األحياء ذات الكثافة إعادة ىيكمة بعض األنسجة العمرانية ال -      
العالية التي تطكرت كنمت دكف احتراـ لمقكاعد العمرانية كبعض األحياء القديمة التي تعرؼ نكعا مف 

 التدىكر.
تحديد استراتيجية ذات مدل متكسط كبعيد قصد الحفاظ الدائـ كالمستمر عمى اإلرث الحضارم  -      

ف خبلؿ إحداث أنشطة ثقافية، سياحية، ترفييية كعممية( كالبحث في إمكانيات  التركيبة التاريخي لمسيؿ)م
 المالية لمصيانة الدائمة لؤلحياء التاريخية.

 اتخاذ مناطؽ تكسع عمرانية جديدة خارج السيؿ لمتخفيؼ مف ظاىرة االكتظاظ السكاني. -      
 خية.القياـ بجرد كامؿ لكؿ المكاقع كالمعالـ التاري -  
 تحديد المحيط المحمي بصفة مدققة. -      
كضع منيجية خاصة بتييئة اإلطار المعيشي، بالمساحات الخضراء كمنيا الكاحات التي ال تزاؿ  -  

تؤدم مياميا المنكطة بيا في إطار التنكع البيكلكجي الحضرم، كلككنيا مصدر لراحة السكاف 
 كازف االيككلكجي.كلمت  
لشراكة بيف كافة فئات المجتمع األفراد كالمؤسسات لمتعامؿ مع النسيج المعمارم إيجاد نكع مف ا -  

 التاريخي كالمعالـ التاريخية عمكما، كمشاركتيـ في حمايتيا كصيانتيا.
إيجاد صيغة مثمى قصد اجتناب قدر المستطاع استعماؿ مكاد البناء غير المحمية كاالقتصار  -  

 ف تأقمـ مع البيئة كالمناخ كالعمارة التقميدية.عمى المحمية منيا فقط لما ليا م
الحفظ كاالستصبلح...إلى  تحث عمى إخضاع كؿ أشغاؿ الترميـ،: 21في الفقرة األكلى مف المادةف  

ؽ مف مصالح الكزارة المكمفة بالثقافة، ففي كادم مزاب يعتبر ديكاف حماية كادم مزاب ترخيص مسب  
كزارة الثقافة، فحسب التقارير المقدمة مف طرؼ الديكاف نجد أنو ال كترقيتو المصمحة المكمفة مف طرؼ 

 .الحفظ...( يكجد أم ترخيص ألحد ىذه األشغاؿ ) ترميـ،
: تركيب أما فيما يخص الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى خضكع كؿ األشغاؿ المذككرة فييا مثبل   

تعتبر ىذه األخيرة نفسيا تمثؿ الدكلة كليست كالتي تقكـ بيا المصالح المحمية، ف ،مختمؼ الشبكات...
بحاجة لترخيص، ككذا المسؤكليف المشرفيف عمييا كالذم ال ييميـ سكل المصمحة الشخصية، كالقياـ 

 .1باألعماؿ المبرمجة بدكف دراسة معمقة
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  في حالة تطمبت طبيعة األشغاؿ المراد القياـ بيا، الخضكع إلى رخصة البناء أك 23كالمادة :
بينما سألنا  بعض OPVM -  -ـ إال بمكافقة المصالح المكمفة مف الكزارة أم زئة...، فإنيا ال تسم  التج

مسؤكليف الديكاف فأجابكا أف سمطتيـ  تتمثؿ فقط في إبداء بعض التحفظات تخص الشكؿ العاـ لممبنى، 
 .1بينما تسمـ الرخص مف قبؿ مصالح البمدية

  ألشغاؿ ميما كانت نكعيا إلى المراقبة التقنية لمصالح : نجد ضركرة خضكع كؿ ا26ففي المادة
) كالييئات المعنية (OPVM)الكزارة المكمفة، بما أف ليس ىناؾ تنسيؽ كتعاكف بيف المصمحة المكمفة

كلـ  ،(-الكالئية كالبمدية-، مديرية التييئة كالتعمير، المجالس المنتخبةات العمكميةمديرية السكف كالتجييز 
خص إلى مكتب الدراسات فكيؼ تقكـ بمراقبتيا، باإلضافة إلى تحكيؿ كؿ ممفات الر  ص األشغاؿ ترخ  

، فكيؼ (OPVM)مما أدل لتجريده مف إحدل ميامو األساسية ،(PPMSVS)المعني بإنجاز مخطط 
 .2يككف عمى دراية بما يحدث

 الصبغةطاعات المحفكظة ككيفية إعدادىا ك : كالتي تنص عمى الق43ك 41ك 30ففي المكاد 
أف يأخذ بعيف  3القانكنية التي تأخذىا، بينما نجد في المرسكـ التنفيذم إلعداد مخطط القطاع المحفكظ

 (PPSMVSS)كقد تـ انطبلؽ مشركعي  االعتبار تكصيات المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير،
رتيب في نفس السنة، كليما نفس مكقع الدراسة بحيث سيأخذ األكؿ محؿ الثاني عمى الت (PDAU)ك

 .4يضالشساعة المكقع بدؿ مخطط شغؿ األر 
  47ك 46أما فيما يخص نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة ككفقا لمحاالت المذككرة في المادتيف 

 .5قع الدراسة رغـ التجاكزات المذككرة سابقا لـ تسجؿ كال حالة مذككرة لنزع الممكيةافنجد في مك 
 تحث عمى استفادة المبلؾ الخكاص  :82فالفقرة األكلى مف المادة كيؿ كفيما يخص االستفادة كالتم

إلعانات مف الدكلة مف أجؿ أشغاؿ الترميـ، الحفظ، الصيانة...، فيناؾ استفادة كلكف غير كافية، كتفقد 
 إلى تقنيات ككسائؿ ىذه األشغاؿ مما يؤدم ذلؾ إلى االتجاه الخطأ.
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قاكليف كالمتعيدكف بالترقية، ففي ىذه الحالة فنجد المقاكليف أما الفقرة الثانية مف المادة فتخص الم   
ككذا اىتماميـ أكثر بالمصمحة  ،كالمتعيديف بالترقية ليس لدييـ الخبرة البلزمة في مثؿ ىذه األشغاؿ

 .1الشخصية، باإلضافة إلى عدـ المتابعة
 ا القانكف بككنيا الجمعيات التي يسمح لي 92ك 91كفيما يخص جانب المتابعة فنجد في المادتيف

فنجد دكرىا في ىذا المجاؿ ضئيؿ جدا، ككذلؾ المؤىميف لممتابعة بحيث يقكمكف بزيارات  ،خصما مدعيا
لتسارع عمميات البناء  المدة طكيمة نكعا ما، نظراميدانية لممعاينة في كؿ ثبلث أشير، حيث تعتبر ىذه 

 .2مدف كادم مزابكاليدـ في 
 دج لمف يقـك  10000إلى  2000تتكمـ عف تغريـ مف : 99ا العقكبات فنجد المادة مثبل أم

، في حيف لـ نسمع عف احد تـ تغريمو بسبب اإلضرار بالتراث، كىذا ما يعكس لتراثبأشغاؿ تضر با
 .3انتشار كتكرار المخالفات العمرانية، لغياب تطبيؽ مثؿ ىذه القكانيف الردعية

 التقييم: -2-1-1
سقاطيا عمى الكاقع 04/98 الثقافي لتراثا المكاد مف قانكف حمايةردنا لبعض مف خبلؿ س    لنا ، تبيف كا 

كجكد ىذه المخالفات كالتجاكزات  أف   ، إال  أشكاؿ التدىكر كؿ يقاؼإل الثقافي متراثل تياحمايك  يامدل ضبط
الية الجمعيات الميتمة بالتراث يدؿ عمى كجكد خمؿ عمى مستكل الييئات المعنية بتطبيؽ القانكف، كعدـ فع

 ،يف بالقياـ بمياميـ عمى أحسف كجور ، أك تياكف بعض الييئات المعنية كالمسي  4كنقص الكعي لدل السكاف
التراث المحمي لكادم مزاب، لـ تستطع بصفة فعالة إيقاؼ التعمير ة بحماية كؿ ىذه القكانيف الخاص  كمع 

الفكضكم ألسباب سبؽ ذكرىا، باإلضافة إلى عدـ كجكد قكة في تطبيقيا، لكف في انتظار المصادقة عمى 
كالذم نرجكه أك  اإليجابياألثر سنممس  ،المخطط الدائـ لحماية كاستصبلح سيؿ كادم مزاب كتطبيقو

ز بمرحمة اإلعداد ليذا المخطط بعد إجراء ئفاالمكم ؼ كال URBATالدراسات  مكتب) ،؟العكس
 .(المناقصة

يبلحظ أيضا مف ىذا القانكف لـ يشر بكضكح إلى قضايا جكىرية تمس بشكؿ مباشر أك غير مباشر    
 :عمى أف القانكف يجب أف يتبع نظاما فنيا عاما يتضمف مايمي آلية حماية التراث المبني، كىذا يدؿ
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إلزاـ الجيات المختصة بحصر التراث المعمارم كتسجيمو كربط حماية ىذه الممتمكات المكثقة مف  -   
 خبلؿ آليات كبرامج كخطط قصيرة كطكيمة المدل.

 تكضيح فمسفة الحفاظ كالترميـ كدالالتيا عمى المبنى مف النكاحي الكظيفية كالتقنية كالتنفيذية. -   
ر عند دراسة التصاميـ المعمارية لممكاقع التراثية كالمباني الجديدة المحيطة تحديد األسس كالمعايي -   

بيا، ككجكب استكماؿ الدراسات العممية التي يقكـ بيا أخصائيكف قبؿ الشركع في أم تدخؿ عممي عمى 
 المعالـ األثرية.

 دكر المؤسسات الغير حككمية المتعمؽ بحماية التراث. -   
مخاطر التغيرات التكنكلكجية عمى البيئة كالمعالـ األثرية مف تمكث كبنايات فكضكية تحيط  دراسة -   

بالمناطؽ التراثية، كينبغي أف ينبثؽ مف القانكف الفني العاـ أنظمة تنفيذية يفترض طرحيا لتساند قانكف 
 حماية التراث الثقافي مثؿ:

 نظاـ تكثيؽ المكاقع كالمناطؽ التراثية. -   
 نظاـ تكجيو عمميات الحفاظ كالترميـ المعمارم كربطيا بالمستكل التشريعي العاـ. -   
 نظاـ تصنيؼ أعماؿ ترميـ المباني األثرية القائمة كأساليب التدخبلت الفنية. -   

 نظاـ تحديد المراكز التراثية كتصنيؼ أىميتيا الفنية كالمعمارية كالبيئية. -   
 قكلة كغير المنقكلة، كخاصة عند كجكد معمـ ىاـ كنادر كلديو مشكؿ الكرثو.نظاـ ممكيات التراث المن -   
 نظاـ التمكيؿ لسياسات الحماية المستدامة. -   
   .1نظاـ البرامج التعميمية كالتربكية كدكر الجمعيات الغير حككمية في حماية التراث -   
 العرفية )العرف المحمي(:  النظم -2-2
تعتبر مدف مزاب بمثابة إقميما طبيعيا مميزا، بقي محافظا عمى ثقافتو كمكتسباتو كنمط معيشتو، الذم    

عمى األسس الدينية  باالعتماديعكد إلى تماسؾ مجتمعو كتنظيمو المحكـ بفضؿ مشايخيا كنظـ ىيئاتيا، 
العمراني العرفي أك بما  ر الجانبيتشرؼ عمى تسي )األمناء( كالحضارية، فقامكا بإنشاء ىيئات عرفية

 يسمى فقو العمراف اإلسبلمي.
 ،1كطرؽ كأزقة ساكفالضركرية مف مسجد كم لمدينةكالتكزيع األمثؿ لكؿ مرافؽ ا التخطيط المحكـ إف     
السكاف الركحية كالمادية، إف ىذا  احتياجات، فيك يمبي كؿ مدفف نكعا مف التكازف في الحياة داخؿ الكك  
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زاب، لسيؿ كادم م بأف ىنالؾ ثمة قكانيف كقكاعد عرفية تتحكـ في المجاؿ العمراني ؤكدالتخطيط المحكـ ي
كىي قكانيف ال تزاؿ سارية المفعكؿ بالرغـ مف بكادر عكامؿ التغيير التي بدأت تطرأ عمى النظاـ المعمارم 

مجمسي في ؽ عميو ما اتف مثؿمنيا ما ىك قديـ قدـ المنطقة ذه القكاعد كالقكانيف العمرانية المحمي، في
األمناء الذيف ك اجتيادات الفقياء  خبلؿ كمنيا ما ىك مستحدث مف ،ثي""عمي سعيد" ك"عبد الرحماف الكر 

 مدينةليـ تجربة كدراية في مجاؿ العمراف المحمي، كىذه القكانيف سكاء ما تعمؽ األمر في كيفية تخطيط ال
أك تقنيات تقسيـ مياه السيؿ، كىي عمى شكؿ تكصيات ليست محدكدة في الزماف  ساكفأك قكاعد بناء الم

كالمكاف، كماىي إال حمكؿ كضعت مف أجؿ تكيؼ العناصر المعمارية الحديثة داخؿ المجاؿ المعمارم 
 .لمنطقة سيؿ كادم مزاب

الثاني لمعرؼ، أكثر  العرؼ يحتمؿ ثبلث معاف بالنسبة لمبيئة العمرانية كعادة أىؿ بمدة ما، كالمعنى   
تأثيرا مف المعنى السابؽ، كىك إقرار الشريعة لما ىك متعارؼ عميو في العمراف بيف الناس عمكما كبيف 
الجيراف خصكصا لتحديد األمبلؾ كالحقكؽ، أما المعنى الثالث لمعرؼ فيك األنماط البنائية، كىك أكثر 

يتصرؼ الناس في البناء، بطريقة متشابية يقاؿ بأف ىناؾ  األنكاع الثبلثة تأثيرا في البيئة العمرانية فعندما
 .2عرفا بنائيا أك نمط ما

 :اتىيئثبلث ب ي كادم مزابؽ العرؼ فيطب     
 أمناء السيؿ: مياميا التدخؿ عمى مستكل قطاع الكادم كيككف ذلؾ بػ: -

 مراقبة السكنات كالنخيؿ. -
 تسيير كتكزيع المياه في أكقات الفيضانات. -

العرش)العزابة(: دكرىا التنظيـ الديني كالتكجيو في المساجد)ديني، اجتماعي، قانكني، اقتصادم أمناء  -
 كدفاعي( حيث يخضع المجتمع إلى قكانيف العزابة.

 أمناء األحياء: دكرىا عمى مستكل األحياء بػ: -
 السير عمى نظافة األحياء. -
 حؿ الخبلفات بيف أفراد المجتمع. -

                                                                                                                                                                                     
 . 170، ص:المرجع السابؽأحمد أبي العباس بف محمد بف بكر النفكسي الفرسطائي،  - 1
ارية، عبد اهلل نكح، النظـ التقميدية العرفية بكادم مزاب، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اإلدارة كالمالية، معيد العمـك القانكنية كاإلد -2
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الماء مكرد ثميف كأساسي في الحضارات الصحراكية كاف لو حصة األسد في القكانيف العرفية  بما أف    
 المحمية كذلؾ الستغبلؿ أمثؿ كعقبلني ليذا المكرد.

 القواعد المتعمقة بالمسكن: -2-2-1
 بساطة الحجم: -أ

مساكيا لمبنايات المجاكرة، كما يمنع عمى أم صاحب مسكف أف يحجب الشمس  االرتفاعبحيث يككف    
ف أراد أف يككف ارتفاع مسكنو أكبر مف ارتفاع مسكف جاره فيجب عميو ترؾ فضاء مف  عف جيرانو، كا 

ـ مف مستكل سطح الرض، كما 7.50مسكنو  ارتفاعالذم يريده عمى أف ال يتعد  االرتفاعبقدر  سكنوم
يمنع إنشاء الشرفات كخاصة تمؾ التي تطؿ مباشرة عمى الشارع، فيي ال تتماشى مع عمارة المنطقة أكال، 

 (48)الصكرة.االجتماعيةكمع المناخ ثانيا، دكف أف ننس عكاقبيا 
طح كيستثني منيا: ككاة عمى جميع البناءات أف تككف مغطاة بأسطح أفقية كتمنع جميع أشكاؿ األس -

 ، المداخؿ كاألدرج.التيكية
األقصى لمبنايات التي  االرتفاعيحدد عدد الطكابؽ في جميع البنايات بطابقيف عمى األكثر، كيككف  -

 ـ.9تكجد خارج منطقة حماية المدينة األثرية 
ف لـ يكف ىناؾ تبلصؽ يجب ترؾ  - ألقؿ عف حائط ـ عمى ا2الجكار مسمكح )أم تبلصؽ البنايات(، كا 

 الجار، كما يمنع إحداث فتحات تطؿ عمى المساكف المجاكرة.
كما  ،ـX 2.50ـ 2.50يجب أيضا اجتناب أكثر مف باب كاحد لممستكدع عمى أف ال تتعدل مقاييسو  -

لتزييف الكاجية كخاصة  اصطناعييستحسف إدماج المستكدع مع الحجـ العاـ لمبناية، كيمنع أم عنصر 
المصنكع مف الحديد أك العناصر الجاىزة مثؿ األعمدة المزخرفة كغيرىا مف العناصر المصنكعة مف 

 الجبس أك أم مادة أخرل.
يجب أف تبدم جميع البنايات بساطة في الحجـ ككحدة في المظير مف أجؿ تناسؽ المدينة كانسجاـ في  -

 (48)الصكرة.1المنظر العاـ
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 دران التحويط:ج -ب
يجب أف تككف مطابقة لمشكؿ المحمي أم مبنية بالمكاد المحمية في ابسط أشكاليا مع اجتناب كؿ    

عنصر تزييني غريب عف المنطقة ككذا جميع أنكاع السياجات الحديدية، كضركرم أف تبنى بالحجر 
ف استمـز غير ذلؾ فيجب أف تككف ممبسة بمبلط الجير كممكنة   .بالمكف الرممي أك ما شابيوكالجير، كا 

 مواد البناء: -جـ
مكاد البناء تككف محمية كذلؾ لما ليا مف صفات التكيؼ مع البيئة المحمية، كمما يمكف ذكره: كفرتيا    

أم أف ىذه المكاد تمعب دكر مخزف يمؤل نيارا كيفرغ ليبل، كما  (نطقة كعطالتيا الحرارية المرتفعةفي الم
 (70،51)الصكرةل السنة درجة حرارية داخمية تقريبا قارة.تعطي لمبناية عمى مد

 وحدة المظير: -د
أف تبدم جميع البنايات بساطة في الحجـ ككحدة في المظير مف أجؿ تناسؽ المدينة كانسجاـ يجب  -

 المنظر العاـ.
كتناسقا، فعمى ا يعطي لممدينة تناغما مم   ،يجب أف تككف جميع كاجيات المنازؿ منسجمة في المنظر   

تككف فتحات عمكدية كقميمة أيضا، كذلؾ  مستكل الفتحات كخاصة التي تطؿ عمى الشارع مباشرة أف
لتقميص تسرب اليكاء الساخف كالرياح الرممية إلى داخؿ المسكف حفاظا عمى العزؿ الحرارم كعمى حرمة 

 (48)الصكرةمف جية أخرل. سكفالم
نايات القديمة كالجديدة أف يككف لكف طبلئيا رممي أك ما شابيو، لما ا عف لكف الطبلء فعمى جميع البأم   -

يتميز بو ىذا المكف مف تأقمـ كتكامؿ مع البيئة حيث يحافظ عمى التكازف البيئي بيف المدينة كمحيطيا زيادة 
لى و ال يتغير عمى مر الزمف، بخبلؼ األلكاف األخرل التي تؤكؿ في النياية بفعؿ عكامؿ الطقس إعمى أن  

 (48)الصكرة.1ىذا المكف نفسو
الجدراف الخارجية ال تككف ممساء بؿ يككف فييا نتكءات حتى تقمؿ مف المساحات المعرضة لمشمس  -

 (48)الصكرةكالريح، كتزيد مف نسبة الظؿ عمى مستكل الجدار.
المكحات التي المكحات اإلشيارية تككف مندمجة ضمف الشكؿ المعمارم العاـ لمبناية، باستثناء  كما أف   -

 تشكؿ بذاتيا عنصر تزييني حضرم.
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)الصكرة  ( يعتبر ممنكعا باستثناء الساحات أك الشكارع التجارية.سباطإنشاء األقكاس ) ال -
107،106،84،28) 

 :سكنالم اتجاه -ىـ
الشكؿ المعمارم األحسف في مناخ حار كجاؼ ىك الشكؿ الذم يكفر حدا أدنى مف الكسب  إف     

الشمسي صيفا، كحدا أدنى مف الكسب الشمسي كحدا أدنى مف الضياع الحرارم شتاء، لذلؾ مف األفضؿ 
 كاالحتماءمف دؼء شمس الشتاء  االستفادةا يمكنيا مف جاه البناية نحك الجنكب الشرقي مم  أف يككف ات  

مف حرارة شمس الصيؼ، كما يستحسف بالنسبة لمكاجيات المعرضة لمشمس أف تخضع لدراسة متأنية 
 (15)الشكؿ.1لحجـ كمظير البناية بطريقة تسمح بتكفير أقصى ظؿ ممكف مما يكسبيا ركنقا خاصا

 المناظر: -و
يعتيا تعتبر ممنكعة، كيجب عدـ فة ميما تكف طبكؿ بناية تخؿ بالمناظر الطبيعية كالعمرانية كالمصن     
عند دراسة  االعتبارالنخيؿ خاصة، كجميع المساحات الخضراء عامة، كمحاكلة أخذىا بعيف  قمع

 المخطط.
  قانون عرفي متعمق بالسدود: -2-2-2
عدة طرؽ ككيفيات لفتح كربط كصيانة السدكد كذلؾ حسب االتفاقيات كاألعراؼ لرعاية  لممزابييف   

العامة كفائدة الجميع، مف أىميا ما اتفؽ عميو العزابة كأمناء السيؿ حكؿ قكانيف فتح كغمؽ المصمحة 
 ـ(:1937ق/أكت 1338السدكد بقرار حرر بشعباف )

 قوانين عرفية متعمقة بتقسيم المياه )الغدير(: -أ
لسيكؿ عجيبة في طريقة تقسيـ المياه كتكزيعيا بعد نزكؿ المطر كانسيابيا في الشعاب كاألكدية كا إف     

ىندستيا كدقتيا، كضعت مند قركف في مختمؼ قرل الكادم كمازالت إلى يكمنا ىذا كال سيما في غرداية 
كىي أدؽ في تقسيـ المياه الجارية ألنيا ترل، كيعمـ مقدار قكتيا كغزارتيا، عكس المياه الجكفية، كؿ 

رل الكادم أك بعيدا عنو كتظير عدالة بستاف يناؿ مقداره بالقياس إلى األخر سكاء كاف قريبا مف مج
التكزيع كاضحة عندما يككف الماء قميبل فانو يستغؿ بالتساكم دكف إجحاؼ أك ضياع، أما إذا كاف السيؿ 

 .2جارفا أك قكيا فبل تظير عدالة تكزيعو ألنو يغمر كؿ المنطقة
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مف  ختص بيا "أمناء السيؿ "ليذا المكضكع أصكؿ كتنظيمات كقكانيف مدققة متكارثة كأعراؼ متداكلة ي   
ـ "مف تعدل بزيادة الماء في الغابة  1642 -ىػ 1052بينيا ما نص اتفاؽ لمجمس كادم مزاب في شكاؿ 

 أم ماء السيؿ لغابتو أك لساقيتو زيادة عف القياس المكجب لو، فغرامتو خمسة كعشريف رياال كالنفياف".
 قوانين حماية السواقي وصيانتيا: -ب
و مياه األمطار إلى البساتيف عبر سكاقي، فتركم كؿ البساتيف حسب اتساعيا ككبرىا أك ضيقيا،     تكج 

بانتظاـ كدقة، كما تبنى بقرب ىذه السكاقي أحكاض لخزف ىذه المياه السائمة كيقـك أمناء السيؿ بمراقبتيا 
 .1مف حيف إلى آخر كصيانتيا في حالة الضرر كنزع منيا الرماؿ المكدسة

 القوانين العرفية المتعمقة بالنخيل: -2-2-3
  يمنع نزع النخيؿ ألىميتيا مند القديـ، كقيمتيا االقتصادية كااليككلكجية فقد كانت بمثابة الثركات

 في بعض األحياف يسمح بنزعيا كيرجع ذلؾ لعدة أسباب: النباتية لممنطقة إال  
  استخبلفيا بغرس نخمة أخرل.تشكيؿ خطر عمى السكاف، مرضيا، قدميا كلكف يجب 
 .في حالة الجفاؼ إعطاء األكلكية لسقي النخيؿ ثـ األشجار كالنباتات 
 .في فصؿ الربيع يجب نزع األعراؼ الزائدة في النخيؿ التي تؤذم المارة 
  تنظيؼ الكاحة مف الجريد )األعراؼ( المرمية في أطرافيا لكي ال تشكه مظيرىا كتككف ممجئ

 .ارة )األفاعي، العقارب...(لبعض الحيكانات الض
  ذا ما تسربت مياه السقي إلى الجار فعميو غـر ما يجب عند غرس نخمة ترؾ أربعة أدرع لجاره، كا 

 افسد.
 :2العرف المحمي في العمران -2-2-4
ـ  تطبيقيا كتنص عمييا األعراؼ المحمية منيا في:     سنتطرؽ إلى بعض القكانيف التي ت
 المداخل: -أ

تيدار"، كخبلفا لبقية المداخؿ داخؿ المسكف في سيؿ كادم مزاب  ىك ما يعرؼ محميا باسـ " إيماكف اف   
نجد أف الباب الخارجي عادة ما يككف كبير الحجـ، في بعض األحياف نجد لممسكف أكثر مف مدخؿ حيث 

 (48)الصكرةالضيكؼ.الرئيسي منيا يؤدم مباشرة إلى كسط الدار أما اآلخر فيؤدم إلى غرفة استقباؿ 
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بؿ عمييـ تكجيو ظيكر  مدينةيمنع أصحاب المساكف المتاخمة لمسكر مف فتح مداخميـ نحك خارج ال   
المساكف نحك الخارج لتشكؿ بمجمميا سكرا دفاعيا لممدينة، كفي حاؿ شراء أناس لدار ميدمة فإنيـ يبنكنيا 

ف ف اختمفكا عمى مكضع بابيا يبحثكف حتى يتبيف ليـ، كا  لـ يتبيف فمينظركا أم مكضع أصمح ليـ  كا 
فيجعمكه منو، كالمت فؽ عميو أف ال تفتح األبكاب في الطرؽ الخاصة، إال بإذف أىميا كاتفاؽ أصحابيا كميـ 
كبدكف استثناء، كفي حاؿ ما إذا كانت طريؽ العامة فيمكف إحداثيا ما لـ تضر بالجيراف أك تقابؿ باب 

 .1أحدىـ
 الميزاب: -ب
سكفير" أحد أىـ العناصر في المسكف التقميدم بالنظر إلى الكظيفة المنكطة أك ما يطمؽ عميو محميا "   

بو، كما ينجر عنو مف عبلقة فيما بيف المسكف كمحيطو، حيث تخص ص الميازيب لصرؼ مياه األمطار 
ا تصنع مف خشب مف عمى السطكح إلى الخارج، كىي تصنع إما مف الفخار أك الحجر المنحكت كنادرا م

عمى الطريؽ، سكاء كاف شارعا لمعامة أك  مسكنوالنخيؿ، في حاؿ أراد صاحب المسكف إحداث ميزاب ل
غيره كال عمى ما يضر فيو  مسكفالخاصة فإنو ال يجكز لو ذلؾ إال ما كاف قبؿ ذلؾ، كال يحدث عمى 

ذا ما أحدثو عمى زقاؽ الخاصة فسمحكا لو كأذنكا لو فمو ذلؾ،  كأصؿ كؿ ذلؾ دفع المضرة كأف غيره، كا 
يطيمو فيصب في جدار كاجية المسكف الذم يقابمو، أك مقابؿ ميزاب ثاني فبل يجد المار سبيبل لمعبكر 
ف كاف لو ميزاب فبل يزيد إليو آخر كلو أف يرجعو إذا نزعو، كال أف يكسعو بعد ضيقو كال أف  بينيما، كا 

عد قصره، كأما أف يضيقو بعد سعتو أك بنزلو بعد رفعو أك يرفعو إذا كاف أسفؿ قبؿ ذلؾ، كال أف يطيمو ب
 (48)الصكرةيقصره بعد طكلو فمو ذلؾ.

ال يجكز لمجار الذم يجرم غديره عمى سطح جاره أف يمحؽ بو ماء الغسيؿ أك أم ماء يضر جاره، بؿ    
 .2يقتصر عمى ماء المطر فقط

 االرتفاع: -جـ
تعتبر الحاجة أساس بناء المساكف في سيؿ كادم مزاب، فبل تكضع مقاييس تزيد عف حاجة ساكنييا،    

فكؿ الفضاءات خضعت ليذه القاعدة خاصة ما تعمؽ منيا باالرتفاع األمر الذم انعكس مباشرة عمى 
ا لـ يكف ليا تأثير االرتفاع الكمي لممسكف، كما تجدر اإلشارة إليو أف طبيعة المكاد المستعممة كمقاكمتي
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كبير في تحديد العمك، بؿ خضعت لمبدأ عدـ اإلسراؼ كالتبذير، كالمساكف في الغالب مؤلفة مف طابؽ 
 (48)الصكرةأرضي، طابؽ أكؿ ،أم ما يعادؿ حكالي سبعة أمتار كنصؼ.

( فمف ذلؾ منع 1كقد سار العرؼ عمى ضكء القاعدة النبكية } ال ضرر كال ضرار{ ) حديث شريؼ   
كشؼ الجار لجاره " حرمة الدار" كما يمنع جعؿ الظؿ عمى الجار، إال إذا كانت بينيما عمارة أك تركت 
ذا  ثبلثة أذرع، أما منع الريح فيعكد ذلؾ لؤلمناء، بمعنى أنو يجكز أف يرتفع تحكيط الدار المكالي لمشارع كا 

الجدار المكالي لجاره الجكفي عمى  ب أف يرفعأراد أحد السكاف أف يبني دار متصمة بالجيراف، حيث يتكج  
ما كاف عميو في السابؽ فبمقدار ال يحجب عنو الشمس القبمية، كيحتـر االرتفاع مف الجية الغربية، حتى 
ال يحجب الشمس عف جاره الشرقي، كال حؽ لمجار في استغبلؿ المساحة لعدـ ممكيتو ليا، كيمكنو أف 

ذا رفع أحد جداره ليستر يحيطيا بسمؾ لينتفع بكضع الحطب فييا عف أ ف ال يحجب الشمس عف جاره كا 
 سطحو البد عميو أف يترؾ مسافة بقدر عمك الحائط، أما في حالة ما كجد زقاؽ بينيما فبل حرج في ذلؾ.

 الفتحات والنوافذ: -د
لتحديد و ال يحدث أحد نافذة ميما كاف حجميا إال بمشكرة مع الجيراف بالنسبة الستحداث الفتحات فإن     

المكاف الذم يمكف أف تحدث فيو بحيث يمنع تقابؿ النكافذ أك فتحيا مباشرة عمى أمبلؾ الغير كفي حاؿ 
فتحيا عمى األفنية الخاصة أك الشكارع العامة لكف مقابؿ أمبلؾ الغير يجب أف تككف بمحاذاة السقؼ، 

السقؼ يحده، ككؿ ىذا حتى ال  بحيث ال يمكف ألحد أف يطمع منيا عمى سطكح الجيراف ميما حاكؿ، ألف  
 حرمتو المرعية. سكفيؤذم اآلخريف بالكشؼ عف حرماتيـ فممم

 :2الحائط بين الجارين -ىـ
حظي الجار باحتراـ كبير في اإلسبلـ، كعمى ىذا سار المجتمع المزابي فشمؿ األمر كؿ التفاصيؿ بيف    

الجاريف حتى تعرض ألدؽ تفاصيؿ العمارة بينيما، كمف ذلؾ الجدار الفاصؿ بينيما، فمثبل لك بنى أحدىما 
ف ا ف لـ ىذا الجدار كبنى إلى جانبو جاره فالحائط الذم بينيما لمذم بناه، كا  شتركا فيو فيما فيو سكاء، كا 

يعرؼ مف بناه منيما فيما فيو سكاء، إذا كاف الحائط مشتركا بينيما فإنيما يمنعاف مف الزيادة فيو ككذا 
النقصاف منو إال بالتراضي، كيمنعاف مف جعؿ األكتاد فيو أك الخشب عميو أك يتخذ فيو مستراحا، أما 

ف ماؿ عمى أحدىما فممذم ماؿ عميو إصبلحو فبل يمنع ألحد منيما كأف يطين و، كيبني ما انيدـ منو كا 
نزعو كال يمنعو جاره، كاف حدث بو شؽ يصمحانو معا كاف لـ يكف إصبلحو إال بيدمو فيما فيو سكاء، كما 
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بيف متصؽ السمـ بالحائط كيترؾ بينو ك يمنع عمى المشتركيف في حائط أف يتخذ فيو سمما لمدرج إال إذا لـ ي
 دار ما تدخؿ فيو يد الباني.الجدار مق

 المسكن والسكة: -و
عند إنجاز المداخؿ يمنع إخراج الدرج إلى الطريؽ، كما يجب فتح دفة الباب أك النافذة نحك الداخؿ مف    

فمو أف يحدث ليا أبكابا حيث شاء إال أنو ال يضر جاره كال يقابؿ  مسكفكاف لو دار في شارع العامة أك 
السكة النافذة لمخاصة أك غير نافذة فبل يحدث بعض مف فييا بابا أك غيره، إال بإذف بابو باب غيره كأما 

أىميا كميـ، سكاء الذيف في جيتو أك الذيف في الجية المقابمة، كسكاء كانكا في أكؿ السكة أك في آخرىا أك 
مربط الدابة، كما كسطيا، كال يجكز إحداث سقؼ أك تغطية سكة لمخاصة إال بإذنيـ، كالحاؿ ذاتو بالنسبة ل

ف كانت كاسعة أك كاف فييا مكضعا زائد، كيجكز  يمنع بعضيـ بعضا مف تكسيع البناء إلييا حتى كا 
لصاحب المسكف التسقيؼ عمى الطريؽ العامة إذا كاف ال يضر بالناس ككذا ال يضر بالراكب عمى أرفع 

عضا مف إحداث األبكاب كالعمارة إال الدكاب، أما إذا ات سعت السكة ككانت كالرحبة لـ يمنع بعض أىميا ب
ما يضر جاره كال يمنع بعض أىؿ السكة بعضا مف تطكيؿ الحيطاف، إال إف كاف فييا ميبلف عمى جيرانو 

 .1أك تخكؼ مف كقكعو أك جعؿ الظؿ عمييـ

 المسكن والنشاطات الجانبية: -ز
رحى أك حماـ أك  مسكففندقا أك حكانيت، أك  مسكنولمجيراف الحؽ في منع مف أراد أف يتخذ مف    

كتحقؽ منو الضرر  2معصرة أك مجمعا كسكقا، كمف أحدث تنكرا بجنب الطريؽ كآذل الناس بدخانو كليبو
فتأذل منيا جاره فاف نظر العدكؿ أف فييا ضرر عميو  مسكنوأزالو كلك كاف قديما، كمف اتخذ رحى في 

 .3أزالو
 مواد وتقنيات البناء: -ـح
تمتاز عمارة منطقة كادم مزاب خاصة منيا القديمة، بشكؿ معمارم فريد مف نكعو اعتمد فيو عمى    

االكتفاء الذاتي إلى أقصى الحدكد في استعماؿ مكاد البناء المحمية لمبناء كالتسقيؼ كالتأثيث، كما ركعي 
لمنطقة غنية بالمكاد األكلية في بناء المساكف متطمبات الكاقع المعيشي كالتعاليـ اإلسبلمية، كتعد ىذه ا
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 .171أحمد أبي العباس بف محمد بف بكر النفكسي الفرسطائي، المرجع السابؽ، ص: - 
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كالتي نذكر منيا: الحجارة المقتمعة مف طبقات الصخكر الكمسية البيضاء، استعماؿ نكع مف الجبس يدعى 
تمشمت، مادة الجير التي تساعد في تماسؾ البناء، الرمؿ غير الصمصالي، مشتقات شجر النخيؿ مثؿ: 

 مة المناؿ غير مكمفة ضعيفة التكصيؿ الحرارم.الجذكع، الجريد، السعؼ، ككؿ ىذه المكاد محمية سي
 :1تقنيات البناء -ط
 العناصر الحاممة: -1-ط
األساسات: إف معظـ البنايات في الشبكة ال تحتكم عمى أساسات لككف المنطقة الصمبة تكجد عمى    

 كجو األرض.
كمف خصائص ىذه الجدراف أنيا ذات سماكة نسبيا مما  ،تبنى الجدراف الحاممة بكاسطة الحجر الكمسي   

يجعميا أكثر عازلة لمحرارة كالبركدة، كأيضا ذات متانة كبيرة لككنيا تتحمؿ القكل المسمطة عمييا، كأيضا 
سـ في  15ـ تـ تتناقص تدريجيا إلى أف تصؿ إلى 1تتميز بسمؾ عمى مستكل القاعدة حيث تصؿ إلى 

 المستكل األعمى.
األعمدة بكاسطة الحجارة كالجبس التقميدم كالرمؿ كتككف ذات شكؿ دائرم كيقؿ مقطعيا كمما تبنى    

 (81،77،53)الصكرة ارتفعنا إلى األعمى.
 : 2المسطحات الخطية -2-ط
ك ـ أ2يتـ إنشاؤىا بكاسطة جذكع النخيؿ حيث تغمر جكانبيا بمادة التمشمت كيصؿ طكليا إلى  الركافد: -

 .أكثر
ع ىذه األعمدة بطريقة محكمة جريد النخيؿ تتكض  مشمت ك الت  تنشأ األقكاس بكاسطة الحجارة ك  األقكاس: -
 بيف األعمدة الحاممة. ما
 المسطحات المساحية: -3-ط
 السقؼ: - 
يتـ ىيكمة أرضية السقؼ بكاسطة جكائر خشبية مستخرجة مف جذكع النخيؿ المقطكعة طكليا بحيث     

سـ، كيمكف استعماؿ جذكع أشجار أخرل، كيتـ إنشاء السقؼ إما بكاسطة  30 تككف المسافة بيف الجكائر
حة، ثـ بعد ذلؾ يتـ التغطية بكاسطة طبقة مف الرمؿ ذك السمؾ مجمكعة مف جريد النخؿ أك حجارة مسط  
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سـ في السطكح المعرضة لميكاء كأشعة الشمس كالمطر، كفي األخير تغطى  30المتغير كقد يصؿ إلى 
 (102)الصكرة(23،24)الشكؿط الجير.بطبقة مف مبل

 النتكءات كاأللكاف: -
كمية كبيرة  إف الجدراف تككف ذات نتكءات تسمح بعكس كمية كبيرة مف أشعة الشمس، زيادة إلى تشكؿ   

إف أىـ األلكاف المميزة لمعمارة في مزاب تتمثؿ في المكف األبيض كاألزرؽ  ،مف الظؿ عمى الجدراف
مستخرجة مف مكاد البناء المحمية، كىذه بعض معامبلت االنعكاس الضكئي:  كاألخضر كالرممي، كىي

 .%30-20، أخضر %50-30، أزرؽ %80-65، أبيض %40-45، كردم %40-30رممي 

ألنيا قكانيف تعمؿ عمى أسس دينية  ا،ككاحاتي مدف العتيقةتعتبر ىذه القكانيف أسس استدامة ال   
اكاة كعدـ اإلضرار بالبيئة الطبيعية سكاء كانت إنسانا أك نباتا أك كاجتماعية، بحيث تعمؿ عمى مبدأ المس

 (48)الصكرةحيكانا، لذا كاف لزاما إعادة االعتبار ليذا العرؼ المحمي.
 التقييم: -2-2-5
تراث المبني كانت القكانيف العرفية ذك أثر قكم عمى البيئة المحمية، بحيث ساىمت في الحفاظ عمى ال   

كتطكره بصفة منتظمة إلى غاية دخكؿ المستعمر الذم أحدث خمؿ في التسيير الذم  األصيؿ التقميدم
كاف قائما منذ قركف عمى ىذا العرؼ، استمر ىذا الخمؿ بعد االستقبلؿ كذلؾ لمتغيرات الكبيرة التي طرأت 

في ، ككاف اىتماـ الدكلة كالعصرنة عمى كاد مزاب عمى المستكل االجتماعي )نزكح سكاف( كاالقتصادم
تمؾ الفترة ببناء البنى القاعدية لممدف دكف مراعاة لخصائصيا سكاء كانت طبيعية أك اجتماعية، كما كاف 

يعاني الكثير مف  ،لمعشرية السكداء دكرا في غياب تطبيؽ ىذه القكانيف، حيث أصبح المحيط الحضرم
القكانيف بالمشاريع  اي تنص عمييالت ،كاقتصر تطبيقيا عمى األمكر الشكمية اإلدارية التجاكزات كالمخالفات

كالتي تؤكد عمييا كيستشار  ،المتعمقة بمديرية التعمير كمبدأ احتراـ الخصكصية العمرانية كالبيئية لممنطقة
فييا ديكاف حماية كترقية سيؿ كادم مزاب، ناىيؾ عف اإلىماؿ الكمي لمييئة العرفية المختصة في ىذا 

مما انقمب ىذا  لمجتمع المدني الفعاؿيا كطرؼ مف اكاشراك بعدـ تكظيفيا ،المجاؿ كتصغير حجميا
إال فيما يخص الكحدة المكنية أك في  ،التصغير حتى لدل المكاطنيف بعزكفيـ بتطبيؽ األنظمة العرفية

التي تتأصؿ بالمدف العتيقة في تكزيع فضاءاتيا  ،بعض المشاريع التنمكية العمرانية الجديدة كأنسجتيا
    .ية كمبادئ نشأتيا التي تعتمد عمى التكافؿ كالتعاكف االجتماعيكىندستيا المعمار 

لكف في السنكات األخيرة بعد تفاقـ المشاكؿ البيئة كمع السياسة الجديدة المنتيجة في مجاؿ البيئة،    
أصبح الرجكع ليذه القكانيف العرفية مف الضركريات خصكصا في المناطؽ ذات نظـ إيككلكجية جد 
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يجب أف  يككف التناسؽ بيف التشريعات الحالية كالقكانيف العرفية مف أجؿ إعادة التكازف حساسة، كىنا 
 لمنظـ اإليككلكجية المكجكدة.

 اتعرض لو كعدـ أخذىكى، كىذا راجع إلى التمييع الذم تالنظـ العرفية أصبحت أمكرا شكمية كتراثا يح   
عمى أرض الكاقع كتركو حبرا عمى الكرؽ  اكتفعيمي اإما مف طرؼ المؤسسات كعدـ تطبيقي االعتبار،بعيف 

صبلحيتيا،  بسبب سمبياكمف طرؼ المكاطف الذم أصبح ال يطبؽ كال يثؽ في ىذه الييئات العرفية 
كبعدىا، عمما أنيا تحتكم عمى كؿ الحمكؿ االستراتيجية العمرانية الفترة االستعمارية أثناء خاصة 

 الثقافية كالبيئية كحتى القضائية.كالمعمارية كاالجتماعية كالدينية ك 
 مخطط الحفظ الدائم واستصالح القطاع المحفوظ: -2-3
مجمكعة مف المكاد تنص عمى كيفية الحماية، لكنيا ال تستطيع  98-04يعتبر قانكف حماية التراث    

المؤرخ  209-05تطبيقية كتنفيذية، لذلؾ تـ إصدار المرسكـ التنفيذم  كآليات ذلؾ مف دكف كجكد أدكات
 04في 

كآلية لمكاكبة التطكرات 1ـ الذم يتضمف إنشاء القطاع المحفكظ لكادم مزاب كتعييف حدكده2005جكيمية 
 .السريعة التي تشيدىا المنطقة

 مخطط الحفظ الدائم واستصالح القطاع المحفوظ لوادي مزاب: -2-3-1
نص المخطط الدائـ كاستصبلح القطاعات المحفكظة عمى إجراءات خاصة لمحماية، السيما المتعمقة ي   

بالممتمكات الثقافية العقارية المسجمة في قائمة الجرد اإلضافي، أك في انتظار التصنيؼ أك المصنفة 
 .2كىك في المرحمة األكلى مف اإلعداد ،كالمكجكدة داخؿ القطاع المحفكظ

أكتكبر سنة  5ىػ المكافؽ 1424شعباف عاـ  9مؤرخ في  324 - 03التنفيذم رقـ مرسكـ ال يتضمف   
منو "في  2كتنص المادة  ـ، كيفيات إعداد المخطط الدائـ لحفظ كاستصبلح القطاعات المحفكظة،2003

تصبلح حفظ كاسيحدد المخطط الدائـ ل ،إطار احتراـ األحكاـ المتعمقة بالمخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير
 شكؿ قطاعات محفكظة بالنسبة لممجمكعات العقارية الحضرية أك الريفية المنشأة في القطاعات المحفكظة

القكاعد العامة كارتفاقات استخداـ األرض التي يجب أف تتضمف اإلشارة إلى العقارات التي ال تككف محؿ 
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كط المعمارية التي يتـ عمي أساسيا ىدـ أك تعديؿ أك التي فرض عمييا اليدـ أك التعديؿ، كما يحدد الشر 
 المحافظة عمي العقارات كاإلطار الحضرم.

 المحيط وحدود القطاع المحفوظ: -2-3-2
محيط الدراسة يشمؿ كامؿ المحيط العمراني لكادم مزاب بما فيو غابات النخيؿ، منشآت الرم،    

التقميدم لمقصكر الخمس)العطؼ، بنكرة، التضاريس الطبيعية...، أما محيط التدخ ؿ فيشمؿ كامؿ النسيج 
بني يزقف، مميكة، غرداية( كالمعالـ كالمكاقع التاريخية المكجكدة داخؿ القطاع المحفكظ، كتقدر مساحتو 

  (29)الشكؿكالمحددة كما يمي: 2كمـ50بػ
مف الشماؿ الشرقي نحك الشماؿ الغربي: األراضي المسماة الحمريات ) بمدية العطؼ( نحك أعالي  -

عمى بعد  1زكيؿ كالطريؽ الكطني رقـ أية بف ضحكة ( مركرا بتقاطع كادم ادم لبيض ) بمدية ضاك 
 كـ مف مدينة غرداية ككادم لعذيرة. 6

مف الجنكب الشرقي نحك الجنكب الغربي: مف أعالي كادم لبيض ) بمدية ضاية بف ضحكة (  نحك  -
تكزكز ككادم بمغنـ ككادم نتيسة كالطريؽ  ريداف ككادمأالكبير لمعطؼ مركرا بتقاطع كادم أسفؿ السد 
 كـ مف مدينة بنكرة. 4عمي بعد  1الكطني رقـ 

 كـ مف أسفؿ السد الكبير لمعطؼ. 1.5مف الشرؽ: عمى بعد  -
 كـ مف اعمي سد ضاية بف ضحكة. 1.5مف الغرب: عمى بعد  -

 :1أىم أىداف القطاع المحفوظ -2-3-3
  يقاؼ عمميات التدىكر.الحفاظ عمى التراث المبني كالطبيعي  كا 
 .إقامة جك مف التشاكر كالتنسيؽ بيف الفاعميف المعنييف 
 .كضع أداة قانكنية تسمح بتطبيؽ القانكف المتعمؽ بالتراث الثقافي 
 .حماية المظير العاـ لمقصكر 
 .تحديد مجاؿ الحماية كالرؤية لممعالـ كالمناطؽ األثرية 
 تكسعات العمرانية الجديدة مف اجؿ الحفاظ عمى كاحة( في ال -تشجيع التعمير عمى نمط )قصر

 النظاـ الكاحاتي.
                                                           

رفيؽ خبلؼ، التدابير االستعجالية  في ترميـ المباني األثرية "دراسة حالة: ترميـ مباني حي عمار في إطار المخطط  لحفظ  - 1
كاستصبلح القطاعات المحفكظة بقصبة الجزائر"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الصيانة كالترميـ، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 

 .70ـ، ص:2010
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  حفظ، ترميـ، إعادة تأىيؿ(االستعجاليةتحديد العمميات المقرر اتخاذىا في القطاعات ) التدابير ،. 
 .تحديد مناطؽ االرتفاقات 
 .إعداد تقكيـ لممعالـ كالمناطؽ األثرية 
  (109)الصكرةاقع األثرية.كضع الفتات تعريفية بالقرب مف المعالـ كالمك 
 .(134)الصكرةإعداد دليؿ لمترميـ 
 .تشجيع اإلنتاج العمراني عمى نمط القصكر المبلئـ لممناخ المحمي 
 ،األعياد الشعبية( تشجيع التراث البلمادم ) الصناعة التقميدية، المأككالت التقميدية. 
 .تشجيع السياحة الثقافية مف اجؿ تطكر اقتصادم مستداـ 
مراحل إعداد المخطط الحفظ الدائم واستصالح القطاع المحفوظ لوادي مزاب  -2-3-4

(PPSMVSS) 1: 
 يعد ىذا المخطط في ثبلث مراحؿ كتحدد كما يمي:   
نجاز مخطط التدخؿ المرحمة األولى -أ  االستعجالي: دراسة كتحميؿ الكضعية الحالية لكادم مزاب كا 

 كتتضمف ما يمي:
 لمقطاع المحفكظ كالتحميؿ العمراني:المعطيات التاريخية  -
تتمثؿ في جمع الكثائؽ الخاصة بتاريخ المنطقة كدراسة الكضعية الحالية لمنطقة التدخؿ مف الجانبيف    

 التحميمي كالخرائطي كجميع المعطيات التي تساىـ في إنجاز المشركع، المناخية، الطبكغرافية... .
 التحميؿ المعمارم: -
حكؿ المحيط المبنى يتناكؿ النظاـ اإلنشائي التقميدم، حالة المحافظة بالنسبة لمبنايات، الحالة  التحقيؽ   

مع إمكانية إضافة نماذج أخرل  مدينةالفيزيائية لمبنايات كرفع معمارم لكحدة عمرانية نمكذجية لكؿ 
 بة لميياكؿ القاعدية.لمساكف كمرافؽ ذات قيمة معمارية كتاريخية كتحديد النقص في محيط التدخؿ بالنس

 الحصيمة كخبلصة: -
 كضع حصيمة لممعطيات المتكفرة كاستخبلص النقائص.   
 الجزء التخطيػػطي: -
 الذم يشمؿ جؿ كمختمؼ الخرائط البلزمة في ىذه المرحمة كبمختمؼ المقاييس.   
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 :(PPSMVSS)إنجاز المشركع التمييدم لممخطط  المرحمة الثانية: -ب
  لتييئة كالتدخؿ لمنطقة الدراسة كمنطقة التدخؿ تعتمد عمى خبلصة مرحمة الدراسة إعداد اقتراحات

التحميمية، مع اقتراح لبرامج مخصصة كتحديد األعماؿ البلزمة، ىذه االقتراحات تمثؿ المحاكر 
عادة  الكبرل مف أجؿ المحافظة عمى اليكية التاريخية كاألثرية لمقطاع المحفكظ ككذلؾ الحفاظ كا 

 لئلطار المبنى لمقصكر كالمعالـ التاريخية.التأىيؿ 
 خمصة مف مخططات مستكضيحات أكثر لممقترحات المقدمة )إعداد المخططات التفصيمية تبرز ت

 (.التييئة المقترحة
 .عرض إشكالية كؿ مقترح مع تحديد االيجابيات كالسمبيات لكؿ منيا 
 .الجزء الخرائطي المرفؽ ليذه المرحمة 
 ترح بتحديد مراحؿ تنفيذ مع تحديد المتدخميف عمى جميع المستكيات )ىياكؿ اقتراح إلنجاز كؿ مق

 (.. الدكلة، الجماعات المحمية، الخكاص...
 :(PPSMVSS)إنجاز مشركع المخطط  المرحمة الثالثة: -جـ
لممقترح المتفؽ عميو كالذم يجب تطكيره  (PPSMVSS)في ىذه المرحمة يتـ إعداد مشركع مخطط    

بتفاصيؿ أكثر كرفع تحفظات المرحمة الثانية كمرفؽ بالقانكف التنظيمي العمراني، الذم يحدد الطرؽ 
داخؿ القطاع المحفكظ، كما يقدـ في ىذا القانكف  (PPSMVSS)التنظيمية كالفعالة لتسيير مخطط 

النسيج العمراني كالطرقات كالشبكات المختمفة كالتخطيط  التكصيات التقنية لمتدخبلت المختمفة عمى كؿ
 لمختمؼ مراحؿ التجسيد، زيادة عمى ىذا يككف ىناؾ كشؼ كمي كتقديرم لمختمؼ عمميات التدخؿ.

 :1أىمية مخطط الحفظ الدائم -2-3-5
مخطط الحفظ الدائـ الخاص بالقصكر أعطى استراتيجية عامة كأشكاؿ التدخؿ عمى اإلطار المبني  إف     

العمرانية كالمعمارية كتحسيف ظركؼ حياة  القيمي مدينةكذلؾ مف اجؿ استعادة ال ،عمى حسب الحالة
عطاء صبغة قانكنية لبعض قكانيف العرؼ متطمبات الحياة تناسب مع تؿ بعضيا مف اجؿ يعدتك  ،السكاف كا 

 العصرية.
 زالة بعإعادة االعتبار لمكجو الحضرم لكادم مزاب ب المساكف التي  ضتجميد التكسع العمراني كا 

 كتـ تحديد أشكاؿ التدخؿ التالية:تشكه المنظر العاـ، 
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 :إف  الحاجة أكثر إلى اإلضاءة كالتيكية كانت سببا في ظيكر نكافذ مختمفة األشكاؿ  النوافذ
 (59،58)الصكرة.كاغمبيا ال يستند إلى قكانيف العرؼ مدينةكالقياسات كالتي تحدد كاجيات ال

  ـ، كيجب أف تحكم عمى مصرع كاحد كيجب أف  0.45/0.55أبعاد النكافذ يجب أف ال تتعدل
 ة.يككف مف خشب النخم

 .يمنع إنشاء النكافذ التي تككف مطمة عمى الجار المقابؿ 
 .الستائر كالحكاجب الببلستكية المستعممة في النكافذ يجب أف تزاؿ 
 :األبواب 
  ـ. 1.7يمنع تجاكز أبكاب المنازؿ الخارجية عمك 
 .كؿ األبكاب يجب أف تككف مصنكعة مف الخشب كيفضؿ خشب النخؿ 
 :كىي العناصر الحديدية المستعممة عمى النكافذ كاألبكاب، كىي الظاىرة األكثر  الشبابيك الحديدية

 سكفأشكاؿ كألكاف ىذه العناصر مف م، كيعكد ذلؾ ألسباب أمنية، كتختمؼ مدينةانتشارا في ال
 (59،58)الصكرةكتـ تحديد أشكاؿ التدخؿ التالية: ،خرآل

 كمنع الشبابيؾ المستعممة عمى النكافذ كعمى المالؾ إف أراد تكفير الحماية عميو القياـ بيا عمى  إزالة
 الجزء الداخمي مف النافذة ال عمى الجزء الخارجي.

 :الفتحات والشبابيك 
   كالذم يجب أف يفتح  ،د مف الشبابيؾ الحديدية المستعممة عمى مداخؿ األبكابيجب اعتماد نكع مكح

 ك لكف مكحد.ذستكحي نمطو مف الشباؾ التقميدم ك كليس لمخارج، كيجب أف ي سكفإلى داخؿ الم
 يجب تكاجد ايككمار في المنازؿ. 
 :كتـ منع ما يمي 
 جميع أنكاع الزخرفة عمى الكاجيات، كالسطكح كالنكافذ. -
حمي مثؿ القرميد، الخزؼ، النكافذ استعماؿ جميع أنكاع مكاد البناء غريبة عف النمط العمراني الم -

 الزجاجية... .
 الجدراف الخارجية ككؿ األجزاء المرئية مف البناء غير مكممة االنجاز. -
 عمى الكاجيات المطمة عمى الشكارع.  -Climatiseurs-كضع المكيفات -
 قنكات تصريؼ المياه عمى الكاجيات. -
 األقكاس كالعناصر التزينية عمى األبكاب. -
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 رج مف األعمدة الحاممة كالسطكح.الحديد الخا -
 الحكاجب المرئية المستعممة عمى النكافذ. -
  :ـ كالتي يجب أف 7.5ىي البنايات التي تجاكزت ضعؼ العمك المسمكح بو كىك عمو البنايات

 (48)الصكرة ـ. 8.5تنقص في العمك عمى األقؿ إلى 
 الطريؽ حيث تكسعت عمى شكؿ ىي منازؿ لـ تحتـر مبدأ  تراصؼ : -شرفات -التوسعات األفقية

 شرفات مشكىة بذلؾ كاجية البناية كالطريؽ، كتـ تحديد ثبلث أشكاؿ لمتدخؿ:
  ـ، يمكف االحتفاظ بيا. 0.5الشرفات التي اقؿ أك تساكم عرضيا 
  ـ. 0.5ـ كالتي يجب أف تسكل بطريقة تعكد إلى  0.5الشرفات التي يزيد عرضيا عف 
 ـ أك يساكيو يجب أف تحكؿ إلى ممر مغطى بزيادة في 1يا عف كفي حالة الشرفات التي يزيد عرض

 المقابؿ. سكفعرض الشرفة إلى غاية الم
كالتي تمثؿ قاعدة أك مرجع تكجو عمميات  المدفمف خبلؿ ما سبؽ تتبيف لنا أىمية مخططات حفظ    

 .اقيمي مدينةستعيد التبلؿ تطبيقيا الترميـ كتحدد أشكاؿ التدخؿ كالتي مف خ
 :1المشاكل التي يعاني منيا المخطط -2-3-6

 تحديد المرافئ(les bornages)  كمساحتو كحدكده الذم يحدد محيط القطاع المحفكظ. 
 .عدـ تعاكف المصالح المعنية في مساعدة مكتب الدراسات 
 .نقص الكعي لدل بعض المسؤكليف بأىمية التراث 
  التكجييي لمتييئة كالتعمير.انطبلؽ مشركع المخطط كفي نفس الكقت تتـ مراجعة المخطط 
 2كمـ 70 ػشساعة محيط القطاع المحفكظ حيث تقدر مساحتو ب. 
 .قمة اإلمكانيات التقنية كالفنية كالمالية 
 .المشركع في حد ذاتو ال يميؽ لمدراسة بالنسبة لكادم مزاب 
  .القطاع المحفكظ مف المفركض أف يككف مجزأ، لكؿ مدينة قطاعيا المحفكظ الخاص بيا 
 القياـ بإيجاد حمكؿ كاستراتيجيات  كاحد، حماية التراث قضية جماعية، ال يمكف لمكتب دراسات

 فيك عمؿ دكلة كتشارؾ كؿ الفاعميف.
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 التقييم: -2-3-7
مشركع القطاع المحفكظ كالمخطط الدائـ الستصبلحو في منطقة كادم مزاب، آلية أريد بيا حماية  إف     

مف  مؤسسة أك برنامج أم قدرتال  ،كالذم يتربع عمى مساحة شاسعة التراث المبني الخاص بالمنطقة
دارة كمراقبة ىذا القطاع كاستيعابدراسة  بترقيتو ىذه اآللية إلى برنامج أكبر كبإمكانيات  بأكممو، كذلؾ كا 

رادة سياسية حقيقية تسعى إلى تفعيؿ كتطبيؽ القكانيف التي بيا نضمف حماية مستديمة ليذا  متنكعة كا 
و اث القيـ الذم نفقده بدكف رجعة إذا لـ نتخذ اإلجراءات البلزمة كاالستعجالية اليكـ قبؿ غد، عمما أن  التر 

 .كلـ تنتيي المرحمة األكلى حتى يكمنا ىذا ـ2008سنةنامج بر شرع  في ال
 :1منطقة وادي مزابواقع التنمية المستدامة في  -3
فالتكسعات  ،تفتقر إلى العديد مف معايير االستدامة نطقةالم التحاليؿ السابقة إلى أف   خمصنا مف خبلؿ   
 تتميز بػ:  كادم مزاب،الحالية في  لعمرانيةا

كاستيراد تشكيبلت عمرانية ال تتكافؽ مع المتطمبات  مدفإىماؿ المبادئ التخطيطية كالتصميمية لم -   
 (59،58)الصكرةكال مع الظركؼ المناخية لممنطقة. االجتماعية

 خاصة عمى مستكل شبكة التجزئة بتخطيطيا الشريطي كالشطرنجي. ،ؤلراضيلالمفرط  االستغبلؿ -   
 .قمة المساحات الخضراء -   
فأتت األحياء متكررة كمتشابية  ،أثناء التخطيط2كاالقتصادية كالثقافية االجتماعيةغياب األبعاد  -   

 .كاالعتماد عمى مقياس اآللةنساني ز مع غياب المقياس اإلكتفتقر إلى طابع ممي  
 .حمية المتكفرةالتي تعتبر مادة غير مستدامة عمى حساب المكاد الم سمنت،ئلاالستعماؿ المفرط ل -   
 .ف االستفادة مف الكسائؿ الطبيعيةالتحكـ المناخي في الغالب يتـ بالكسائؿ التقنية دك  -   
 يجب االستفادة مف ،عات العمرانية الجديدةالتكس   فمف اجؿ تحقيؽ التنمية العمرانية كخاصة عمى مستكل   

تخطيط ال فيكالتي بإمكانيا تقديـ بعض الحمكؿ  العمارة التقميدية، المبادئ العمرانية المستنبطة مف
 :جازىا في ما يميالتصميـ كيمكف اك 
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 وادي مزاب: مدنل مبادئ العمرانيةال -3-1
 مبدأ التضام:  -3-1-1
بدرجة  ،جؿ تحقيؽ التكامؿ كاالنسجاـ بيف مختمؼ أجزاء النسيج العمرانيألمف خبللو التخطيط  يتـ   

 تمبي االحتياجات كتكفر الخدمات لمختمؼ السكاف مع دمج استعماالت األراضي في عبلقة متبادلة تحقؽ
  (23)الصكرة:ما يمي

كقد  ،يعد تخطيط التكسعات العمرانية أكؿ آلية تستخدـ في السيطرة كالتحكـ بالمناخ االستدامة البيئية: -أ
حيث يقمؿ التشكيؿ المتضاـ مف  ،حقؽ مبدأ التضاـ بيئة متكافقة مع الظركؼ المناخية لمبيئة الصحراكية

نية الحركة في مكاا تكفر ،ياح كيشكؿ شبكة ظبلؿ كثيفةؿ مف تأثير الر كما يقم   ،شدة الحرارة أثناء النيار
 .ات النيار خاصة في الفصكؿ الحارةاغمب فتر في المسارات 

الحفاظ  ياىـ فكيس ،االجتماعييساىـ التضاـ في خمؽ التفاعؿ كالتماسؾ  :االجتماعية االستدامة -ب
 .االجتماعيةكصيانة القيـ كاليكية محققا بذلؾ العدالة  ،االجتماعيةكتقكية العبلقات 
 .كتكفير األماف لممجتمع المستداـ بتشكيؿ فراغات إنسانيةكما يسمح النظاـ 

 ،الحفاظ عمى األرض المستخدمة لمبناءيساىـ مبدأ التضاـ في االقتصاد ك  :االقتصاديةاالستدامة  -جـ
الكظائؼ كاألنشطة مع ك  إضافة إلى دمج االستعماالت ،ائؼبتقدير المساحات البلزمة فعبل لمختمؼ الكظ

 . كما يساىـ في تغيير الطرؽ ،السكافإمكانية الكصكؿ إلى جميع 
: كىك الذم يفرض عممية اإلحياء كاإلعمار كشرط أساسي لتممؾ األرض األمر الذم يزيد *إحياء األرض

 مف كثافة استخداميا كعدـ التعدم عمييا كتكظيفيا  في استعماالت غير مفيدة. 
شيد لمخدمات كتغطية كاالستخداـ الر   ،:ىذا المبدأ يبحث عمى البساطة كعدـ التكمؼ د*القصد واالقتصا
أما القيـ الجمالية فقد كانت في ، اؼ كىك مف أىـ معايير االستدامةكالمعيشة دكف إسر  ،الحاجات األساسية

تفاعات المساكف التساكم في ار ؼ كعدـ الزخرفة ك كميا مبدأ التقش  يح ،المتانةفعة كاالستعماؿ ك حدكد المن
مكانيات المجتمعمم  .ا يناسب قدرات كا 
  قاعدة الضرر: -3-1-2
ككؿ  ،كما تستعمؿ ككسيمة إدارية لمتسيير الحضرم ،إلزالة الضرر القائـ كمنع حدكثو تتمثؿ في السعي   

 :مبدأ التكافؽ البيئي كاإليككلكجيسمكؾ حضرم كاف يقاس بدرجة الضرر الذم يحدثو السكاف 
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يحقؽ التكازف البيئي كالعدالة االجتماعية كاالقتصادية  ،ذلؾ بتحقيؽ تجمع عمراني متكازف كيككف   
لثقافي كاالجتماعي كيحقؽ التفاعبلت امع إضفاء االنتماء  ،كالتكامؿ مع المحيط البيئي لممكاف

 :ؽ االرتباط بالمكاف كذلؾ مف خبلؿر إمكانية حركة المشاة كما يحقكيكف   ،االجتماعية
 كاستراتيجياتكالمستكحاة مف الخبرات القديمة لتحديد آليات ، استخداـ الطاقة الطبيعية لمتبريد كالتيكية -

معالجة المناخ المحمي مف خبلؿ تصميـ شبكات الظبلؿ كشبكات الشكارع كالساحات كتطبيؽ أسس 
 كمعايير االستدامة.

ؽ إمكانية كتحق   ،انية مع البيئة الصحراكيةتحديد البعد اإليككلكجي بحيث تتكافؽ أىداؼ التنمية العمر  -
كالبيئية كحتى الكظيفية لمختمؼ المرافؽ العامة مع كفاءة  االقتصاديةربط كتنسيؽ األبعاد االجتماعية 
 استخداـ الطاقة كاستيبلؾ المكارد.

مكانية التوافق مع المتغي   -3-1-3  رات:المرونة وا 
تترؾ لؤلجياؿ  بحيث ،المكارديتـ استخداـ األرض ك  ون  أأم  ،ر مبدأ االستمراريةك ي في القصلقد ركع    

ع كاف دائما تترؾ فرصة لؤلبناء حيث عمى مستكل التكس ،المستقبمية مجاالن مرنا لمحركة كالتغيير كالتطكير
ع الرأسي كاألفقي أما عمى مستكل الكاحة فكانت ىناؾ دائما مركنة في تحقيؽ األحفاد مف اجؿ التكس  ك 

  كفؽ نظاـ مستداـ. كاالقتصادمالتكازف البيئي 
             مبادئ تخطيط شبكة الطرق والمساحات: -3-1-4

ككاف  ،كحرية الحركة كمنع الضرر ،مف المبادئ خطيط شبكة الطرؽ كالساحات العديدتحكمت في ت   
سع كال تضيؽ أم أف ىناؾ نظرة مستقبمية باستيعابيا لممتغيرات التي يمكف أف تحدث كاىـ تقديرىا أف تت  

مع أىمية تحديد مكاقع  ،كتكفير الشكارع المظممة ،الذم أفرزتو العديد مف العكامؿ ميزاتيا التدرج المجالي
لتكزيع استعماالت األراضي كتحديد أحجاـ  ،تكزيعيا داخؿ النسيجالساحات المخصصة لؤلنشطة كأنماط 

 .كالترفييية االجتماعيةى الكظيفة كمكاضع ىذه الفراغات كأساس لمتحكـ في المناخ المحمي باإلضافة إل
  مبادئ تصميم المساجد والمرافق العامة: -3-1-5
يحمؿ دالالت كظيفية  مم امسجد  رحبة عمىإذ تحتكم كؿ  ،ممدفالمسجد يعتبر النكاة المركزية ل إف     

حيث يعتبر مكاف مقدس لمحياة كمركز لمسمطة السياسية كاإلدارية  ،النسيج المحيط بوبمعنكية تفاعمية 
ممسجد سعة عمكدية كأفقية مميزة ضمف إطار ال يضعيا في نطاؽ أف لمع ضركرة إعطاء  ،كصرحا ثقافيا

العناية كاالىتماـ  ءإعطاب ، كأيضابني مبدأ البساطة كالكضكحمع ضركرة ت ،يككف صرحا منعزال كمنفردا
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كالتي أصبحت عنصرا ىاما في العمراف حاليا فيككف تكزيعيا كفؽ  ،ممرافؽ العامة كالنشاطات المختمفةل
 تدرج كظيفي بحيث يتميز ىذا األخير بػ:

د - يسيؿ  األف ىذ ،بحيث يتـ االقتصاد في المساحات ،الخدمات كتجميعيا لتقديـ بالكظائؼ التكح 
 .الخدمات لمسكاف عمى مساحة مقبكلةمف عممية التنقؿ إلييا كتقديـ 

 .المركزية في التكزيع مف اجؿ تحقيؽ التبلحـ -
 مبادئ تصميم المسكن: -3-1-6
كمتكافقا معيا مستفيدا مف  ،المسكف الذم يصمـ كفؽ معايير االستدامة يككف نابعا مف بيئتو إف     

 إمكانياتيا كمحافظا عمى مكاردىا لؤلجياؿ القادمة.
انطبلقا مف األرضية ككيفية التصميـ إلى  ،المبادئ التي اعتمد عمييا تخطيط المسكف كانت مترابطة   

تكافقة مع اختيار مكاد البناء كنظاـ اإلنشاء المبلئـ كصكال إلى لمتفاصيؿ المعمارية كالحمكؿ البيئية الم
لقد كاف تصميـ المساكف شمكليا نابعا مف حاجات المجتمع كليس المتطمبات  ،طبيعة المناخ الحار الجاؼ

كانت تتـ االستفادة مف المكاد  ،مكازنا بيف المكارد كاالستيبلؾ حتى بعد انتياء عمر المبني ،الشخصية
 :ضافة إلى ما يميعادة استخداميا إالمستخدمة في البناء ألنيا قابمة لمتحكيؿ كا  

بؿ ىك جزء مف الفراغ العاـ  ،: كسط الدار ليس عنصرا مف المسكف يمكف االستغناء عنووسط الدار* 
محققا أىدافا  ،تكجيو الفراغات إلى الداخؿ كجعؿ ىذا الحيز بيئة طبيعية كاجتماعية داخميةبيقكـ ببعض 

  (51)الصكرة.بيئية نفعية اجتماعية
حيث يستعمؿ ذات الفراغ في كظائؼ  ،يتجمى مظير االستدامة في اقتصاديات الحيز الفراغي:*التنظيم 

  .متعددة
إضافة  ،االكتفاء الذاتيلتبريد كفقا لحمكؿ : تمكيف المسكف مف تحقيؽ التدفئة كالتيكية كا*المعالجة البيئية

ال يقاس بالقيمة  االقتصادمباستعمالو لكظائؼ متعدد في أكقات متعددة كالبعد  ،إلى كفاءة الفراغ العمراني
 المحقؽ. االجتماعيالمباشرة بؿ بالعائد 

ستخداميا كمؤشرات تخطيطية كتصميمية خاصة تي تـ التطرؽ إلييا يمكف دمجيا الكؿ ىذه المبادئ ال   
 (15)الشكؿبالمنطقة.

 
 
 

 تمركز  المسجـد داخل القصر
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 المبادئ المناخية: -3-1-7
مجمكعة المبادئ المناخية يمكف مف خبلليا قياس مدل استجابة التخطيط  مدفاستخرجنا مف ال   

 لتككف أكثر استجابة لممتطمبات المناخية باستخداـ كسائؿ ناجعة كغير مكمفة ،العمراني لمتكسعات الحالية
 منيا:

كتقميؿ نسبة الفراغات العامة  ،ف ضركرة تقميب الكتمة عمى البناءىذا يبي  الفراغات العامة، كتمة البناء،  -
 .بناء المتضاـ ذك الكثافة العاليةكبصيغة أخرل استخداـ ال ،خفيض الحرارم كتظميؿ الشكارعمت  ل
لما ليا مف ايجابيات بيئية كمناخية مف خبلؿ  ،تشجيع عمارة الداخؿ ذلؾ مف ،كتمة البناء ،األفنية -

 .التظميؿك التيكية ك تنظيـ الحرارة  
لخارجية، مساحة الكاجيات كذلؾ مف اجؿ اتقاء الكسب الحرارم مف الكاجيات الخارجية الفتحات ا -

  (48)الصكرة.االجتماعيةكتقميؿ الضكضاء كالحماية مف الرياح إضافة إلى تحقيؽ الخصكصية 
بالنسبة لمشكارع كالمساحات لمحصكؿ عمى اكبر قدر ممكف  1االرتفاع / العرض < :استعماؿ معامؿ -

 مف الظؿ مع إعادة االعتبار لمممرات غير النافذة )الدرب(.
 :1االستمرارية بين الماضي والحاضر والمستقبل -3-1-8
بتخطيط تكسعات عمرانية  ،يككف ذلؾ بالحفاظ عمى االستمرارية بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ    

تككف عبارة عف امتداد كاستمرار لممدينة العتيقة )القصر( ألف ميمة المستقبؿ ىي احتراـ المدينة القديمة 
كتحقيؽ  تحديد البعد اإليككلكجي -مةكىذا ما يخمؽ تنمية عمرانية مستدا ،كبناء بيئة جديدة متناسقة معيا

 .البيئيةك الجتماعية د الكظيفية كاالربط كالتنسيؽ بيف األبعا
راغات المفتكحة مف خبلؿ تكفير تصميـ شبكات الظبلؿ كالف ،استخداـ اآلليات الطبيعية كمعالجة المناخ -

 .الداخمية لممساكف
 .مدف العتيقةمناخية مف الالمبادئ ال جاستخر اك  تبني -
 :رؤىدراسة بعض ال -3-2
في  االختصاصلئلجابة عمى بعض الفرضيات قمنا بمحاكرة عينة مف سكاف المدينة ككذا أصحاب    

 ما يمي:خمصنا إلى ك  مجاؿ حماية التراث الثقافي،

                                                           
1 - Ahmed Ammar Abdelali; Communication et Patrimoine" VALLEE DU M’ZAB", projet de fin 

d’etude pour l’obtention du diplôme d’architecte d’état, Département D’architecture, Université 

Tlemcen, 2009, p :63. 
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 :من الناحية القانونية -3-2-1
كما يتعمؽ برأييـ  ،البناءك  حماية اآلثار مف خبلؿ آراء المستكجبيف المختصيف كالمتدخميف في مجاؿ   

فقد اجمع  ،العمرانية كالمناخية لممنطقةك  التراثية حكؿ كجكد إطار قانكني يتماشى مع الخصكصية
كمنيـ مف ارجع  ،صفة التعميـيا قكانيف بال بأف  ككاف تعميميـ  دقيؽ، عمى غياب إطار قانكنيالمستكجبيف 

السبب إلى نقص  أرجعكا بينما آخركف  ،طقةالمناخية لممنك  االجتماعية السبب في عدـ احتراـ الخصكصية
المستجكبيف قد أعربكا  نبلحظ أف  معظـ كمف جية أخرل ،مف جية المحمية خاصة بالتييئة كالتعميرقكانيف 
 :ىي ،ية قانكنيةفرضا سبؽ يمكف تحقيؽ م  م ،طار قانكني خاص بالمنطقة الصحراكيةإلكجكد أن و ال 

 انيةالعمر ك  التراثية إلى غياب إطار قانكني يتماشى مع الخصكصياتل أد   ،"كجكد قكانيف بصفة التعميـ
 .كالمناخية لممدف الصحراكية" كاالجتماعية

 :من الناحية العمرانية -3-2-2
خمصنا إلى مدل احتكاء النسيج  لؤلنسجة العمرانية التراثية لمنطقة كادم مزاب،مف الدراسة التحميمية    

عمرانية كمناخية تتبلءـ إلى حد بعيد مع الطبيعة القاسية لممنطقة  أثرية عمى خصائص مدفالعتيؽ لم
 اة مفلكف القطيعة المستكح ،كتحافظ عمى ىكية المجتمع ،كالثقافي لمسكاف االجتماعيكتجسيد الطابع 
 ممدينةتبلشي المبادئ األساسية المشكمة ل تبي فيذا المكركث العمراني كاألنسجة الحديثة ل الدراسة التحميمية

ر عف ىكية المدينة كتعكس أصالة تعب   ،عمرانية مناخية تراثية كجكد خصكصية إلى عدـحاؿ  كالذم
فقد اجمع بعض  ،و لممختصيف كعدد مف السكافكتأكيدنا ليذه القطيعة مف خبلؿ االستجكاب المكج   ،سكانيا

درجة األكلي إلى كجكد العمرانية كالمناخية لممنطقة يعكد بال التراثية فقداف الخصكصية ف  أ المستجكبيف
ا مم   ،لقديمة كالحديثةالقطيعة بيف األنسجة العمرانية اما أدل إلى  ،قطيعة بيننا كبيف مكركثنا الحضارم

أما فيما يخص مدل اعتماد المبادئ األساسية لتخطيط  ،ز لممنطقةد كممي  حاؿ دكف كجكد طابع مكح  
مرجعية لما يحتكيو ىذا ستجكبيف عمى اعتبارىا مع بعض المقد اجف ،كمرجع لمتخطيطات العمرانية مدفال

ـ  مم   ، إذفعمرانية كمناخيةتراثية مف خصائص  اإلرث  :، كىيالعمرانيةالتراثية تأكيد الفرضية  ا سبؽ ت
أدل إلى فقداف الخصكصية  ،"كجكد قطيعة بيف النسيج العمراني الحديث كالتقميدم في المدف الصحراكية

 .1كالثقافي لمسكاف كتحافظ عمى ىكية المدينة" االجتماعيد الطابع المناخية التي تجس  ك  التراثية العمرانية
 

                                                           
 ـ.2015ديسمبر 22ترقيتو، غرداية، : حمك عبد اهلل بمحاج، ميندس معمارم، بديكاف حماية كادم مزاب ك السيد مقابمة مع -1
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 والبيئي:   االقتصاديمن الجانب  -3-2-3
 ،مف خبلؿ استجكاب المختصيف حكؿ االعتماد عمى المكيفات الكيربائية في األحياء السكنية الجديدة   

ذات  سمنتكاإل دعمى مكاد البناء الحديثة كالحديارجع بعض المستجكبيف السبب إلى االعتماد الكمي 
كالذم يعتبر عامؿ في انتقاؿ الحرارة مف الخارج إلى الداخؿ )السكف( حكالي  ،معامؿ تكصيؿ حرارم كبير

باإلضافة الى عدـ االستعانة بالتقنيات التصميمية مما جعؿ السكنات حارة جدا صيفا كباردة  ،ساعة 02
ال  مدينةلذا فاف الساكف يمجأ إلى استخداـ المكيفات لتحقيؽ راحتو المناخية في حيف نجد سكاف ال ،شتاء

ضيؽ  ،بناء محمية لطبيعية لممسكف )مكادنظرا العتمادىـ عمى المعالجة ا ،يستخدمكف مكيفات كيربائية
اعتماد مكيفات كيربائية في األحياء الجديدة  مم ا نستنتجكضيؽ الممرات كتظميميا(  اعكجاج ،الفتحات

مف األشعة  لبلستفادة اعتباراتالتي ال تخضع الى أم  ،نكع كتصميـ المسكف كسكء تكجيو راجع إلى
 الشمسية شتاء كالحماية منيا صيفا.

 الفرضية كما يمي: جاءتؿ ما سبؽ مف خبل   
احة المناخية أدل إلى عدـ مراعاة لتحقيؽ الرفاىية كالر   االصطناعيعمى كسائؿ التكييؼ  االعتماد"

الجانب المناخي في التخطيط المجالي كالذم نتج عنو استيبلؾ مفرط كغير عقبلني لمطاقة في المباني 
 ."الحديثة

 العتيقة، مدفتيدد بزكاؿ النمط التقميدم في ال عدة تحكالت كتغييرات أصبحتلتراث المبني شيد اي   
المساكف القديمة كىدـ المساجد ك  كترىف بتراث المنطقة، كالتحكؿ سارم عمى قدـ كساؽ في تحديث بعض

عادة بنائيا زالة األسكار كأبراجيا الدفاعية مف جديد بعضيا كا  ال تستجيب في كثير مف  ألنيا أصبحت ،كا 
ة، كالتي ترتبط أساسا نالعصر  كظركؼ الحياة ، نظرا لمتطمباتعمارىا لى متطمبات كرغباتاألحياف إ

فممسكاف حؽ مشركع في تغيير  ،االجتماعية لمسكاف كتأثرىـ بالثقافات األخرلك بالتحكالت االقتصادية 
يرات في أضيؽ الحدكد، كال تضر تتـ ىذه التغي   يجب أف لكف ،بعض الفضاءات لتبلءـ احتياجاتو الحالية

، كليس عمى حساب تراثنا كذاكرتنا المشتركة، فمف الضركرم إيجاد نكع مف التكازف بيف األثرمى بالمبن
التقميدم ليحاكي رغبات ساكنيو كمتطمبات العصر الحديث، قبؿ أف تشيد باقي  مسكفتطكيع خصائص ال

كاألنظمة  المساكف التقميديةالمساجد كالمصميات الجنائزية ك  تغييرات في شكؿ كمضمكف مدينةال مككنات
عندىا ال يمكف استعادة النمط التقميدم، كربما يتـ إزالة  تراث كادم مزاب مف قائمة التنصيؼ  الدفاعية،
 العالمي.



بعاالفصل الر  آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في وادي مزاب

 

111 
 

لـ  منطقة كاد مزاب كالتيالنظر إلى اآلليات كاالستراتيجيات المطبقة في فبات أكثر مف الضركرم اآلف    
 اتخطك العصرنة كتحدياتيا كانعكاساتيا، في حيف خاصة تعد تساير كتيرة التطكرات في جميع المجاالت ك 

خطكات بطيئة تجعؿ مف ىذا التراث المبني عالة عمى التنمية  مؤسسات حماية التراث كقكانينيا كأنظمتيا
اآلليات التي حققتيا  كالحمكؿ اإليجابيات عمى لدل كجب الحفاظ الحضارية كاالجتماعية كاالقتصادية،

دارم مسير، كبتثميف كالطرؽ التي تطبؽ في  منطقة كادم مزاب بترقيتيا كتشاركيا كعمؿ مؤسساتي كا 
يجاد أطر تشريعية كتخطيطية كأساليب تشديد  مف ،كطرؽ فنية كتقنية لمحفاظ عمى التراث المعمارم كا 

عمى كتنشيط الجمعيات  حافظة عمييا، كتشجيع السكافالرقابة عمى المباني التراثية األصمية المتبقية كالم
 مخطط الحفظ الدائـ كاستصبلح القطاع المحفكظ تطبيؽاالستعجاؿ في كصكال إلى  في التكعية،لمساىمة ا

ـ  إال  أىـ أدكات الحفاظ عمى التراث الحالية الذم يعتبر مف  مشترؾال كالعمؿد ك بتضافر الجي ، كذلؾ ال يت
 كادم مزاب.منطقة رم لاأف نستعيد عمى األقؿ الكجو الحض ،بيف مختمؼ الجيات كالمصالح كالتعاكف



 

 

 الفصل الخامس
التراث المبني في تدابير الحماية والمحافظة عمى 

 وادي مزاب
تدابير حماية التراث المبني. -أوال   
حمول وتوصيات المحافظة عمى التراث المبني وترقيته. -ثانيا  
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تأتي أىمية دراسة آليات وطرؽ حفظ وتسيير التراث المبني في وقت باتت فيو الحاجة ماسة إلى     
وضع أسس ومبادئ مشتركة تتفؽ عمييا المؤسسات والعامموف في ىذا المجاؿ، وخاصة في ظؿ تفاقـ 

فاىيمو، وفي المشكالت الناجمة عف تعدد اآلراء ووجيات النظر في قضايا التسيير واإلدارة والترميـ وم
بشكؿ عاـ في التحكـ في ىذه العممية التي  أو عدـ تفعيميا في أرض الواقع غياب القوانيف أو تقصيرىا

 تعد معقدة التركيب.
إذ ترتبط طرؽ وآليات حماية التراث الثقافي واألنظمة والسياسات المالية والتنظيمية والمخططات    

لمحفاظ عمى التراث المبني، وىذا ال يتكامؿ مف خالؿ طرح التنفيذية والتي تعد أساسا ومطمبا ضروريا 
 استراتيجيات وطرؽ تشريعية وتقنية وتوصيات فنية لضماف تحقيؽ الحماية بشكؿ عممي وفعاؿ.

 حماية التراث المبني: تدابيرأوال: 
الحرب لقد كاف الوعي بالتراث عاّمة وبالمبني خاّصة لدى اإلنساف ينمو بسرعة، وال سّيما بعد       

العالمية الثانية، حيث اعتبر تراث أّي أّمة مف األمـ ممؾ لمبشرية جمعاء، وعمى ىذا الساس بدأ التعاوف 
الدولي يسعى إلى إنقاذ التراث مف الضياع، وبرزت منضمات وىيئات دولية تيتـ بحماية المباني 

 التاريخية، ونذكر مف بينيا:
  ّـ، مقّره بباريس.1965جواف  22س في المجمس الدولي لممباني التاريخية الذي تأس 
 1المركز الدولي لمدراسات الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية وترميميا، مقّره بروما. 

 التخطيط: -1
إف المشكمة األساسية التي تواجو قضايا حماية التراث المبني تكمف في تعدد المستويات التخطيطية    

 قسمناىا إلى مستوييف ىما: واإلدارية المعنية بيذا المجاؿ، والتي
 :2التخطيط الوطني -1-1
ظيرت عموـ التخطيط الوطنية في المناطؽ التراثية لكي توازف بيف التجمعات السكنية التقميدية التي    

تجمعيا وحدة الديف والثقافة والجنس والمغة واألنظمة االقتصادية والحضرية، وقد أثر التطور العمراني 
يرة مف المناطؽ والمعالـ األثرية السريع عمى المراكز والمعالـ األثرية مما تسبب في اختفاء وزواؿ أعداد كب

التي تتميز بقيمة أثرية واجتماعية وثقافية وحضارية مثمما ىو الحاؿ بالتراث اإلنساني بمنطقة وادي مزاب، 
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( يتـ OPVMوقد بات ضروريا معالجة ىذه المشكالت مف خالؿ تحديد قيود ممزمة لممؤسسات المحمية)
دؼ التحكـ بعممية الحفاظ عمى الممتمكات والموروث مف خالليا وضع مخططات ذات مستوى وطني بي

 الثقافي.
ويرى بعض المخططيف أف ىناؾ عالقة قوية بيف التحوالت التي تطرأ عمى المكاف والوسط والمحيط،    

وعادة ما تكوف ىذه التحوالت  غير متناسبة مع المكاف بسبب تعقد الوظائؼ وظيور عوامؿ مختمفة تؤثر 
 1تحوؿ دوف ظيور تفاعؿ متجانس بيف العصرنة وطبيعة المدف األثرية التاريخيةعمى نوعية التطور و 

وينجـ عف ىذا االختالؿ مفارقات وتدىور لحالة التراث المعماري والظروؼ العصرية التي تسبب في 
 .2إعادة بناء أو ىدـ أو تجديد بأساليب جديدة ال تنسجـ مع المحيط العاـ األثري وعادات المجتمع المحمي

وتؤدي القوانيف التنظيمية دورا كبيرا في توجيو التخطيط  وتحديده سمبا أو إيجابا، ويحكـ عمى نجاعة    
وفعالية القوانيف مف خالؿ تطبيقيا وتجربتيا ميدانيا وعمميا وعمى حسب الحالة المدروسة والظروؼ 

ة، فقد كاف مف أكبر الخاصة لكؿ منطقة بإرادة حقيقية لمنيوض بيذا اإلطار وبأىداؼ مسطرة ومبين
األخطار التي تعرضت ليا الدوؿ النامية والعربية عامة والجزائر بخاصة أف قامت باستيراد قوانيف وأنظمة 
مف الدوؿ المتقدمة والمتطورة دوف مراعاة التسمسؿ الطبيعي واألرضية المستوعبة ليذه اآلليات وحجـ 

الغربية أنتجت قوانينيا تدريجيا ودراسة وتخطيطا عممية التطور التاريخي والحضاري ليا، إذ أف الدوؿ 
ممنيجا بناءا عمى أوضاعيا الخاصة وطبقا الحتياجاتيا وأىدافيا وطموحاتيا وقدراتيا وتصمت إلى آليات 
في التخطيط تميزت بالتسمسؿ اليرمي في أىميتيا وكيفية تنفيذىا، وىي تنطمؽ نظريا وتطبيقيا مف 

تخطيط اإلقميمي وصوال إلى التخطيط التنظيمي المحمي إلى التخطيط التخطيط الوطني الموسع إلى ال
التفصيمي الدقيؽ، مما يدؿ عمى وجود إرادة سياسية مف أعمى قمة في اليـر وصوال إلى أصغر وحدة فيو 

 .3وبذالؾ يتكامؿ ىذا المسار بعضو بعضا
وبالتالي فيناؾ عممية معقدة في تسيير التخطيط في حد ذاتو وتوجييو مما أدى إلى خبرات وتجارب     

مختمفة قائمة عمى مبدأ المصمحة العامة لموطف ومبدأ الترشيد والتعديؿ والتقويـ والتفعيؿ الذي يتماشى مع 
الدوؿ منذ عشرات السنيف، التحديث والعصرنة والتطوير المستمر، ولذا فقد تقدمت التجارب عند ىذه 
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وأصبح النظاـ والتخطيط واالستراتيجيات التطويرية أساسا لمتقدـ وخاصة فيما يتعمؽ بالسياحة األثرية 
والطبيعية التي باتت أحد أىـ العوامؿ في التنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية، إذ تعد الكفاءة 

لبنى التحتية عمى المستوى الوطني جوىرية في النمو الحضري المينية والتخطيطية ذات اإلرادة السياسية وا
المستداـ، وىذا ال يتأتى مف خالؿ تفعيؿ وتجسيد وتطبيؽ القوانيف الخاصة بحماية التراث الثقافي بما 
يتوافؽ معو مف تطوير شبكة الطرؽ والمواصالت وشبكات االتصاؿ السمكية والالسمكية وكافة المرافؽ 

 التابعة ليا.
تتطمب حماية المراكز التراثية ومعالميا مخططات تنظيمية مختمفة المقاييس والمدة الزمنية، وذلؾ و    

لحماية القطاعات المحفوظة التراثية بناءا عمى وسائؿ إدارية وتقنية تتالءـ مع حجـ المشكالت التي تظير 
اب، دلس، قسنطينة، تونس في ظؿ التحوالت الكبيرة والسريعة التي ظيرت مؤخرا عمى المدف العتيقة )مز 

والتي تسببت في تغيير المعالـ الحضارية والفنية األصمية، إذ تعد سياسة التخطيط  1العاصمة، القاىرة...(
والتنظيـ ووضع االستراتيجيات التي تخضع إلى مبادئ وأسس ومعايير لحماية الممتمكات والمعالـ الثقافية، 

وحدة، وسيمة فعالة لمحيمولة دوت ترؾ أية خيارات يمكف أف  بدءا مف المؤسسات العميا وصوال إلى أصغر
تتحكـ بيا أطماع سياسية أو مادية أو عرقية أو غيرىا في أسموب يحتـر الخصوصية ويحافظ عمى التراث 
الثقافي والمبني منو بخاصة، فينبغي أف تمتـز المخططات واالستراتيجيات التفصيمية وآليات تطبيقيا 

المحمية عمى المستوى البمدي، وتندرج األنظمة المحمية تحت أنظمة مديريات الثقافة  وتنفيذىا باألنظمة
التي تندرج تحت أنظمة وزارة الثقافة، وىذا تتـ المصادقة عمى التخطيط التفصيمي المحمي مف جميع 

ات المؤسسات التنظيمية والمسيرة عمى كافة المستويات التي تضمف التزاميا بالسياسات واالستراتيجي
 اليادفة إلى احتراـ المصالح العامة والتراث الوطني.

 التخطيط المحمي: -1-2
يتضمف التخطيط المحمي مجموعة مف اإلجراءات واالستراتيجيات والمخططات والتشريعات عمى    

مستوى كؿ منطقة أو بمدية وعمى حسب خصوصياتيا التراثية واالجتماعية والبيئية والتي تندرج وتتبع 
ف السياسة الممنيجة العامة ذات التخطيط الوطني، وتتسمسؿ عمى حسب األىمية التنظيمية بدءا م

المخطط التنظيمي العاـ إلى المخططات التفصيمية المحمية التي تستند عمى األنظمة واألحكاـ التشريعية 
والفنية والمؤسسات المختصة الفاعمة والمؤثرة والمتعمقة بوسائؿ تطبيؽ المخططات وبإشراؾ كؿ المتعامميف 
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وـ "المقاربات التشاركية" بيف الذيف ليـ عالقة بتسيير التراث المبني الخاص بالمنطقة وتحقيؽ مفي
 .1المتعامميف في المجاؿ الذي يخصيـ ومحؿ اىتماميـ

 قانون التخطيط العام: -1-3
ينبغي أف يحتوي ىذا القانوف عمى ضوابط ومقاييس عامة لحماية التراث الثقافي، وىذا يعني التدخؿ    

ة وصالحيات المؤسسات العاممة عمى المستوييف الوطني والمحمي، وىذا يشمؿ تحديد الجيات المسؤول
واآلليات الفنية والتقنية الخاصة بحماية التراث الثقافي والتعريؼ بو وبأصنافو، ذلؾ بربط ىذا القانوف 
بالمخططات واالستراتيجيات بمناطؽ ومواقع وقطاعات معمومة الحدود، وتحديد محتوياتيا بتعريؼ المعالـ 

مخططات ذات مقياس رسـ واضح يعيف عميو أنواع المباني األثرية األثرية وتصنيفيا، وأيضا ربط القانوف ب
 حسب تصنيفيا، وبتحديد التدابير العامة التي يجب اتباعيا لمتعامؿ مع المدف والمراكز األثرية.

جراءات التعامؿ مع المناطؽ     أما عمى المستوى المحمي فتتخصص المحاور األساسية بتحديد أساليب وا 
ية، وتحديد النظاـ والجياز التنفيذي لتطبيؽ وتفعيؿ األحكاـ، وتحديد الخطة والمنياج التراثية والتاريخ

اإلداري لمراقبة ومتابعة العمميات التخطيطية، ويتطمب تنفيذ المشاريع قانوف استمالؾ يعمؿ عمى تحديد 
لممكيات خصوصا آلية نزع ممكيات المواقع والمعالـ األثرية طبقا لممصمحة العامة، وتصنيؼ عمميات نزع ا

ما يتعمؽ بالمواقع والمعالـ األثرية، وتحديد تعويض عمميات نزع الممكية الالزمة حسب التصنيفات 
 .2المختمفة

 قانون حماية التراث الثقافي)التراث المبني خصوصا(: -1-4
ا حصيمة نظرا لألىمية البالغة لتوصيات اليونسكو مف النواحي العممية والتنظيمية والتشريعية وألني   

خبرات عالمية مختمفة تمت مناقشتيا مف خالؿ المؤتمرات الدولية المختصة في إيطاليا واليوناف وفرنسا 
وأمسترداـ وغيرىا مف الدوؿ التي نظمت في القرنيف الماضييف اتفاقيات ومواثيؽ في مجاؿ الحفاظ عمى 

توصيات قاعدة أساسية لمتشريعات التراث الثقافي العالمي، فينبغي التأكيد عمى ضرورة اعتماد ىذه ال
المحمية اليادفة إلى حماية التراث المبني، ويجب أف يكوف ىذا موازيا إلى ضرورة وضع التشريعات التي 

 تتناسب مع طبيعة الحالة المحمية مف النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
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اية التراث، فإنو سيتـ ذكر اإلطار العاـ ونظرا إلى أننا ال نسعى وال نيدؼ إلى وضع قانوف معيف لحم   
واألطر التشريعية والفنية التي يمكف أف تساعد في بناء العتبة األولى لحماية التراث المبني بشكؿ خاص 

 .1ةميدانيال دخؿمف خالؿ السيطرة عمى عمميات الت
 يمي بعض التوصيات العامة التي تتوافؽ مع المواثيؽ واالتفاقيات الدولية لحماية التراث المبني: وفيما   
 :2الفكري جانبال -1-4-1
اتباع فمسفة حفاظ وترميـ واضحة ومحددة األبعاد كي تنظـ جميع عمميات الترميـ المختمفة في  ينبغي   

خاصة تتمثؿ في مكاتب الدراسات وأفراد مختمفوف مف الدولة، والتي يقوـ بيا عادة مؤسسات حكومية أو 
حيث المدارس التعميمية والفكر واألساليب التقنية، وىذا يتطمب بالضرورة وضع أسس معتمدة في توجيو 
عمميات الصيانة والترميـ والحفاظ، ومف الضروري االىتماـ باإلنساف واألثر الذي يتعامؿ معو والبيئة 

ي أف تكوف دراسات مشروع الترميـ شاممة لجميع مكونات التراث االجتماعية بشكؿ مترابط، وعميو ينبغ
 والثقافية والحضارية واالقتصادية المادية.

 المالي: -التشريعي جانبال -1-4-2
ينبغي وضع آلية فعالة لنزع الممكية الخاصة، عند الضرورة، لسبب المصمحة العامة اليادفة إلى حماية    

التراث المبني، وذلؾ باعتماد نسبة معينة مف ميزانية الدولة تتناسب مع أىمية ممتمكاتيا لصيانتيا 
يالت لصيانة الممتمكات وحمايتيا لتساىـ في الجانب السياحي وتكوف مورد اقتصادي، وينبغي وضع تسي

والمعالـ األثرية ومراعاة محدودي الدخؿ في عمميات الصيانة والترميـ مف خالؿ مساعدتيـ المباشرة 
والغير المباشرة، وتحديد آليات وبرامج لتطوير دور المؤسسات الحكومية والخاصة المتعمؽ بحماية وتسيير 

متساوية بيف الجميع، ففي حالة فرض قيود عمى معالـ التراث المبني، وينبغي أف تكوف التشريعات عادلة و 
، عمى 3ما شيدناه في التربص الميداني في المدينة العتيقة تونس العاصمة(ذلؾ اثرية في وسط تجاري ما)

سبيؿ المثاؿ، فإف التكاليؼ المادية التي تأتي نتيجة ىذه القيود ينبغي أف يتشارؾ بيا المجتمع المحمي 
ا أي فائدة اقتصادية تعود بسبب السياحة وغيرىا، فيجب أف تمس الفائدة الجميع، كمو، وىذا يشمؿ أيض

 وتحدد آلية واضحة لضماف ذلؾ، ويشترؾ في تطورىا وتبمورىا المجتمع المحمي بأكممو.
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 الفني: جانبال -1-4-3
ينبغي توضيح أساليب وآليات وطرؽ الصيانة الدورية لحماية الممتمكات الثقافية مف خالؿ معايير تقنية    

محددة وتفصيؿ األنظمة اإلدارية الفنية والتقنية الالزمة لتنفيذ وتفعيؿ قانوف حماية التراث الثقافي، ويشترط 
عتماد برامج مستدامة في تدريب كوادر توفير مؤسسات وأفراد متخصصيف في أعماؿ الترميـ والحفاظ، وا

مختصة، تعنى بالجانب النظري والتطبيقي، وىذا يمكف أف يتـ بمشاركة المؤسسات األكاديمية ومختبراتيا 
ومكاتب الدراسات وخبراتيا مف خالؿ تأسيس العمؿ المشترؾ بيف القطاعات والمؤسسات اإلدارية والعممية 

ا لدى الدوؿ مف تراث مبني ومعالـ ووضع خطط قصيرة المدى والميدانية المختمفة، وينبغي حصر م
وطويمة األمد لمحفاظ عميو واعتبار ميثاقي أثينا والبندقية قاعدة اساسية يبنى عمييما عند وضع الحموؿ 

 .  1الفنية لحماية التراث المبني
 تسجيل األثار: -2
ؼ أية ميّمة أثرية ال تعتمد طرؽ إّف تسجيؿ اآلثار ىي في األساس عممية توثيقية، ويمكننا وص   

التسجيؿ والتوثيؽ الميداني بأّنيا مضيعة لموقت وال ينحصر فقط في تسجيؿ القطع األثرية، بؿ يتعّداه إلى 
بذكر الوضع الراىف لممعمـ في خطوات أىميا القياـ بعممية: الجرد، 2الطبقات والمعالـ الثابتة األثرية

 .3الدراسة التفصيميةالتوثيؽ، الدراسة التحميمية، 
تعتبر السمطات المحمية والمجتمع المدني ممّثال في الجمعيات، مؤسسات األشغاؿ الخاصة ومكاتب    

الّدراسات، المسؤوليف األوائؿ عمى تسجيؿ التراث الثقافي ضمف القائمة الوطنية والعالمية، وذلؾ ألف 
 و تغطية قانونية.تسجيؿ اآلثار يجعميا في منأى عف التخريب والضياع ويمنح

 التسجيل ضمن التراث الوطني: -2-1
أىـ إجراءات  04-98فيما يخص تسجيؿ التراث الثقافي عمى المستوى الوطني فقد جاء في القانوف       

ف لـ تستوجب تصنيفا فوريا، والتي  التسجيؿ الالـز إتباعيا، يمكف أف تسجؿ في قائمة الجرد اإلضافي وا 
 .4لتاريخ أو اآلثار وتستدعي المحافظة عميياة ايتكتسي أىمية مف وج

                                                           
 .138 -129، االتفاقيات والتوصيات ...، المرجع السابؽ، ص:اليونسكو -1
ـ، 2004اآلثار، األردف، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، المدخؿ إلى عمـ  زيداف عبد الكافي كفافي، -2

 .117ص:
بمحاج معروؼ، بمحاج طرشاوي، واقع تصنيؼ التراث الجزائري بيف الواقع والعوائؽ، مجمة منبر التراث األثري، مخبر التراث  - 3

 .179ـ، ص:2014، 03األثري وتثمينو، جامعة تممساف، العدد
 .05، ص:10، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانوف  - 4
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يكوف التسجيؿ في قائمة الجرد اإلضافي بقرار مف الوزير المكمؼ بالثقافة عقب استشارة المجنة       
 الوطنية لمممتمكات الثقافية، بناء عمى مبادرة منو أو مبادرة أي شخص يرى مصمحة في ذلؾ.

الوالي عقب استشارة لجنة مف الممتمكات الثقافية التابعة لموالية  كما يمكف أف يتـ التسجيؿ بقرار مف      
 المعنية، بالنسبة إلى الممتمكات الثقافية التي ليا قيمة عمى المستوى المحمي، بناء عمى مبادرة مف الوزير 

 .1المكمؼ بالثقافة، أو الجماعات المحمية أو شخص يرى مصمحة في ذلؾ
 :2العالميالتسجيل ضمن التراث  -2-2
لتصبح الدولة  3عممية ترشيح دولة ما لموقعيا تتطمب العديد مف الخطوات، أىّميا الّتوقيع عمى االتفاقية   

عضوا فييا، بعد ذلؾ تقوـ الدولة بإعداد قائمة بمواقعيا ذات القيمة االستثنائية، ثـ تختار مف القائمة ما 
ّضحة مبررات الّترشيح، واّف الموقع محافظا عمى أصالتو تريد ترشيحو ليدرج في قائمة الّتراث العالمي، مو 

ويحظى بإدارة وحماية بشكؿ مناسب، مع تقديـ تحميؿ يشمؿ مقارنة لمموقع مع مواقع أخرى مف نفس 
الّنوع، ولكي تتـ الموافقة عمى إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي البد أف تنطبؽ عمييا معايير محددة 

( مف االتفاقية، وىي معايير تضمف أف يكوف الموقع ذات قيمة عالمية استثنائية 2،1في المادتيف )
ذا أصبح الموقع المدرج ميددا بأخطار جسيمة قد تسّبب في  ومحافظا عمى شرطي األصالة والسالمة، وا 

العالمي  إزالتو، فإف لجنة التراث العالمي تقوـ بعد استشارة الدولة المعنية بإدراج الموقع في قائمة التراث
الميدد لمخطر، ويعني إدراج الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض لمخطر، بأّنو بحاجة إلى عوف 
وأعماؿ كبيرة لحمايتو، ويزداد عدد المواقع العالمية المدرجة في قائمة التراث العالمي كؿ عاـ، فقد بمغ 

دولة، ويبمغ عدد  137ـ 2005تى عاـ عدد الدوؿ التي لدييا مواقع مسجمة في قائمة التراث العالمي ح
 موقعا مختمط. 24موقعا طبيعيا و 160موقعا ثقافيا و 628المواقع المدرجة في القائمة 

دارتو إاّل     يعتبر كؿ موقع مف مواقع التراث العالمي ممكا لمدولة التي يقع فييا وعمييا مسؤولية حمايتو وا 
 . 4أف يحظى باىتماـ المجتمع الدولي

 عممية ترشيح معمـ أثري أو منطقة أثرية في قائمة التراث العالمي حسب مراحؿ، نذكر منيا: وتتـّ    
                                                           

 .05، ص:10، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانوف  1-
 .138، االتفاقيات والتوصيات ...، المرجع السابؽ، ص: اليونسكو - 2
دورتو السابعة عشرة في  االتفاقية: تعرؼ باسـ: اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، أقرىا المؤتمر العاـ لميونسكو في - 3

 ـ.1972نوفمبر  16باريس بتاريخ 
سعيد بف دبيس العتيبي، التراث العالمي وأىمية تسجيؿ الدوؿ لمواقعيا الثقافية والطبيعية في قائمة التراث العالمي، جريدة الرياض،  - 4

 .18، ص:ـ2006أفريؿ  28ىػ الموافؽ 1427ؿ ربيع األو 30، الجمعة 13822العدد 
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 :إّف وثيقة الترشيح ىي األساسية واألولى التي تدرسيا المجنة لمنظر في إدراج  إعداد الترشيح
الممتمكات الثقافية في قائمة التراث العالمي، بحيث تتضمف كؿ المعمومات المتصمة بالموضوع 

 واإلحاالت ومصادر ىذه المعمومات.
  :ينبغي إعداد الترشيح إلدراج ممتمكات في قائمة التراث العالمي، وفقا لنموذج نموذج الترشيح

الترشيح ويشمؿ عمى األقساـ التالية: تحديد الممكية، وصؼ الممتمؾ، مسوغات اإلدراج في القائمة، 
واإلدارة، المتابعة، التوثيؽ، معمومات عف كيفية حالة صوف الممتمؾ والعوامؿ المؤثرة فيو، الحماية 

 االتصاؿ بالسمطات المسؤولة، التوقيع باسـ الدولة الطرؼ)الدوؿ األطراؼ(.
 1أنواع الترشيحات: 
 الممتمكات العابرة لمحدود، والممتمكات المتسّممة. -
  :ّنيا كاممة وتسّجميا، عندما تتمؽ األمانة الترشيحات، يبمغ باستالميا وتتحقؽ مف أتسجيل الترشيحات

وترسؿ األمانة الترشيحات إلى الييئات االستشارية المختصة لتقييميا، وتطمب األمانة معمومات 
اضافية مف الدولة الطرؼ وبناء عمى طمب الييئات االستشارية تعد األمانة وتعرض عمى كؿ دورة 

استالميا، وحالتيا مف حيث أّنيا  مف دورات المجنة قائمة بكؿ الترشيحات التي تمّقتيا مع ذكر تواريخ
مف المبادئ التوجييية لتنفيذ   132كاممة أو ناقصة، والتاريخ الذي اعتبرت فييا كاممة )وفقا لمفقرة 

 .2اتفاقية التراث العالمي(
  :تجري الييئات االستشارية تقييما لمممتمكات التي تقييم الترشيحات من قبل الييئات االستشارية

طراؼ مف حيث اتساميا أو عدـ اتساميا بقيمة عالمية استثنائية، واستفاءىا لشروط رشحتيا الدوؿ األ
السالمة واألصالة ومقتضيات الحماية واإلدارة، ويقوـ إيكوموس تقييـ الترشيحات المتعمقة بالتراث 

 الثقافي، ويتولى االتحاد الدولي لصوف الطبيعة تقييـ الترشيحات المتعمقة بالتراث الطبيعي.
 قدمتو في أي وقت قبؿ انعقاد دورة  يجوز لمدولة الطرؼ أف تسحب الترشح الذيالترشيحات:  سحب

 المجنة التي تقّرر بحثو فييا.
 :تبدي رأييا في ما إذا كاف ينبغي أو ال يمكف إدراج الممتمؾ في قائمة  قرار لجنة التراث العالمي

 التراث العالمي، أو رد الترشح أو إرجاع بحثو.

                                                           
1

 .138ص:  ...، المرجع السابؽ،اليونسكو، االتفاقيات والتوصيات - 

 .185-184بمحاج معروؼ، بمحاج طرشاوي، المرجع السابؽ، ص:  - 2
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 الحماية القانونية لمتراث: -3
يصالو إلى     وتقسـ الحماية إلى نوعيف ىاميف يساىماف بشكؿ فعاؿ في ضماف سالمة التراث األثري وا 

 األجياؿ القادمة:
 الحماية القانونية الدولية: -3-1

الدولي  في تشريعات وطنية ودولية، وقد عمؿ المجتمع ةاإلنساف بتراثو نظـ وقوانيف مؤطر يرسخ اىتماـ    
تحت غطاء منظمة اليونسكو عمى ضماف حماية قانونية فعالة، مف خالؿ المؤتمرات والندوات واالستفادة 
مف الخبرات، فعممت اليونسكو بمساىمة الدوؿ األطراؼ عمى سف التشريعات الدولية الالزمة لضماف 

لية تسيـ في مجاؿ حماية التراث حماية فعالة لمتراث الثقافي العالمي، والجزائر كطرؼ في االتفاقيات الدو 
 ، ومف ضمف ما جاء في التشريعات:1الثقافي

دارة التراث األثري      ـ "لوزاف"، نصت عمى ما يمي:1990المادة الثالثة مف ميثاؽ حماية وا 
" حماية التراث األثري، ينبغي اعتباره واجبا أخالقيا عمى جميع البشر، بؿ ىي أيضا مسؤولية جماعية 

لاللتزاـ البد مف االعتراؼ بو مف خالؿ التشريعات ذات الصمة وتوفير ما يكفي مف األمواؿ لدعـ عامة، 
 البرامج الالزمة لإلدارة الفعالة لمتراث.

التراث األثري شائع في جميع المجتمعات البشرية، لذا فإنو ينبغي أف يكوف مف واجب كؿ بمد ضماف    
 توفر األمواؿ الكافية لحمايتو.

شريعات ينبغي أف تحظر التدمير والتخريب والتغيرات والتعديالت في أي موقع أثري أو جزء منو أو الت   
 في محيطيـ إال بالحصوؿ عمى موافقة مف السمطة األثرية ذات الصمة.

دارة ووقاية ىذا التراث األثري، بمواد     وينبغي أف يشترط التشريع، لضماف الحكـ الصحيح لحفظ وا 
وينبغي أف توضع في تشريع الجزاءات المنصوص عمييا فيما تعمؽ بانتياكات التراث  قانونية كافية،

 األثري.  

                                                           
طاىر، التراث المبني في تممساف وطرؽ صيانتو، رسالة الماجستير في الفنوف الشعبية، قسـ الثقافة الشعبية، جامعة  عبد القادر - 1

 .99ـ، ص:2008تممساف، 
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إذا التشريعات تحمي العناصر المكّونة لمّتراث األثري، والتي ىي مسجمة في الجرد االنتقائي القانوني،     
كما ينبغي توفير الحماية المؤقتة لممواقع األثرية الغير مسّجمة أو المكتشفة حديثا حتى يتـ تقييميا 

 .1وادراجيا"
 الوطنية: الحماية القانونية -3-2
وطني عممت السمطات عمى توفير الحماية القانونية الالزمة، وذلؾ مف خالؿ وضع عمى المستوى ال   

تشريعات تخص المعالـ والمواقع األثرية، وكذا التشريعات لألعماؿ التي ليا عالقة بالمعالـ والمواقع األثرية 
 وبمحيطيا ويتضح لنا ذاؾ جميا فيما يمي:

ـ، الخاص بالتييئة العمرانية والمرسوـ التنفيذي 17/12/1990المؤرخ في  90/29فمثال في القانوف    
ـ، الذي يحدد القواعد 1991ماي 28ىػ الموافؽ 1411ذي القعدة عاـ  14المؤرخ في  91/175رقـ 

 العامة لمتييئة والتعمير والبناء المذيف يضعاف التوجييات العامة لمحفاظ عمى المواقع األثرية.
... في حدود يمي: تصمح لمبناء فقط التجزيئياتتوضح ما  90/29المادة الرابعة مف القانوف رقـ    

 التوافؽ مع حماية المواقع األثرية.
المباني وذلؾ  الرتفاعالمادة السادسة مف نفس القانوف، تضع معايير وحدود فيما يخص الحد األقصى    

 لضماف حماية لممواقع التاريخية.
عادة يوضح: المبا 91/175المرسوـ التنفيذي رقـ     لموقع أو  االعتبارني... التي تؤثر عمى صيانة وا 

 بقايا تاريخية، فإف رخصة البناء مرفوضة.
المخطط العاـ لمتييئة والتعمير يساىـ بشكؿ مباشر في حماية وصيانة المعالـ والمواقع األثرية وذلؾ    

 وفقا لتشريعات التييئة العمرانية.
عمى مراعاة األنشطة لممشاريع المراد انجازىا في المحميات  98/04مف قانوف  35وتؤكد المادة    

 .2المصنفة وضرورة إدراجيا مسبقا في إطار مشاريع التييئة والتعمير أو في مخططات شغؿ األراضي
والمناطؽ ذات  المناطؽ الالـز حمايتيا في النسيج العمراني، 90/29مف قانوف  18كما تحدد المادة    

 الطابع الثقافي.

                                                           

ـ، المادة 1990"لوزاف" ، حماية التراث األثري،، اتفاقية مف أجؿ إدارة و اليونسكو، اإليكوموس، المجنة الدولية إلدارة التراث األثري -1 
 الثالثة.

2
 .09، ص:35، المرجع السابؽ، المادة 04 -98قانوف  - 
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في  98/04لمييئة العمرانية وقانوف حماية التراث الثقافي  90/29ونالحظ أف ىناؾ توافؽ بيف القانوف    
عمى ضرورة اطالع  36 1فيما يخص حماية التراث الثقافي والمحميات األثرية، وتشّدد المادة 36مادتو 

والتعمير ومخططات شغؿ األراضي في مستوى كؿ بمدية عمى السمطات المكمفة بإعداد مخططات التوجيو 
 .2المحميات المسّجمة في قائمة الجرد اإلضافي أو المصّنفة

كما أّف المشّرع الجزائري وعيا منو بمدى تأثير رخصة البناء في الحفاظ عمى التراث الثقافي، فقد    
روط واضحة فيما يخص المشاريع مف قانوف التييئة العمرانية، عمى تحديد ش 55حرص في المادة 

واألبنية المراد انجازىا، فيما يخص الكتمة، الموف، اختيار مواد البناء الذي عميو األخذ بعيف االعتبار 
 المحيط المحمي.

ويجدر بالذكر أّف رخصة البناء في مناطؽ المحميات األثرية ال تمنح إال بموافقة المصالح المختصة    
 مف قانوف التييئة العمرانية. 69وىي مديرية الثقافة، ويوضح جميا في المادة  بحماية التراث الثقافي

 الحماية التقنية لمتراث المبني: -4
تعتبر الحماية التقنية لممعمـ األثري خطوة ىامة لصيانة المعالـ األثرية والتاريخية والحفاظ عميو، ويكوف    

 وؼ والمعاينة الميدانية لو.ذلؾ إما بالوقاية أو المعالجة وذلؾ عمى حسب الظر 
وقد اىتـ المتخصصوف في مجاؿ حماية المعالـ األثرية في العالـ منذ بداية القرف العشريف، تحت    

نقاذىا مف الضياع، ورسخ  إشراؼ اليونسكو بالطرؽ العممية والعممية الالـز إتباعيا لمحفاظ عمى المعالـ وا 
 ذلؾ في اتفاقيات دولية.

كعضو في منظمة األمـ المتحدة، قد أقّرت بجّؿ االتفاقيات الخاّصة بحماية التراث الثقافي،  الجزائر   
باإلضافة إلى ذلؾ فقد اجتيد المختّصوف والمشّرعوف عمى حد سواء، إلى وضع األساليب الالزمة لمتدّخؿ 

 عمى الممتمكات الثقافية في الجزائر.
ي يبيف حالة ووضعية المعالـ األثرية، والتي عمى ضوؤىا وتعتمد الحماية التقنية عمى التشخيص الذ   
 باتخاذ التدابير الوقائية أو التدخالت العالجية، وتتمثؿ ىذه اإلجراءات فيما يأتي: نقـو
 

                                                           
1

 .09، ص:36، المادة ، المرجع السابؽ04 -98قانوف  - 

وعمي موسى وقمعة بني راشد بمنطقة غميزاف" الجرد وسيمة لممحافظة"، مذكرة لنيؿ شيادة خيرة فراجي، جرد معالـ مازونة  -2
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 :1التشخيص –4-1
يعتبر التشخيص مف أىـ العمميات واإلجراءات التي يجب اتخاذىا عند دراسة أي معمـ أثري ميما كاف    

ى لنا معرفة وتقدير الحالة الواجب استخداميا اتجاىو، وليا الدور المقرر الرئيسي في اقتراح نوعو، ليتسن
 اإلجراء المناسب لو.

 الجرد: -4-1-1
المشرعيف الجزائرييف قد أولو األىمية الالزمة لعممية الجرد، وذلؾ بسف إلشارة أف المختصيف و اجدر ت   

أحسف الظروؼ، كما يجب التذكير أف السمطات ما فتئت  التشريع الالـز لضماف سير ىذه العممية في
تنشئ مؤسسات وىيئات وتشجعيا عمى ىذه العممية، إال أّف أننا ما زلنا نصادؼ خالؿ الزيارات والبحوث 

 عمى معالـ أثرية مبنية غير موجودة ومدرجة في قائمة الجرد.
ية، يستمـز خطوات عديدة ومترابطة، لذا فإنو مف الضروري أف نذكر أف الحفاظ عمى المباني األثر    

 .2والجرد احدى أىـ ىذه اإلجراءات
ولكي تتـ ىده العممية يجب اتباع اآلتي، في البداية، يجب إجراء مسح شامؿ لكؿ التراث الثقافي، وىي    

جراء دراسة أولية  ميمة وطنية تخص الدولة كعمؿ واجب ليا، يشمؿ تحديد كؿ الثروات الثقافية وجردىا وا 
قائمة الجرد، وحبذا استخداـ  لتحديد األثر وموقعو ومحيطو وحالتو الراىنة، ثـ تتـ عممية التسجيؿ في

 .3الرقمنة ودورىا اإليجابي والفعاؿ في ىذا المجاؿ
كما حرص المختصيف العالمييف عمى إعطاء األىمية الالزمة لعممية الجرد ويظير ذلؾ جميا في ميثاؽ    

دارة التراث األثري لسنة  يجب أف ـ، حيث جاء في المادة الرابعة ما يمي: التراث األثري 1990حماية وا 
يستند إلى أقصى حد ممكف مف المعرفة عف مدى طبيعتو، والمسح األثري العاـ لمموارد ىو عنصر 
أساسي مف أدوات العمؿ في وضع استراتيجيات لحماية التراث األثري، وبالتالي ينبغي أف يتوفر االلتزاـ 

دارة التراث األثري.  األساسي بالمسح األثري في حماية وا 
و، تشكؿ قوائـ جرد الموارد األولية لقواعد بيانات الدراسات والبحوث العممية، وينبغي أف وفي الوقت ذات   

 تضـ القوائـ كافة المعمومات عمى مختمؼ المستويات مف األىمية والموثوقية.
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 التوثيق: -4-1-2
الممتمكات يمثؿ نظاـ التوثيؽ أحد أىـ وسائؿ حماية التراث الثقافي، فيو الوسيمة التي تبيف كمية     

ونوعيتيا اضافة إلى إتاحة اإلمكانية لكي تضع المؤسسات التنظيمية أحكاميا التفصيمية عمييا، وىذا 
 يتطمب منيجية عممية في التوثيؽ.

يعتبر التوثيؽ عممية ضرورية جدا قبؿ أي تدخؿ ترميمي، وخاللو وبعده، والبد لذلؾ مف إجراء    
البناء، ويتـ تشكيؿ فرؽ المعمارييف والميندسيف اإلنشائييف  تحضيرات عمى مستوى عاؿ وفقا لمتطمبات

والفنييف والمرمميف والمصوريف بالتفتيش الدقيؽ والدوري عمى األبنية واالطالع عمى مشكالتيا أو تغيراتيا 
 .1وفؽ فترات زمنية تتناسب مع نوع المناخ الذي يتعرض لو البناء والبيئة المحيطة

عادة اإلحياء أف يسعوا لتحقيؽ أقصى ما يمكف مف الدقة في البحث التاريخي  عمى القائميف بالترميـ    وا 
والمعماري واألثري لكي يؤمنوا أفضؿ ترابط بيف الواقع الماضي والمعروضات التوضيحية المعاصرة، 

مموف فالمباني والمواقع التاريخية بإمكانيا أف تخمؽ لدى الناس شعورا أعظـ بقيمة التراث وأولئؾ الذيف يتح
المسؤولية لرسـ أحداث الماضي وتقديـ فيـ عنو لألجياؿ الحاضرة والقادمة، والتي ينبغي أف يكونوا عمى 

 .2عمـ بأف المستقبؿ بإمكانو أف يتعرؼ عمى الماضي فقط مف خالؿ ما تـ عممو في الحاضر
 ويتضمف التوثيؽ عدة مراحؿ:   
 الصور: -أ

الة المبنى دوف االتصاؿ بيذا األخير، ومف األفضؿ أخذ تعتبر الصور دليال حيا يعطي وصفا لح   
يجابياتيا  الصور خالؿ كامؿ المراحؿ، قبؿ وأثناء وبعد الترميـ، لتبقى عممية الترميـ تجربة يستفاد مف وا 

 وسمبياتيا.
 مرحمة الوصف التاريخي: -ب
ذلؾ بتتبع وعرض أىـ األحداث التاريخية لممبني، بدءا بالشخص الذي شيده، والظروؼ التاريخية  يتـ   

والسياسية التي شّيد فييا، الطابع اليندسي الذي كاف يطغى عمى الفترة التي شيد فييا ثـ مختمؼ الوظائؼ 
 التي شغميا المعمـ، انطالقا مف الوظيفة التي شيد ليا أساسا. 
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 لوصف المعماري:مرحمة ا -جـ
وصؼ كامؿ ألجزاء المبنى، ويتضمف وصفا لمموقع العاـ والمساقط والواجيات والزخارؼ وكافة    

 .1التفاصيؿ المعمارية، كما يتضمف تحميؿ الواجيات التاريخية آخذا بعيف االعتبار نوع الحجر...
 المخططات: -د

تكوف ىذه المخططات متوفرة، وفي ىذه الحالة ىي مجموعة الرسومات والقياسات المختمفة لممبنى، وقد    
يتـ مقارنتيا مع الحالة الراىنة لممبنى التاريخي، أما في حالة عدـ وجودىا فيجب عمى الميندسيف 

 والرساميف القياـ بأخذ قياسات المبنى وذلؾ باألخذ بعيف االعتبار جميع التفاصيؿ بدوف استثناء.
 مرحمة الوصف اإلنشائي: -ىـ
اسة ميكانيكية لمتربة وطبقات التأسيس وحالة األساسات، كما تدرس مواد البناء وأسموب اإلنشاء تتـ در    

وعناصره ومدى صالحية البناء ومتانتو، وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ االعتماد عمى االفتراضات بؿ 
 .2البد إجراء عمميات التحميؿ

 الدراسة التحميمية: -4-1-3
السابقتيف)الجرد والتوثيؽ(، يقدـ اإلخصائيوف عمى إجراء دراسة تحميمية، يتـ عمى أساس العمميتيف    

تقدير األعماؿ الترميمية الالزمة وتحديد كيفية ومدى التدخؿ عمى المبنى التاريخي وتقوـ ىذه الدراسة عمى 
 أساس:

 األعمال الترميمية السابقة: -أ
ئو ميما كاف العصر الذي تعود إليو وذلؾ منعا وتشمؿ جميع األعماؿ التي تمت عمى المبنى بعد بنا   

 .3ألي خطأ ليتـ احتراـ كؿ عصر ولالستفادة مف األخطاء السابقة
 حالة المبنى وعوامؿ التمؼ المؤثرة: -
تشمؿ جميع األعماؿ التي تمت عمى المبنى بعد بنائو ميما كاف العصر الذي تعود إليو وذلؾ منعا    

 .4واالستفادة مف األخطاء السابقةألي خطأ ليتـ احتراـ كؿ عصر 
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 :1الوظيفة التي سيشغميا المبنى -ب
تؤثر الوظيفة التي سيشغميا المبنى تأثيرا مباشرا عمى التدخالت واألعماؿ التي تتـ عمى المبنى    

التاريخي، كما يجب أف توافؽ الوظيفة المقترحة لممبنى ىويتو وىيكمو فال تضر بو في المستقبؿ، ومف 
 األفضؿ أف يقـو األخصائيوف بالترميـ باقتراح الوظيفة.

 يمية:الدراسة التفص -4-1-4
بعد القياـ بالدراسة التحميمية، يقوـ المختصوف بتقديـ دراسات تفصيمية توضح أشكاؿ التدخؿ عمى    

 المبنى واألعماؿ الضرورية لذلؾ، وتكوف ىذه األعماؿ حسب الحالة:
األعماؿ العاجمة أو اإلسعافية: تأتي ىذه األعماؿ في الحالة التي يكوف فييا المبنى معرض لالنييار  -
 أي وقت، فيتطمب األمر التدخؿ العاجؿ لمنع المبنى أو جزء منو مف االنييار)إلسعافو(. في
األعماؿ الضرورية: قد يحتاج األمر لدى إجراء الترميـ في إحدى المباني التاريخية إلى استبداؿ بعض  -

و مف المواد الممحقة األجزاء التالفة مف مواد البناء أو استكماؿ العناصر المفقودة مف ىيكؿ البناء ذاتو أ
وىنا تبرز أماـ المرمميف قضية تعتبر مف  ،بو، كأخشاب السقوؼ، والجص والرخاـ والزجاج المموف...

القضايا الشائكة والدقيقة والتي يختمؼ حوليا المسؤولوف عف المباني التاريخية مف المرمميف واألثرييف، 
ء، وفي الطريقة التي يميز بيا الجزء القديـ عف وتتمخص في كيفية استكماؿ األجزاء المفقودة في البنا

 .2األجزاء المستكممة حديثا
 :3األعماؿ اإلضافية لتييئة المبنى لالستخداـ -
قد يتطمب استخداـ المبنى بعض اإلضافات، مف تعديؿ وظيفة أحد األماكف أو عنصر جديد لممبنى،    

كما يمكف توظيؼ المبنى بشكؿ مغاير لموظيفة التي كاف يشغميا سابقا، كمتحؼ الموفر الذي كاف قصرا 
التوجييات  قبؿ أف يحوؿ إلى أف يحوؿ إلى متحؼ، في ىذه الحالة يجب أف تكوف تمؾ اإلضافات وفؽ

 المذكورة سابقا.
يجب أف ال تمحؽ التعديالت واإلضافات التي يفرضيا استخداـ البناء أي تغيير ممموس في شكمو    

وىندستو وطابعو التاريخي، وأف تكوف العناصر المضافة إليو مصنوعة مف مواد خفيفة ومغايرة لمواد البناء 
 .1عف المبنى القديـاألصمية، بحيث تعزليا العيف مف النظرة األولى 
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ال يمكف السماح بإضافات إاّل عندما ال تحوؿ مف األنظار عف األجزاء الميمة لممبنى ومحيطو    
 . 2التقميدي وتوازف تركيبتو وعالقتو بالمناطؽ المحيطة بو

 التدابير الوقائية: -4-2
حمايتيا وحفظيا قبؿ وصوؿ ىي اجراءات استباقية تتخذىا المصالح األثرية عمى المعالـ األثرية قصد    

 األضرار إلييا.
 مواجية األضرار الناجمة عن اإلنسان: -4-2-1 

حيث أّف تخريب المباني األثرية الّناتجة عف اإلنساف، يكوف في مجممو أعماؿ اليدـ والتخريب    
 لتراث.واإلىماؿ وسوء التسيير، أو عف طريؽ المشاريع التنموية، والتراخي في تطبيؽ قوانيف حماية ا

أّما بالنسبة لتجنيب األبنية التّاريخية أضرار التخريب المتعمد الذي يحدث جّراء اعتداء األفراد عمى    
المباني الميجورة ومواقع األطالؿ، أو مف جّراء قياـ مالكي المباني بيدميا أو بتغيير معالميا بدافع 

حكاـ مصمحة شخصية أو بسبب الجيؿ بأىمية ممتمكاتيـ، فإّف ذلؾ يس تدعي توعية المواطنيف مف جية، وا 
المراقبة مف جية ثانية، وذلؾ بتفقد المبنى التّاريخي أو األثري بشكؿ منّظـ، وتطبيؽ عقوبات صارمة بحؽ 

 .3المخالفيف
فيما يخص المشاريع العمرانية واألراضي الفالحية التي يقصد بيا التنمية المستدامة، يجب أف تدرس    

تؤدي مثؿ ىذه المشاريع إلى إزالة وتدمير وتشويو ما تحتوي عميو ىذه المدف والقرى  بعناية فائقة لئال
والمراكز التاريخية مف تراث مبني، إذ البد مف عمؿ تشاركي في ىذه الدراسات، كما توصي بذلؾ القوانيف 

 .4الحديثة والتوصيات الدولية
 الطبيعة: مواجية األضرار الناجمة عن -4-2-2
يكوف بالسيطرة عمى البيئة المحيطة بالتراث الثقافي وذلؾ بمنع عوامؿ التمؼ مف التأثير بواسطة    

 .5تحييدىا أو وصوليا إلى المبنى نفسو
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تعتبر الرطوبة مف أىـ المشاكؿ التي تؤثر عمى المباني األثرية، إذ يعتبر عزؿ الرطوبة قدر اإلمكاف    
 .1الحفاظ عميو، وتختمؼ طرؽ العزؿ باختالؼ مصدر الرطوبةمف المبنى األثري عامال حيويا في 

األمطار والسيوؿ تيدد المباني األثرية وتؤثر عمييا، لذلؾ مف الواجب العمؿ عمى تصريؼ المياه    
 النجمة عنيا كي تتسرب إلى الجدراف واألساسات والبقايا األثرية.

النباتات الطفيمية التي أتعبت الخبراء، ال سيما  إّف الخطر الذي يتعرض لو البناء التاريخي مف مشكمة   
في األقاليـ الكثيرة الرطوبة، حيث قطع ىذه النباتات ال يحؿ المشكؿ، حيث تعود إلى النمو مف جديد، 
لتصبح أكثر قوة، ولـ يعط قاذفات الميب لحرؽ النباتات وال المواد الكيماوية المبيدة لمجذور نتيجة تذكر، 

وف الوقاية خير مف العالج، أي الحيمولة منذ البدء دوف نشوء ىذه النباتات، وذلؾ بسد ومف الطبيعي أف تك
 الثغرات والشقوؽ وبتكحيؿ ما بيف حجارة البناء تكحيال متقنا.

 العالجية:التدابير -4-3
يقتضي األمر المجوء إلى التدابير العالجية، عندما يكوف المبنى األثري في حالة تدىور، ويقتضي    
دخؿ المباشر عمى مستوى البناء، وتختمؼ ىذه التدّخالت حسب نسبة التشّوىات الطارئة عمى المبنى الت

 .2التاريخي
سبب اإلصالح والتجديد يكمف في الحاجة الماسة إليو، ويتضمف إصالح ما تمؼ مف مواد الحماية    

كتساقط المالط وتآكؿ المادة الالحمة بيف الحجارة أو تكسر أجزاء مف مادة البناء أو األجزاء اإلنشائية 
بناء وىنا الحد ما أمكف مف مّما قد يّؤثر عمى عنصر المتانة في ال ،الحاممة كاألسقؼ والجدراف واألعمدة

عممية االستبداؿ واالكتفاء بما ىو ضروري جدا، ألّف إدخاؿ أي تعديؿ أو تجديد عمى المعمـ أو عناصره 
سيغير معالمو ويقمؿ مف قيمتو، وىنا نصؿ لواحد مف أكثر المفاىيـ صعوبة في الترميـ الحديث وىو 

 .3األصالة
 الصيانة: -1- 4-3
تتعرض األبنية عمى اختالفيا التاريخية والحديثة عمى فساد جزء منيا أو عنصر ما أو إلى تشويو أو    

عبث، ىذه الحالة تحتـّ تدخؿ مستمر عمى المباني لضماف بقاءىا واستمراريتيا وىذه التدخالت ىي أعماؿ 
 صيانة.
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حسب الضرر الالحؽ بالمبنى ، و 1مف الضروري أف تجرى صيانة المعالـ األثرية عمى أساس ثابت   
 األثري ويمكف تقسيـ ىذه األعماؿ إلى:

 التكميس التكحيل: -أ
إّف تساقط الكمسة مف جدراف البناء وقبابو مثال يعّرض ما تحتيا مف مواد البناء الضعيفة لمتآكؿ    

قيا، فضال عف التدريجي، والتمؼ بتأثير األعراض الجوية المختمفة ولذا فإف تجديد الكمسة يشكؿ كساء وا
أنو يعيد لمبناء شكمو األصمي، ولنفس األمر يجب الحرص عمى سد الّثغرات وتجديد ما تمؼ مف المونة 

 (127،114)الصورة.2المستخدمة بيف حجارة البناء أو في حشوة الجدراف
 إصالح الحجارة التالفة: -ب
ف واالبراج، وقد يؤثر بقاءىا بيذه نشاىد في المعالـ األثرية عناصر حجرية تالفة أو مكّسرة كالجدرا   

الحالة عمى متانة البناء، ونوصي ىنا بالحد ما أمكف مف تجديد ىذه العناصر، واالكتفاء بتجديد ما ىو 
تالؼ كمي منيا، أّما في األحواؿ العادية فيمكف المجوء إلى عمميات المصؽ والتجبير التي يمكف أف تتـ 

 ة وباستخداـ القضباف واألطواؽ المعدنية والمخفية أو الظاىرة.بسيولة باالعتماد عمى المواد الحديث
 أعمال التنظيف: -ـج
ويراد بيا سائر األعماؿ التي تزيؿ ما عمؽ بالمعمـ مف مواد وشوائب، كقشر الكمسة المحدثة التي كانت    

، وحشائش 3اخفي األصؿ ظاىرة لمعياف، ومف أعماؿ التجديد أيضا إزالة ما عمؽ بالمعمـ األثرية مف أوس
 .4الخضراء الناتجة عف الرطوبة الدائمة

 الترميم: -4-3-2
إّف عممية الترميـ عممية متخصصة بدرجة عالية، وىدفيا حماية وكشؼ القيمة الجمالية والتاريخية    

لممعالـ األثرية، وتستند عمى احتراـ المادة األصمية والوثائؽ الحقيقة، ويجب عمييا أف تتوقؼ في المحظة 
زا عف الّتكويف المعماري التي يبدأ فييا الحدس، وفي ىذه الحالة يجب أف يكوف أي عمؿ إضافي متميّ 

                                                           
 .26:، صالقادر الريحاوي، المرجع السابؽ عبد - 1
 .26:، صنفسو - 2
نساف اإلتخصص  ذكرة لنيؿ شيادة الدكتوراهحناف ىبوف، إعادة تأىيؿ القصور الصحراوية " قصر عيف ماضي نموذجا"، م - 3
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ويجب أف يحمؿ طابعا معاصرا، وعمى كؿ حاؿ فإّف الترميـ يجب أف تسبقو دراسة أثرية ليشّخص الداء 
 (127،114)الصورة.1ويعالج

 : 2عمميات التدخل في ترميم المباني والمعالم التاريخية -أ
 ىناؾ بعض الخطوات اليامة التي يجب إتباعيا والتقيد بيا عند ما نريد القياـ بعممية الترميـ وىي:    
 :                                                                                            3التشخيص -1-أ

 اعتمادا عمىفكرة أولية عف حالة البناء وجب أخذ  أثري ترميـ عمى مبنى يةقبؿ مباشرة أي عمم   
وطبيعة ممكيتو وحالة  اتقياسالو  الموقعميدانية، وأخذ كؿ المعمومات الضرورية مثؿ: المالحظة والمعاينة ال

فتحميؿ  ،دقيؽالمتشخيص لتعتبر السند الحقيقي  والمعمومات التي نجمعيا، المعطيات ىذه كؿحفظو و...، 
بالمبنى ومحاولة إيجاد  ةػػػقحلجميع أسباب الضرر الالد وحصر شامؿ ىذه المعطيات مف شأنو تحدي

الحموؿ المناسبة لكؿ ضرر عمى حدا وبالتالي تقرر طبيعة التدخالت المناسبة وفقا لدرجة حفظ المبنى 
 وكذا المدة التي ستأخذىا ىذه التدخالت.

 : البطاقة التقنية -2-أ
بشكؿ يدؼ تحقيؽ معرفة تقريبية بالوضع الراىف والحالي لممبنى تخصص بطاقة تقنية ت في سبيؿ   

مواد بنائيا حديد العناصر اإلنشائية الرئيسية و تو تخص المبنى،  التي معموماتال وضع كؿ رئيسي الى
حؿ تعتبر ىذه المعطيات عناصر مرجعية يستعاف بيا في كافة مراإذ  ،واألشغاؿ المقترحةوحالة حفظيا 
 عممية الترميـ.

  :4المدنترميم  -ب
 وىي عمى قسميف: مدفتـ تحديد مختمؼ العمميات واإلجراءات التي تيدؼ إلى إعادة االعتبار لم   
 :مدينةعمى مستوى محيط ال -1 -ب

 ( إعادة تييئةRéaménagementيتعمؽ األمر بأجزاء خارج سور ال :)وتيدؼ تييئتيا إلى مدينة ،
 ما يمي:
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  وذلؾ مف أجؿ إدماجيا في النسيج القديـ مع إمكانية مواكبة ىذه مدينةالمجاورة لمالمناطؽ :
المناطؽ مع المتطمبات الحضرية الحديثة، ىكذا مف أجؿ عدـ تشويو وافساد ىذه المناطؽ لممظير 

 .لممدينةالعاـ 
 ألفضؿ تنظيـ مجالي وأفضؿ سيولة حركية.مدينةأجزاء مركز المدينة المجاورة لم : 
 ـ تيدي(Démolition)والتي ليست فقط مدينة: يتعمؽ األمر بالبنايات التي تقع عمى ضواحي ال ،

 وتخفي عناصره األساسية. مدينةبنايات فوضوية بدوف رخصة بناء ولكنيا أيضا تحجب الرؤيا عف ال
  إعادة إحياء الممارسات الحضرية(Réhabilitation des pratique urbaines) يتعمؽ األمر :

والميف القديمة وبعض النشاطات المندثرة التي يتـ إحيائيا في المساحات األصمية قدر  بالحرؼ
 المستطاع وفؽ منطؽ تنظيـ المجاؿ التقميدي.

 :1فة سابقاإلى عممية الترميـ المعرّ إضافة  عمى مستوى اإلطار المبني: -2 -ب
   إعادة استخداـRéutilisation adaptive)) مف أجؿ إعادة استخداـ : ىي عممية ترميـ موجية

المبنى بشكؿ مختمؼ عف االستخداـ األصمي حيث ليس مف الضروري إعادة كؿ العناصر األصمية 
 في المبنى.

   إعادة تحسيفRetapage) ىي عممية تصميح عالمات التدىور األولى وتتطمب تدخالت :)
 دقيقة، ويجب أف تكوف ىذه التصميحات بمواد وتقنيات البناء التقميدية.

   إعادة البناء: ىي عممية بناء مساكف جديدة في مكاف المساكف التي ىدمت أو انيارت حيث
 يشترط أف تتصؼ ىذه المساكف بنفس النمط المعماري األصمي.

   التصحيح المعماري((Correction architecturale ىي عممية إزالة جميع اإلضافات التي :
مستوى بنية المسكف أو محتواىا مف الداخؿ وتمس تمنع إظيار القيمة الثقافية لمبناية، عمى 

 التصحيحات ما يمي:
 .عمو البنايات 
 .)...التفاصيؿ المعمارية ) األقواس، الشرفات، العناصر التزينية 
 .)...أنماط الفتحات ) األبعاد، الشكؿ 
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  التدعيـConsolidation)ىي العممية التي تيدؼ إلى تقوية المبنى عف طريؽ إضافة دعامات :) 
 مف أجؿ تمديد عمر البناية، يجب أف تتـ العممية بمواد وتقنيات تقميدية.

  التجديدRénovation) ىي عممية تعييف وظيفة جديدة في مبنى موجود مع مراعاة واحتراـ :)
، ويمكف أف يضـ نمط معماري جديد يحدد توزيع لمدينةرج والترتيب األصمي لمجاالت االتد

قى المظير الخارجي وارتفاع البناية يحتـر ويستند إلى اليندسة الفضاءات الداخمية، فيما يب
 المعمارية المحمية.

 :1تقنيات وأساليب الترميم -جـ
قاـ ديواف حماية وترقية وادي مزاب بإعداد دليؿ خاص بعمميات الترميـ في منطقة وادي مزاب، كعمؿ    

 :2مبني عمى خبرة في مجاؿ الترميـ منيا ما يمي
  التصاعد الشعري: معالجة -1-جـ
يتـ التخمص مف التصاعد الشعري لمرطوبة بإنجاز تقنية التصريؼ الباطني لممياه بإتباع المراحؿ    

 التالية:
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -

، ويرتبط صعود الماء داخؿ بنية الجدار بقطر مساـ د الشعري لمماء عبر مساـ األحجاريتـ الصعو     
 .عدت المياه إلى األعمى بشكؿ أكبركاف القطر صغيرا كمما صاألحجار، فكمما 

 وصؼ المشكمة وأسبابيا: -
ري ، وترتفع ىذه المياه بواسطة الصعود الشعة غنية باألمالح القابمة لمذوبافتكوف المياه الجوفية عاد   

اليواء ، وكما ىو معموـ يتعرض الجدار فوؽ سطح األرض إلى ضمف الجدار مف مستوى األساسات
، وىذه الح الذائبة بيا عمى سطح األحجارالطمؽ مما يسرع عممية تبخر المياه ويؤدي إلى تبمور األم

 األمالح المتبمورة تسبب ضغطا عمى المواد الحاممة فتفتت سطحيا وتشبعو بالرطوبة.
 طريقة التدخؿ: -
 :3ىناؾ طرؽ عدة لحؿ المشكمة لكنيا مكمفة منيا  
 (25لشكؿ)ا بواسطة التصريؼ: -
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 تعتمد عمى صرؼ المياه الجوفية بعيدا عف قاعدة البناء وفؽ المراحؿ التالية:   
سـ وبعمؽ مستوى األساسات، حيث  50حفر خندؽ عمى طوؿ الجدار مف الجية الخارجية بعرض  -1

 البالستيؾ.، وعمى سبيؿ المثاؿ بواسطة أنبوب مف المياه الجوفية بعيدا عف البناء يجب القياـ بتصريؼ
مطار والوقاية مف الصعود إعادة ردـ الخندؽ بالحجارة وفي القسـ العموي بالحصى لتصفية مياه األ -2

، مع التنويو باستعماؿ أحجار كبيرة األحجاـ باألسفؿ يحافظ عمى فراغات في القعر تساعد عمى الشعري
 تصفية المياه وتسيؿ تسربيا إلى التصريؼ.

 منحدرا لتصريؼ مياه األمطار بعيدا عف الجدراف.جعؿ السطح الخارجي  -3
يمكف استعماؿ المبدأ نفسو مف خالؿ رواؽ محيطي لتيوية بنية الجدار تحت األرض وتحسيف تبخر     
 .1المياه

 بواسطة الطريقة الكيربائية: -
ئية لنقؿ تعتمد ىذه العممية عمى فارؽ الطاقة الكامنة بيف الجدار واألرض مف خالؿ توترات كيربا    

 الماء بعكس وجية الصعود الشعري.
 :2إصالح التشققات في الجدران -2-جـ
في حالة الواجيات الحجرية أو الجدراف الداخمية، تؤدي الرطوبة أو األحماؿ الثقيمة أو الحركات         

 الميكانيكية إلى تفتت المالط وتشقؽ الجدراف، وإلصالح تمؾ الفواصؿ نتبع المراحؿ التالية:
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -

جدراف األبنية القديمة مبنية بالحجارة الكمسية، إما عمى صؼ واحد أو عمى صفيف متوازييف بينيما     
 طبقة فاصمة ، وترتبط فيما بينيا بمالط التمشمت أو مالط الجير. 

 وصؼ المشكمة وأسبابيا: -
التشققات الشاقولية أو المنكسرة عمى شكؿ درج أو تشيد الجدراف أشكاؿ مختمفة مف التشققات منيا     

لى الرطوبة. °45المائمة بزاوية   والسبب الرئيسي لظيورىا يعود إلى االنخفاضات التفاضمية لألساسات وا 
وبحكـ أف الحجر أصمب مف المادة الرابطة فإف ىذه الشقوؽ غالب ما تكوف عمى مستوى الفواصؿ،     

ف كبر حجمو فيذا ال وبالرغـ مف ذلؾ يجب أف ال ن حكـ عمى الشقوؽ مف مظيرىا الخارجي، فالشؽ وا 
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يعني أنو يؤثر بالضرورة عمى ىيكؿ المبنى أو بنية الجدار، لذا فمعالجة الشقوؽ فوريا تعد عممية جد 
ىامة كي ال تتحوؿ ىذه الشقوؽ إلى منطقة نفاذ بواجية الجدار حيث تسمح بمرور المياه، نمو النباتات، 

 إضعاؼ الجدراف المتأثرة. وبالتالي
 :1طريقة التدخؿ - 
 تكوف عمى الجدراف الجدراف الداخمية أو الخارجية:   
زميؿ أو المنقار، وتزاؿ  - 1  يزاؿ التمبيس )طبقة التمبيس( في محيط الجزء المتضرر باستعماؿ مطرقة وا 

 ىذه الطبقة بعناية فائقة يمكف مف خالليا كشؼ أقؿ مساحة ممكنة إلصالح التمبيس مرة أخرى. 
يؿ، ويكوف العمؽ تزاؿ المادة الرابطة بيف الحجارة أي الفواصؿ بعناية باستخداـ المطرقة واإلزم - 2

عطائيا المتانة المطموبة.  المحصؿ عميو بقدر يكفي لغرض تأميف وصوؿ مادة التثبيت الجديدة وا 
 تنظؼ الفواصؿ مف الغبار باستخداـ فرشاة قاسية. - 3
 ترطيب الفواصؿ بالماء حتى درجة اإلشباع وىذا ألجؿ ضماف تماسؾ جيد لممادة الرابطة. - 4
ض بمقدار حجـ واحد مف المالط مقابؿ حجميف إلى ثالثة مف الرمؿ، وىذا يحضر مالط كمسي أبي - 5

 ألجؿ سد تجويؼ التشققات حتى آخر نقطة منو مع ترؾ فتحات حسب الحاجة لغرض حقف المالط 
سـ لكي تسمح بتثبيت 2تثبت شبكة مف األلياؼ البالستيكية أو شبكة معدنية ذات فتحات تزيد عف  - 6

 وىذا بحسب الحاجة.  والتصاؽ جيد لمتمبيس،
زالة األوساخ -3-جـ  :2معالجة تبمور األمالح وا 
 عند نريد معالجة تبمور األمالح نقوـ بػ: 
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -

تتبمور األمالح عمى واجيات األبنية الحجرية أو عمى التمبيس عمى شكؿ بودرة بيضاء أو أمالح،     
  (77)الصورة ويمكف أف تسبب ىذه األخيرة فجوات وتمؼ في مواد البناء كالحجر، التمبيس، والطالء.

 وصؼ المشكمة وأسبابيا: - 
األمالح الذائبة بواسطة المياه المتسربة إلى داخؿ ىيكؿ البناء الحجري، وتعبر مساـ األحجار أو  تحمؿ   

 التمبيس لتتبخر مشكمة بذلؾ أمالحا عمى الواجية، وعممية التبمور ىذه تتمؼ سطح المواد وتفتتيا.
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بكتيريا تنتج حامض نوعا مف األمالح الذائبة مثال، بعض ال 30يمكف أف يوجد عمى الواجية أكثر مف    
السمفوريؾ الذي يتفاعؿ مع كربونات الكالسيوـ لمحجر ليعطي سولفات الكالسيوـ أو الجبس، وىناؾ بكتيريا 

 .  أخرى تنتج حمض النتريؾ الذي يفكؾ كربونات الكالسيـو إلى نترات الكالسيـو
 :1طريقة التدخؿ - 

 يمي:بعد عممية التشخيص لمييكؿ اإلنشائي الحجري نتبع ما    
إزالة التمؼ بتصريؼ مياه األمطار بعيدا عف جدراف الواجية )معالجة كتامة األسقؼ، تصريؼ المياه  - 1

بواسطة ميوؿ إلى الخارج ، وغيرىا(، أما في الداخؿ فيجب معالجة تسربات المياه الناتجة عف عطؿ 
 بالتجييزات الصحية.

مى الناشؼ، بعدىا يجب إزالة الغبار والبودرة التي تنظيؼ المساحة المتمفة بواسطة الفرشاة بالفرؾ ع - 2
سقطت عمى األرض ألسفؿ الحائط )لتجنب ذوباف األمالح التي سقطت أثناء التنظيؼ بالماء وتسربيا 

 مجددا إلى األرض لتصعد مجددا عبر مساـ األحجار إلى الجدراف(.
البناء الحجري عند التنظيؼ  إعادة ممئ الفواصؿ بالمالط لتجنب مرور المياه إلى داخؿ ىيكؿ - 3

 بالماء.
تنظيؼ المساحة المتمفة بالماء والفرؾ بفرشاة بالستيكية ، وىنا يجب الحرص عمى استعماؿ أقؿ قدر  - 4

ممكف مف الماء لتجنب ذوباف األوساخ واألمالح الموجودة داخؿ الحجارة ومف ثـ ترسبيا عمى الواجية بعد 
 سفؿ إلى األعمى بيدؼ تخفيؼ تسربات المياه إلى داخؿ الواجية.تبخر المياه ، ويتـ التنظيؼ مف األ

 عند وجود طبقات حماية كالتمبيس أو الطالء بالكمس يفضؿ وضعيا مف جديد. - 5
 :2يتـ بما يمي معالجة كسور األقواس عمى مستوى الجدار: -4-جـ
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -
أخشاب أخرى ىي عنصر استخدـ في التسقيؼ عوارض خشبية مف جذوع النخيؿ وفي حاالت أخرى    

، فالعامؿ الزمني ووجود بعض األخطار تساىـ في تمؼ ذا يستوجب مراقبتو وصيانتو دوريا، لبالغ األىمية
لضرر في ، لذا فالمراقبة الدورية والصيانة تمكف مف معرفة مدى االبناية ككؿ والخشب بصفة خاصة

 بدايتو وبالتالية إمكانية التحكـ فيو قبؿ أف تصؿ مرحمة التمؼ النيائي.
 :1وصؼ المشكمة وأسبابيا - 

                                                           
1

 .12، ص:ـ2006غرداية، الجزائر، المرجع السابؽ،  ،...دليؿ أشغاؿديواف حماية وادي مزاب وترقيتو،  - 
2

  - http:// www.opvm.com/    



الخامسالفصل   مزاب وادي في المبني التراث عمى والمحافظة الحماية تدابير

 

022 
 

يمكف حصر مجموعة مف التغيرات التي يمكف أف يعرفيا الخشب عمى مستوى الجدار في المباني     
ضمف األجزاء  قاط تشريكياالقديمة حيث تحدث شقوؽ عمى مستوى الوصالت في العوارض وعند ن

يحدث انحناء بعض الجسور الخشبية وبالتالي تشّوه السقؼ ، و 2، وىذا بسبب قدـ الخشب المستعمؿالحاممة
، ونالحظ التمؼ …جراء إساءة تقدير قياس مقاطع الجسور الصغيرة وتحت تأثير زيادة الثقؿ والرياح 

و بعض الفطريات والحشرات في خاصة عمى مستوى نقاط تشريؾ الخشب مع العناصر الحاممة، وأيضا نم
ظؿ وجود مناخ رطب وغياب تيوية مناسبة األمر الذي يؤدي إلى تمؼ الجسور الخشبية المثبتة داخؿ 

 الجدار الحامؿ.  
 (26)الشكؿ:3طريقة التدخؿ - 

تيدؼ ىذه العممية إلى معالجة موضعية بعد القياـ بالتشخيص الدقيؽ لمتغييرات التي يعرفيا سطح     
 وفؽ الطريقة التالية: الخشب

 يؤمف خطر سقوط الطبقة العازلة مف السطح وعمى مستوى تشريؾ العارضة الخشبية بالجدار. - 1
 دعـ العارضة التالفة مف جية الجدار الحامؿ.  - 2
 تنزع الحجارة بحذر حوؿ نقطة تشريؾ العارضة بالجدار وكذلؾ الحجر الموجود أسفمو. - 3
 يزاؿ الخشب التالؼ حتى الوصوؿ إلى الخشب السميـ، لينظؼ بعدىا الغبار عف األطراؼ. - 4
يثبت حجر ذو شكؿ مناسب في الجدار الحامؿ تحت العارضة الخشبية حيث يستعمؿ كدعامة  - 5

 جديدة، عمى أف يتجاوز طوؿ ىذا الحجر القسـ المتمؼ مف العارضة.
 بعد نياية الترميـ.يفكؾ بالتدريج التدعيـ األولي  - 6
يمكف استبداؿ الطرؼ المتمؼ مف العارضة الخشبية بقطعة مف الخشب، ويتـ التوصيؿ  طريقة أخرى: -

تثبت ببراغي متينة، باستخداـ الخشب وعمى مسافة كافية مف الجدار وتربط بواسطة صفائح مف معدنية 
             وىي تقنية تناسب العوارض الخشبية ذات المقاطع المستطيمة.

 التبميط الحجري: -5-جـ
 (129)الصورة تتـ عممية وضع الحجارة وفؽ المراحؿ التالية:   
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -
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تعتبر األرضية الحجرية األكثر رواجا في المنطقة حيث تستعمؿ في تبميط أرضيات المساكف وساحات    
 محمية مختارة خصيصا لتحمؿ التمؼ.السوؽ والمسالؾ...، ويستعمؿ في ذلؾ أحجار صمبة 

 وصؼ المشكمة وأسبابيا: -
التبدؿ في مستوى األرضية ناتج في الغالب عف ىبوط األرض أو الردـ، إال أف ىناؾ أسباب أخرى     

، ضعؼ مقاومة المواد، االختالؼ بنسبة المياه في ؾ: تحركات البناء، تبدالت الموادمختمفة مف ذل
 (27)الشكؿ العشوائية، االستعماؿ المفرط لممياه، الشبكات المختمفة ...األرضية، األشغاؿ 

 (28)الشكؿ:1طريقة التدخؿ - 
 بعد تشخيص التبدالت الحاصمة في مستوى األرضية نقوـ بما يمي:   
 تنظيؼ كامؿ األرضية. - 1
 ترقيـ البالطات في مكانيا، وتصويرىا قبؿ نزعيا يدويا بدوف كسرىا. - 2
 سـ تحت البالط لتحضير األرضية. 25إلى  20الحفر يدويا  - 3
سـ تقريبا مف الحصى الكبير، ومف ثـ  10فرش طبقة عازلة مف الجيوتكستيؿ وفوقيا طبقة بسماكة  - 4

 .د الشعري لمماء عبر األرض الرطبةدؾ ىذه الطبقة لمنع الصعو 
يضبط بحسب مستوى البالط ، ويتـ  وضع طبقة أخرى مف الرمؿ لتنظيـ المستوى األفقي الذي - 5

وضع البالط فوؽ الرمؿ أو فوؽ طبقة مف المونة ضعيفة المكونات وقميمة الرطوبة وذلؾ لجعميا مرنة 
 وقابمة لضبط مستوى ارتفاع البالط.

 إعادة وضع البالطات القديمة وفقا ألرقاميا. - 6
الطات جديدة بسماكة وبقياسات مماثمة في حاؿ كانت البالطات ناقصة ، يجػػػب إكماؿ التبميط بب - 7

 لألصمية ، وبطبيعة وبألواف متقاربة.
لمفواصؿ الموجودة بيف الحجارة نحضر مالط مف الكمس بمقدار حجـ واحد مف الكمس لحجـ واحد  - 8

مف الماء عمى السطح بعد ترطيبيا الجيد بالماء ، ولدى الفواصؿ العريضة بيف الحجارة يمكف استعماؿ 
 كمس والتي تنكمش بنسبة أصغر لدى الجفاؼ.مالط ال

 كشط المالط الزائد عمى البالط وتنظيفيا بسرعة بواسطة النشارة وورؽ الجرائد. - 9
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 :1إصالح الطبقة التقميدية لعزل مياه األمطار -6-جـ
ىي عممية إعادة أو إصالح لمطبقة العازلة التقميدية التي تتموضع في الطابؽ العموي لممنشآت    
 07 لمعمارية بوادي مزاب، والتي تتكوف مف طبقة مف الرمؿ وأخرى مف مالط الجير سمكيا يتراوح مفا

سـ، مطمية بطبقتيف  أو أكثر مف حميب الجير، وظيفتيا توجيو مياه األمطار نحو الميازيب وتمنع 10إلى 
 كذلؾ نفاذ أو تسرب المياه داخؿ ىيكؿ المسكف.

 :2التدخؿ والصيانة -
 طبقة الجير المتدىورة كمية. إزالة-1
 إزالة طبقة الرمؿ القديمة أو تنظيفيا وغربمتيا لمتخمص مف البقيا.-2
 إعادة وضع طبقة جديدة مف الرمؿ ثـ ترطيبيا بالماء.-3
وضع طبقة مف مالط الجير محضر مسبقا بشكؿ جيد مع احتراـ الميؿ وضربيا بجريد النخيؿ -4

 لتسويتيا نيائيا.
 .3العازلة بطبقتيف مف حميب الجيرطالء الطبقة -5
 إصالح قناطر الرواق:  -7-جـ
 حالة العنصر اإلنشائي ووصفو: -

نظاما  الرواؽ عبارة عف ممر مسقوؼ يتقدـ واجية البناء أو بداخؿ البناء، كما يشكؿ كؿ سباط منيا     
كما تعتبر الزيادة في عرض إنشائيا يسمح بنقؿ أثقاؿ الجدار فوؽ الفتحة إلى األكتاؼ أو إلى األعمدة، 

 (26)الشكؿالفتحة اليدؼ مف وضع ىذا الممر المسقوؼ.
 وصؼ المشكمة وأسبابيا: - 

مف بيف المشاكؿ األساسية التي تطرأ عمى ىذه الممرات حدوث تشققات أسفؿ وجييا، ويعتبر اتجاه       
المسقوؼ، وبسبب قدـ مواد ىذه الشقوؽ وحجميا دليؿ القوى الضاغطة المختمفة الواقعة عمى الرواؽ 

فيما   البناء ومرور الوقت تحدث تصدعات وشقوؽ عريضػػػة في األجزاء المشدودة تستيدؼ الوصالت
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بيف األحجار المشكمة لمرواؽ المسقوؼ، مما يمحؽ تشوىات في انحناء أقواس الممر وفي التوازف العمودي 
 لمدعامات.

 طريقة التدخؿ: -
 التي طرأت عمى الممر المسقوؼ، نقوـ بما يمي:بعد أف نشخص التغييرات    
 تدعيـ األروقة المسقوفة المشوىة. - 1
تدعيـ الجزء الواقع فوؽ تاج العمود المتصدع إف وجد بنظاـ مشابؾ أو مالقط تنقؿ الثقؿ مف الجدار  - 2

الكائف فوؽ العمود إلى األقداـ األربع لنظاـ التدعيـ )ألواح خشبية بسماكة كافية لتحمؿ الثقؿ(، يمكف 
عمى أف يتـ ذلؾ مف عمود إلى آخر تربيط أقػػػداـ التدعيـ عند القاعدة مع بعضيا البعض وذلؾ لتقويتيا، 

 كي يتسنى الوصوؿ إلى مكاف العمؿ في الورشة. 
 نزع الحجارة المكسورة بالرواؽ المسقوؼ واستبداليا بأخرى واحدة بواحدة. - 3
فؾ تاج العمود المتصدع واستبدالو بتاج آخر مف الحجر ذو طبيعة ونوعية مقاومة جيدة كي يحتمؿ  - 4

 ثقؿ السباط.
ف المالط المستخدـ لمتثبيت مكونا مف كمس ىيدروليكي طبيعي بمعدؿ حجـ واحد مف الكمس يكو  - 5

 مقابؿ حجميف مف الرمؿ الناعـ النظيؼ.
 التأكد مف شاقولية أو باألحرى التوازف العمودي لػ : الحائط األكتاؼ أو األعمدة الحاممة. - 6
ف خالؿ حقف مالط الجير في الفواصؿ مفرغة إعادة مأل الفراغات وتقوية أقساـ الرواؽ المسقوؼ م - 7

 جراء تسرب مياه المطر مثال ... .
يتّفؽ جميع المختّصوف في مجاؿ الترميـ، إّف عممية الترميـ حّساسة يكوف التدخؿ فييا عمى المعمـ    

 األثري بصفة مباشرة حسب الحاالت وفي اتفاقيات عالمية تضـ نصوص توجييية مثؿ:
 :اإلحياء 

ادة إحياء فكرة ما ضمف األثر، وتقوـ عمى احتراـ مادة األثر األصمية واألدلة األثرية والمخطط ىو إعو    
األساسي في الترميمات واإلضافات الالحقة عمى المعمـ، وعندما تتراكـ التدخالت المتالحقة عبر العصور 

ؿ أىمية كبرى ولكف يسمح بإزالة القسـ العموي الذي يمكف أف يكوف أقؿ أىمية بإظيار جزء أقدـ يحم
 .1ضمف حدود
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، طالما أّف وحدة األسموب     إّف المساىمات السميمة لكؿ الفترات في بناء معمـ أثري معيف يجب أف تحتـر
ليست ىدؼ الترميـ، وعندما يشمؿ بناء ما عمال مييبا عمى فترات مختمفة، فإّف الكشؼ عف الحالة 

يمو ذا أىمية ضئيمة، وأّف األساسية يمكف تبريره في الحاالت االستثنائية عندما يكوف الشيء المراد ترم
وييا األثر والقرار تحالة حفضيما جيدة بدرجة تكفي لتبرير ىذه العممية، وأّف تقييـ أىمية العناصر التي يح

 بشأف ما يمكف ىدمو وال تترؾ إلى الشخص المكمؼ بالترميـ فقط.
 ضمان استمرارية الحماية لممعمم: -5
يختمؼ العمؿ في صيانة وترميـ المباني التاريخية مف دولة ألخرى وفقا لقدرتيا المالية والفنية والثقافية    

ونظرتيا إلى التراث بكافة جوانبو، فيناؾ مف يرى ضرورة حماية ذلؾ التراث تعبيرا عف االحتراـ لمماضي 
ر وتطمعا إلى مستقبؿ زاىر والحرص عمى مواصمة الحوار معو ألّف في ذلؾ ربطا لمماضي بالحاض

مزدىر ومتطور، وىناؾ مف ينظر إلى التراث نظرة سمبية ويرى فيو داللة عمى تخمؼ الماضي وضرورة 
 .1التخمص منو

وقد سّبب التّفكير السمبي اتجاه المباني األثرية، تدمير وتخريب في كثير مف بمداف العالـ، فمـ تعد    
رية والثقافية أمرا كافيا، بؿ اّتجو التفكير إلى تحقيؽ استدامة ىذه الحماية والحفاظ عمى الموارد الحضا

الموارد عمى المدى البعيد واالستفادة منيا مف الناحية االقتصادية كذلؾ، وذلؾ ألنيا تشكؿ ثروة قومية 
، 2لجميع األجياؿ الحالية والالحقة، وىي ممؾ ليـ جميعا تقع عمييـ مسؤولية حمايتيا والحفاظ عمييا

 ماف ذلؾ يجب توفر العوامؿ اآلتية:ولض
 اىتمام اإلنسان بالتراث المبني: -5-1
رث أجداد، فإف غاب ىذا الحس فقد التراث     تبدأ حماية التراث األثري باىتماـ اإلنساف وتعمقو بإرثو وا 

يصاؿ لألجياؿ القادمة، ليذا ميما تعددت الو  سائؿ قيمتو في أعيف الناس، وبالتالي الرغبة في حمايتو وا 
واألساليب، يبقى اإلنساف ىو العامؿ األوؿ واألساسي في صوف وحماية اإلرث الثقافي، تتوقؼ عميو وعمى 

 .3مدى وعيو بنظـ الحفاظ عمى التراث المبني
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 اإلدارة والمراقبة: -2 -5
ال تكوف التشريعات دائما كافية لحماية المعالـ التاريخية، فقد أثبتت لنا التجارب أف العديد مف المعالـ    

األثرية ىدميا أصحابيا أو األشخاص التي توجد تمؾ اآلثار عمى أراضييـ إلقامة أبنية حديثة أو استعماؿ 
وعاتيـ أو قاموا بتوسعات أو إضافات مواد تمؾ المعالـ مف حجارة، وغيرىا لبناء منازليـ أو أحد مشر 

تسيء إلى ىوية المعمـ ومعالمو، ىذا ما يجب عمى المؤسسات المختصة إلى التكفؿ بإدارة ومراقبة تمؾ 
المعالـ لتفادي أي عمؿ قد يضر بالمعالـ األثرية أو استحداث رجاؿ أمف خاّصيف بحراسة ىذا التراث 

 .1تمدة مف طرؼ الدولةيكونوف تابعيف لمدولة، أو مؤسسات خاصة مع
 التوعية: -3 -5
مف أجؿ تشجيع مساىمة السكاف،  يجب إعداد برنامج معمومات عامة مف أجؿ جميع السكاف  بدءا    

ويجب أيضا تشجيع نشاط الييئة مف أجؿ حماية التراث، كما بجب تبني  ،مف األطفاؿ في سف المدرسة
 .2إجراءات مالية لصالح الحماية

يتو ال تكوف إال بإسياـ الكؿ في مفيوـ االستدامة، وتقع الميمة األولى لضماف ر فحماية التراث واستمرا   
إسياـ شرائح المجتمع المختمفة في الحفاظ عمى المعالـ األثرية عمى المختصيف في مجاؿ الحماية، 

وذلؾ بإشراؾ الفئات المختمفة  ،3المسؤوليف، المرمميف، والجمعيات التي تنشط لمحفاظ عمى المعالـ األثرية
حداث تسييرفي عمميات الحفظ وال ، بالوسائؿ المختمفة)المسابقات، البحوث، األعماؿ الفنية...(، وا 

المحّفزات لضماف مشاركة واسعة في مجاؿ التوعية بالثقافة التراثية وبالتالي اىتماـ أكثر، إذ باالستثمار 
تمع العامة بالحفاظ عمى اإلرث الثقافي الذي ىو كنز ال يمكف في مجاؿ الوعي بالتراث، تكوف فائدة المج

تعويضو، جعؿ التراث في منأى عف الضرر الممحؽ بالتراث األثري الناجـ عف اإلنساف، استثمار ىذا 
 (132،131،130)الصورة.4األخير كثورة اقتصادية

 
 

                                                           
الصيانة أحمد داحمي، دراسة نموذجية لصيانة ورد االعتبار لقصبة الحاج امحمد النواري بأدرار، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  - 1

 .88ـ، ص:2012، 02والترميـ، معيد اآلثار، جامعة الجزائر
  .15البند  ،ـ1987العمرانية، واشنطف، اليونسكو، وثيقة حماية المدف التاريخية والمناطؽ  - 2

3
، المد -  ينة العتيقة، مقابمة مع السيد: الموحمي الزبير، ميندس معماري مخطط مدف، مدير جمعية صيانة المدينة بتونس، بدار لصـر

 ـ.18/11/2015تونس، 

 .124:، المرجع السابؽ، صرعبد القادر طاى - 4
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 التعميم: -4 -5
مف استراتيجيات الحفاظ عمى التراث الثقافي الجانب التعميمي، حيث تقوـ المؤسسات المختصة    

وبالتنسيؽ مع المؤسسات الخاصة بحماية التراث عمى تخصيص جزء مف المناىج الدراسية سواء في 
في ىذا  المدارس أو الجامعات لتعميـ التراث الثقافي وكيفية الحفاظ عميو، ويجب كذلؾ تشجيع البحوث

حداث التخصصات والمراكز التي تكوف الكفاءات واليد العاممة المتخصصة في أعماؿ الحفظ  المجاؿ، وا 
 (133،132)الصورةوالوقاية.

وقد اىتـ المجتمع الدولي بالتعميـ ألىميتو في اإلسياـ بدرجة عالية في الحفاظ عمى التراث الثقافي،    
 ـ عمى ما يمي:1990ية التراث األثري المنعقد في لوزاف سنةحيث تؤكد المادة الثامنة مف ميثاؽ حما

" لضماف إدارة التراث األثري، فمف الضروري التحكـ في تخصصات مختمفة ذات كفاءات عممية عالية، 
يجب أف يكوف تدريب عدد كاؼ مف المينييف المؤىميف في مجاالت الخبرة ىدفا ميما لمسياسات التعميمية 

 إلى تكويف الخبرات في مجاالت متخصصة لمغاية تدعو إلى التعاوف الدولي.في كؿ بمد، والحاجة 
يجب أف يأخذ التعميـ األثري األكاديمي بعيف االعتبار في برامجو التحوؿ في مجاؿ الحفظ والتسيير    

مف أجؿ الحماية والمحافظة عمى التراث المبني، وينبغي أيضا أف يأخذ في االعتبار حقيقة أف دراسة 
خ الشعوب األصمية بنفس القدر مف األىمية في الحفاظ عمى معالـ والمواقع األثرية لحماية وفيـ تاري

 التراث األثري.
حماية التراث األثري ىو عممية مستمرة ديناميكية التنمية، ليذا ينبغي أف تتاح كؿ التسييالت لممينييف    

يحب إحداث برامج متخصصة لدراسات عميا العامميف في ىذا الميداف لتمكينيـ مف استكماؿ معرفتيـ، و 
دارة التراث األثري".  مع التركيز بشكؿ خاص عمى حماية وا 

 :1دمج المعالم األثرية في الحياة اليومية  -5 -5
يعتبر توظيؼ المعالـ األثرية إحدى أىـ الميمات الواجبة إلعادة الروح والحياة لمتراث الثقافي وما يحقؽ    

 :2لو أمور عديدة، وىي
 .الحيمولة دوف إىماؿ الموقع أو المعمـ وىجره 
 .إيجاد آلية لإلنفاؽ عمى حفظو ووقايتو والعناية بو 

                                                           
1

 ـ.15/11/2015المعيد العالي لمتراث، المدينة العتيقة، تونس،  ،ف بف نجمةعدنامقابمة مع السيد:  - 

 .67جورج دبورة ،المرجع السابؽ، ص: ىزار عمراف، - 2
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 .جعمو عمى صمة بالحياة وربط الماضي بالحاضر بفتحو لمجميور 
يجب أف تستخدـ المعالـ والمواقع األثرية مف حيث المبدأ في األغراض التي أنشئت مف أجميا، لكننا    

نجد الكثير مف ىذه المواقع والمعالـ لـ يعد ليا وظيفتيا األصمية، فيو إّما أف يكوف قد ىجر وبطؿ 
ما أف تكوف الحاجة إليو لـ تعد قائم  ة.استعمالو بسبب التيّدـ وسوء الحاؿ، وا 

 :1ومف أجؿ تييئة معمـ أو موقع أثري يجب مراعاة بعض الظروؼ
ار الوظيفة الجديدة المناسبة لمبناء بحيث تنسجـ مع خصائصو المعمارية والفنية حتى ال نحتاج ياخت -

 إلى إدخاؿ تعديالت ىامة عمى معالمو األساسية.
كماؿ عناصره الناقصة و  - ترميمو فمتكف محدودة قدر اإلمكاف، إذا احتاج المعمـ إلى بعض التعديالت وا 

 ضمف الشروط العامة التي حددىا "ميثاؽ البندقية ".
إّف حفظ وتسيير التراث الثقافي الوطني ىو إحياء لو، ومف ىنا جاء االىتماـ بدراسة المخمفات  -

التراث،  الحضارية واستنطاقيا، لمتعرؼ عمى الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي أنتجت ذلؾ
وليكوف ذا جدوى اقتصادية، جرى استخداـ المباني المرّممة في وظائؼ مناسبة تتالءـ مع وظيفتو 
األساسية، فقد أستخدـ مسجد الموقع األثري لقصر بنورة الفوقاني مثال عمى حسب وظيفتو التي كاف 

 وىي إقامة الصالة. 2قروف 9يؤدييا قبؿ
 :3السياحي الترويج -6 -5
يتعمؽ بالجانب الترويجي لمتراث الثقافي فقد أكدت الخطط االستراتيجية السياحية لدوؿ كثيرة عمى فيما    

أىمية المردود السياحي واالجتماعي واالقتصادي لمموارد الثقافية األثرية، لتصبح جزءا مف الحياة اليومية، 
 (134لصورة)اكتحويؿ المباني التراثية لتكوف مقرا لمعديد مف الفعاليات الثقافية.

عادة االعتبار لو  -7 -5  من خالل:  4ترقية التراث األثري وا 

                                                           
1

 - Zohra Fatma Hafsi; Pour une conservation intégrée des sites archéologiques dans la politique 

nationale de l’emménagement du territoire "exemple d’étude :la wilaya de Souk Hrase", mémoire pour 

l’obtention de diplôme de magister option :préservation du patrimoine architecturale, département 

d’architecture d’urbanisme, université mentouri, 2012, p :76.  
 .126طاىر عبد القادر، المرجع السابؽ، ص: - 2
3

 ـ.15/11/2015المعيد العالي لمتراث، المدينة العتيقة، تونس،  ف بف نجمة،عدنامقابمة مع السيد:  - 

ودورىا في التييئة والتأىيؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الصيانة والترميـ،  عمجية حمالت، صيانة الموقع األثري لتقزيرت - 4
 .150ـ، ص:2011معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
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تعزيز قيمة التراث األثري وىذا بتوعية الناس عمى محافظة وحماية ممتمكاتيـ األثرية بتخصيصو  -
 بوظيفة مالئمة لطبيعتو ومناسبة لممجتمع.

والتعريؼ بيا، وتقديـ اآلثار والمواقع األثرية عبر القنوات التمفزيونية الدولية  األنترنتربط اآلثار بشبكة  -
 كخدمة ذات فائدة عامة.

فتح المجاؿ أماـ المواطف لزيارة المعالـ المحمية بتدعيـ نشاطات الجمعيات الخيرية وتالميذ المدارس  -
 .1والثانويات

في المسار  2العقالنية لممواقع والمعالـ األثرية ودمجيااالستفادة مف التراث اقتصاديا مف خالؿ التييئة  -
 .3السياحي

إصدار طوابع بريدية تحمؿ صور اآلثار المادية لممنطقة مف أجؿ إيصاليا إلى أبعد نقطة في العالـ   -
 مف أجؿ تحسيس المواطف بأىمية التراث.

أنجاز دكاكيف بالمواقع األثرية تباع فييا نماذج مستنسخة مف األثريات والبطاقات البريدية والصور  -
والمطبوعات والمنشورات كما يمكف اتخاذ ىذه المحالت نقاط مراقبة وحراسة ومكاف تواجد المرشديف 

 .4السياحييف
 تنظيم حفريات أثرية: -5-8
يكتسب التراث األثري التاريخي أىمية عممية وتاريخية بالغة باعتباره حافظا لمذاكرة الجماعية ولإلرث    

والجيود المتخذة مف طرؼ الييئات المعنية العمومية لمحفاظ  اإلنساني عمى الرغـ مف مختمؼ اإلجراءات
، ليذا كاف مف الضروري إيجاد عمى ىذا التراث إاّل أّف شبح التخريب الطبيعي والبشري ال يزاؿ ييدده

حموؿ لحفظيا ووقايتيا لمسايرة سرعة المشاريع التنموية، ومف بيف أىـ ىذه الحموؿ تنظيـ حفريات، خاصة 
ينقب األثريوف بحذر بحثا عف المواد المدفونة في  حيث ،إذا قمنا بإثبات وجود موقع أثري بعممية المسح

ة التنقيب األثري جزئيا عمى نوع الموقع، إّف في المواقع الكبيرة عممية تدعي التنقيب األثري، وتعتمد طريق

                                                           
فظة عمى التراث الثقافي وتنمية المتطمبات السياحية بالجزائر، الممتقى السابع لمبحث األثري والدراسات اعمي خالصي، المح - 1

 . 80ـ، ص:1999التاريخية، خنشمة، 
 .20ـ، ص:2007، 16عزالديف بويحياوي، المحافظة عمى التراث الوطني مف وجية عالـ اآلثار، مجمة الثقافة، العدد  - 2
أثير التنمية الحضارية عمى المعالـ األثرية" ندرومة أنموذج"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اآلثار محمد بف زغادي، ت - 3

 .87-86ـ، ص:2010والمحيط، قسـ اآلثار، جامعة تممساف، 
 . 80، ص:المرجع السابؽ عمي خالصي، - 4
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، كما أّف ىناؾ اعتبارات أخرى تقرر في األغمب منيج 1يمكف حصر التنقيب في أجزاء معينة مف الموقع
التنقيب األثري مثؿ المناخ ونوعية التربة، وتتبايف االدوات التي تستخدـ في الحفريات بيف الجرارات 

الثقيمة والمحافير الصغيرة وفي بعض الحاالت يقـو األثري حتّى بغربمة التربة بغرباؿ سمؾ واآلليات 
لمحصوؿ عمى المعثورات الصغيرة وفي حاالت أخرى يقوـ بتحميؿ التربة في مختبر الكتشاؼ البذور التي 

 .2خمفيا اإلنساف
مخمفات اإلنساف القديـ، وبواسطتيا  إّف طرؽ التنقيبات األثرية ىي الوسيمة التي يستخرج بيا األثريوف   

يفسروف ويحمموف نتائج حفرياتيـ ويؤرخوف زمنيا ويقدروف أدوارىا الحضارية، لكف تمؾ التقنيات األثرية إلى 
وقت قريب كانت تجرى عمى يد ىواة لـ يكف لدييـ عمـ بطرؽ الحفر العممية لكف مع مطمع القرف العشريف 

دييا طرؽ خاصة بكؿ ما يتعمؽ بالتنقيبات فأصبح عمـ اآلثار ييتدي بيا بدأت التنقيبات األثرية تتوفر ل
ويعمؿ بموجبيا، ولما كاف الغرض مف الحفريات األثرية ىو إنقاذ المعمومات التي يمكف جمعيا مف الموقع 
مف خالؿ المخمفات والمقى األثرية والمواقع األثرية التي تشير وتعبر عف حضارة اإلنساف الذي عاش في 

ا الموقع قديما، لذلؾ تتحدد أنواع الحفريات حسب الظروؼ وتبعا لطبيعة الموقع الذي ستجرى فيو ىذ
الحفريات، وعميو ىناؾ أنواع عدة مف ىذه الحفريات حسب مدى المعمومات التي يراد الحصوؿ عمييا مف 

اريع التنموية التي الموقع، لدى مف خالؿ ىذه المعطيات تحتاج مواقعنا إلى حفريات قبؿ أف تكتسحيا المش
 خربت أجزاء منيا.

  :المحافظة عمى التراث المبني وترقيتو توصياتو  حمولثانيا: 
أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا  ومعرفةوادي مزاب  بمنطقة بنيتنا السابقة لمتراث الممف خالؿ دراس   

نتمنى أف تساىـ ولو بقميؿ في التوصيات التي أف نقوـ بتقديـ بعض االقتراحات و والتي تيدد بزوالو، أردنا 
مجاالت التي تحتؾ بالتراث المبني وبالحياة اليومية المعظـ  مست بحيث ،حؽ ىذا التراث العالمي

 :أجممناىا في النقاط التالية، صعدةلممواطف، والتي سترجع باإلجاب عمى جميع األ
 التوصيات المعمارية: -1
 مجاؿ المعمار المحمي.التقّيد بما تنص عميو أعراؼ المنطقة في  -
 الوالء التّاـ لمييئات العرفية في جميع المجاالت وخاّصة أمناء المعمار المحمي. -

                                                           
 .86:ـ، ص1998، 1مارتف، مناىج البحث األثري ومشكالتو، تر خالد غنيـ، دمشؽ، سوريا، ط غاالف رودريغو - 1
 .55:، صـ 1995ر الفكر المبناني، لبناف، حيدر كامؿ، منيج البحث األثري والتاريخي، دا - 2
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 اعتمد مبدأ الحرمة كأساس في ىيكمة الفضاءات الداخمية والخارجية. -
ما الحرص قدر اإلمكاف في التوحيد الخارجي لممساكف)الّموف، التصميـ، العمو...(، والتقميؿ مف إظيار  -

يشّوه المنظر العاـ لممساكف)خّزانات المياه، أجيزة التبريد، شبابيؾ النوافذ، األبواب، كوابؿ وأسالؾ الياتؼ 
والتفكير في حموؿ تخدـ الجميع والتراث مثال: التقميؿ قدر  والكيرباء، عدادات المياه والكيرباء والغاز...(

، مّما أو باستخداـ األنترنت دي يمبي احتياج المواطنيفاإلمكاف مف اليوائيات المقعرة واستبداليا بيوائي بم
 .مدينةيضفي مظيرا نظيفا لمس
 وجب عمى صاحب الممتمؾ الثقافي معرفة القيمة األثرية والحضارية لمممتمؾ الذي يعيش فيو. -
التكّيؼ قدر اإلمكاف مع التصميـ الداخمي لممسكف، بتطويعو مع احتياجات وطمبات ساكني الممتمؾ،  -
ذا أردنا تغييرا في الّتصميـ وتوسيعا في المجاؿ فاليكف في المساكف الجديدة.و   ا 
طابؽ )مثال في تبميط المعمارياالستعانة بتقنييف معمارييف في حاؿ ما نريد زيادة أو إنقاص عنصر  -

والجدراف،  لمسقوؼ مشاكؿيا مف مياىيا وتسّرب ثقمسّببو يوما  المائية ، الخّزاناتأحمالوو  األوؿ والسطح
 (.  -تقنية التعامد ىي ما تتمّيز بو العمارة التقميدية -وأثرىا العشوائي ياالجدراف وتوزيع زيادة
وىذا لضماف تسوية لمواجيات والحفاظ عمى  ،تقنية الخنادؽ األرضية لتوزيع مختمؼ الشبكاتستخداـ ا -

 القيمة التراثية لممسكف التقميدي.
في حالة رفض أصحابيا القياـ بعمميات الترميـ  -مدينةمساكف ال -تطبيؽ حؽ استرجاع التراث -

 والصيانة.
 التوجيو األمثؿ لمواجيات حيث تكوف عمى المحور الشمالي الجنوبي.الصرامة في   -
 إدماج اإلنساف وثقافتو وىويتو والمزج بيف متطمبات األصالة والمعاصرة في التخطيط. -
 .أكثر تالءـ لالندماج والمناخاستخداـ السكنات الفردية كونيا  -
ار النمط المعماري الذي يتماشى مع الشكؿ العمراني العاـ مما يرفع في القيمة الجمالية نتيجة ياخت -

 تجانس الشكؿ والمضموف.
 تخصيص استعماالت الفضاءات سواء داخؿ المسكف أو خارجو. -
 :عمى باالعتماد إيجاد معالجة جيدة لممباني مف الخارج -

 و كاسرات الشمس وفتحات اليواء. توجي 
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   شكؿ المباني يجب أف يكوف ذا كتؿ مركبة مسقطة الظالؿ ويكوف ذات تصميمات قائمة مف
 سطح األرض مباشرة.

  العتبارات حركة الرياح اقؿ مف حركة الشمس وذلؾ بأخذ المبنى ذو الشكؿ  المسكف توجيو
الطولي التجاه الشرؽ الغربي ألنو في ىذه الحالة يسقط اإلشعاع عمى واجية طولية ىي 

 .مف الحرارةالجنوبية إما الشمالية تأخذ اقؿ قيمة 
 داخؿ.استعماؿ ألواف غامقة حوؿ فتحات الشبابيؾ لتفادي االنعكاسات نحو ال 
 .استعماؿ األلواف الفاتحة التي تعمؿ عمى عكس اإلشعاع الشمسي الوارد إلييا 
 أو محاولة أقممة المواد الحديثة  كبيرد مواد بناء محمية إف أمكف والتي تتميز بعزؿ حراري ااعتم

 مع متطمبات العمراف المحمي.
 (137)الصورةنات المائية.تخداـ المكيفات والمقعرات في الواجية، وتغطية بنائية لمخزامنع اس   
 :ارتفاع المساكف والتجييزات يحدد بعنصريف 

 .حيث يمنع الجار مف كشؼ جاره الكشؼ: -
حيث يمنع عمى الجار أف يجعؿ الظؿ عمى جاره وحرمانو مف االستفادة  :الظؿ -                     

 .مف أشعة الشمس
 التوصيات العمرانية: -2
 منيجية عمرانية وىندسية، تتناسب مع طبيعة الموقع وكذا دور الوظائؼ واألماكف العامة. اقتراح -
مف خصائص أثرية وىندسية معمارية، ثقافية،  امنطقة وادي مزاب قيمة وأىمية لما تكتنزى مدفإّف ل -

مف إىماؿ وتدىور وىجرة، نقترح إتباع منيجية  مساكف المدينةوسياحية، وفي إطار ما تتعّرض إليو 
 مناسبة وسميمة في رّد االعتبار ليا بالّترميـ والصيانة واإلحياء والتوظيؼ والتوعية ... .

 إعطاء األولوية في التخطيط لمتجييزات الدينية بتموقعيا في مكاف بارز يسيؿ الوصوؿ إلييا. -
زدحاـ الذي يعرفو الوادي، مف اجؿ التخفيؼ مف حدة اال اقتراح مراكز وأنوية عمرانية جديدة خارج -

 والتي تنسجـ مع المحيط العاـ لممدف العتيقة، وأحسف نموذج يضرب بو المثؿ: المركز األثري
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  :1مشروع  تافياللت تاجديدت بن يزقن -
 تافياللت ىو تجربة إنسانية جد خاصة مف خالؿ مقارباتو االجتماعية والحضرية والبيئية مدينةمشروع    
 يستند عمى: الذي
 .إشراؾ المؤسسات االجتماعية العرفية -
 .اقتراح محيط عقالني لمبناء -
 سكنو.خصوصا في البعد الثقافي المتعمؽ بإنشاء م -إشراؾ اإلنساف -
 .الفني الواعي لمموروث المعماري القديـ األثر -
 اإلنشاء فوؽ وسط صخري مف أجؿ حماية المحيط اليش ) الواحة( -

 :2بطاقة فنية عف المشروع -
  الجزائر -غرداية –المكاف : مدينة بف يزقف 
  :صاحب المشروعSociété civile Immobilière Amidoul. 
 :ىكتار 22.5المساحة اإلجمالية. 
 2ـ79.670,00 السكنية:  المساحة. 
 :1300حوالي  عدد السكنات. 
  :ـ.2007/مارس/15تاريخ االنطالؽ في األشغاؿ  
  15إلى  12الموقع الطبيعي: أرض صخرية ذات انحدار%. 

، الذي يعرؼ مف قةتيمدف العطريقة التعمير المختارة ىي األكثر مالئمة لبيئة الصحراء وىي نمط ال   
 الخصائص التالية: 

 )( (135)الصورة .عمراني كثيؼ نسيج -
  (136)الصورةعامة.الالييكؿ التنظيمي لالماكف  -
  (136)الصورة.احتراـ المقياس اإلنساني -
الفضاءات  -السوؽ  -: األبواب الحضرية مثؿ احتراـ ىوية المدينة مف قبؿ العناصر التحميمية -

 .….(تدرج األماكف العامة -االنتقالية 
 .عناصر ذات قيمة رمزية عالية، آبار، مآذف، أبراج إنشاء -

                                                           
1
 - http://www.tafilelt.com/    

2
 - Ibid. 
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 : وىو الذي يحدد ما يمي فيما يخص المساكف فإف المسكف التقميدي لمزاب كاف مصدرا لإللياـ اأم
 .التسمسؿ اليرمي لممساحات -
  (135)الصورة.البعد اإلنساني -
 .ثراء التركيبة المجالية -

عطائو أكثر راحة تـ إضافة "الفناء" لزيادة اإلضاءة و مف أجؿ تكييؼ المساكف مع الحياة المعاصرة     ا 
 والتيوية لمبيت وتوسيع المساحات الداخمية. 

عمى الموقع المائؿ، أعطت تنوع معماري وميزة خاصة لكؿ  ساكفالجيود المتكاممة في إدراج الم   
 (135)الصورة.سكفم
 تفصيؿ المسكف:  -
 :عمى ثالث مستويات تتوزع سطحطابقيف و المسكف يتكوف مف    

 .الطابؽ األرضي: مطبخ، غرفة األبويف، تزفري، وسط الدار، فضاء صحي، فناء      
  .فضاء صحي، وسط الدار الطابؽ العموي: غرفة لألبناء،      
 .: غرفة الغسيؿ، سطحالسطح      

 :1(24)الجدوؿالنتائج والتأثيرات -
 .تافياللت تاجديدت بن يزقن مشروع : نتائج وتأثيرات24الجدول 

 والتوسعات العمرانية األخرى.   مدينةتقدير وتييئة المجاؿ الذي يفصؿ بيف ال -

                                                           
1
 - http://www.tafilelt.com/    

 تأثيرات عمى المدى البعيد التأثيرات المباشرة النتائج المتحصؿ عمييا طبيعة التأثير
األثر 

 االجتماعي
 3/1تخفيض تكمفة المسكف  -

 .مف التكمفة الحالية
 .جتماعيةاال حي لكؿ الطبقات -

وقؼ المضاربة في مجاؿ البناء  -
 .والعقار

 .تكافؿ اجتماعي -

 .إعادة األمؿ لمشباب -
إيقاؼ ظاىرة اليجرة نحو  -

 .الشماؿ
 .إحياء النشاط الجمعوي -

األثر 
 اإليكولوجي

اإلنشاء فوؽ موقع صخري  -
 .2ـ72000)ىضبة (

إيقاؼ غزو اإلسمنت عمى  -
 .الواحات

حماية النظـ البيئية  -
 .الحساسة لوادي مزاب

 مدفاإلنشاء مستوحى مف ال - األثر الثقافي
 عتيقة.ال

وطبيعة إيجاد توازف بيف اإلنساف  -
 .المنطقة

قيـ الحضارة الضماف نقؿ  -
 .عتيقةال

استعماؿ تقنيات جديدة في  - األثر التقني
 .مجاؿ البناء

تحرير المبادرات في مجاؿ  -
 .البناء

 .مف أزمة السكف يصالتقم -
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 .مدينةواألحياء المحيطة بو، بمد ممرات لم مدينةإحداث عالقة بيف ال -
 إنشاء أماكف خاصة لتوّقؼ السيارات. -
 :ػضرورة الربط بيف التوسعات العمرانية المحيطة وذلؾ ب -

 فتي الوادي في عدة أماكف.ضالربط بيف  -      
  .الضواحيو  المدفالربط بيف  -      
 .الربط بيف األحياء والضواحي فيما بينيا -      

 منع التوسع عمى حساب الساحات العمومية واستعماليا لغير الوظائؼ التي حددت ليا. -
 استخداـ نسيج متضاـ وذلؾ لتوفير اكبر قدر مف الظالؿ التي تسقطيا المباني عمى بعضيا البعض. -
 المناطؽ السكنية.إبعاد الفضاءات العمومية عف  -
 وظيفية(. تدرج في الفضاءات )مركزية ،عضوية، -
 .الغة في اتساع الفراغات الخارجيةمراعاة عدـ المب -
الفصؿ بيف المرور العابر والمرور المحمي باالعتماد عمى كثرة المسارات المغمقة )المحدودة، غير  -

 نافذة( لخمؽ مسارات خاصة ونصؼ خاصة.
 .او منكسرة االتجاىات "T"حرؼ "L"استخداـ المسارات التي تنتيي عمى ىيئة تقاطعات حرؼ  - 
استرجاع بما كاف يسمى " أميف العمراف" الذي كاف تابعا لممصالح البمدية في المنطقة في  محاولة -

 سنوات الستينيات، الذي كاف مراقبا ومتابعا لمتجاوزات العمرانية التي تحصؿ في تراب البمدية.
واجيات المجمعات السكنية تكوف مغمقة أو شبو مغمقة عمى نفسيا وىذا لضماف تظميؿ المتبادؿ عمى ال -

 وحماية الفضاءات الخارجية.
 استعماؿ األشجار المحمية لمتقميؿ مف استيالؾ الماء)نخيؿ(. -
 استخداـ المسطحات الخضراء والدائمة االخضرار في الساحات العمومية. -
  التقنية:و  اإلدارية التوصيات -3
 تفعيؿ القوانيف الموجودة بآلية التطبيؽ والتحكـ والمعاقبة. -
جياز خاص يجّسد العمؿ التشاركي بيف مختمؼ القطاعات اإلدارية والتنفيذية والمجتمع المدني  إنشاء -

 المحمي.
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 )قوانيف حماية التراث عند صدوره احتراـ وتطبيؽ المخطط الدائـ الستصالح القطاعات المحفوظة - 
 .1وقوانيف التييئة والتعمير...( الثقافي والنظـ العرفية

بجعمة مورد  واالقتصاديالسياحي  مجاؿالستقبمية قصد تحقيؽ تنمية مستدامة في تبّني استراتيجية م -
 اقتصادي يخدـ المصمحة الجماعية مثؿ:

 اقتراح إنشاء متحف تقميدي: -
ي المادي ليتـ المتحؼ مصطمح حديث لو بعد اجتماعي واقتصادي، يحافظ فيو عمى الموروث الثقافػػػ    

يشرؼ عميو ديواف سياحي  مدينةاقترحنا إنشاء متحؼ تقميدي داخؿ الفألىميتو  ،عرضو بطريقة عصرية
وبتخصيص جناح لعرض المصنوعات التقميدية المحمية ، تقميديةالدوات واأل التحؼ وتجمع فيو محمي،

 سواء.الح عمى ئاسوال خاصة العنصر النسائي منو لمجتمع المحمياخدمة ليساىـ في 
عمى الجمعية المحافظة عمى التراث التي تنشط عمى  عمى ىذا التراث،لتفعيؿ دور المتحؼ في الحفاظ    

، بقيمة اد المجتمع خاصة األجياؿ الجديدةأف تأطر عمؿ المتحؼ وتقوـ بتحسيس أفر ، مدينةمستوى ال
ؿ ، وأف تسعى لتجسيد معارض وندوات حو وضرورة الحفاظ عميو مف الضيػػػاعاإلرث التاريخي الحضاري 

 توعية المجتمع بأىمية التراث.مف اجػػػػػؿ اإلرث التاريخي، 
 مع المزابيعػػػمى المجت االطالعالبد مف التفكير في األجانب القادميف كسياح مف مناطؽ متعددة بغية و    

الذي بقي محافظا عمى أصالتو لفترة زمنية طويمة، وبزيػػػػارة مبرمجة إلى المتحؼ يأخذ بتقاليده وثقافتو 
كيؼ عاش قديمػػػػا، تعامؿ وتأقمـ مع المناخ الصحراوي القاسي  ،ية عمى المجتمعسياح نظرة ولو سطحال

 باستعماؿ وسائؿ وأدوات محمية بسيطة. 
 أىداؼ إنشاء المتحؼ:  - 

      .الوفاء ألجدادنا والعرفاف بجميميـ بالمحافظة عمى ما خمفوه مف إرث حضاري -   
وجذورىـ الضاربة في عمؽ االعتزاز بشخصيتيـ بالتالي العريؽ و ياؿ المتعاقبة بتاريخيـ تعريؼ األج -   

 التاريخ.
 التعريؼ بتقاليد بالدنا وحضارتنا لمعالـ كمو. -   
 الموقع:  -
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 .ـ2016/فيفري/16، غرداية، URBATمقابمة مع السيد: حجاج عبد الرحماف، ميندس معماري، بمكتب الدراسات  - 
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، لذلؾ يجب أف يتوسط المنطقة السياحية لكي يكوف لديو موقع المتحؼ دور أساسي في وظيفتوإف ل   
ىذا مف جية ومف جية أخرى البد مف الموقع أف  ،مدينةتزور الاالتصاؿ مباشرة مع الوفود السياحية التي 

 يكوف جزء مف المسمؾ الرئيسي لمسياحة ليتـ المرور عميو في مختمؼ الجوالت السياحية.
 مكونات ومحتويات المتحؼ: -
حيث لو نفس مكونات الدار ذات النمػػػط التقميدي، رة عف مسكػػف تقميػػػدي معماريا المتحؼ المقترح عبا   

 تتوزع أساسا عمى النحو التالي: 
وجميػػع األدوات التي كانت تستعمؿ في جمب مياه البئر الموجية  لعرض الزرابي، :مسكفوسط ال -   

 نحو السقي فػػػػي بساتيف الواحة ومختمػػػػػػػؼ الوسائؿ واألدوات التي نجدىا في وسط الدار.
 زابية في التاريػػػػخ.وتطورىا عند المرأة الم كاألوانيالمطبخ: لواـز المطبخ المختمفة،  -   
 والنسيج، عد في عمؿ الصوؼ الخػػػػػػػػػػاـغرفة استقباؿ النساء )تزفري(: تحتوي عمى أدوات تسا -   

 كؿ المنسوجات القديمة بأسمائيا.                       و وعرض لمراحؿ إنتاج النسيج 
 .األوؿ لمقرف الماضي ت خالؿ النصؼ: كما كانغرفة العروس -   
يني ميػػػػػػـ ومقدس غرفة لعرض مختمؼ المكاييؿ القديمة الخاصة ألىؿ المنطقة التي ليا بعد د -  

عدة  القديمة )أدوات الفالحة، ةيعرض كؿ األدوات الحديد ،ابي خاصة في المعامالتز لممجتمع الم
ػػب والمعدف والتي أنفرد بيا نت تصنع مف الخشيمة التي كا، أقفاؿ األبواب القدالرحالة، أسمحة نارية قديمة

 (.سكاف المنطقة
 :مدينةال داخل ةكن تقميديالمس عرض نموذجي اقتراح -
ىػذا ما أىؿ  ،اكف تقميدية فريدة بيندستيا المعماريةبمسوادي مزاب بإرث عمراني متميز و  مدفاشتيرت    

 مدينة العتيقةفمف رغبة السائح عنػػػػػد زيارتو لم ،قائمة التراث العالميضػػمػف زاب إلى تصنيفو سيؿ وادي م
وىذا ، ونظرا لعدـ وجػػود مساكف تعػػػرض لمسياح بكػؿ أجزائو ػؿقميديا ليكتشفو مف الداخمسكنا ت أف يزور

 :لتحقيؽ األىداؼ التالية
 .سائح باليندسة المعمارية المحميةتعريؼ ال -
  .1مدينةوتمس جميع مكونات ال بحيث تكوف مدروسة ة،لؾ السياحياتوسيع المس -
 .مومات التي تقدـ ليـ حوؿ معمار مزابالمعو  اتمساعدة الطمبة والباحثيف، مف خالؿ الشروح -
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 :مساكن تقميدية إليواء السياحاقتراح  -
،  كتجربتي كؿ مف تونس بة رائدة في عدة بمداف مف العالـالسياح تجر  بإيواءالمساكف التقميدية الخاصة    

بتقاليدىا، ويحس ػػنطقة السياحية مالة ىذه الفالسائح في ىذه المساكف يحس بالعيش في أص والمغرب،
، وتتميز المسػػػػاكف التقميدية بالخدمة النوعية وحسػػف داخؿ المساكػػف عكس الفنادؽ تقاؿواالنبحرية الحركة 

 االستقباؿ إضافة الى اليػػدوء الذي يسود المساكف.  
تكوف داخؿ المدف العتيقة بحيث تراعى فييـ األصالة المعمارية وتحتـر فييـ  :المساكف التقميدية موقع -

 خصوصية المنطقة وذلؾ باالنقياد واالنصياع لنظـ وتقاليد المنطقة.
 اختيار الموقع: -
األحسف أخذ سياحية عمى أحسف وجو، فمف وظيفتو اليستغؿ في ل المساكفقع ااختيار مو يجب    

 :                                                                          االعتبارات التالية
 * القرب مف الواحة، التي تضفي الجو العميؿ والمطيؼ عمى المنطقة. 

 .والمواصالت * القرب مف الطريؽ
 * البعد عف مجرى الوادي لتفادي الفيضانات.

 .* اليدوء والسكوف
 لمشروع:مكونات ا -
 :توي المشروع عمى العناصر التاليةيح
 خمسة مساكف تقميدية. -   
 مكتب استقباؿ. -   
 ممعب. -   
 موقؼ سيارات. -   
إف المكونات الموجودة في المشروع متماشية عمى األقؿ مع الثوابت التي يتفؽ عمييا كؿ مف سكاف    

يمكف لممشروع مف التجسيد في أرض الواقع، إال مع المنطقة وتماشيا مع األعراؼ المتعارؼ عمييا وال 
ي والوطني اتباع ىذه التعميمات لذلؾ حصرناىا في ىذه النقاط التي رأيناىا قد تناسب السائح األجنب

 في ذلؾ.  استراتيجيةاإلطعاـ  فالبد مف الوكاالت السياحية التفكير في المحمي أما عف األكؿ و 
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إحداث مراكز ومخابر تطوير الدراسات واألبحاث بتسخير الوسائؿ العممية والقانونية والمالية التي تسمح  -
 بأداء دورىا المنوط بيا.

 . 1المحمي في المشاريع العمرانية الخاّصة بحماية تراثنا الثقافي إشراؾ المجتمع -
 ميـ، الصيانة...(.إنشاء مراكز تيتـ بتكويف مختصيف في مجاؿ حفظ التراث)التر  -
 إشراؾ وتفعيؿ مبادرات الخواص في المشاريع المتعمقة بيذا األخير.  -
 .2االستفادة مف الخبرات األجنبية -
تفعيؿ اثر الّتصنيؼ كتراث عالمي مف خالؿ االستفادة التقنية والعممية والمالية مف طرؼ منظمة  -

 اليونسكو.
 نقترح إنشاء مركز لحماية التراث األثري نيدؼ بو: -

 .مدينةتعميـ طريقة البناء التقميدي لمترميـ الدائـ لم -أ             
 تعميـ الحرؼ التقميدية. -ب
 الميجورة والمتدىورة.   ساكفإدخاؿ فكرة السياحة المدمجة، وذلؾ بترميـ الم -ت
 غير المادي الذي تزخر بو المنطقة.توفير مجاؿ يشمؿ معظـ التراث المادي و  -ث

 نقترح إنشاء مركز بحث في العمارة والعمراف التقميدي الصحراوي وترقيتو. -
يجاد آلية خاصة بإمداد ال - زالة  مدفعمى مصالح البمدية حماية الطابع العمراني، وا  بمختمؼ الشبكات وا 

 مظاىر تشويو المباني.
السير الحسف ونجاح عمميات الترميـ، يفّضؿ الّدعـ المباشر لمسّكاف لمقياـ بعممية الترميـ، مع  لضماف -

 متابعة تقنية مف مكاتب دراسات متخصصيف.
بالتنسيؽ مع ديواف إنشاء خمية تعمؿ عمى االىتماـ بعمميات التدخؿ والمراقبة المستمرة لممخالفات،  -

 وادي مزاب.حماية وترقية 
 ناء المساكف المتدىورة والمنيارة والتي تخمى عنيا أصحابيا واستثمارىا في الجانب السياحي.ترميـ وب -
إنشاء فضاء لتبادؿ الخبرات بيف الجامعة ومراكز البحث والمختبرات العممية، عف طريؽ تنظيـ دورات  -

 مقطاعات المحفوظة.لمخطط الحفظ الدائـ  تطويرتكوينية وممتقيات وتربصات تساىـ في االرتقاء في 
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 ، لتجنب الوقوع في نفس األخطاء.مدف العتيقةدراسة تجارب الترميـ لممناطؽ العمرانية المشابية لم -
 وفؽ األسس المتعارؼ عمييا في تقسيـ وتوزيعالمحافظة والعناية المستمرة عمى نظاـ السقي التقميدي، -

 يو في الحماية أثناء السيؿ.والذي يعد شرياف الواحات والدور الذي يؤد مياه السيؿ،
إيجاد تخطيط عمراني مستداـ يتوافؽ مع التراث المحمي، مما يضمف تسيير مستقبمي فّعاؿ لمفضاءات  -

 العمومية وترقية الحياة االجتماعية.
 الصحراوية. مدفالمعرفة الحقيقية  لممشاكؿ والتحديات الواقعية التي تواجو ال -
األخذ بعيف االعتبار لخصوصيات المنطقة الطبيعية واالجتماعية عند إعداد مخططات التييئة  -

 والتعمير. 
 اإلسراع في إعداد مخطط الحماية الخاص بوادي مزاب وتطبيؽ مقترحاتو.  -
 احتراـ وتشجيع مبادئ البناء التقميدي واستعماؿ المواد المحمية في المشاريع الجديدة. -
 ى إقامة خريطة أثرية لكؿ التراث الثقافي المادي لممنطقة.السعي إل -
توزيع سكنات وأراضي لممواطنيف، مّما سيقمؿ مف عمميات التدخؿ عمى اإلطار المبني األثري)المواطف  -

 بيف حتمية الحفاظ عمى اإلرث وبيروقراطية أجيزة الحكومة في الرّد عمى احتياجاتو مف ترميـ وصيانة(.
 جتماعية:التوصيات اال -4
 التكامؿ والتوفيؽ بيف مجيود الدولة ومجيود المواطف في سبيؿ تنمية سميمة وىادفة. -
تنمية روح المبادرة والتضامف والعمؿ الجماعي بيف المواطنيف وفؽ إحدى القيـ األصمية لمشعب  -

 الجزائري وىي التطوع والتويزة.
 عمـ االجتماع الحضري، ورجاؿ القانوف في إعداد المخطط. يجب إشراؾ المختصيف في -
 إيجاد آلية إلشراؾ المستأجريف، بحيث يشعر باالنتماء لممبنى ويساىـ في الحفاظ عميو. -
القياـ بدراسات تحميمية شاممة لالحتياجات السكاف الحالية، والمتوّقعة مف خالؿ التحقيقات الميدانية،  -

 مف أجميـ. ألف عمميات الترميـ تجرى
 .1دعـ وتحفيز وتنشيط الجمعيات التي تيتـ بحماية التراث تضـ ميندسيف وأمناء السيؿ ورؤساء األحياء -
 الحفظ الدائـ وأخدىا بعيف االعتبار.إشراؾ المجتمع المحمي في اإلبداء برأيو في دراسة مخطط  -
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ة مداركيـ تجاه الوعي بأىمية التراث إجراء برامج تعميمية وتثقيفية لمشباب والسّكاف، تيدؼ إلى تنمي -
 والحفاظ عميو، باعتبارىـ العامؿ الرئيسي في الحفاظ.

 تفعيؿ العرؼ المحمي والممارسات االجتماعية لمسكاف. -
استخداـ وسائؿ اإلعالـ، باإلضافة إلى النشرات والدورات لمتوعية بأىمية التراث والحفاظ عميو في إبراز  -

 ىوية األمة وحضارتيا.
 إعادة االعتبار لمييئات العرفية المحمية، وتطبيؽ العرؼ المحمي بإعطائو صبغة قانونية.  -
العمؿ عمى إيجاد شراكة بيف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية بما يكفؿ التسيير  -

 المشترؾ بإقحاـ السكاف بصورة فعالة.
 إشراؾ السكاف في المشاريع العمرانية المستقبمية. -
 التوصيات الّصحية والبيئية: -5
 .اوشوارعي مدينةتوفير بيئة صحية وآمنة، مف خالؿ االىتماـ بمحيط ال - 
 تشجيع استعماؿ الطاقة النظيفة، وتوسيعيا في كؿ المجاالت خاصة المجاؿ الصناعي. - 
إال بعد داخؿ الواحات، وعدـ استيراد أصناؼ جديدة  منع إزالة أي صنؼ مف أنواع النخيؿ القائمة -

 الجيات العرفية والرسمية المختصة، وذلؾ تجنبا لألمراض المتنقمة عبر النخيؿ )البيوض(. موافقة
منع كؿ التوسعات العمرانية في الواحات ألنيا ىي التي تضمف التوازف المناخي، مع إعطاء االنتعاش  -

 بدرجة ممتازة.والرطوبة لممنطقة خاصة في فصؿ الصيؼ، كما يمكف اعتبارىا مكاف لمتنزه 
 .أف يكوف الفراغ بيف بنايتيف متماسكتيف عازؿ لكؿ الحيوانات حشرات قوارض ...الخ -
 .مدينةمنع رمي النفايات داخؿ ال -
 التعجيؿ في عممية رمي مخمفات البناء وعدـ تركيا في الممرات والمسالؾ. -
 ستوى األحياء أو ساحات السوؽ.جمع النفايات يكوف بشكؿ دوري ومنتظـ في فترات الميؿ سواء عمى م -
مراقبة المياه الصالحة لمشرب مف قبؿ البمديات وقطاع الصحة بشكؿ يومي لمقضاء عمى األمراض  -

 المتنقمة عبر المياه.
رشاد المواطنيف عبر األثير)اإلذاعة المحمية(. -  تقديـ حصص نوعية وا 
في الواحة لتشجيع السكاف عمى إحياء  عمميات الرش بالمبيدات لمقضاء عمى الحشراتفي المداومة  -

 .ىذه األنوية
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 القديمة، واألخذ بعيف االعتبار لحدودىا وحرميا، ووضع اإلجراءات والضوابط تحديد واحات النخيؿ -
ووقؼ الزحؼ  والمعايير التخطيطية والتطويرية، التي مف شأنيا الحفاظ عمى ىذه الواحات مف االندثار

ظيارىا بشكؿ يحفظ لمنطقة وادي مزاب طابعو التراثي العمراني عمييا، والعمؿ عم ى إبراز معالميا وا 
 المميز كمنطقة حاضنة لمواحات القديمة.

مباٍف أو منشآت جديدة داخؿ  عدـ التغيير في استعماؿ األراضي في الواحات، والّسماح بإنشاء أية- 
محددة، وىي عدـ المساس بالمعالـ وبشروط  أراضي النخيؿ أو في حدود الواحات، إال بأوامر سامية

تغييرات أو صيانة  أو المباني والمنشآت القائمة داخؿ حدود الواحات أو المتاخمة ليا، أو إجراء أي التراثية
 ليا قبؿ الحصوؿ عمى رخصة مف طرؼ الجيات المختصة.

رىا السمبية عمى داخؿ الواحات، وتقييـ آثا القياـ بحصر جميع المنشآت والمباني الفوضوية القائمة- 
لمعالجة ىذا األمر، ورفع التوصيات المناسبة بشأنيا، ضمانا لمحفاظ النوعي  الواحات، ووضع خطة
 لمواحات واستمراريتيا.

إيجاد في وقت باتت فيو الحاجة ماسة إلى  تأتي أىمية دراسة آليات وطرؽ حفظ وتسير التراث المبني   
الحديثة تتفؽ عمييا  التوجيات العالميةو  تطوراتمع ال ىماشتت وخطط استراتيجية وحموؿ وضع أسس ومبادئو 

 .بإشراؾ المجتمع المحمي الحاضف لوراء المؤسسات والعامموف والخب

الدولية في ىذا  خبراتومعرفة ال تسيير التراث المبني والثقافي،طرؽ حفظ و آليات و وبعد البحث في      
أنو لـ  اتضح ،واكتشاؼ واقع اآلليات والطرؽ المتبناة والمطبقة في منطقة وادي مزاب ،االمجاؿ وتطورى

ىذه الوسائؿ خاصة الصيانة والترميـ مف حماية التراث المبني، بؿ يمـز التفكير وبشكؿ جدي  وحدىا يعد
عمو مساىما بخطط استراتيجية ترتكز عمى حماية التراث المبني وج في استدامة حقيقية عمى المدى البعيد

يمثؿ ثروة و  ممؾ لإلنسانية ، ألنوفي التنمية المستدامة ذلؾ بتعاوف كؿ األطراؼ الفاعمة في ىذا المجاؿ
 قومية ومرجعية لجميع األجياؿ القادمة، لدى فالمسؤولية عمى عاتؽ الجميع.
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من خالل ىذه الدراسة حول موضوع آليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني في منطقة مزاب، التي      
تتميز بطابع معماري وعمراني فريد متميز، محاولين أن نجيب عن اإلشكالية المعمومة، خمصنا إلى جممة 
من التوصيات واالقتراحات بيا يمكن أن نكّيف النمط المعماري التقميدي ومناخو المحمي بمتطمبات 
المجتمع العصري، إاّل أن مقياس النجاح والفشل يحدده التطبيق، أي أن الحكم عمى نجاح أو فشل ىذه 

يبقى قاصًرا ما لم يعرف الحمول واالقتراحات إاّل إذا أنجزت وجّسدت في الميدان ،ألن البحث النظري دائما 
 طريقو إلى الواقع.

إّن النقد العممي البّناء ىو السبيل الوحيد إلى تطوير مداركنا ومعارفنا وتزويدىا بدفعات جديدة لتجارب   
جديدة، فالفكر األثري الحمائي مدعو إلى العمل واإلبداع والتجديد، ألّن الحياة في حركة مستمرة وتطور 

الحوار العممي اليادف عمى عدة مستويات قصد تطوير أدائنا والتزام الصدق دائم، وذلك عن طريق 
 والعمل الجاد النابع من إيماننا العميق بأصالتنا ومتطمباتنا االجتماعية والمادية والبيئية.

التراث المبني من أىم المصادر المادية عن النشاطات اإلنسانية االجتماعية والثقافية، وىو مصدر    
جابات لممشاكل الجديدة، لممعموم يجاد حمول وا  ات فيو يعطينا القدرة عمى استرجاع الفاقد من المعمومات وا 

نشاطات في عيود سابقة، وذلك من خالل تتبع  وىو المصدر الوحيد لممعمومات عن أناس عاشوا ومارسوا
يدعونا إلى الحفاظ  والتراث المبني ىو مصدر غير متجدد مما الحياة اإلنسانية واالجتماعية وتطوراتيا،

عمى ىذه العناصر الثمينة والتأّكد من أنيا  تدار بطريقة تظير التقدير واالحترام ليؤالء الذين عاشوا قبمنا 
 وتظير الحرص واالعتبار لمذين سيأتون من بعدنا.

شباع     وىو مصدر لإلحساس بالجمال والسموكيات اإلنسانية ويعطي مصداقية لمّتعريف بالماضي، وا 
عاطفة في ربط الماضي بالحاضر، ويعطي مصداقية لمتفكير والتحكم، كما يتيح إمكانية تجربة التنوع لم

الثقافي من خالل توفير تعبيرات مرئية ألحداث من الماضي فيساىم في فيم ىذه األحداث من خالل 
 تعبيرات فيزيائية لتغيرات في األفكار عمى مر الزمن.

ّن إن تجربة الخطأ والصواب في     تاريخ اإلنسان ىي السبيل الوحيد إلى النضج الفكري والمادي، وا 
ن التساؤل الفكري اليادف ىو مفتاح الوصول  التجربة واتخاذ القرار والتخطيط المنظم بداية االنطالق، وا 
ذ إلى الحقيقة والكشف عنيا، كما أّن المقارنة والقياس والمالحظة المنّظمة اليادفة أساس المنطق العممي، إ

أّن الغاية من البحث العممي ىي التعّمق في المعرفة، والبحث عن الحقيقة واستخالص فكرة صادقة عن 
 جوىر أي موضوع.
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التراث الثقافي مبعث فخر األمم عمى اختالف أعراقيا، فيو يمثل اليوية الوطنية لكل مجتمع، وصمة    
تطور ورقي، فإّنيا تبقى مّتصمة بيذا اإلرث، وتواصل بين الماضي والحاضر، وميما بمغت ىذه األمم من 

وقد عممت األمم المتحضرة وعيا منيا بقيمة ىذا اإلرث، عمى إنشاء مؤسسات عممية وبحثية، كما قامت 
 عمى شؤون ىذا اإلرث الثقافي إدارات حكومية تحافظ عميو.

قافي أصبح ركيزة ميمة لمثقافة، وما إدراكنا من خالل إبحارنا في عالم الّتراث العالمي، أن التراث الث    
ومصدرا معرفيا لتاريخ، وحضارات الشعوب، وال توجد منظمة محمية أو إقميمية أو قارية أو دولية تعنى 
بالتراث الثقافي إال وتأتي اآلثار في مقدمة أولويتيا، وسّنت بذلك تشريعات وقوانين، ولوائح ونظما 

اإلرث الحضاري وتنميتو من أجل العمم، والمعرفة ووضعت استراتيجيات بيدف المحافظة عمى ىذا 
رثا ثقافيا وموردا اقتصاديا متناميا.  والسياحة، ليكون مرجعا تاريخيا وا 

مزاب، المنطقة العريقة بتراثيا وتاريخيا الحافل باإلنجازات الكبرى، بما تحويو من إرث حضاري غني    
المحمي لتمك المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة في ميدان اآلثار والعمران، مّما خّمفو اإلنسان 

 اإلسالمية.
ية اآلثار، لكن األمر المؤسف فرغم امتالكنا ليذا الّزخم المتبقي، وشعور السمطات المعنية بأىمّ      

تي تضمن الحفاظ عمى ىذا اإلرث،  ، وعمميا عمى إنشاء المؤسسات وسن التشريعات الوالمحافظة عمييا
وسوء  لضياع واليدم والتخريبيعاني من اتصنيف المنطقة كقطاع محمي عالميا ووطنيا فإنو ما زال  ورغم

 وبالتالي االندثار والزوال إلى غير رجعة.   التسيير
حفظ والتسيير المختمفة والمتبعة في مجال حماية عمى التراث الطرق و  اآلليات وبعد البحث في     

تضح أّنو لم يعد حفظ وتسيير التراث المبني أمرا كافيا لحمايتو، بل يمزم وادي مزاب، امنطقة  المبني في
التفكير في طريقة يتسنى لنا الحفاظ عميو بصفة مستدامة بإتباع سياسات واستراتيجيات عممية مدروسة، 

 :بـ وذلك
خالل نشر الوعي  تقوية الشعور العام بقيمة التراث الثقافي، وأّنو أمانة تسمم إلى األجيال المقبمة من -   

والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتوضيح  ةالثقافي ألىمية التراث عمى كافة المستويات األكاديمي
المخاطر التي يتعرض ليا بشكل عام، ولممساىمة في تحقيق ذلك ينبغي إضافة مواد تعميمية ىادفة لطمبة 

اث الثقافي والطبيعي، وتنظيم برامج تدريبة والمتوسطة والثانوية والجامعية تتعمق بالتر  االبتدائيةالمراحل 
تعنى بحماية التراث الثقافي عمى المستوى التنظيمي والدعائي والفني والتقني بمساعدة خبراء محميين 
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، ودعم أدوار ودوليين، وينبغي أيضا وضع محفزات اقتصادية واجتماعية لتشجيع حماية التراث المحمي
 المجتمع المدني والجمعوي العرفي.

في الصالحيات بين المؤسسات العاممة في مجال حماية التراث خاصة  االزدواجيةالتداخل و  تجنب -   
" العمل التشاركي"، فإنو من الضروري بينيا بما يسمىفيما في مجال التخطيط، والعمل عمى التنسيق 

بين تحديد أطر تشريعية عامة تنسجم مع مفاىيم حماية التراث المعماري، وىذا يتطمب تدابير خاصة 
مختمف الييئات التي ليا عالقة بحماية التراث الثقافي، إضافة إلى ذلك فإن ادخال مصطمح التخطيط 

تحداث آليات التخطيط عمى المستويين الوطني االستراتيجي أصبح ضرورة ال غنى عنو وذلك باس
والمحمي، وتحديد مواصفات دقيقة لحماية المعالم األثرية واألراضي والبيئة، وىذا يؤدي إلى ضرورة تحديد 

المعالم األثرية والتاريخية، وتصنيف أعمال الترميم وأساليب  ر فنية ألساليب التدخل التفصيمية عمىأط
إجراءات الترخيص، وتحديد القيود الواجب اتباعيا وأساليب التدخالت المقترحة التدخالت الفنية وتبيان 

 عمى المعالم األثرية.
التركيز عمى اإلنسان كونو العامل األساسي في التأثير عمى محيط اآلثار، سواء أكان ما يفعمو  -   

المواطن عمى أىمية اآلثار الثقافية لصالح المبنى األثري بعدم تدىوره ، أم بالمساىمة في حمايتو، بتعريف 
شعاره بالمسؤولية واشراكو في  واالقتصادية لو ولغيره، وانتياز الفرص إلثارة اىتمامو بالتراث الحضاري،  وا 
شراكو في الّمجان والمؤسسات  تحمل مسؤولية حماية التراث األثري الحضاري والثقافي، ذلك بإدخالو وا 

من الضروري إحداث مؤسسات تعمل عمى توعية المواطنين والساكنين الحكومية الراعية لذلك األمر، و 
حوليا بأبعاد المحافظة عمى التراث وفائدتيا عمى الشعب وعمى اليوية، وبتخصيص األموال الالزمة 

 الستراتيجية حفظيا وتسييرىا، ولفت انتباه المختصين إلييا بجعميا مراكز أبحاثيم.
ماية التراث األثري وفقا لمقوانين الدولية وتشريعات الدول الرائدة في إجراء تعديالت عمى قوانين ح -   

، والتفكير في تكوين كفاءات وخبرات تسير فقط عمى حماية ووفقا لخصوصية كل منطقة ىذا المجال
 التراث األثري.

المحافظة عمى التراث الثقافي والمبني منو  وضرورة العميا لمبالد بأىمية السعي إلى إقناع السمطات -   
 والثقافية والسيادية واالجتماعية القيم الحضارية ن برامجيم وأولوياتيم التي تضمنبخاصة، وجعمو من ضم

 .واالقتصادية
قوانين حماية التراث الثقافي، معناىا إيجاد الحمول ليذا التراث المبني بكل  وتطبيق ضمان تفعيل -   

  .   ووضوح يةبساطة وشفاف
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دماجو في التنمية المستدامة، ليكون مساىما ال عالة  التراث المبني المحافظة عمى معرفة أىمية -    وا 
  . عمييا
فقط  االكتفاءلقد أثبتت التجارب العديدة في مسألة الحفاظ عمى التراث المبني، أنو ال يمكن  -   

بالبنية الييكمية القديمة  االرتقاءبالمحافظة عمى المعالم والمواقع األثرية، بل يجب أن تتعداىا إلى ضرورة 
ال يمكن حل المشكمة بعينيا، بل البد من النظر إلييا من خالل انعكاساتيا وتأثيراتيا المتبادلة مع و ككل، 

الحفاظ عمى التراث المعماري ال يمكن أن يكون مقتصرا المشاكل التي تعاني منيا المدينة القديمة، فجدوى 
ضمن إطار عممية تنطوي عمى إعادة ر إيجابي يعمى ترميم ىنا وشق شارع ىناك، بل في احداث تغي

التأىيل واإلحياء والتوظيف، وتخطي الرؤية المحدودة التي تعالج بعض المعالم وال تحاول النيوض 
 بالمنطقة بشكل عام.

فيم لم يدخروا جيد في سبيل إيصالو إلينا كما  أجدادنا لذي بين أيدينا، ىي أمانة غالية منالتراث ا -   
ىو، ويعتبر كدليل وشاىد عمى حضارة المنطقة في تمك العيود ويعبر عن شخصيتنا ويمتزج بتاريخنا، 

 فاليوم جاء دورنا ومسؤوليتنا من أجل المحافظة عميو وتركو لألجيال التي تأتي من بعدنا.
وبيذه الكممات الختامية ينبغي تغميب المصمحة العامة المتمثمة في تواصل تاريخ األمم وحضاراتيا عمى    

المادية، ومعالجة  واستبدالو لزيادة مكاسبيم المبني ثالمصالح الفردية الخاصة التي ال تكثرت بزوال الترا
تفعيل تطبيق القوانين والتخطيط والتمويل ىذا ال يأتي مطمقا بالتمني ولكن باإلرادة السياسية الحقيقية و 

 والتنظيم، وفي ذلك تكمن وسائل التي تحتوييا الرسالة الجوىرية ليذا البحث.
 "حماية التراث مسؤولية الجميع".
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 .ـ2009سنة نوفمبر29 ػل الموافؽ
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الجريدة  عمـ اآلثار،حدد فيو التنظيـ الداخمي لممركز الوطني لمبحث في  القرار الوزاري المشترؾ، -17
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 .ـ2009سبتمبر
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 ـ.2015ديسمبر 22
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 المالحق
  



 
 
 

 ممحق نموذج استمارة البحث
 
 
 



          مذينة غردايةتخص مساكه وسكان  ستمارة بحثا

 أمام الجواب المناسب(  x)تستعمل لغرض البحث العلمً فقط، ضع عالمة  

 ............................اسم الحً :
 خصائص المسكن : 

  ـ ماهً وضعٌة المسكن : كراء          ملك   

 : جٌد            متوسط         منخفض-الدخل -المستوى االجتماعً  -

 هل انتم جدد فً المسكن          أم مسكن متوارث أب عن جد -

 كم عائلة فً المسكن : عائلة واحدة        عائلتٌن         أكثر من عائلة -

   2م..........ـ مساحة المسكن :

 حالة المسكن :   جٌد          متوسطة          سٌئ  -

 التجهيزات التابعة للمسكن:

 الكهرباء:     نعم            ال              /  الهاتف:    نعم         ال 

  : متصل بالشبكة           قارورةالغاز

 الصرف الصحً: متصل بالشبكة              مصب خاص 

 التدخالت على المسكن:

 هل حدث تدخل أو تعدٌالت على المسكن:   نعم              ال            

 : نعم        ال-تقسٌم المنزل -هل قمتم بتغٌٌر الفضاءات داخل المنزل

 .................ما نوع هذا التدخل: إعادة بناء       إعادة هٌكلة        تجدٌد        ترمٌم          أخرى

 نوع التعدٌالت إضافة : حمام       مطبخ          غرف          ال شًء

 الجزء الذي شمله التعدٌل : الطابق األرضً         السطح ما هو

 من المسؤول عن التدخل : المالك           الدولة           معا 

 اذا كان مسكنكم مرمم ما تقٌٌمكم لتجربة الترمٌم : جٌدة       متوسطة       تحتاج للتطوٌر

 ..........................................................................فً رأٌكم ما هً نقائص عملٌة الترمٌم

................................................................................................................... 

 مشاكل السكان:

 تعانون فً مسكنكم من: الضٌق      تشقق الجدران       تشقق السقف       تشقق األرضٌة  هل

 ........................ الرطوبة         مشاكل أخرى-تهدم بعض أجزاء المسكن        نقص التهوٌة 



 تطلعات السكان:  

 ما هو شعوركم اتجاه المسكن: تأثٌر اٌجابً          سلبً   

 فً رأٌكم هل المنزل التقلٌدي ٌستجٌب لحاجٌاتكم الحدٌثة: نعم       ال

 ................................................ماذا تقترحون لهذا المسكن: ترمٌم        الهدم       أخرى

 فً حالة الترمٌم هل انتم مستعدون للقٌام به وحدكم: نعم        ال 

 هل انتم بحاجة إلى الدعم من الدولة: نعم       ال 

 كٌف ترون فكرة ترمٌم المدن:  جٌدة         ال أهمٌة ها        باطلة

 هل تساهم السلطات المحلٌة فً هذه العملٌة:  نعم       ال

 هل هناك جهات أخرى : جمعٌات      خواص       من الخارج

 ل تغادرون المدٌنة: نعم       الفً حاالت رضاكم بالهدم ه

 فً حالة رفضكم للمغادرة هل هذا ٌعود إلى : األلفة      الموقع      الحٌاة االجتماعٌة المعتادة       

 ........................الماضً والذكرٌات      االنسجام األسري والتعاون داخل الحً      أسباب أخرى

 ...................... لحفاظ على التراث:  نعم           ال          اذكر بعضهاهل تعرف جمعٌات تهتم با

هل تقوم فعال بدورها: نعم       ال                                                                              
 ..................................................................................................ما نوع عملها

 هل لدٌك مٌول إلحدى هذه الجمعٌات : نعم      ال

 هل تؤمن بفكرة التراث والمقومات والحفاظ علٌها: نعم      ال       وماذا عن أبنائك..............

 هل تشجع المحافظة على العادات والتقالٌد المحلٌة مثل:

ت العائلٌة والخاصة بالحً      العادات والتقالٌد      األلبسة التقلٌدٌة      المأكوالت التقلٌدٌة     المناسبا
 ............................................................................األهازٌج المحلٌة       أشٌاء أخرى

 ثل:أما زلتم تستعملون الوسائل التقلٌدٌة والقدٌمة م

 ....................................السقً التقلٌدي      األوانً التقلٌدٌة       النسٌج التقلٌدي. أشٌاء أخرى

 ما هً األنشطة االقتصادٌة التً تفضلها:

 التجارة        الحرف التقلٌدٌة       الزراعة       السٌاحة  

 ..........…………………………………………………………………………………..…:مالحظات واقتراحات
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
 جازاك هللا عنا كل خٌر..........................................................................................
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 عن مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية. والية غرداية بالنسبة لمجزائر موقع خريطة تبين  :1 الشكل

 

 Camille CHalleatالحدود الطبيعية لمنطقة وادي مزاب عن  :2 الشكل
L'urbanisation de la vallée du M'Zab les transformations des palmeraies, l'exemple de 

Ghardaïa, 1993. 
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 AISSA BAYOUB  : مناخ منطقة وادي مزاب عن3 الشكل
Agglomération nouvelle pour la continuité culturelle a noumerat (vallée du M’Zab) 2001. 

 
 
 

 

مديرية التخطيط والتهيئة التقسيم اإلداري لوالية غرداية عن موقع وادي مزاب و : 4 الشكل
 العمرانية.
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 .OPVM:  أهم المواقع األثرية بمنطقة وادي مزاب عن 5 الشكل
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 .OPVMعن  بمنطقة وادي مزاب :  التجمعات السكانية األولى6الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camille CHalleat : مواقع المدن بالنسبة لوادي مزاب عن7 الشكل
L'urbanisation de la vallée du M'Zab les transformations des palmeraies, 

l'exemple de Ghardaïa, 1993. 
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 .OPVMعن  وموقع مسجدها : مخطط مدينة بنورة الفوقاني العتيق8الشكل 
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 .وبتصرف Google Earth: موقع مصمى عمي سعيد بالنسبة لمدينة غرداية عن موقع 01الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وبتصرف  OPVM: مخطط مصمي عي سعيد بمدينة غرداية عن00الشكل 
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COUPE  8.8

F 03 / 04
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COUPE  9.9 COUPE  10.10

COUPE  11.11

COUPE  13.13

Atelier d'Etudes et de Restauration de la Vallée du M'Zab

 

 وبتصرف. OPVM: مقاطع عرضية وطولية لمصمى عمي سعيد بمدينة غرداية عن 02الشكل 
 

 
 BABAOUSMAIL Abdel Azizلمدينة غرداية العتيقة عن  ةالعمراني وسعات: الت03لشكل ا

Ghardaïa: Pertinence de centre originel du noyau historique 
Une Medersa pour le renforcement de la centralité historique de la mosquée 2117، . 
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 AISSA BAYOUB  عن: أنماط المساكن بمدينة غرداية عن 04الشكل

Agglomération nouvelle pour la continuité culturelle a noumerat (vallée du M’Zab) 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .OPVM: مخطط المسكن التقميدي بمنطقة وادي مزاب عن 05الشكل 



األشكال  

 

288 
 

????

1
0
1

 

 

 . URBATموقع المساكن التي بها التجاوزات المعمارية واستفادت من برامج الترميم بمدينة غرداية مكتب الدراسات : 06الشكل 

 

 .OPVM: التوسعات العمرانية لمدينة بني يزقن عن 07الشكل 

 ش

م.1999برنامج   

م.2001برنامج   
.م2003برنامج   

 السور الحالي
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 .OPVM: النظام الدفاعي لمدينة بني يزقن عن 08الشكل 

 
 .OPVM: مخطط األبراج الدفاعية بمنطقة وادي مزاب عن 09لشكل ا
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 .OPVM: مقطع عرضي لسور بني يزقن عن 21الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .عن بوراس يحيى العمارة الدفاعية في وادي مزاب ، العمارة الدفاعية في وادي مزابيحي بوراس تقنية بناء العقد عن :20الشكل 
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، يحي بوراس عن: مقطع لمسقف المسطح عن 23الشكل 
 العمارة الدفاعية في وادي مزاب.

 

 
 

 .OPVMعن  : التسقيف باألقبية22الشكل 
 

  

 

 DonnadieuC,etP عنتقنيات التسقيف  :24الشكل 
/DidillonH,etJ,M. 
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 http://www.meda-corpus.net: معالجة الصعود الشعري عن  25 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 http://www.meda-corpus.net: ترميم العقود واألعمدة عن 26الشكل 
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 http://www.meda-corpus.net: تدهور أرضية المعالم األثرية عن 27الشكل 

 
 
 
 

 
  http://www.meda-corpus.net: إصالح أرضيات المعالم األثرية عن 28الشكل 
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 .OPVM: حدود القطاع المحفوظ لمنطقة وادي مزاب عن 29الشكل



 
 

 
  الصورممحق  
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 .OPVMعن  –غرداية -موقع بابا السعد :1الصور
 

 

 

 .OPVMعن  –غرداية  -بوىراوةموقع : 2الصور 

 

 .OPVMعن  -غرداية-الكتبةموقع عطفة : 3الصور 

 

 

عن  -غرداية-ريانموقع وادي بالوح بب: 4الصور 
OPVM. 

 

 .OPVMعن  -غرداية-العطف-موقع أخيرة: 5الصور 

 

 

عن  -غرداية-بني يزقن -موقع مومو: 6الصور 
OPVM. 
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 -العطف -: حصن قصر أغرم ن تمزضيت8الصورة 

 
 -العطف -: حصن قصر أولوال9الصورة 

 

 
 -غرداية-الموقع األثري قصر بابا السعد : 01الصورة 

 
: مسجد ومئذنة قصر بنورة قبل إعادة البناء سنة 00الصورة 

 .OPVMم عن 0983

 

 
 .OPVM: الموقع األثري قصر بنورة العتيق عن 02الصورة 

عن  -العطف - صورة جوية لقصر أغرم ن تمزضيت :7الصورة 
OPVM 
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 : مدينة العطف.13الصورة 

 

 
 موقععن  وأىم فضاءاتيا مدينة العطف العتيقة :04الصورة

Google Earth  تصرفبو. 

 
 : مدينة بنورة.05الصورة 

 

 
 موقععن  وأىم فضاءاتيا : مدينة بنورة العتيقة06الصورة

Google Earth وبتصرف. 

 
 : مدينة غرداية.07الصورة

 

 
 موقععن  وأىم فضاءاتيا مدينة غرداية العتيقة :08الصورة 

Google Earth وبتصرف. 
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 : مدينة بني يزقن.09الصورة 

 

 
 عن موقع وأىم فضاءاتيا مدينة بني يزقن العتيقة :21الصورة

Google Earth وبتصرف. 

 
 : مدينة مميكة.20الصورة 

 

 
 Googleعن موقع وأىم فضاءاتيا مدينة مميكة: 22الصورة 

Earth وبتصرف. 

 
 .OPVMعن ة المعمارية في مدينة غرداية ليندس: ا23الصورة 
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 : المسجد العتيق بمدينة غرداية.24الصورة 

 

 

 
 : مصمى عمي ابراىيم بمدينة العطف.25الصورة 

 
 : سوق مدينة غرداية.26الصورة 

 

 
 ومقبرة سيدي عيسى بمدينة مميكة.: مقام 27الصورة 

 
 : الشوارع والدروب في مدينة العطف.28الصورة 

 

 

 
 : المسكن في الواحة بمدينة العطف.29الصورة 
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: األنظمة الدفاعية بالجية الشرقية من مدينة بني 31الصورة 

 يزقن.

 

 
 : برج عمي زكري خارج مدينة العطف.30الصورة 

 
 .OPVMعن  يزقن: سد بني 32الصورة 

 

 
 بساقية بوشمجان  أنظمة تقاسيم مياه الوديان: 33الصورة 

 في مدينة غرداية.

 
 : بئر بمدينة العطف.34الصورة 

 

 
 : سواقي مبنية داخل الواحات بمدينة غرداية.35الصورة 
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: المسجد وبقايا مساكن قصر بنورة القديم 36الصورة 

 .OPVMم عن 0910سنة

 

 
 مسجد قصر بنورة القديم.: 37الصورة 

 
 .بمسجد بنورة القديم وعوامل التمف : مظاىر38الصورة 

 

 
قصر  ئذنة مسجدبم: عمميات الترميم الخاطئة 39الصورة 

 بنورة القديم.

 
: عمميات الترميم لموحدات المعمارية بقصر بنورة 40الصورة 

 .OPVMالقديم عن 

 

 
 بقصر بنورة القديم.: المسجد بعد عممية الترميم 41الصورة 
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مخصص لمتعميم في مصمى عي سعيد  مجال : 43الصورة 

 .OPVMقبل عممية الترميم عن  م2111سنة  بمدينة غرداية

 
: فتحات رواق مصمى عمي سعيد بمدينة 44الصورة 

 .OPVMغرداية عن 

 

 
م عن 2112 سنةعممية الترميم  بعد: المصمى 45الصورة 

OPVM. 

 
م عن 2112: المصمى بعد عممية الترميم سنة 46لصورة ا

OPVM. 

 

 
 عمي سعيد بمدينة غرداية. : بيت صالة مصمى47الصورة 

 عمي سعيد بمدينة غرداية. :  مصمى42الصورة 
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 : واجيات ومداخل المساكن بمدينة غرداية.48 الصورة

 

 

 
 اجيات ومداخل المساكن بمدينة غرداية.: و 49الصورة 

 
 : سقيفة مدخل المسكن بمدينة غرداية.50الصورة 

 

 
 : صحن مسكن في مدينة العطف.50الصورة 

 
 : تيزفري في مسكن بمدينة غرداية.52الصورة 

 

 
يكومار بمسكن في مدينة غرداية.53الصورة   : تغرغرت وا 
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 : السطح في مسكن بمدينة غرداية.54الصورة 

 

 
 داخل مدينة غرداية.: المساكن المتدىورة 55الصورة 

 

 

 
 :  المساكن الميدمة داخل مدينة غرداية.57الصورة 

 
غير  المساكن التي استعمل فييا عناصر :58الصورة 

 محمية بمدينة غرداية.

 

 

 : المساكن المتدىورة داخل مدينة غرداية.56الصورة 

المساكن التي استعمل فييا عناصر غير محمية  :59الصورة 
 بمدينة غرداية.
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: مساكن أعيد بناءىا بمواد غير محمية في مدينة 61الصورة 

 غرداية.

 

 
: مساكن أعيد بناءىا بمواد غير محمية في 60الصورة 

 مدينة غرداية.

 
: المساكن التي تجاوزت العمو المسموح بو بمدينة 62الصورة 

 غرداية.

 

 
 .: المساكن المنيارة داخل مدينة غرداية63الصورة 

 
 : المساكن المنيارة داخل مدينة غرداية.64الصورة 

 

 
 : مظاىر التمف في المسكن بمدينة غرداية.65الصورة 
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: استعمال الشبابيك في مداخل ونوافذ المساكن 66الصورة 

 بمدينة غرداية.

 

 
 المسكن بمدينة غرداية.: تغيير في فضاءات 67الصورة 

 
: تحويل الحمام التقميدي إلى حمام عصري في 68الصورة 

 مسكن بمدينة غرداية.

 

 
 : تبميط المسكن بمدينة غرداية.69الصورة 

 
 : تبميط اإليكومار في بمدينة غرداية.71الصورة 

 

 
: إضافة غرفة في الطابق األول مكان تيغرغرت في 70الصورة 

 غرداية.مسكن بمدينة 

 



الصور  

 

308 
 

 

 
ضافة سمم : 72الصورة   تسوية الشباك مع األرضية وا 

 في مسكن بمدينة غرداية.يكومار إلى اإلوتحويل مجال فوق 

 

 
ي مسكن بمدينة ف: تحويل غرفة إلى مطبخ 73الصورة 

 غرداية.

 

 

 

 
: تقادم األرضية وتشققيا في مسكن بمدينة 76الصورة 

 غرداية.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ترسب األمالح في مسكن في مدينة غرداية. :77الصورة 

: تقادم العناصر المعمارية وتأثرها بالرطوبة 74 الصورة

 في مسكن بمدينة غرداية.
: انحناء العوارض الخشبية في مسكن بمدينة 75الصورة 

 .URBATمكتب الدراسات عن غرداية 
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مسكن : السقف المستحدث في الطابق األول في 78الصورة 

 بمدينة غرداية.

 

 
: التشققات العمودية داخل المسكن في مدينة 79الصورة 

 غرداية.

 
:  تقادم أرضية السطح وتشققيا في مسكن 81الصورة 

 .URBATبمدينة غرداية عن مكتب الدراسات 

 

 
:  تدىور السقف وتفتت المالط في مسكن بمدينة 80الصورة

 .URBATغرداية عن مكتب الدراسات 

 
:  تدىور الجدران الخارجية  في مسكن بمدينة 82الصورة 

 .URBATغرداية عن مكتب الدراسات 

  

: تدىور الجدران الخارجية  في مسكن بمدينة 83الصورة 
 غرداية.
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جراء شبكات الصرف الصحي : التشوه البصري 85الصورة 
 .بمدينة غرداية

 بمدينة غرداية. قنوات المياه المعدنية: تدىور 86الصورة 

: موضع شبكة الصرف الصحي لمسكن في 84الصورة 
 سقف السباط  بمدينة غرداية.

 .بمدينة غرداية : توصيالت الغاز المشوىة88الصورة 

 : توصيالت الكيرباء المتداخمة بمدينة غرداية.87الصورة 

 بمدينة  غرداية.:  توصيالت الكيرباء  المتداخمة 89الصورة 
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: قبل عممية الترميم الطابق األول في مسكن 91الصورة 

 .OPVMعن  بمدينة غرداية

 

 
قبل عممية الترميم الطابق األول في مسكن بمدينة   :90الصورة 

 .OPVMغرداية عن 

 
 المسكن ألعمدة صحن: قبل عممية الترميم 92 الصورة

 في مدينة غرداية. وأرضيتو

 

 
 صحن المسكنألعمدة  عممية الترميم  بعد:  93الصورة 

 في مدينة غرداية. وأرضيتو

 
:  قبل عممية الترميم لسقف المسكن في 94الصورة 

 مدينة غرداية.

 

 
:  بعد عممية الترميم لصحن المسكن في مدينة 95الصورة 

 غرداية.



الصور  

 

312 
 

 

 
: أثناء عممية إعادة بناء اإليكومار في مسكن 96الصورة 

 .OPVMبمدينة غرداية عن 

 

 
: بعد عممية إعادة بناء اإليكومار في مسكن بمدينة 97الصورة 

 .OPVMغرداية عن 

 
: تغيير شباك الطابق األول خالل عممية الترميم 98الصورة 

 بمسكن في مدينة غرداية.

 

 
لفتحة شباك السطح بمسكن في : بعد عممية الترميم 99الصورة 

 مدينة غرداية.

 
 : قبل ترميم واجية مسكن بمدينة غرداية.011الصورة 

 

 

 
: بعد عممية الترميم لواجية مسكن بمدينة 010الصورة 

 غرداية.
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: اإليكومار بعد عممية الترميم بمسكن في 012الصورة 

 مدينة غرداية.

 

 
عممية الترميم في : سطح مسكن بالواحة بعد 013الصورة 

 مدينة غرداية.

 
 : قبل عممية ترميم سوق نونة بمدينة العطف.014الصورة 

 

 
 :  بعد عممية ترميم سوق نونة بمدينة العطف.015الصورة 

 
شارع خاص بمدينة ل: قبل عممية الترميم 016الصورة 

 العطف.

 

 
 عممية الترميم لشارع خاص بمدينة العطف. بعد:  017الصورة 
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: موقع السور بالنسبة لمدينة بني يزقن عن  018 لصورةا

OPVM. 
 

 

 
 : جزء من سور بني يزقن في الجية الشرقية.019الصورة 

 
 الباب الشرقي لمدينة بني يزقن. : 001الصورة 

 

 
 لمدينة بني يزقن. غربيالباب ال : 000الصورة 

 
 بني يزقن.مدينة ل الباب الفرعي الزنقة: 002الصورة 

 

 
جزء من السور في الجية الشرقية من مدينة  : 003الصورة 

 بني يزقن.
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الباب الفرعي الشيح بمحاج أثناء عممية  :004الصورة 

 م لمدينة بني يزقن.2105الترميم

 

 
 بدحمان لمدينة بني يزقن. برج : 005الصورة 

 
 :  برج بوليمة  في مدينة بني يزقن.006الصورة 

 

 
 : مظاىر التموث البصري عمى سور بني يزقن.007الصورة 

 
الت و ات المياه التي خرقت السور والمح: خزان008الصورة 

 التي شوىت سور مدينة بني يزقن. الكيربائية

 

 
 :  مالعب مالمسة لسور بني يزقن. 009الصورة
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 : إقامة بنايات عمى سور بني يزقن.021الصورة 

 

 
: المحوالت الكيربائية التي أخذت موقعا ليا في 020الصورة 

 سور بني يزقن.

 
: الترميمات الخاطئة في الباب الفرعي الشيخ 022 الصورة

 بمحاج بمدينة بني يزقن.

 

 
 : تقنية بناء سور بني يزقن.023الصورة 

 
جراء عممية الترميم بمادة 024الصورة  : تفتت المالط وا 

 لسور مدينة بني يزقن.اإلسمنت 

 

 
: خرق السور من إحدى بنايات الخواص في مدينة 025الصورة 

 بني يزقن.
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 : عممية إعادة االعتبار لسوق مدينة غرداية. 026 الصورة

 

 

 
 رد االعتبار لبرج انتيسة خارج مدينة بني يزقن.: 027الصورة 

 
 : زحف العمران عمى واحات مدينة غرداية.028الصورة 

 

 
: تخريب وحرق مقر ديوان حماية وادي مزاب 029الصورة 

 م.2103وترقيتو سنة 

 
: توعية المجتمع المدني في حماية التراث من 031الصورة 

 .OPVMطرف 

 

 
وندوات لحماية التراث المبني ممتقيات : إجراء 030الصورة 

 OPVM. من طرف
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: توعية التالميذ عمى حب التراث الثقافي من 032الصورة

 .OPVMطرف 

 

 
: فتح ورشات رسم حول التراث لمتالميذ من طرف 033الصورة 

OPVM. 

 
: تأليف كتيبات تعرف بتراث المنطقة من طرف 034الصورة 

OPVM. 

 

 

عن  الجديدة مشروع العمراني تفياللتال: 035الصورة 
 مكتب الدراسات أميدول.

 
: شارع من مدينة تفياللت الجديدة  عن مكتب 036الصورة 

 الدراسات أميدول.

 

 
مدينة تفياللت الجديدة  عن مكتب  : ساحة في 037الصورة 

 الدراسات أميدول.



 

 

 

 

 الفهارس
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 فهرس الجداول
 رقم الجدول عنوان الجدول رقم الصفحة

م2009المنحنى الحراري لسنة  66  1 
 2 عدد أيام السيل في بعض أودية منطقة مزاب في فترتين مختمفتين 67
م2009منحنى التساقط لسنة  67  3 
-مدينة غرداية -التجاوزات المعمارية المختمفة  122  4 
-مدينة غرداية  -منحنى التجاوزات المعمارية المختمفة  122  5 
-مدينة غرداية -المخالفات المعمارية 123  6 
-مدينة غرداية -حالة اإلطار المبني 123  7 
م2011-2010التجاوزات العمرانية المسجمة في  124  8 
عمى اإلطار المبنيحالة التدخل  126  9 
 10 حالة المساكن 126
 11 ممكية السكن 127
 12 عدد األسر في المسكن 128
 13 المستوى المعيشي لمسكان 128
 14 التعديالت واإلضافات في المسكن 129
 15 مشاكل المسكن 130
 16 التوصيالت بمختمف الشبكات 130
 17 التدخل عمى المسكن 131
تحتاج التدخل مساكن 133  18 
 19 حصيمة أشغال الترميم 133
 20 مقارنة بين المساكن المرممة والتي تحتاج لمتدخل 134

139-140  21 عمميات الترميم لسور مدينة بني يزقن 
 22 العمران حديثا وقديما 149
 23 المسكن قديما وحديثا 150
 24 نتائج وتأثيرات مشروع تافياللت تاجديدت بن يزقن 247
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 فهرس األشكال

 رقم الشكل عنوان الشكل رقم الصفحة
 1 والية غرداية بالنسبة لمجزائر خريطة تبين موقع  280
 2 الحدود الطبيعية لمنطقة وادي مزاب 280
 3 مناخ منطقة وادي مزاب 281
 4 موقع وادي مزاب والتقسيم اإلداري لوالية غرداية 281
وادي مزابأىم المواقع األثرية بمنطقة  282  5 
 6 التجمعات السكانية األولى بمنطقة وادي مزاب 283
 7 مواقع المدن بالنسبة لوادي مزاب 283
 8 مخطط مدينة بنورة الفوقاني العتيق وموقع مسجدىا 284
 9 مخطط  مسجد مدينة بنورة الفوقاني العتيق 284
 10 موقع مصمى عمي سعيد بالنسبة لمدينة غرداية 285
مصمي عي سعيد بمدينة غرداية مخطط 285  11 
 12 مقاطع عرضية وطولية لمصمى عمي سعيد بمدينة غرداية 286
 13 التوسعات العمرانية لمدينة غرداية العتيقة 286
 14 أنماط المساكن بمدينة غرداية 287
 15 مخطط المسكن التقميدي بمنطقة وادي مزاب 287
المعمارية واستفادت من برامج الترميم موقع المساكن التي بيا التجاوزات  288

 بمدينة غرداية
16 

 17 التوسعات العمرانية لمدينة بني يزقن 288
 18 النظام الدفاعي لمدينة بني يزقن 289
 19 مخطط األبراج الدفاعية بمنطقة وادي مزاب 299
 20 مقطع عرضي لسور بني يزقن 290
 21 تقنية بناء العقد 290
باألقبيةالتسقيف  291  22 
 23 مقطع لمسقف المسطح 291
 24 تقنيات التسقيف 291
 25 معالجة الصعود الشعري 292
 26 ترميم العقود واألعمدة 292
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 27 تدىور أرضية المعالم األثرية 293
 28 إصالح أرضيات المعالم األثرية 293
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 الممخص:
الدينية والمدنية والدفاعية إرثا  يعّد الكنز التراثي المعماري المبني لمنطقة وادي مزاب بمختمف أنواعها   

بأن يصّنف ضمن  حضاريا، لما تتوفر عميها من قيم دينية ومعمارية واجتماعية واقتصادية وثقافية، أّهمته
صار مصير  وسوء التسيير االندثار والتدهور والتخريبلكن الواقع أثبت أّن  التراث الوطني والعالمي،
 الكثير من المعالم األثرية.

البحث في واقع وآليات وطرق حفظ وتسيير التراث المبني بمنطقة وادي مزاب، تبين لنا أنها لم تعد  بعد   
ى المدى البعيد وحدها كفيمة بحماية هذا التراث المبني، بل يمزم التفكير والتوجه إلى استدامة حقيقية عم

بخطط استراتيجية بهدف المحافظة عمى هذا اإلرث الحضاري وتنميته من أجل العمم، والمعرفة والسياحة، 
رثا ثقافيا وموردا اقتصاديا متناميا.  ليكون مرجعا تاريخيا وا 

 مزاب، التراث المبني، الحماية، الحفظ، التسيير. الكممات المفتاحية:
Résumé: 

   Le trésor patrimonial urbaniste bâti de la région du M’Zab, religieux, civil ou défensif est 

considéré un héritage civique, pour tout ce qu’il comporte de valeurs religieuses, urbaines et 

socioculturelles, lui attribuant un classement en patrimoine national et mondial. Mais la réalité 

a prouvé que la détérioration, la dégradation et la mauvaise gestion sont le devenu de ces 

monuments archéologiques. 

   Après la recherche dans l’état et les mécanismes de préservation et de gestion du patrimoine 

bâti dans la région du M’Zab, Il s’est avéré qu’ils ne sont pas suffisants pour assurer la 

préservation de ce patrimoine bâti. Et il est plus que nécessaire de réfléchir et de s’orienter 

vers une réelle durabilité avec des plans stratégiques afin de préserver cet héritage civique et 

son développement pour le savoir, la culture et le tourisme, devenant un repère historique, 

héritage culturel et ressource économique développante. 

Mots clés : M’Zab, patrimoine bâti, préservation, conservation, gestion. 

 

Abstract: 

   Patrimonial treasure of built urbanism in M’Zab region, religious, civil or defensive is 

considered a civic heritage for all what it includes as religious, urban and socio-cultural values 

assigning it a ranking in national and world patrimony. Although the reality proved that the 

deterioration, degradation and mismanagement are the became of these archaeological 

monuments. 

   After a review of the status and mechanisms of preservation and built patrimony in M’Zab 

region, it turned out that they are not sufficient to ensure the preservation of the built 

patrimony. And it is more than necessary to think and to move towards true sustainability with 

strategic plans to preserve this civic heritage and developping it for knowledge, culture and 

tourism, becoming a historical landmark, cultural heritage and evolving economic resource. 

Keywords: M’Zab, built patrimony, preservation, conservation, management. 

 


	pg.pdf
	intro.pdf
	tamhidi.pdf
	p1.pdf
	p2.pdf
	p3.pdf
	p4.pdf
	p5.pdf
	khatima.pdf
	réf.pdf
	achkal.pdf
	sowar.pdf
	sommaire.pdf
	résumé.pdf



