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ف    عرب  ، الت  لة  مج 
ل
ا ها    ب 

ها ا هداف 
الات   :ومج 

و الحضري   مجلة التخطيط العمراني و المجالي ، مجلة فصلية دولية محكمة متخصصة في علوم التخطيط العمراني            
واإلقليمي و تخطيط المدن، وكل ما له عالقة بالبعد التخطيطي باالعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، كما تهتم المجلة 

طيط الحضري مثل النقل والمنشات القاعدية ، تخطيط المرافق وحماية األنسجة العمرانية وموقع بتطبيق الهندسة المدنية على جوانب التخ
وتأهيلها ،الهندسة المعمارية والتنمية المحلية  التراث ،تخطيط المناطق السياحية والمدن الجديدة ، تحسين المناطق الحضرية وإعادة تنميتها

راضي ، المرافق ، إدارة البنية التحتية ، تشريعات البناء والتعمير ، تخطيط النقل , البيئة ، االعتبارات الجمالية ، تخطيط استخدام األ
 .المجاليوالتخطيط 

و تهدف هذه المجلة إلى توفير منصة للباحثين العرب والدوليين ، وخاصة أولئك الذين يعملون في العالم العربي ، لنشر البحوث المتعلقة 
ات السريعة التي تؤثر على البيئة المبنية والقضايا المتعلقة ببرامج التخطيط واستدامة هذه التطورات وآثارها  بالمسائل المتعلقة بالتغير 

االجتماعية واالقتصادية والمادية ،كما تهدف أيضا بشكل خاص إلى فهم الدوافع وتوضيح التحديات والعوائق التي تواجهها المجاالت 
لنسبة للدراسة والبحث وجمع البيانات ووضع خطط للتنمية واستدامة هذه المجتمعات وفق مخططات  الحضرية ، مما يشكل تحديات كبيرة با

 .عمرانية ومعمارية تراعي خصوصيات المجال وهوية المجتمع

ر  ش  واعد الن  روط و ق   :ش 

المعلومات الجغرافية و  المجلة متفتحة على جميع البحوث في مجاالت التخطيط العمراني و المجالي، و كذا الهندسة المعمارية ونظم 
 .التركية، األلمانية،اإليطالية و اإلسبانية البيئية، المؤلفة باللغات العربية ، االنجليزية ، الفرنسية، 
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 .إلتزام الموضوعية واحترام حقوق الملكية الفكرية واألمانة العلمية، ونبذ أي سلوك من شأنه اإلساءة إلى البحث العلمي

 .حاصال على درجة علمية، و يرفق مشروع مقاله ببيان سيرته الذاتيةأن يكون الباحث 

 .يعّبر المقال عن رأي صاحبه الذي يتحمل المسؤولية عنه، و ال يعبر عن رأي المجلة

 .أن يكون مشروع المقال أصيال و جديدا لم ينشر سابقا

للنشر في مجلة أخرى مستقبال قبل أن يحصل على موافقة  أن يكون المقال غير مقدم للنشر في مجلة أخرى، مع التزامه بعدم تقديمه 
 .مسبقة من المجلة بذلك

 ضرورة ادراج العنوان و كذلك الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية.

نجليزية و يزّود المقال بملخصين أولهما بلغة المقال و الثاني باللغة اإلنجليزية، أما إذا كان المقال باللغة اإلنجليزية ،يدرج ملخص باإل
 .اآلخر بالعربية و ذلك في حدود صفحة واحدة

 باللغة اإلنجليزية في آخر المقال. ( références)ضرورة إدراج المراجع  

 Traditional  نوع الخط بالعربية )  Microsoft Word ترسل مادة النشر في شكل ملف مرفق عبر البريد االلكتروني مكتوب ببرنامج
Arabic  بالنسبة للهوامش، أما اللغة األجنبية فنوع الخط 13سبة للمتن و بالن  15مقاسه Times New Roman  بالنسبة  13مقاسه
 .(بالنسبة للهوامش 11للمتن و 

 .بما فيها المصادر و المراجع  ( A4 )صفحة من النوع العادي 20يراعى في حجم المقال كحد أقصى 

 .1.15الجوانب، التباعد بين األسطر سم بالنسبة لكل  2.00بالنسبة لهوامش الصفحة 

توضع اإلحاالت و المراجع و المصادر ) الهوامش ( في أخر المقال أوتوماتيكيا و ترقم بالتسلسل حسب ظهورها في المتن )إستعمال  
 .( APAطريقة 

 .حرير و ذلك للسماح بنشر المقالعلى الباحث إجراء كافة التعديالت المطلوبة من الهيئة العلمية أو من هيئة الخبراء أو من فريق الت 

 .يلغى المشروع في حال عدم رد الباحث في اآلجال المحددة من تاريخ آخر مراسلة الكترونية له من المجلة

 .الحق في تأجيل نشره إلى عدد الحق عند الضرورة ولفريق التحريرال تنشر المجلة إال المقال الذي تكتمل فيه جميع الشروط 

 .التي ترسل إلى المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشرالمقاالت 

معتمدة من المجلة تفيد قبول بحثه للنشر بالمجلة و   وكذا شهادةيمنح للباحث الذي تم نشر مقاله في المجلة نسخة إلكترونية من العدد، 
 .تاريخ النشر و العدد الذي نشر به

 .وق الملكية الفكريةتخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحق
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 jutp@democraticac.deيجب أن يرسل البحث عن طريق البريد اإللكتروني التالي –

 

The Journal of Urban and Territorial Planning is a quarterly, international peer reviewed 
journal. It publishes high quality and original unpublished research articles that deal with studies and 
researches in the fields of Urban and Territorial Planning.  
The JUTP is issued regularly: quarterly edited by the Democratic Arabic Centre for Strategy, 
Political and Economic Studies of Berlin-Germany, and has a worldwide, actively involved scientific 
committee, that oversees its evolutive edition, given that it encompasses a wide range of 
international academicians coming from many countries. 
The JUTP is based on a code of ethics in relation with its editing conditions, and to an 
internal list of reviews’ arranging, knowing that the selection of the articles that would be published in 
every issue, depends on the formal and objective specifications of the international journals. 
All the research content of JUTP is freely available online, and there is no charge to 
researchers who access online, read, download, print, copy or cite parts of the published articles, as 
long as they mention the references in conformity with the international reference system, and 

BOAI definition of open accessaccordance with the  
chief and Scientific Committee President:-in-Editor 

Dr. Sid Ahmad Soufiane - University of Baji Mokhtar-Annaba-Algeria 
 

Goals and fields of the JUTP: 
The Journal of Urban and Territorial Planning is specialised in Urban, provincial, and territorial 

planning, and every area that deals with the aspects of planning, civil engineering, technologies of 
geographical systems, such as transport and the infrastructure, in addition to the protection of urban 
and heritage sites, touristic areas and new cities, without forgetting the improvement of urban areas 
and their rehabilitation, the architecture and the local development, the aesthetic considerations, the 
planning of the use of lands, the utilities, the infrastructure management, the legislation of the building 
and the reconstruction, the planning of the transport, the environment and the spatial planning. 

The aim of the Journal of Urban and Territorial Planning is to provide a platform for Arab and 
international researchers, especially those working in the Arab world, to disseminate research on issues 
related to rapid changes affecting the built environment. Issues such as those related to the planning 
programs and the sustainability of these developments and their social, economic and physical impacts; 
make the obstacles that the urban areas face, pose great challenges for studies and research. In 
addition, JUTP facilitates every data collection and development plans, aiming to guaranty the 
sustainability of the communities according to the constructive and architectural plans, that take into 
consideration the specificities of the field and the identity of the society. 
Terms and Conditions of Publication: 

mailto:jutp@democraticac.de
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1- The journal is open to all research in the fields of urban planning and space, as well as the information 
systems of architecture,geography and environment, that are written in Arabic, English, French, Turkish, 
German, Italian and Spanish. 

2- Every research candidate should Commit to objectivity in his researchand respect the rights of 
intellectual property and scientific honesty, and most of all renunciate any conduct that would prejudice 
his scientific research. 

3- The researcher must have at least a master's degree or be subscribed on a Philosophy Doctorate or 
having a PhD graduation. 

4- The article expresses the opinion of its own authorwho has the full responsibility about it and does 
never express the opinion of the JUTP. 

5- Every submitted article should be original, unpublished, and not under consideration by another journal, 
neither home nor aboard, before getting a prior agreement from the scientific and editorial team of the 
JUTP. 

6- The submitted article should never be a part of a master’s dissertation or a PhD thesis, or a part of a 
yet published research /article/book… 

7- The articles are printed in black and white 
8- Two abstracts in two languages (one of which should be Arabic, and the other in the language of the 

article) should be attached to the article, length of which should not exceed one page for every abstract 
9- The publication material should be written in Microsoft Word formatwith the Traditional Arabic font, and 

having as size 15 for the body and 13 for the margins,whereas for articles written in Latin characters 
(which language is either French or English or German ...) the font should beTimes New Romanwith 
a size of 13 for the body and 11 for the footnotes and citations). 

10- The whole material of a research should be between 15min and 20max pages of A4 format 
(references and annexes included). 

11- Margins should be 2 cm from the four borders of every page of the article. 
12- Assignments, notes and references should be automatically added at the end of the articles 

(endnotes, references list, annexes), being numbered sequentially as they appear in the text. 
13- Once a reviewing report received, every researcher should agree and apply all the necessary 

modifications that are required by the scientific committee members or the editorial team of the journal 
JUTP. 

14- The research project shall be automatically cancelled if the researcher does not respond within 
one month of the date of the last electronic communication between him and the editorial team. 

15- The JUTP shall publish only the article in which all the conditions are fulfilled, and the editorial 
team has the right to postpone its publication to a later number when necessary. 

16- The sent research projects to the JUTP,are never referred back to the researchers, whether 
published or not. 

17- The researcher, whose article is published in the JUTP journal, is given an electronic copy of 
the issue, as well as an approved certificate from the editorial team of the journal, stating that his 
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research is accepted for publication and mentioning the date of publication and the Volume/Issue of 
the JUTP. 

18- The editorial board of the JUTP disclaims any infringement of intellectual property rights. 
19- The publication material should be sent as an attached file to the e-mail of the journal: 

jutp@democraticac.de, 
 :األمانة

 د. اسماء قواسمية 
 د. باسكال جانين

 هاني بالل-الباحث هاني تورغي  :واإلخراج الفنيالتنفيذ 
Journal indexing 
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 االقتصادي وميكانيزمات صناعة السياحة يف املناطق اجلبليةالتنوع  
 –منوذج منطقيت وادي عبدي ووادي االبيض األوراس  

Economic diversity and mechanisms of the tourism industry in 
mountain regions 

Model of the Ouadi Abdi and Ouadi Al Abyad Aures regions 
   براقدي سليم      الدكتور 2      مــــدور وليــــــــد  الدكتور1

               3جــــــــــامعة قسنطينـــــــــة  1.2

 امللخص:  

تعد منطقة االوراس من بني املناطق اليت عانت ومنذ فرتة بعيدة وال زالت  تعاين من عدة مشاكل وصعوابت،  رغم ما هلا  

من  خصائص طبيعية متميزة واليت تشكل كياان جغرافيا واقتصاداي واجتماعيا منسجما تتمثل يف اجملاالت اجلبلية واليت هلا  

تشمل املراكز واملدن الصغرى، واليت تعرف نزوحا سكانيا مستمرا، مت تصنيفها حسب    تركيبة عمرانية، طبيعية وجمالية خاصة

املتعلق ابلتهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة كمناطق حساسة تتطلب أخذها    20/01من قانون    14و    12املادتني  

كاملية الضرورية حلمايتها، وترقية مراكز  بعني االعتبار من حيث االهتمام بظروف املعيشة للسكان، وحتديد األعمال الت

للحياة وإقامة التجهيزات واخلدمات الضرورية للعيش يف هذه املناطق ، فك العزلة بتحسني شبكات املواصالت واالتصاالت 

لرتفيهية  السلكية والالسلكية واالستغالل األفضل للموارد احمللية بتطوير الصناعات التقليدية و السياحية البيئية واألنشطة ا

 اليت تالئم االقتصاد اجلبلي .  

وقد حاولت أدوت التهيئة والتعمري والسيما املخططني الوطين و اإلقليمي للتهيئة والتعمري األخذ بعني االعتبار          

القاعدية  األفاق التنموية والتخطيطية هلذه اجملاالت على خمتلف املستوايت من خالل ترقية املراكز احلضرية وتدعيم اهلياكل

يف هذه املناطق وتشجيع االستقرار السكاين هبا، كما عملت الدولة من خالل التقسيم اإلداري إىل حماولة زايدة عدد  

البلدايت اجلبلية هبدف التحكم أكثر يف هذه اجملاالت، حيث تطور عدد البلدايت اجلبلية يف والية ابتنة يف التقسيم   

املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف   04/03ع يفرتض أن يرفع عددها. وقد جاء القانون ، ويف التقسيم اإلداري املتوق1984
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اليت عرفت املنـاطق اجلبلية كفضاءات جيب ترقيتها وتستفيد مبوجب هذا القـانون  11إطار التنمية املستدامة وحسب املادة 

 من كامل التدابري املخصصة هلا. 

إن التنمية يف اجملاالت اجلبلية   يف إقليم االوراس ومن خالل الربامج الوطين حتاول دوما جعلها جزءا متكامال معها،           

إال انه البد من االعرتاف أبهنا جماالت مميزة "حساسة " بواقعها اجلغرايف ومؤثراهتا الطبيعية، حيث تعد منطقة األوراس من  

 ال شك أبهنا تعرف ظاهرة التعمري والتنمية اجلبلية واليت ميكن ان تكون نطاق سياحي وجمال مستدام. بني تلك اجملاالت اليت  

لذا تعترب منطقة االوراس الوحـدة اجملالية، والوحدة البشرية التارخيية األكثر أمهية يف الشرق اجلزائري، وهذا من خالل          

 ر هبا، واليت تتطلب بعث للسياحة املستدامة ابملنطقة.   املؤهالت الطبيعية والرتاث العمراين اليت تزخ

ومن خالل ورقة حبثنا، سنتطرق اىل التنوع االقتصادي ومدى خلق صناعة سياحية مستدامة، واستخدام السياحة اجلبلية      

ة اليت متتلك املصادر كمحرك حيقق التنمية اإلقليمية املتوازنة ويسمح ابلنهوض ابملستوى املعيشي للمناطق اجلبلية والريفي

 واملوارد السياحية هبذه األقاليم. 

 السياحة اجلبلية، التنوع االقتصادي، االوراس، الصناعة السياحية، التنمية املستدامة.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The region of Auras is one of the areas that have suffered for a long time and still suffer from 

many problems and difficulties, despite their distinct natural characteristics, which form a 

geographically, economically and socially consistent entity in mountain areas, which have a 

physical structure, natural and special, including the centers and small cities, Which are defined 

as Article 12 and 14 of Law 20/01 on urbanization within the context of sustainable 

development as sensitive areas that need to be taken into account in terms of attention to the 

living conditions of the population, the identification of the complementary work necessary to 

protect them, Life and the establishment of facilities and services necessary to live in these 

areas, the isolation and the improvement of transport and telecommunications networks and 

better exploitation of local resources to develop traditional industries and environmental 

tourism and recreational activities suited to the mountain economy. 

        The planning and reconstruction tools, especially the national and regional planning and 

reconstruction planners have tried to take into account the development and planning horizons 

of these areas at various levels through upgrading the urban centers and strengthening the basal 
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structures in these areas and encouraging population stability. The mountain municipalities in 

order to control more in these areas, where the number of mountain municipalities in the state 

of Batna in the division of 1984, and in the administrative division expected to increase their 

number. Law 04/03 on the protection of mountain areas in the context of sustainable 

development and article 11, which defines mountainous areas as spaces to be promoted and 

benefits under this law from all the measures allocated to it. 

         The development in the mountainous areas of the Auras region and through the national 

programs is always trying to make them an integral part. However, it must be recognized that 

they are distinct areas that are sensitive to their geographical location and natural effects. The 

Auras region is one of those areas that undoubtedly know the phenomenon of reconstruction 

Mountain development, which can be a tourist range and a sustainable field. 

        The region of Auras is considered to be the most important historical unit in the Algerian 

east. This is due to its natural and architectural heritage, which requires a revival of sustainable 

tourism in the region. 

     Through our research paper, we will address the economic diversity and the extent of 

creating a sustainable tourism industry, and the use of mountain tourism as an engine that 

achieves balanced regional development and allows for the improvement of the standard of 

living of mountainous and rural areas. 

Keywords : mountain tourism, economic diversification, Auras, tourism industry, sustainable 

development. 

 :  مقدمـة  

تعترب صناعة السياحة احدى الظواهر اهلامة يف القرن العشرين وهلذا مسي القرن العشرون "بقرن السياحة"، ويعترب القرن       

 ]1 [احلادي والعشرون هو قرن "صناعة السياحة"، ألن صناعة السياحة ستكون أكرب صناعة يف القرن احلادي والعشرين.  

ة طبيعية، ثقافية واجتماعية ثرية ومتنوعة، حيث لكل مدينة متتاز خبصوصيات معينة  متتلك منطقة األوراس مؤهالت تراثي

تساهم بدورها يف ثراء الرتاث احمللي للمنطقة وتساهم يف وتساهم يف الوقت نفسه يف رفع قيمة اإلقليم األوراسي وابلتايل دعم  

والذي   ]2 [(  SDATط التوجيهي لتهيئة السياحة )السياحة الوطنية  وذلك حتقيقا للمحاور الرئيسية اليت يتضمنها املخط

، وتتمثل هذه احملاور يف ترقية اجلزائر 2025مليون يف أفق  2.5والذي يرمي إىل رفع عدد السياح إىل  2008أطلق يف 
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كوجهة سياحة مفضلة، وتطوير املراكز السياحية ذات املستوى العاملي، وترقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وتشجيع  

 اإلستثمار يف القطاع السياحي. 

 االوراس جماليا:  -1

 املوقع: -

جغرافيا: تقع يف قلب االوراس وتنتمي إىل سلسلة جبال األطلس الصحراوي ضمن جمال والية ابتنة، وتشكل منطقة وادي 

عبدي ووادي االبيض نطاقا انتقاليا بني النطاق اجلبلي )األطلس الصحراوي( والصحراء فالوحدة الطبيعية املتضمنة هلذه 

 ي وادي عبدي ووادي االبيض.املراكز هي حوض

  61من البلدايت واليت تنتمي إداراي إىل والية ابتنة وتضم إمجايل عدد البلدية يقـدر بـ  12إداراي: منطقة الدراسة واملتضمنة  

دائـرة، و هي تقع يف اجلنوب الشرقي للوالية، وهي ذات امتداد الشمال الشرقي حنو اجلنوب الغريب، ويعترب   2بلديـة و 

من مقومات منطقة وادي   RN 31من مقومات منطقة وادي عبدي والطريق الوطين رقم  RN 87ريق الوطين رقم الط

م،   150االبيض، حيث يؤمن الربط بني خمتلف مناطق احلوضني، والذي يربط مدينة ابتنة مبدينة بسكرة ابمتداد يقــدر بـ 

 و خيدم اغلبية بلدايت املنطقة.  
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: هي كل الفضاءات املشكلة من سالسل و/أو من كتل جبلية واليت تتميز خبصائص جغرافية كالتضاريس  املناطق اجلبلية   - 2

والعلو واالحندار، وكذا كل الفضاءات اجملاورة هلا واليت هلا عالقة ابالقتصاد وبعوامل هتيئة اإلقليم وابألنظمة البيئية للفضاء 

 ]3 [رها مناطق جبلية .  اجلبلي املقصود واليت تعد بدو 

 ( أصناف:  4وتصنف املناطق اجلبلية إىل أربعة )

 مناطق جبلية عالية.  -

 مناطق جبلية متوسطة العلو. -

 مناطق سفوح اجلبال.  -

 مناطق جماورة.   -

 مقومات السياحة االقليم:  -3

 ترتكز السياحة على جمموعة من املقومات ندرجها فيما يلي:    

01 
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 الطبيعية: التنوع يف استغالل اجملال  املقومات-3-1

متثل كافة الظروف اليت تشكل مقصدا للسائحني للتمتع جبمال الطبيعة واالبتعاد عن التلوث واالزدحام وتوثر األعصاب  

 يلي: اليت تتسم هبا احلياة احلضرية، وتشمل ما 

املناخ: يفضل السائحون اجلو املعتدل اجلاف حيث يكون االنتقال إىل املناطق الدافئة شتاء، واملناطق اجلبلية  -

 وشواطئ البحار صيفا. 

احلمامات املعدنية: سواء ابلنسبة للمرضى قصد العالج، أو األصحاء الذين يرغبون اللجوء إىل مكان تتوفر فيه    -

 أسباب الراحة واملتعة.

 مغرايت طبيعية أخرى مثل شواطئ البحار واجلبال والصحاري.  -

قليم  حتضى منطقة الدراسة مبشاهد جغرافية استثنائية، وكوارد طبيعية متنوعة، جتعلها متفردة عن ابقي جماالت الواقعة يف إ     

الوالية، تتخزن مقومات حضارية عريقة تطورت مع استقرار اإلنسان ابجلبال منذ أزيد من آالف السنني، كل هذا جعل 

هذه اجلبال تعكس قيمة بيئية واقتصادية نوعية،  

كما جعلها حمط اهتمام علمي ملختلف الدراسات 

 واألحباث، ومن ضمنها دراسات التهيئة والعمران.

 الزراعية:املصاطب  -أ

تتميز منطقة الدراسة بنظام املدرجات الزراعية، 

واليت تتشابه  مع املناطق الواقعة يف األطلس 

الصحراوي، تظهر ميدانيا متناسبة عكسيا مع االحندار، تزداد 

املنطقة جندها ونتيجة لطبيعة  [4]مساحتها كلما نقص ،

االحندار ، ضيقة على مستوى وادي عبدي) بوزينة، ثنية العابد،  

امتزاج البيئة الجبلية مع المصاطب الزراعية أريس ( : 01الصـورة رقم )
 االحتفاليات الموسمية

الواحة الجبلية )تناغم الجبل (: 02الصورة رقم )
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م، بينما تظهر أكرب يف منطقة وادي األبيض نتيجة االحندارات اليت 250حيث ال يتعدى مساحتها    منعة، تيغرغار(،

(01متيز سفوح هذا احلوض. )الصورة رقم   

نتقايل بني األطلس الصحراوي والصحراء، وتظهر يف اجلهة اجلنوبية من  متثل ضمن النطاق اجلبلي االالواحة اجلبلية: -ب

)بلدية غسرية، تيغرغار(، وتتضمن مستوايت من التدرج النبايت، السقف األعلى خيص شجر النخيل، الذي ميثل  احلوضني

من األشجار املثمرة،   الطبقة العليا املتيح للظروف املناخية ويساعد على االستظالل، والذي يسمح بوجود مستوى اثين

 .02الليمون، املشمش، الرمان،...، وأخري جند الطبقة املومسية اخلضروات. واليت توضحها الصورة رقم  

ينتشر هذا النوع يف اجلهة الشمالية من  السهل:  -ج

وادي األبيض، حيث منطقة الدراسة خاصة منطقة 

يظهر جليا يف بلدية أمشول، ذات مساحات شاسعة  

ومنبسطة، إضافة إىل العامل املناخي املساعد، عكس  

ما هو عليه يف اجلهة اجلنوبية من منطقة الدراسة. 

 . 03الصورة رقم 

 استصالح اجملاالت الغابية:  -د

من خالل البحث امليداين، اتضح تواجد مساحات مستصلحة مستغلة يف الزراعة على حساب األراضي الغابية، ومن خالل  

االستجواابت مع السكان احملليني، وتبقى هذه 

العملية حمدودة نظرا للتكاليف الباهضة لالستصالح  

نسبة املساحة  يف هذه اجملاالت الصعبة، وقدرت 

 [.%6.68املستصلحة من إمجايل املساحة الزراعية

 وتوضح شكل االستصالح.  04. والصورة رقم ]5

 املقومات التارخيية واألثرية: - 3-2

االستغالل الفالحي السفوح منطقة وادي األبيض: (03الصـورة رقم )  

الغابية في زراعة األشجار المثمرة االستصالح المجاالت(: 04الصورة رقم )  
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تعترب املقومات التارخيية و األثرية مغرايت سياحية هامة، فالتعرف على احلضارات والتاريخ اإلنساين له متعة ذهنية رفيعة،   

اثر انعكاسا للحضارات وامتدادا للتطور واملعرفة اإلنسانية، ويضم العامل معامل أثرية تتفاوت يف أمهيتها، و توجد  حيث أن اآل

 ]6 [يف مصر أهم جمموعة أثرية يف العامل كاألهرامات.

 عمران جبلي مميز: أصالة الرتاث احمللي-1- 3-2

ومتكاملة، جتمع بني الطبيعة )اجلبل( والعمران )الدشرة(، أنتجها اإلنسان  يزخر إقليم االوراس مبؤهالت سياحية متميزة 

االوراسي عرب اتريخ طويل، ميكن أن تلعب دور يف التنمية احمللية ابملنطقة، إذ أحسن استغالله، وتثمينه، ورغم املؤهالت اليت  

 ن استغالهلا قصد النهوض ابالقتصاد احمللي. تتمتع هبا املنطقة، فإهنا تتعرض لإلمهال، وتعاين من مشاكل متعددة حتول دو 

 

تضم منطقة الدراسة على جمموعة من املداشر املتواجدة على ضفيت وادي عبدي ووادي األبيض، وصنف العديد منها   

ضمن الرتاث الوطين واليت ميكن أن تلعب دورا يف السياحة احمللية والوطنية، إذا وجدت االهتمام الالزم من طرف السكان  

 (06-05رقم    )الصورسلطات احمللية. وال

 

 

 

 

 

 

 املوارد احمللية حسب األمهية مبنطقة الدراسة:  -2- 3-2

(: وادي بوزينة )منظر طبيعي(06(: قرية تـــــاقوست                                   الصورة رقم )05الصورة رقم )  
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ل املوارد احمللية مهمة يف املنطقة لو أحسن استغالهلا، وتوظيفها يف  هناك ترابط بني اجملال الطبيعي واجملال املبين الذي جيع

 تنمية املنطقة.

 (: ترابط املوارد احمللية ابجملال الطبيعي.01اجلدول رقم )

 الرتاث املبن  املناظر والثروات البيئة)الطبيعة( 

 اجلبل    -  

 املصاطب الزراعية  -

 املناظر الطبيعية واملخانق  -

 الغابة  -

 

 املواقع التارخيية  -املداشر              -

 القرى اخلصوصية -الزوااي واألولياء      -

 األسواق احمللية -

 اجملتمع احمللي  -

 مواد الصناعة التقليدية  -

 اهلوية احمللية  -

 أنظمة اإلنتاج احمللي -

 املشمش -التفاح        -

 التني  -اجلور         -

 العسل -الزيتون        -

 

 املوارد ذات اخلصوصية  العادات والتقاليد و الذاكرة اجلماعية 

 

 املواقع األثرية مبنطقة الدراسة:-3- 3-2

 ]7 [،     2011للجزائر األثري  األطلس يف مدونني اترخيي ومعلم موقع 540 من أكثر على ابتنة والية إقليم حيتوي 

تزخر املنطقة برتاث ضخم من أاثر وبقااي حضارات عريقة منذ القدم يصعب التمييز بني حلقاهتا، وبني من صنعوها ، ويبقى  

موقعا اثراي  80الكثري منها حتت سطح األرض، يوجد يف إقليم دائرة أريس القدمي الذي يضم جمال الدراسة كامال حوايل 

 ]8 [األوراسي، وميكن تصنيف هذه اآلاثر املوجودة حاليا والبارزة إىل: من خمتلف احلضارات اليت مرت على اجملال 

أاثر أبنية حصون وقالع، آاثر جتمعات وقرى فالحية، أاثر سواقي املياه املعلقة واحملفورة يف الصخور والكهوف، أحواض  

 هم املواقع ابملنطقة:املياه والصهاريج ومعاصر الزيتون، حفرايت على الصخور متثل مقابر أبغطيتها، وتتمثل أ

 منطقة أريس: بقااي أبنية قدمية حماذية للمستشفى القدمي املوجود على جانب الطريق الرئيس لقرية أريس السقي.  -
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 .31بلهود: على الضفة اليمىن للوادي األبيض أاثر بناية كبرية مستطيلة الشكل، تقع أسفل الطريق الوطين  -

 الصخر على الضفة اليمىن للوادي.تيغامنني: بقااي ساقية حمفورة على  -

 م يف الضلع. 9وادي عبدي: بناية مربعة الشكل حبجارة ضخمة -

 نرذي: بقااي منشئات فالحية يف السهل األعلى لنرذي. -

 منعة: بقااي ااثر ساقية حمفورة يف خانق اتسريفت.  -

 شناورة: صهريج كبري حلجز مياه الينابيع لوقت احلاجة والسقي يستعمل حلد االن. -

 م27كوت: الصهريج الكبري املستعمل للسقي ت -

 تغيت: كتاابت قدمية منقوشة على الصخر -

 غسرية: جمموعتان سكنيتان عل ضفاف ملتقى واد القصر.  -

كل هذه اآلاثر تربز األمهية التارخيية للمنطقة، واحلضارات اليت تعاقبت عليها، واليت ميكن ان يكون هلا دور يف تنمية املنطقة 

 مارها يف تنمية هذا اجملال اهلش، ومن املواقع واملعامل املصنفة مبجال الدراسة موضحة يف اجلدول املوايل:إذا أحسن استث

 جمال الدراسة يف املصنفة واملواقع املعامل  (: قائمة02اجلدول رقم )

 اتريخ التصنيف احلقبة نوع التصنيف التعيني البلدية

30/01/1928  موقع طبيعي قرية بوزينة بوزينة  

30/01/1928  موقع طبيعي قرية اتقوست  بوزينة  

30/01/1928  موقع طبيعي مضيق غويف غسرية  

30/01/1928 معاصر صرح )مبين(  دار مدور عزوي  إيشمول  

27/06/1993 حديث صرح )مبين(  خمزن ابلول منعة  

30/01/1928  موقع طبيعي قرية منعة  منعة  

تيغامننيمضيق  تيغامنني 30/01/1928  موقع طبيعي   
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30/01/1928  موقع طبيعي قرية امنطان تيغرغار  

27/06/1993 حديث صرح مبين خمزن ايقلفن تيغرغار  

 املصدر: مديرية الثقافة لوالية ابتنة

 املقومات االجتماعية والدينية: - 3-3

شكل الفنون الشعبية بطبوعها املختلفة، الثقافات والعادات تتمثل املقومات االجتماعية يف طريقة حياة الشعوب وسلوكها يف  

لدى السكان. أما املقومات الدينية فتشمل األماكن املقدسة واآلاثر الدينية كاملساجد واملواقع املقدسة ومن بني املواقع 

 املتواجدة يف منطقة الدراسة مسجد سيدي بلعباس مبنعة والزاوية القادرية. 

 ة واخلدمية: املقومات املادي-3-4

تتمثل يف مدى توفر البىن التحتية اهلياكل القاعدية، ابإلضافة إىل خمتلف القطاعات الصناعية، التجارية، البنوك والعمران،  

فضال عن اخلدمات املكملة كالربيد، اإلطعام، االيواء، النقل مراكز الرتفية والوكاالت السياحية. وتضم جمال الدراسة البىن  

 ة:  التحتية التالي

 الشبكة الطرقية وكثافة االستعمال إبقليم الدراسة: -

تعد كثافة االستعمال مؤشر على األمهية الفعلية حملاور الطرق يف اإلقليم، وعلى أمهية عالقات املراكز فيما بينها، ومع   

 ]9 [ التجمعات الثانوية.

 مبجال الدراسة : الطرق حالة-

 املوايل: اجلدول يوضحه كما واحلركة للسري  صاحلة  الدراسةاملوجودة يف جمال  مجيع الطرق

 البلدايت جمال الدراسة حالة الطرق(: 03اجلدول رقم )

 التعيينات ( (%نسبة التغطية   الوضعية االرتباط

 31الطريق الوطين  100 جيدة بسكرة  - اريس  -ابتنة 

 87الوطين الطريق  100 جيدة بسكرة - منعة  -ثنية العابد   -ابتنة
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الشمرة  -تكوت – غسرية  5الطريق الوالئي  100 حسنة   

دوفانة  -املدينة  -اريس  45الطريق الوالئي  100 حسنة   

87الطريق الوطين  -احململ  /أ54الطريق الوالئي  100 متوسط   

87الطريق الوطين  -اريس /ب54الطريق الوالئي  100 حسنة   

اتقوست منعة ط.و  -بوزينة-87وطينطريق 

87 

/س54الطريق الوالئي  100 جيدة  

 املصدر: مديرية التهيئة العمرانية لوالية ابتنة.                                                               

مقعد، من خالل اخلريطة  30: وتتم بواسطة حافالت النقل اجلماعي اليت ال تتعدى عدد املقاعد النقل ابحلافالت -

للحافالت يف منطقة الدراسة حيث يتضح أن اجتاه وحجم احلركة حنو  ( يتضح حجم عدد الدورات اليومية 02رقم )

 87و ط.و  31مدن ابتنة، أريس و بسكرة بواسطة النقل اجلماعي، حيث يعترب احملورين الرئيسني جملال الدراسة ط.و

 مهزة وصل من الشمال حنو اجلنوب ابلنسبة لسكان اجملال املدروس.
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عوائـق وعراقيل تقف يف  وابلرغـم من اجملهودات اليت بذلت لتنمية هذه املنـاطق إال أن هناك عدة السياحة الرتاثية:-3-5

وجه تنمية وترقية هذه املداشر، من أمهها العامل الطبيعي والعقاري والوازع الثقايف، هذه املراكز الرتاثية وإن مت االهتمام هبا  

اثية اليت عرفها الصندوق الوطين لصون الرتاث التارخيي: "أبهنا جتربة السفر إىل األماكن واألنشطة وتوظيفها يف السياحة الرت 

 اليت متثل أصالة قصص الناس من املاضي واحلاضر اليت تشمل التاريخ والثقافة واملوارد الطبيعية ". 

 

 (02) الخريطة رقم
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 ميكانيزمات صناعة السياحية مبنطقة االوراس:-4

اجلبلية والريفية إحدى القطاعات املهمة وأكثرها قدرة على حتقيق تنمية حملية ابالوراس إذ ميكن أن تشكل  متثل السياحة 

 قاطرة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

وبذلك ميكن تنمية هذا النوع من السياحة عرب حمورين السياحة اجلبلية والسياحة القروية، نظرا ملا تكنزه املنطقة من مؤهالت:  

 شاهد والثروات البيئية، الرتاث املبين التقليدي واملعمار القروي خصوصيات بشرية ومهارات وعادات حملية، ... امل

 الرفع من مستوى البنيات التحتية واخلدمات. -أ

من اجل خلق الظروف املالئمة لالستثمار يف اجملال السياحي جيب أن تتضافر جهود القطاعية اخلاص والعام، بدءا من 

 البنيات التحتية كالطرق وخمتلف الشبكات وصوال إىل وضع خمططات وبرامج لالستقطاب السياحي. توفري 

 إقامة مشاريع لتثمني املوارد احمللية: -ب

 تثمني املنتوج الفالحي احمللي:  -

املنتجات اليت تنفرد هبا  انطالقا من التنوع الكبري يف اإلنتاج الفالحي الذي تتميز به املنطقة، إضافة إىل خصوصيات بعض 

املنطقة كالرمان، التفاح، املشمش، التني، ...، جيب تنمية القطاع الفالحي عرب التغلب على املعيقات، وتثمني املؤهالت 
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اليت تتوفر األوراس، عالوة إىل تكثيف اإلنتاج، مع تطوير تربية املاشية ومثني مؤهالت هذا القطاع بتنظيم مندمج وتسيري  

 رشيد.

 جانب خلق وتنويع فرص التسويق والرتويج احمللي " عيد التفاح، عيد املشمش"، بغية تثمينها أوال ومساعدة املنتجني إىل 

احملليني على تسويق منتجاهتم يف أحسن الظروف اثنيا، وذلك عن طريق أنشاء تعاونيات جيمع فيه منتجو املصنوعات  

صة يف بيع املنتجات احمللية كالعسل والتني اجملفف واملشمش اجملفف التقليدية مبختلف أنواعها، إىل جانب حمالت متخص 

 وخمتلف املنتجات الفصلية.

 تثمني املوارد الثقافية، الصناعات التقليدية ومواسم األضرحة والزوااي:-

ملواسم والزوااي..،  تكتنز املنطقة ترااث ثقافيا مهما يتمثل أساسا يف املعمار احمللي والفنون الشعبية الصناعات التقليدية وا

ويقتضي أتهيل قطاع الصناعة التقليدية وتثمني املنتوج التقليدي احمللي، تعزيز املهارات احلرفية للسكان احملليني عن طريق  

تكوين وأتهيل الشباب احمللي من الصنفني وإدراج ختصصات هلذا القطاع يف مراكز التكوين املتواجدة يف املنطقة، لتوفري 

 رية الكفأة لتطوير املنتوج احلريف احمللي وتقوية تنافسيته.الطاقات البش

: حيتفل سكان العديد من مناطق االوراس كل سنة بدخول فصل الربيع األمازيغي مبهرجاانت دخول املهرجاانت احمللية -

طول مسارات  فصل الربيع الذي يتميز بطابع ثقايف سياحي، حيث يقوم سكان املنطقة بفتح معارض مفتوحة على 

املداشر، تشمل األدوات واملالبس التقليدية وكذا بعض املأكوالت التقليدية. وخيتتم هذا املهرجان بلعب الرجال للعبة 

 تسمى " هكورث " وزايرة ملوقع أثرية وأضرحة، وحماضرات ألساتذة جامعني، واختصاصيني يف الرتاث.

 بلي: األمثل للمداشر ابجملال اجل  التطوير إسرتاتيجية -ج

 : 04 اجلدول رقم يف لنمط الدشرة واملتمثل احلضري  للتطوير كإسرتاتيجية التقليدي  للعمران قيمة إعطاء ميكن
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 مالحظات تفاصيلها المجاالت 

 على مستوى الدشرة

 التراثية المباني تأهيل وثقافية تاريخية قيمة الدشرة اعتبار ثقافية

 تاريخ تروي كمعارض

 الدشرة 

 من للدشرة االجتماعية البنية إحياء اجتماعية

 لتحقيق عمل فرص إيجاد خالل

 اشتغال استمرارية

 

 المباني وتأهيل االقتصادية التنمية اقتصادية

 والوطنية المحلية السياحة لجذب

 

 التحتية و البنى بالخدمات االرتقاء -1 عمرانية 

 النسيج من تهرء ما بناء إعادة 2-

 وصيانة المباني تأهيل إعادة 3-

 الجوامع

أو  والتاريخية التراثية والمباني

 المباني العامة

لربط  الحركة منظومة تنظيم إعادة 4-

 الحضرية بالمراكز العمرانية المعالم

لحماية  المشاة حركة  على التأكيد 5-

 السياحي األشغال ودعم المباني

بعض الدول   في حصل كما -

 الدور وتحول تلك المجاورة

 مقاهي تراثية )المغرب( إلى

 كأسواق منها يستفاد أو -

 تراثية.

السلع والصناعات  تعرض

 التقليدية

 تلك من االستفادة باإلمكان -

 كأماكن أو كمتاحف المباني

 الثقافي. للتجمعات

 مستوى على

 النسيج

 المحيط بالدشرة

 من المراكز الحضرية اعتبار -1 ثقافية

 من التغييروعدم  الثقافية المراكز

 الثقافية معالمها

 الثقافي بالمستوى االرتقاء 2-

 في المجتمع دور للتجمعات وتعزيز

 في الثقافية على المعالم الحفاظ

 المراكز

 الثقافي  الموروث على الحفاظ 3-

 التراثية والحرف والصناعات

 

  االجتماعي التفاعل دعم اجتماعية

 السياحي االستعمال تشجيع-1 اقتصادية

 االستعمال على الحفاظ والترفيهي مع

 السكني
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اجتماعية  ثقافية عمل فرص توفير 2-

 التراثية الحرف إلى إضافة

والنسيج  الطراز على المحافظة -1 عمرانية 

 للدشرة.  كمحتوى الحضري

 لمشاة حركة منظومة في التكامل 2-

 بين

 .المحيط والنسيج الدشرة

 المتاحة األراضي استغالل 3-

 كفضاءات خارجية.

 ربط طريق عن وذلك

 المشاة بطرق حركة الدشرة

 وتحويل بعض رات و السيا

 .فقط مشاة إلى المناطق

 من إعداد الباحث: ابعتماد على جمموعة من املراجع والتحقيق امليداين.

 إنشاء بنيات سياحية )فنادق، بيوت شباب، خميمات جبلية(.-د

 السياحة اجلبلية يف االوراس وإدماجه يف حميطه اختاذ إجراءات أمهها:تتطلب تنمية 

 إنشاء هياكل استقبال. -

 استغالل املساكن التقليدية واملعمار احمللي يف انتعاش السياحة القروية والبيئية.  -

مبنطقة  إعداد برانمج للرتويج السياحي، ترتكز على لوحات إشهارية متواصلة ومنظمة، تربز أهم حماور النشاط  -

 االوراس:

 ترويج وانتعاش التنشيط السياحي. -

 إنشاء أشكال جديد من اإليواء وإحداث منازل تقليدية لالستقبال. -

 وبذلك املشاريع اليت ميكن اجنازها تتمثل يف: 

 الرتكيز على السياحة العائلية مثل املغرب. -

أن ترتكز االستثمارات السياحية على  مراعاة خلصوصيات املنطقة ذات الطابع القروي احمللي احملافظ، يستحسن  -

تطوير السياحة العائلية، وذلك من خالل إقامة غرف جمهزة وجتهيزات الطبخ والرتفيه واستقبال األسر مهما كان  

 أعداد أسرها.

 ميكن خلق مكاتب لتسهر على تنظيم الستقبال السياح من طرف األسر. -
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 جبلية ويقصدها الزوار يف فصل احلر.  إنشاء مسابح وجتهيزات أمرا حموراي مادامت املنطقة -

 وميكن هلذه املشاريع أن تعود إجيااب من خالل حتقيق األهداف التالية:

 جلب السياح إىل املنطقة سيساهم يف توفري فرص الشغل والقضاء على البطالة.  -

 بتنشيط السياحة ستتم املسامهة يف تثمني املوارد احمللية اليت تزخر هبا املنطقة.  -

 الرفع من مداخيل السكان احملليني. -

 .   وتقوية ارتباطهم ابجملال اجلبلياستقرار السكان  -

ويبقى أتهيل العنصر البشري ابألوراس أحد املرتكزات األساسية من اجل حتقيق تنمية حملية مستدامة ومندجمة، فال مشروع  

حلقيقة تقتضي تنمية اجملتمع مبختلف مكوانته واليت تتبعه  سياحي بدون تنمية واستثمار للموارد البشرية، إن التنمية السياحية ا

 تنمية اجملال وإدماجه وفق مقاربة تقلص الفوارق االجتماعية واجملالية.

تبقى السياحة اجلبلية منوذجا تنمواي جيب إدماجه يف إطار منظومة اقتصادية ترتبط عناصرها الوظيفية مبجموعة من األنشطة  

هوم السياحة اجلبلية إذن مفهوم ديناميكي ابعثها التسيري العقالين الرشيد، البنيات التحتية، دور األخرى احملفزة هلا، فمف

 الفاعلني ومن ضمنها املهاجرون يف اخلارج واجملتمع املدين.

ى اجملهود  غري انه أمام االفتقار إىل اخلطة التنموية الشاملة على صعيد هذه اجملاالت اجلبلية، وعدم وجود تنمية تشاركية، يبق

املبذول ضعيفا خللق أرضية تنموية يف خدمة السياحة، كما يصعب معه الوصول إىل هذا النوع من التنمية املندجمة يف غياب  

 شروطها املوضوعية وخاصة مع التغريات اليت عرفها اجملتمع األوراسي بصفة خاصة واجلزائري بصفة عامة  

حتضان املشاريع الرتفيهية، نتيجة للمعطيات الطبيعية اليت تؤهلها الستقطاهبا ومدى  غالبا ما تكون املناطق اجلبلية هي األوىل اب

انعكاساهتا االجيابية على املناطق اليت تقام فيها، و على اثر حتليلنا للوضع احلايل اخلاص ابملؤهالت الطبيعية واالجتماعية 

دورا يف اجلانب السياحي، ملا هلا من خصائص طبيعية، مناخية،  والتارخيية والثقافية ملنطقة الدراسة، تبني أهنا ميكن أن تلعب 

تضاريسية، اترخيية  واجلانب الثقايف غري املادي، إضافة إىل أن هذه املنطقة مرتبط ارتباطا مباشرا مع منطقة االوراس بواسطة 

يعي انطالقا من املواقع اليت الرابط بني ابتنة وبسكرة،  وهكذا فإهنا تشكل متحف سياحي طب 87و 31الطـريقني الوطنيني 
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تزخر املنطقة من قلعة ابلـول ، قلعة ايقلفـن، شرفات غويف، دشـرة ) أمنطان، ورقة، منعة ،....( ، إضافة إىل املناظر الطبيعية 

 اجلذابة الذي تتميز بـه إقليم االوراس، وهلذا البد من دعم قطاع السياحة يف املنطقة.

 نصاف اجملايل يف اجلبال: مسامهة السياحة يف حتقيق اإل-5

هتدف السياحة اهلادئة، سواء كانت ريفية ابملعىن العام أو  

ايكولوجية أو فالحية، إىل حتقيق األهداف والغاايت، مما  

جعل الكثريين يصفوهنا ابلسياحة املستدامة، إىل درجة  

السياحة املستدامة، عنواان كبريا  أصبح معها مفهوم 

 يستوعب كل أنواع وفروع السياحة ابألرايف. 

 فمن خالل منشورات املنظمة العاملية للسياحة حول السياحة الريفية، نستشرف ثالثة مبادئ أساسية:  

 : اليت هتدف إىل احلفاظ على األوساط البيئية وعلى توازهنا.السياحة االيكولوجية -

اليت تضمن من وجهة، تنمية األفراد، ومن جهة أخرى، متكني اجملتمع من احملافظة على  ثقافية-االستدامة السوسيو  -

 مقوماته احلضارية والرتاثية، يف ظل احرتام الشخصية احمللية الثقافية واجملتمعية. 

 جيال احلالية واملستقبلية. اليت تضمن تنمية اقتصادية انجعة، بطرق تستجيب حلاجيات األ االستدامة االقتصادية -

 : التخطيط البيئي ملناطق التوسع السياحي -6

إن التخطيط الشامل أيخذ بعني االعتبار العوامل الطبيعية، البشرية، االقتصادية احملللة يف هذه املرحلة مما يدعم ترقية، صيانة   

 وهتيئة منطقة التوسع السياحي.   

املنطقة واملوضع السياحي مبياه الشرب، جتميع وطرح النفاايت الصلبة، تصريف املياه  أما العوامل البيئية فأهنا تتضمن تزويد  

 القذرة، محاية الوسط من التلوث مبختلف أنواعه، تنظيم املرور والتجهيز مبختلف املرافق.     

 بالمقابل لمنطقة الحجاج جبل زاواي (:07الصورة رقم)
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تتمثل يف )الغطاء النبايت، التنوع  محاية النظام البيئي )الرتبة، املاء واهلواء( من التلوث واحملافظة على عناصر هذا النظام واليت 

احليواين(، أيضا محاية السائح من األوبئة ومنه منع انتقال األمراض املعدية ملواطين املنطقة، وعموما فإن تركز السياح يف مدينة  

 .أريس أو حتركهم حنو مناطق أخرى من إلقليم سوف ينجم عنه مشاكل بيئية نتيجة احلركة السياحية من مكان إىل آخر

وابلتايل فالتخطيط البيئي ال يساعد يف حل املشاكل البيئية فحسب وإمنا من شأنه ضمان بيئة مرحية وهادئة عن طريق      

 جتهيز منطقة التوسع السياحي مبا يالءم قيام السياحة وتطورها. 

منطقة التوسع السياحي أبريس، غويف امشول، احململ يشجع  وأن الرتاث التارخيي والثقايف الذي حيدد قوة جلب السياح حنو 

السلطات على محايته. وهناك 

مواقع كثرية تتطلب محاية هذا 

الرتاث كتوفري محاية منتظمة للقرية 

البيضاء وجمموعات املباين القدمية 

 ، منعة، امنطان، ابلول، ... ذات األمهية التارخيية والفنية، اليت جندها يف كل من منطقة تزوكت وتيبحرين وأوالد عيشة 

التنمية السياحة يف هذه املنطقة جيب مراعاة طبيعتها اجلغرافية البيئية كعامل أساسي  تنمية الزراعة لدعم السياحة: -7

وابعتبار املنطقة جبلية يستلزم االعتماد على القطاع األول إىل جانب الصناعات احلرفية لتحقيق االستدامة السياحية يف  

نطقة ال تعترب هدفا يف حد ذاهتا، وإمنا هي وسيلة لتحسني وضع اجملتمع امل هذهأن التنمية السياحية يف  ال والشكهذا اجمل

وابلتايل يعود النفع على اجملتمع كله بصفة عامة بعد ذلك، من خالل االستفادة من املوارد املتاحة، وختتلف    الناحية،يف هذه  

سلوب التنمية املتبع، ففي جمال السياحة الزراعية يف املناطق الريفية يتم االعتماد بصورة  أساليب االستفادة من املوارد تبعا أل

أساسية علي املوارد البيئية احمللية )الطبيعية، االجتماعية، البشرية، العمرانية، ...(، حبيث يتم االستفادة منها يف توفري بيئة  

حتقيق االستفادة من هذا املورد  ىصائص البيئية وبصورة تعمل علاإلضرار خب مالئمة لتقدمي منتج سياحي حملي متميز دون

 .  ألكرب وقت ممكن

 01الشكل  رقم 
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وخاصة يف  هذه النوعية من السياحة يف املناطق الريفية  أتهيل جمال الدراسة سياحيا يتطلب تطبيق ويف هذا اإلطار فإن    

  كل من سهل الردام، تزوكت، أفرا، تبحرين.

 إمكانيات وعوائق الفالحة اجلبلية:(: 05اجلدول رقم )

 مواطن الضعف مواطن القوة 

 موارد مائية مهمة عبارة عن تساقطات وأودية وينابيع -

 ظروف مناخية مالئمة للزيتون.-

وجود أراضي منحدرة قابلة للتشجري وابلتايل محاية الرتبة  -

 واالجنراف.

 جتدر زراعة الزيتون يف اجملتمع احمللي.-

 الطلب على زيت الزيتون احمللي وجودته العالية. تزايد -

 تضرس واحندار شديدان وضعف الولوجة. -

 تعرية قوية.  -

 موارد مائية حباجة إىل تعبئة   -

 بنية حتتية ضعيفة.  -

 كثافة سكانية متزايدة على وسط طبيعي هش.  -

 أمية الفالحني وضعف خربهتم ابألساليب العصرية. -

 العقارية. جتزؤ وصغر امللكيات  -

 ضعف تثمني الزيتون. -

 خماطر إمكاانت 

 ترقية وحتسني    تعبئة املوارد املائية احمللية. -

إمكانية توسيع مساعدات لغرس الزيتون و     -

إدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية وجودة  

 عاليتني.

 االهتمام ابستصالح األراضي املعرضة للتعرية. -

 الزيتون.التأطري التقين للمهتمني بغرس  -

 دعم إدماج املرأة يف قطاع الزيتون. -

 تدهور وضياع الرتبة بفعل التعرية. -

 الطبيعة البنيوية لظاهرة اجلفاف. -

 قطاع الزيتون.ضعف االستثمار العام يف  -

خماطر منزلقات االقتصاد احمللي التقليدي على  -

 الرأمسايل الوطين يف سياق معلوم. 
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 املصدر: من اجناز الباحث اعتمادا على معطيات املنطقة

بفضل االستثمار العمومي واخلاص، سيعرف اجملال اجلبلي االوراسي خمتلف أشكال التعمري ستساهم بشكل أو آبخر يف     

التوسع العمراين وإعادة هيكلة البنيات التحتية للمراكز احلضرية اجلبلية، وذلك هبدف حتقيق تنمية مستدامة للمشاريع  

 متميزة كوجهة سياحية.  السياحة، وابلتايل جعل املنطقة حتتل مكانة 

إن التأهيل اجملايل للجبل والتمركز اهلام ملنشآت االستقبال، جيعل من حركة السياحة خاصة أكثر انتعاشا واستقطااب       

آلالف األسر اجلزائرية ابلدرجة األوىل مث األجنبية اثنيا. األمر الذي يساهم بشكل كبري يف التنمية احمللية جبميع مكوانهتا  

 ماعية واالقتصادية والثقافية.   االجت

 اجلبلي واستدامته:  اجملال تنمية  يف اجلغرايف    دور -8

 يتطلب ذلك لكن اجلبال، تنمية يف بدوره يساهم وجدت أن إن اإلقرتاحية وقوته الشمولية نظرته طريق عن غرايفللج ميكن

 بيئية  ومنظومة خاصة  اجتماعية وجماالت  فيزيوغرافية وحدة يشكل  اجلبلي اجملال لكون نظرا خاصة  ومنهجيات  أدوات منه

 املناطق تنمية يف املتبعة للسياسة  يف انتقاداتنا سلبيني نكون ال  وحىت وهشة.  متجانسة  إيكولوجية  جمموعات من تتكون

 جمرد حبوثنا  تكون ال وحىت مطروح هو ملا البديل تقدم ال جافة انتقادات عن عبارة اجملال هذا يف تدخالتنا تكون  ال وكي

 ]10 [׃يلي مبا القيام  من بد ال هلا دور  وال  تفعيل ال  أكادميية حبوث

 .اجملال يف  وتتنازع تتنافس اليت واملصال  الوظائف خمتلف مع التنسيق ضرورة -1

 أن الدراسات والبحوث هذه وعلى .اجملال ديناميكية فهم هبدف برمته منطقة االوراس تغطي شاملة  بدراسات القيام 2-

 يعرف ما  طريق عن إال  هذا يتم  ولن ...والبيئية،  والقروية واحلضرية والطبيعية واالجتماعية االقتصادية اجلوانب  كافة  تغطي

دعم االستثمار من خالل صندوق التنمية  -

 الفالحية.

تثمني الزيتون ومشتقاته كمنتجات حملية من خالل  

 تطوير اإلنتاج و التحويل والتسويق.
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 هذه على للحفاظ اقرتاحات أي  تقدمي قبل للمشاكل حقيقي تشخيص أجل من وذلك اجلبلية للمناطق املندمج ابلتسيري

 .الثروة

 :طريق عن املتطورة اجلغرافية املعلومات نظم ابستعمال وذلك خرائطية أعمال إىل امليدانية األحباث  خالصات حتويل -3

 للتخطيط  فعالة  أداة تشكل أن  األخرية هلذه ميكن و  به، املوجودة الطبيعية واملوارد للمجال اجلبلي عامة  خريطة إجناز  -

 .االقتصادي 

 ونوعية املمكنة التدخالت أنواع تتضمن وتدهورها استقرارها درجة حسب املتجانسة للمجاالت تصنيفية خرئط  إجناز -

 جمال. لكل املناسبة االستعماالت

  حقيقية  أفكار  تقدم أداة لتكون والبشرية البيئية الديناميكية متثيل ميكن خالهلا  من اليت  اإليكودينامية اخلرائط  استعمال  -

 .اجلبلي اجملال تسيري أجل من

 السكان.  اهتمام يراعي تصور وضع طريق عن وذلك نوعها  كان ما كيف املشاريع كل يف احملليني السكان  إدماج -

 السياحية. املشاريع حوهلا تقام أن ميكن ال  اليت احلساسة  واملناطق النبايت ابلغطاء االهتمام ضرورة -

 السكاين. الرتكز لتقليص متعددة أقطاب خلق ضرورة -

 هبا.  أخل من بكل العقوابت أقصى وتطبيق ابلتعمري، املرتبطة القوانني اجلرأة يف -

 : طريق عن السياحة مومسية مشكل مواجهة -

 السياحي.  املنتوج تنويع -

 واإليكولوجية. اجلبلية ابلسياحة االهتمام -

 : املقارابت من جمموعة تبين خالل من وذلك الفيضاانت من احلماية آليات وضع -

 .انفذة قراراهتا وتكون البلدايت مستوى  على امتداد هلا يكون جمموعة متدخلني جلنة تكوين يف تكمن : سياسية مقاربة -

 .ابملوضوع العالقة ذات التالعبات كل ملواجهة  سياسية جرأه إىل حتتاج قضائية : مقاربة -
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 العمل وتفعيل املهددة املناطق حلماية مائية منشآت وإقامة العمرانية للتهيئة خمططات وضع يف متمثلة  : تقنية مقاربة  -

 .اإلعالمية الناحية من والتحسيس املاء قانون وتفعيل والطرق املائية والقنوات املياه جماري  وصيانة الوقائي

 الفاعلني. ومجيع والباحثني واملختصني واجلمعيات املنظمات إشراك : تشاركية مقاربة -

 تفعيله و مراسيم لتنفيذه. خالل من املناطق اجلبلية قانون  مشروع  تطبيق -

 تفعيله و مراسيم لتنفيذه. خالل من البيئة قانون  مشروع  تطبيق -

 والبحوث  الدراسات هذه وعلى اجلبلي، اجملال ديناميكية فهم هبدف برمته  منطقة االوراس تغطي شاملة  بدراسات القيام  -

تدخل  طريق عن  إال هذا يتم  و لن  ، ...والبيئية و الريفية واحلضرية والطبيعية واالجتماعية  االقتصادية اجلوانب  كافة  تغطي أن

 .كل الفاعلني يف اجملال اجلبلي

التنمية املستدامة هي تنمية تستجيب لالحتياجات احلالية دون تعريض قدرة  : التنمية احلضرية املستدامة للجبال  -9

أجيال املستقبل لتحقيق احتياجاهتا، فهي نظرة طويلة 

املدى ترمي إىل احلفاظ على رؤوس األموال الطبيعية، 

االجتماعية و االقتصادية حىت يتسىن حتويلها لألجيال  

فهي هتدف إىل  القادمة، فباإلضافة إىل العدالة اجملالية 

الوصول إىل عدالة بني أجيال السهل و اجلبال أو  

جوارية بني الريف و احلضر و لكون التجمعات  

العمرانية مراكز انتشار املشاكل إىل درجة أهنا أصبحت  

تشكل عبئا ابلنسبة لبعض الدول فالبد من تطبيق 

 احلسن للمصادر احلضرية على املدى الطويل مبادئ االستدامة عليها ضمن بعد االستدامة احلضرية من خالل التسيري 

وضمان احلد األقصى من االستدامة للموارد الطاقوية و خمتلف العناصر املكونة للنظام احلضري، و لتحقيق مبادئ التنمية  

 ]11 [اقتصاد( بني الثنائيات التالية:  املستدامة يف اجملاالت اجلبلية فالبد من حتقيق التوازانت يف الثالثية)جمتمع، بيئة، 

حضري مركز  

 سهل

 جبل

 تجمع ثانوي

 التوازنات المنشودة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المناطق الجبلية

 )02 رقم ) الشكل
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 جبل -سهل، تل -    1

 ريف أو إقليم   -مدينة - 2   

 جتمع اثنوي  -مركز حضري  - 3   

 أجيال اليوم. -أجيال الغد -4

 خالصة:

ومقومات  يزخر إقليم االوراس مبقومات سياحية عديدة ومتميزة سواء كانت مقومات اترخيية وأثرية كاملداشر والقالع    

البيئات الطبيعية، والتضاريس اجلبلية والوداين فهي مناسبة الستقطاب العديد من  طبيعية تتمثل يف تنوع املناخ وتوفر خمتلف

 بشكل ملموس. النهوض بقطاع السياحة  الوافدين اليها وميكن ان تدفع إىل

إن عمران الدشرة ليس وليد الصدفة، بل خيتزل جتارب من أنشئوها، واستطاع أجياهلا أن يوحدوا بني ضرورايت      

االستخدامات الوظيفية، والبعد اجلمايل والتكييف مع املعطيات الطبوغرافية، رغم التغريات وأتثريات العمران احلديث بشكل  

أو غري مباشر. إال أن هذه البنيات التقليدية ال يعار هلا أي اهتمام سواء من طرف سكان املنطقة أو السلطات مباشر 

واحمللية مما جعل حالتها تتدهور ابستمرار لذا وجب أكثر من أي وقت مضى التفكري والتطبيق يف سبيل احلماية ورد االعتبار  

على األقل احلد من حاالت التدهور سواء من طرف املالكني أو السلطات احمللية هلا، واحملافظة على هذا اإلرث العمراين، أو  

أو اجملتمع املدين، وذلك برتميمها وتسخريها يف أنشطة تعود ابلنفع على سكان املنطقة كما هو الشأن ابلنسبة للقطاع  

 السياحي.   

من خالل احلفاظ على تراث تلك املناطق من منطلق  كما خلصنا إىل أن االعتماد على السياحة الرتاثية  جيب أتكيده         

األصالة واملعاصرة فضاًل أن وجود هذا الرتاث يعين حماكاة املاضي وعكس اجلوانب احلضارية والتارخيية لألمة وحتقيق مبدأ  

قافيًا وفنياً، وال  االستمرارية يف عملية البناء الفعال للمجتمع من جيل آلخر، وهو وسيلة لبناء وإنعاش اجملتمعات فكراًي وث

تتأتى الرغبة يف احملافظة إال من خالل جتسيد مفهوم احلكم الراشد  املبين على أسلوب التشاور من خالل تفعيل أسلوب 

 املشاركة اجلماهرية يف احلماية واحملافظة على احملميات الرتاثية.
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 اإلرشاد السياحي، وتنظيم اجلوالت، و إنشاء  تنمية القطاع السياحي يف إقليم الدراسة يتطلب تكوين أطر متخصصة يف     

واقع،  وكاالت الستقبال السياحـــــــي يف املناطق اجلبلية اليت تتنوع املواقع السياحية مبجالـــــــــها ) تراث عمراين، جماالت غابية، م

ة ترتكز على ضرورة جتاوز العوائق اليت مناظر، مآثر اترخيية(، واستغالل املوروث الثقايف احمللي يف السياحة، واختاذ إسرتاتيجي

عرقلت ابستمرار عملية التنمية السياحية، و اليت تعترب ذات آفاق واعدة ابإلقليم، وتضم البلدايت اليت تتوفر على إمكانيات  

مية  ومؤهالت سياحية، وختص كل من بلدية منعة، أريس، ثنية العابد، لرابع، غسرية، واليت ميكن أن يكون هلا دور يف تن

 املنطقة، ودفع عجلتها، واستقطاب السواح. 
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 البيئة واملعمار ابلواحات
 دراسة يف تفاعل البيئة واجملال واملعمار بقصور واحات درعة الوسطى

Environment and architecture in oases 
A study about Environment, space and architecture of old buildings in 

the central of Daraa oases 
 د. عبد الكرمي التزرن

 ابحث يف التاريخ والرتاث / أكادير

 

 امللخص: 

يعترب فن العمارة والتشييد عرب خمتلف احلقب والعصور عمال إبداعيا يقاس به منسوب احلضارة والتحضر لدى 

الشعوب واجملتمعات، وتعد القصور بواحات درعة الوسطى منوذجا للمعمار الطيين الذي يعرب عن اتريخ وثقافة وعبقرية  

وظيف مواد حملية وتكيف هندسته مع الشروط الطبيعية سكان واحات اجلنوب الشرقي، ملا يتميز به من وإبداع يف ت

واملعطيات الدميغرافية وأمناط التفكري احمللية. فباإلضافة إىل خصائصه التقنية؛ كمواد البناء وطرق استعماهلا، وكيفية متوقع  

حميطه البيئي انصهارا  املنشآت املعمارية طبقا لقواعد متعارف عليها، يتميز معمار القصور بواحات درعة بكونه ينصهر يف 

يف األنشطة الفالحية والصناعة التقليدية ومنط توزيع املاء، هنيك عن  وابرتباطه احليوي عز وجوده اليوم يف املعمار احلديث، 

 تعبريها عن التاريخ القريب والبعيد، للنسيج االجتماعي املميز هلذه الواحات الغنية أبدوارها التارخيية.

وسعيا إىل دراسة عالقة املعمار والبيئة ابلواحات، تندرج هذه املقالة اليت اختذت من قصور واحات درعة الوسطى  

مع حميطه البيئي وجماله الطبيعي، وكيف ساهم هذا التفاعل يف  تَشكل   اإلنسان الواحيحمورا هلا، من خالل إبراز تفاعل 

تتسم هبا املنطقة من جهة، ويراعي خصوصية اجملال من جهة اثنية. الشيء    معمار يتكيف مع الظروف املناخية القاسية اليت 

الذي جعله يتميز خبصوصيات تنعدم يف غريه، ال سواء من حيث موارده وأشكال تنظيمه واستغالله وقدرته الكبرية على  

 التكيف مع التقلبات املناخية اليت تتسم هبا املنطقة. 
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 تفاعل اإلنسان واملعمار واجملال. – البيئة واملعمار–القصور   -طى واحات درعة الوس الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

The Art of construction and  civilization in the central  of Daraa oases is considered a 

model of earthen architecture that reflects the history, culture and genius of the people of the 

southeastern oases, because of their high creativity in using local materials and adjusting 

architecture to natural circumstances , demographic data and local thinking patterns. In addition 

to some technical features of this art such as building materials that are used in different artistic 

ways. Not only this, but also how architectural structures are located according to habitual rules 

is another thing that proved the creativity and high talent of people in the central of Daraa oases.  

the architecture of those old buildings in the oases of Daraa is characterized by being a part of 

its environmental aspects and its existence in modern architecture as well.  

the architecture of those old buildings also has a strong link with agricultural activities, 

traditional industry and the pattern of water distribution, without forgetting to mention that it 

represents some historical roles and facts of the social characteristics of these rich oases.  

In order to study the relationship of architecture and the environment of these  oases, 

this article, which is written to highlight mainly on the historical facts  of some old buildings  

in  the central Daraa oases,  and to focus on  the human beings’ interaction with environment 

and natural surroundings. This article also tries to show how those interaction contributed to 

shape the architecture in accordance with other factors such as harsh climatic conditions on the 

one hand, and special characteristics of this region on the other hand. All of this make the 

architecture in the central Daraa oases very special in terms of its resources, forms and its great 

ability to adapt to the climatic changes of the region. 

Keywords: central Daraa oases –old buildings and houses– environment and Architecture-

Human Interaction, Architecture and space. 

 

 مقدمة:

يعد فن العمارة والتشييد من أعرق اجنازات اإلنسان، بل وأقدمها على اإلطالق، وأحد الروافد األساسية اليت ميكن  

أن نتتبع عرب محولتها اتريخ البشرية، وتطور ثقافتها وتالقح أتثرياهتا مدا وجزرا، لذلك اهتم املؤرخون والباحثون يف علوم اآلاثر  

بدراسة العمارة ابعتبارها أحد املصادر التارخيية األساسية اليت ال ميكن القفز عنها لدراسة اتريخ اجملتمعات البشرية القدمية، 
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خاصة اليت مارست حياة االستقرار يف وقت مبكر، مثل سكان واحات درعة الذين تعاطو لفن العمارة املبنية ابلرتاب مند 

ا عرب خمتلف العصور واحلقب من بسط سيطرهتم على اجملال وترويضه لصاحلهم، فوظفوا جل عصور خلت ومتيزوا فيه، ومتكنو 

إمكانياته لبناء مأوي ومساكن طورها عرب الزمن، وابتت اليوم عنواان للرقي وشاهدة على مستوى التقدم هبذه املنطقة الغنية  

 أبدوارها التارخيية. 

معمار الطيين الذي ارتبط ختطيطه وتوزيع وتنظيم مرافقه بظروف  منوذج لل 1وتعترب القصور بواحات درعة الوسطى

متعددة كان للمجال أثر ابدي يف حتديد أهم خصائصها، وسنحاول يف هذه املداخلة دراسة كيف سامهت الظروف املناخية  

فاعل اإلنسان   والعوامل البيئية يف تَشكل معمار القصور بواحات درعة الوسطى، كما سنتطرق ابلدراسة والتحليل إىل ت

الواحي مع حميطه البيئي وجماله الطبيعي، وكيف ساهم هذا التفاعل يف  تَشكل معمار يتكيف مع الظروف املناخية القاسية  

اليت تتسم هبا املنطقة من جهة، ويراعي خصوصية اجملال من جهة اثنية. الشيء الذي جعله يتميز خبصوصيات تنعدم يف  

وأشكال تنظيمه واستغالله وقدرته الكبرية على التكيف مع التقلبات املناخية اليت تتسم هبا    غريه، ال سواء من حيث موارده

 املنطقة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الواجات الست من الشمال إىل اجلنوب هي: مزكيطة، تينزولني، ترانتة، فزواطة، لكتاوة مث واحة حماميد الغزالن.    1
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 خريطة تبني جمال الدراسة

 

Source :Carte du découpage administratif, 2002 

 ـ املعمار ابلواحات؛ نتاج لتفاعل اإلنسان مع اجملال1

منظومة متكاملة ترتبط مبجال حيوي حمدود االمتداد، واندر التنوع وهش التوازن، يتميز ابلشح  ميكن اعتبار الواحة  

وقلة االنتظام يف الظاهرة املناخية، وبناًء عليه فآليات النمو والتطور تكون هي األخرى متأثرة وخاضعة هلذه املكوانت 
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تايل فالواحة جمال صنعته الطبيعة قبل أن يصنعه التاريخ، وإن  . وابل2األساسية للمحيط اجلغرايف الطبيعي الذي تتوطنه الواحة

كان للعوامل التارخيية وقع ابدي املعامل على خمتلف العناصر املكونة للواحة، خاصة يف جمال املعمار الذي كان لألحداث 

لعمرانية وطريقة انتظام السكان  م إىل حبر القرن العشرين أثر على البنية ا13التارخيية اليت شهدهتا املنطقة مند مطلع القرن 

 داخل القصور. 

وإذا اقتصران فقط على املعمار من ضمن خمتلف العناصر واملكوانت اليت تزخر هبا الواحات، جنده يلخص تفاعل  

لها.  اإلنسان الواحي مع جماله وحميطه، ال سواء من حيث اهلندسة والقيم الثقافية اليت حيويها، أو التقنية واملواد اليت يستعم

ذلك أن اهلندسة املعمارية من التعبريات الفنية األكثر خضوعا للشروط اليت تفرضها الطبيعة، بينما تلك الشروط اليت يفرضها 

. والبد من التأكيد أننا نقصد ابملعمار مفهومه الشامل الذي يتكون من عناصر بشرية وطبيعية وجمالية  3اإلنسان تبقى عابرة 

قافية والتارخيية واالقتصادية واالجتماعية، مندجمة ومتداخلة يف بناء مرصوص جيسد وحدة اإلنسان مع  ابإلضافة إىل القيم الث

اجملال احمليط به. وابلتايل فالقصور ال تعين فقط جتمعات سكنية، بل هي كذلك جمموعة من العالقات االجتماعية واالقتصادية  

ئته؛ واليت جتسدها هذه البناايت الطينية من قصور وقصبات وأبراج  والثقافية، اليت تلخص انصهار اإلنسان وتفاعله مع بي

 .4ومزارات

ويعترب املعمار أيضا أداة إلثبات الذات عرب اإلبداع، ذلك أن بناء القصور والقصبات بواحات درعة يكون ابملواد  

لفة اإلجناز، ويساعد على االنسجام  ، مما يقلص من تك5اخلام املتوفرة حمليا واليت تستخدم على حاهلا أو حمولة يف األدن 

 القوي بني األنشطة اليت يزاوهلا السكان.  

 

عبد الرمحان العثماين، "التعمري والعمران الواحي قصور وواحات فيكيك منوذجا"، ضمن ، الرتاث الثقايف املادي جبهة سوس   2
 . 89-73(،  2013لوايف النوحي، )الرابط: منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،  ماسة درعة، تنسيق حممد أيت محزة وا

 . 77العثماين، "التعمري والعمران"،  3
  6، سلسلة الندوات رقماجملال واجملتمع ابلواحات املغربية حممد أيت محزة، التوازن االكلوجي بني التنافس والتكامل،ضمن   4

 . 96-77(، 1993اآلداب مكناس، )مكناس: منشورات كلية 

هنري طرياس، القصبات األمازيغية ابألطلس والواحات؛ املباين الكربى ابجلنوب املغريب، ترمجة حسن أميلي، )الشارقة: منشورات   5
 .54م(،  2019معهد الشارقة للرتاث، 
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وقد سعى سكان الواحات إىل استعمال املواد احمللية يف البناء بشكل عقالين حيفظها من التلف، ويضمن استمرارها 

. كما فرضت امليزة  6الطبيعي والبشري وعدم استنزافها، متاشيا مع متطلبات األنشطة االقتصادية والفالحية وتكيفا مع احمليط  

احملدودة لألراضي الفالحية وملياه الري منذ وقت طويل اقتصادا يف استغاللية اجملال؛ حيث أن املنشآت البشرية املشيدة  

 .7ابلطابية  تسعى حسب اإلمكان لعدم التعدي على اجملال احليوي، واالقتصار على الصخور البارزة، والتالل والشعاب 

فهم اإلنسان الواحي حبق معىن الندرة واهلشاشة والضغوط السوسيو اقتصادية الداخلية واخلارجية، فحاول أن   فقد

يواجه هذه التحدايت ابالعتماد على تقنيات تبدو بسيطة أحياان ومعقدة أحياان أخرى، لكنها جد متقنة لبناء مسكن يف 

املاء يف هذا النمط من العمارة ضئيلة إىل احلد الذي يتوافق مع  . هكذا جند أن متطلبات8جمال يتسم ابلقساوة واهلشاشة 

 ندرة هذا املورد احليوي يف مثل هذه املناطق الشبه الصحراوية.  

كما أن اختيار البناء العمودي يتوافق بدوره مع ضيق املساحة الزراعية، ويوفر احلماية للسكان من قساوة الربد  

لة قوية على قدرة اإلنسان هبذه الواحات على مالءمة ممارسته وتدخالته إلعداد اجملال  وحرارة فصل الصيف، ويف األمرين دال

. ويضاف إىل هذا أن املعمار الطيين املنتشر هبذه الواحات من قصور وقصبات يتناسب  9بشكل يتوافق مع اإلمكاانت احمللية

رار املبكر ابلواحة واخلربة اليت اكتسبها من خالل تفاعله  مع الظروف املناخية القاسية هبذه املنطقة الشبه الصحراوية، فاالستق

 مع حميطه مكنته من ابتكار معمار أكثر مالءمة خلصائص املناخ بفضل التقنيات واألساليب السائدة املستعملة يف البناء.

كون دافئا  كما أن مسك اللوح يشكل يف نفس الوقت عازال وخزاان حراراي ميكن من تعديل القيم احلرارية حبيث ي  

يف فصل الشتاء وابردا يف فصل الصيف، ويلجأ سكان املنطقة أيضا إىل تسقيف األزقة اليت يف الغالب تكون ملتوية اتقاء  

 

 .80أيت محزة، "التوازن االكلوجي"،   6
 . 94(، 2017وضة، )الرابط: دار أيب رقراق للطباعة والنشر، حسن أميلي، اتزارين أيت عطا مسار واحة مر  7
 .80أيت محزة، التوازن االكلوجي،  8
مصطفى عبد شافق، "قصور واحات تدغى إىل أين"، ضمن  الرتاث املعماري ابملغرب، )الرابط: منشورات املعهد امللكي   9

 . 194 -181للثقافة األمازيغية(، 
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من الزوابع الرملية وتكسري سرعة الرايح واحلد من تسرهبا إىل داخل القصر. كما أن تراص سكن القصور وطالء واجهاته  

 . 10ثر متاسكا وأقل عرضة لعنف الزخات املطرية اليت تشهدها املنطقة من فرتة لألخرى ابلطني املمزوج ابلتنب جيعله أك

هكذا تفاعل اإلنسان بواحات درعة مع اجملال الذي يعيش فيه، فحاول أن يكتشفه ويستثمر اإلمكاانت املتواجدة 

داخل الواحات ال ميكن التغلب  فيه دون إفراط وال تفريط؛ فوعى أن الفقر والنقص احلاصل على مستوى وسائل اإلنتاج 

، واتضح هذا من خالل سكنه ومنط عيشه. كما حاول أن جيد تفسريا  11عليه إال ابستعمال تقنيات متكيفة مع البيئة احمللية

لألمور احمليطة به ويطوعها لصاحله، وحىت اليت مل جيد هلا تفسري )ما وراء الطبيعة والغيب( ابتكر هلا أتويال يعكس دهائه  

من أن ينعم بصحة نفسية عالية تتناىف مع اهلشاشة النفسية جملتمع   -على مر العصور - ، األمر الذي مكنه  12ريتهوعبق

 احلضر.

إن واحات درعة هي ذلك اجملال املصغر الذي ميكن اعتباره عينة ممتازة حلضارة اجلنوب الشرقي كلها، على اعتبار  

رة جتاوزت البدائية عرب االستقرار وبناء القصور وإقامة جتارة القوافل  أن هذه الواحات الست شهدت منذ فجر التاريخ حضا

املزدهرة، ومنها أيضا انطلقت أغلب األسر اليت حكمت املغرب، غري أهنم ومبجرد بسط نفوذهم على املغرب األطلنيت تناسوا 

 . 13كال أو جزءا بلد أصوهلم

 ـ خصوصية املعمار ابلواحات 2

الطيين بواحات اجلنوب الشرقي للمغرب ابلوجود اإلنساين يف مجيع أبعاده خاصة يف عالقته ابجملال  يرتبط املعمار 

الواحي، من حيث موارده وأشكال تنظيمه واستغالله، الشيء الذي ساهم يف غناه و تنوعه ومجاليته اليت ال ميكن للزائر إال 

 أن ينبهر به ويثين على مبدعه. 

 

 . 184نفسه، ص   10
 . 86ة، "التوازن اإلكلوجي"،  حممد أيت محز  11

 ـ غالبا ما جند طرق ومراحل البناء ترفق بطقوس وتعابري خاصة، كرش امللح ودبح القرابني وقراءة بعض التعويذات.  12
 .100، القصبات األمازيغية طرياس،   13
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وقد جتسدت هذه العالقة املتميزة اليت يقيمها اإلنسان الواحي مع جماله يف عدة مستوايت سواء من خالل املواد 

جذوع النخيل ...(، وكذلك    – القصب  – احلجر    –احمللية املستعملة يف البناء اليت ال خترج عن احليز اجلغرايف للواحة )الرتاب  

ما املعمار، والذي غالبا ما تكون هضبة أو ثل يشرف على احلقول ويسمح  من خالل املوقع واملوضع اللذين يتواجد هب

 مبراقبتها، والتحصن من هجوم القبائل اجملاورة يف حالة وقوع اضطراابت. 

 فما هي إذا اخلصوصية اليت متيز معمار الواحات بدرعة؟ 

 ـ البناء ابملواد احمللية:  21.

ن مواد حملية مستخلصة من اجملال، حيث اعتمد السكان هبذه املنطقة تتكون مواد بناء املباين الطينية ابلواحات م

على ما توفره الواحات من مواد أولية إلقامة السكن والدور، فاستعمل الرتبة احمللية وخشب النخيل والطلح واستغل القصب  

ف املنشآت مع البيئة متخصصة يف البناء والتشييد والزخرفة حاولت أن تكي 14والتنب، فتكونت بذلك جمموعات بشرية

، وهو ما أكده طرياس بقوله "أضحى اإلنسان الواحي ابرعا يف فن االستغالل األمثل للمواد خمتلفة اهليئة   15الطبيعية والبشرية

واحلجم، حيث يدجمون ويعوضون مبهارة عجيبة عدم تناسق قطعهم اخلام من الدبش. وبعيدا عن فرض شكل معني للعارضة  

ئتها األصلية، ويبدو كما لو أهنم يسايرون نزواهتا. وال يتحكمون يف تلك املواد النافرة إال بقوة إخضاعها  يقبلون هبا يف هي

 .16للرشاقة وللرتويض الظاهري"

هكذا يتم تشييد األساسات من احلجارة اليت يتم جلبها من اجلبال اجملاورة، يف حني يشيد السقف من القصب  

جل األبواب بينما تصنع الدعامات العلوية لألبواب من خشب أشجار األتل أو الطلح. وجدوع النخيل، ومنها أيضا تصنع  

أما ابلنسبة للجدران سواء اليت شيدت بتقنية التابوت ابلنسبة للطابق األرضي أو اليت شيدت من األجور اجملفف ابلنسبة  

تشيد من الرتاب املستخلص من األراضي   جلدران الطوابق العلوية،  أو الطالء أو األعمدة والسواري، كل هذه العناصر

 

 يسمون ابملعلمني.  14
   .91آيت محزة، "التوازن اإليكولوجي"،  15
 .48، القصبات األمازيغية طرياس،   16
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الزراعية تلك اليت تبدوا مردوديتها ضعيفة، حيث تؤخذ منها األجزاء السطحية، مث بعد ذلك يتم قلب البستان بعمق كبري  

 . 17حىت تتجدد قدرة الرتبة على اإلنتاج

الِحظ للمواد املستعملة يف املعمار بواحات درعة الوسطى جيد أهنا ال ختر 
ُ
ج عن أربعة عناصر أساسية و هي  فامل

 املاء والرتبة واحلجارة وجذوع النخيل وهي كلها مواد متواجدة ابلواحة.

 اهلندسة املعمارية:  .22.

يتبني من خالل مالحظة خمتلف األشكال اهلندسية اليت توجد عليها القصور والقصبات وخمتلف املباين الطينية 

وضع بناايت مرتاصة قادرة على املقاومة والصمود يف وجه خمتلف الظروف املناخية  ابلواحات، أهنا اهتمت ابلدرجة األوىل ب

  80مرت و 1القاسية. ومن أجل ذلك عمل اإلنسان الواحي على تقوية األساسات واجلدران اليت يرتاوح عرضها مابني 

ليط اخلارجي الذي يوفر هلا احلماية سنتم، مع دعمها ابلسواري واألعمدة لتثبيتها والزايدة من متانتها، ابإلضافة إىل التب

 خاصة من الزخات املطرية العنيفة اليت تشدها املنطقة بني احلني واألخر.

أما ابلنسبة للتصميم الداخلي للمنازل؛ فأغلبها يتكون من ثالثة طوابَق، الطابق األرضي خيصص للماشية بينما  

 الطوابق حبسب الفصول والظروف املناخية، ففي فصل الشتاء  الطابقني األول والثاين فيخصصان للسكن. ويتم التناوب بني

بني   الرتاقصيتم استعمال مرافق الطابق األول للسكن نظرا لدفئه، أما يف فرتة احلر فيتم الصعود إىل الطابق الثاين، هكذا يتم  

نوم وجتفيف الفواكه وبعض  الطوابق حسب تعاقب الفصول وتعاقب الليل والنهار، حيث تستغل السطوح والطوابق العلوية لل

 .18الغالل كاحلناء والذرة، بينما تستغل الطوابق السفلى لالحتماء من حرارة الشمس واالحتماء من قسوة الربد أايم الشتاء

 

 .77العثماين، "التعمري والعمران"،   17

، قاموس حييط ابألعالم البشرية واحلضرية للمغرب األقصى، ) سال: منشورات  معلمة املغربحممد أيت محزة، مادة "القصر"،  18
 .6639. 19(، ج 1995والرتمجة والنشر ، اللجنة املغربية لتأليف 
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أزقة القصر هي األخرى تتكيف مع الظروف املناخية حيث يتم تشييدها بطرق ملتوية لدرء وصول الرايح اليت 

. مل تتوقف عبقرية اإلنسان الواحي عند هذا احلد 19ابلرمال خاصة يف فصلي اخلريف والصيف إىل وسط القصرتكون حمملة  

  حبيث أن كمية الضوء اليت يسمح بنفاذها داخل القصر هلا عالقة بكثرة الذابب اليت تغزوا اجملال. 

 صورة من قصر بن صبيح بواحة لكتاوة توضح األزقة املغطاة داخل القصر

 
 (2019الباحث )املصدر: 

أما اهلندسة الداخلية للمنازل داخل القصر فيطغى عليها التشابه واخللو من التكليف والزخرفة املرتبطة ابلبذخ إىل 

 درجة أن الزائر ال يستطيع أن مييز الفرق بني مسكن األسر امليسورة أو املعسرة فكلها متشاهبة.  

ل املعمار املبين ابلرتاب، ال ميكن أن نعتربه  أتسيسا على ما سبق فإن جل ما توصل إليه اإلنسان الواحي يف جما

جمرد صدفة، وإمنا هو حصيلة جتربة وخربة طويلة للمجال، وأن استمرار وصمود هذه البناايت لقرون لدليل على صواب 

 اختياره.

 

 .6638، معلمة املغرب أيت محزة،   19
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 ـ إتباع احلل املتضام للمبان 3.2

فيه جتاور وتالصق كتل املباين املعمارية مع   يقصد إبتباع النسيج العمراين املتضام؛ ذلك النسيج العمراين الذي يتم

حبيث تتكتل املنازل والدور وترتاص يف صفوف متالصقة لتقليص تعرض واجهاهتا   20الرتكيز الشديد يف األراضي، 

لالضطراابت اجلوية كالعواصف الرعدية ورايح الشركي اليت غالبا ما تكون حمملة ابلرمال، وأشعة الشمس احلارقة اليت تؤدي  

 .21 رفع درجة احلرارة داخل املباينإىل

وإىل جانب الوقاية من التغريات املناخية القاسية ساهم هذا األسلوب يف االقتصاد من مساحة القصور لصال  

. إضافة إىل إشاعة أواصر احملبة واألخوة يف العالقات  22األراضي الفالحية اليت تشكل مصدر قوت أغلب سكان الواحات

ان القصر، وذلك من خالل الفضاءات اليت يتيحها كاألزقة املسقوفة اليت تعد مبثابة فضاء جيتمع فيه  االجتماعية بني سك

، هذا النمط أيضا يولد إحساس لدى اجلميع 23السكان لتبادل األخبار أو ممارسة بعض احلرف واألعمال املنزلية مجاعة 

 دور وتقارهبا.  ابألنس حبيث يشعرون وكأهنم يقطنون مبنزل مشرتك حبكم تالصق ال

 خامتة: 

استطاع اإلنسان الواحي عرب خربته الطويلة للمجال أن يبدع معمار فريد ومتميز ليضمن له حاجته لالستقرار من  

جهة، وقادر على التكيف مع التقلبات املناخية من جهة اثنية. فعمل بذلك على تنظيم اجملال وتطويعه وفق ثنائية التأثري  

طوع اجملال ويؤنسنه فإن هذا األخري أثر بدوره يف سكان الواحات ومنط والتأثر، فإذا كان اإلنسان الواحي استطاع أن ي

وقد جتسدت هذه العالقة املتميزة اليت يقيمها اإلنسان الواحي مع جماله يف عدة مستوايت  حياهتم وطريقة ختطيطهم للمعمار.  

  – القصب  –احلجر  – للواحة )الرتاب خاصة من خالل املواد احمللية املستعملة يف البناء، اليت ال خترج عن احليز اجلغرايف

 

 . 24(، 1985، ) القاهرة: مطابع الطوجبي، املناخ وعمارة املناطق احلارةشفيق العوضي، وأخرون،  20

، يونيو  304عدد ، عامل املعرفة، سلسلة العمارة اإلسالمية والبيئة، الروافد اليت شكلت التعمري اإلسالميحيىي وزيري،  21
(2004 ،)90 . 

 .77العثماين، "التعمري والعمران"،   22
 .6638، معلمة املغرب أيت محزة،   23
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جذوع النخيل ...(. الشيء الذي جعل هذا املعمار يتميز ابإلضافة إىل خصائصه التقنية؛ كمواد البناء وطرق استعماهلا،  

وكيفية متوقع املنشآت العمرانية طبقا لقواعد متعارف عليها، بكونه ينصهر يف حميطه البيئي انصهارا عز وجوده اليوم يف  

ملعمار احلديث، وابرتباطه احليوي يف األنشطة الفالحية والصناعة التقليدية ومنط توزيع املاء هنيك عن تعبريها عن التاريخ  ا

 احات الغنية أبدوارها التارخيية. القريب والبعيد للنسيج االجتماعي املميز هلذه الو 

 الئحة املصادر واملراجع: 

 م. 2017، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، الرابط، مروضة اتزارين أيت عطا مسار واحة ـ أميلي حسن،  

. منشورات كلية اآلداب  اجملال واجملتمع ابلواحات املغربيةـ أيت محزة حممد ، التوازن االكلوجي بني التنافس والتكامل، ضمن ندوة 

 .  1993، 6مكناس، سلسلة الندوات رقم

"  التاريخ االجتماعي لدرعة : دراسة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل الواثئق احملليةـ البوزيدي أمحد " 

 م. 1994آفاق متوسطية الدار البيضاء 

م ـ  1894احلضور املخزن: دراسة يف احلياة السياسية و االجتماعية ) درعة بني التنظيمات القبلية و ـ البوزيدي أمحد، " 

 م. 2009". مطبعة أنفو ـ برانت، فاس م(1935

،  واإلنقاذ  مسامهة يف دراسة قصور اتفياللت من سقوط سجلماسة إىل هناية القرن العشرين؛ التاريخ واملعمار   ،بوعصب امباركـ  

 .  2011-2010أطروحة لنيل الدكتوراه يف التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس سايس، 

، منشورات وزارة  73/74" جملة املناهل عدد لعمارة املغربية مادة البناء يف بعض استعماالهتا عرب العصور توري عبد العزيز ، "اـ 

 .  2005الثقافة املغربية، 

 م،  1985". مطابع الطوجبي، القاهرة، املناخ وعمارة املناطق احلارة مد عبد هللا سراج، "ـ شفيق العوضي الوكيل، حم

، ترمجة حسن أميلي، منشورات معهد  القصبات األمازيغية ابألطلس والواحات؛ املبان الكربى ابجلنوب املغريبـ طرياس هنري، 

 م. 2019الشارقة للرتاث، 

الرتاث الثقايف املادي جبهة سوس  ـ العثماين عبد الرمحان ، التعمري والعمران الواحي قصور وواحات فيكيك منوذجا، ضمن كتاب، 

 . 2013، منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، ماسة درعة
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كي للثقافة األمازيغية، مطبعة املعاريف  منشورات املعهد املل الواحات املغربية قبل االستعمار "غريس منوذجا".ـ قسطاين حممد ، 

 م. 2005اجلديدة، الرابط 

اجلزء األول والثاين والثالث ، تعريب اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر. مكتبة املعارف الرابط،   إفريقيا"، ـ مارمول كرخبال، " 

 م.1984

األقصى، منشورات اللجنة املغربية لتأليف والرتمجة والنشر مطابع   ؛ قاموس حييط ابألعالم البشرية واحلضرية للمغرب معلمة املغرب ـ 

 . 19م. ج 1995سال 

" ضمن " الرتاث املعماري ابملغرب" منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،  قصور واحات تدغى إىل أين ـ مصطفى عبد شافق، "

2013. 

، يونيو  304سلسلة عامل املعرفة، العدد  اليت شكلت التعمري اإلسالمي"العمارة اإلسالمية والبيئة، الروافد ـ وزيري ـ حيىي ، " 

2004. 
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التخطيط االسرتاتيجي التقليدي لتخزين املنتجات الفالحية: حالة املخازن اجلماعية ملدشر القلعة ابلشمال  
 ملدينة شفشاون الشرقي

Traditional Strategic Planning for Agricultural Products Storage: Case of the 
Communal Stores of Madchar El Kalaa in the Eastern North of Chefchaouen 

City (Morocco) 
 عبد العزيز بوليفة، معاد ميمون
 ، تطوانوالعلوم اإلنسانية كلية اآلدابجامعة عبد املالك السعدي،  

 

 امللخص
متتاز جبال الريف، اليت تقع هبا املخازن اجلماعية ملدشر القلعة، بتعدد الطرق والتقنيات التقليدية املعتمدة يف ختزين  
املنتجات الفالحية، لكن رغم فوائدها فقد تراجع استعماهلا كثريا لصال الطرق والتقنيات العصرية. لذلك رامت هذه الدراسة 

لتخزين املنتجات الفالحية، ابعتبارها مظهرا للتخطيط االسرتاتيجي التقليدي، اعتمادا  تسليط الضوء على طريقة تقليدية 
  على املقاربة التارخيية لتتبع جذور املخازن املدروسة إىل العمق املمكن استنادا إىل املصادر التارخيية املكتوبة واملقابالت الشفوية 

، لوصف وحتليل خصائص املخازن اجلماعية موضوع الدراسة وإبراز  مع كبار السن، إضافة إىل املنهجني الوصفي والتحليلي
مزاايها، من خالل الزايرات امليدانية املتكررة واملقابالت  واملصادر املتخصصة. وقد خلصت الدراسة إىل الكشف عن مزااي  

ر بني السكان، متكيفة مع  كثرية وفوائد عديدة وفرهتا، والزالت، املخازن املدروسة؛ لكوهنا حاملة لقيم التعاضد والتآز 
للبيئة وقابلة لالستثمار يف أنشطة اقتصادية أخرى، إضافة إىل كوهنا قد   مكلفة، صديقة، غري الطبيعية، فعالةالظروف 

 صمدت يف وجه  االضطراابت األمنية عرب التاريخ. 
االسرتاتيجي التقليدي، مدشر القلعة، جبال الريف، مدينة شفشاون،  التخزين،  الطرق  : التخطيط املفتاحيةالكلمات 

 التقليدية، املعارف احمللية، صديقة للبيئة.
 

 

Abstract : 

The Rif Mountains, where the Communal stores of MadcharEl Kalaa are located, are 

characterized by many traditional methods and techniques for the storage of agricultural 

products, but despite having many advantages, they are abandoned for modern methods and 

techniques. Accordingly, The study aimed to shed light on the advantages of a traditional 

method for the storage of agricultural products as a form of Traditional Strategic Planning , 

through historical approach, to trace back the roots of the studied structures as deep as possible, 

according to the written historical sources and interviews with the elders, as well as descriptive 

and analytical approaches to describe and analyse the characteristics of the studied structures 
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and show their advantages through field visits, interviews and expert sources. The study has 

shown that the studied structures have provided many benefits , embodied in the values of 

solidarity among the population, Adaptibility to natural conditions, efficiency, cheaper cost,  

eco-friendly qualities and in that they could be reinvested in other economic activities. in 

addition, they have withstood the security upheavals throughout history. 

Keywords:Traditional Strategic Planning, Madchar El Kalaa, Rif Mountains, Chefchaouen 

city, storage, traditional methods, local knowledge, eco-friendly. 

 
 مقدمة

بتقلبات مناخية   (، املتصفةالغريب من سلسلة جبال الريف )مشال املغربتقع مدينة شفشاون وأحوازها ضمن القسم  
حادة، أحياان، واليت تعد من ثوابت املناخ املتوسطي السائد. متيزت املنطقة عرب التاريخ ابضطراابت أمنية، بعضها حملي  

ا، وتعاقبت عليها جمموعات بشرية  والبعض اآلخر له صلة ابحمليط اخلارجي. ونظرا لكون املنطقة عرفت استقرارا بشراي قدمي
ذات حضارات عريقة، حسبما تشري إليه الكثري من املصادر التارخيية، فقد انصهرت فيها معارف وجتارب خمتلف اجملموعات 
اليت عاشت أو مرت عربها، فأنتجت معارف حملية تطورت عرب إخضاعها للممارسة والتجريب من طرف األجيال املتتالية  

. ومبا أن الغذاء كان وال يزال يشكل انشغاال رئيسا لإلنسان، فقد أواله اجملتمع املدروس أمهية قصوى  24غرافيةعلى رقعتها اجل
بتطوير وتنويع أساليبه الزراعية واعتماد سالالت فالحية متكيفة مع البيئة احمللية اخل. كما ثبتلإلنسان احمللي أن أتمني الغذاء 

احملاصيل بوفرة فحسب، وإمنا بفعالية طرق املعاجلة والتخزين الستعمال هذه احملاصيلخارج موسم اإلنتاج ال يتوقف على إنتاج  
قدرت املنظمة العاملية للزراعة واألغذية    السابقة، فقد. عطفاً على الفكرة  25والوفرة ما دامت الغالت الفالحية تتميز مبومسيتها

. تقدر هذه اخلسائر يف إفريقيا  26من اإلنتاج اإلمجايل% 10ع أحناء العامل بـ اخلسائر السنوية يف احلبوب املخزنة يف مجي

 
24Ministère de La Culture-Maroc,  Regards sur les patrimoines et les terroirs des Jbala, Coor. Bouchmal 

(F) et al., 3ème Forum International Planète-Terroirs, (2010). 

https://docplayer.fr/27425294-Regards-sur-les-patrimoines-et-les-terroirs-des-jbala.html. 
ذوب املعلوم إن للغذاء األثر الكبري يف حتصني حياة الناس الدنيوية والروحية. يف هذا اإلطار سبق القول املأثور للصويف عبد الرمحان اجملمن 25

 :أنه من دون حتصني الناس ضد اجلوع فلن تقوم للدين قائمة
 اخلبز اي اخلبز     واخلبز هو اإلفادة
 عبادةلو ما كان اخلبز     ما يكون دين وال 

 .472 صاملغرب،  مؤسسةالنخلةللكتاب،وجدة،،«م 17و 16 الفقروالفقراءفيمغرابلقرنني»،2004 ،(حممد)استيتوعن  
26Hall (D.W.), 1970,«Handling and storage of food grains in tropical and subtropical areas», FAO 

Agricultural Development Paper no. 90, Rome, Italy,p. 14. 
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، ويف اهلند يضيع بعد احلصاد ما يكفي، حسب البنك الدويل، إلطعام 27%40و %25جنوب الصحراء الكربى بني 
على احلفاظ على فائض  . وهناك من يُرجع مشكلة الغذاء يف بعض الدول، أساسا، إىل عدم القدرة 28ثلث فقراء هذا البلد

. من هنا أتيت أمهية ختزين املنتجات الفالحية كحلقة مركزية ضمن سلسلة  29اإلنتاج وقت احلصاد إىل وقت اخنفاض اإلنتاج
إنتاج وتسويق واستهالك الغذاء؛ مما يستوجب استعمال هياكل وطرق فعالة وآمنة. ويف هذا الصدد يتم التمييز بني طرق  

   .30جيل إىل آخر"  وانتقلت منة؛ فردية ومجاعية؛ مث عصرية وأخرى تقليدية "تطورت داخل اجملتمع وهياكل متنقلة واثبت
،  املنتجات الفالحيةومن أجل تقييم التخطيط االسرتاتيجي التقليدي للسكان واختبار جدوى الطرق التقليدية يف ختزين 

التحليل، هياكل تقليدية من النوع اجلماعي والثابت، تُعرف بـ  وإبراز وتعداد فوائدها، تتناول هذه الورقة البحثية، ابلدراسة و 
»اهلْرِي«  أو »أگادير« أو »إگودار«...، وابلتحديد »اهلْرِي«  املوجودة  بقرية »القلعة« جببال شفشاون يف الشمال الغريب  

 املغريب.
س كفاءهتا يف أداء الوظيفة اليت  إن مقاربتنا للمخازن اجلماعية موضوع هذه الورقة البحثية، لن تتم على أساس قيا

بنيت من أجلها فحسب، وهي ختزين وادخار املنتجات الفالحية وإيداع احللي والواثئق...إخل، لكن أيضا ابعتبارها ترااث 
معماراي. ومبا أن  هذا الرتاث يعترب نتاجا لتفاعل مدخالت كثرية، فالتعامل معه جيب أال يقتصر فقط على البعد اجلمايل  

يفي للمباين، بل جيب أن يُدَرك يف سياقه التارخيي، وتتم قراءته وفق طبيعة املنظومة الفكرية اليت أنتجته، وهو ما يقتضي  والوظ
 : 31اإلحاطة أبهم العناصر التالية 

 القيم الثقافية واملضامني الدينية ومدى أتثريها على شكل وأسلوب املنشآت املبنية، وعلى املعمار الرتاثي ككل؛ 
   اخلصوصيات البيئية، من صخارة ومناخ وتضاريس وتربة وغطاء نبايت...، ومظاهر اعتماد الرتاث عليها وتفاعله

 معها؛ 
 العالقات السياسية السائدة وطبيعة املرحلة املستهدفة سواء يف حالة السلم أو احلرب؛ 
 ماعيا، وسياسيا، وثقافيااخل. اجلانب الوظيفي، وطبيعة املهمة املوكولة للبناية أو الصرح: اقتصاداي، واجت 

 خصائص وتركيبة املخازن اجلماعية املدروسة: تقنية خالقة يف ختزين وصيانة املؤن -1

 
27Mobolade (A.J.), et al,2019,«Traditional methods of food grains preservation and storage in 

Nigeria and India»,Annals of Agricultural Sciences 64, p. 196. 

https://doi.org/10.1016/j.aoas.2019.12.003 
28Ibid, p.196. 
29Ibid, p. 196. 
30Natarajan (M.), Santha (G.),2006,«Indigenous agricultural practices among tribal women»,Indian 

Journal of Traditional Knowledge,Vol. 5 (1), p. 118. 
، جملة أحباث ودراسات التنمية، العدد األول»الرتاث املعماري ابملغرب: الذاكرة اجملالية ومظاهر التثمني«،، 2014الدكاري )عبد الرمحان(، 31

 .15-14صص ،اجلزائر – جامعةحممدالبشرياإلبراهيميربجبوعريريح ،خمربالدراساتوالبحوثفيالتنميةالريفية
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بنيت املخازن اجلماعية موضوع هذه الدراسة وفقا لضوابط جغرافية دقيقة، وبتوظيف مواد ودراايتوكفاايت حملية، ومت  
 .32ابلغرض الذي أُنشئت من أجله، خاصة أايم الضيق واحلرج تصميمها وإدارهتا بكيفية جعلتها تفي 

 املوقع واملوضع - 1-1
وخط  مشال خط االستواء ''3511'45تقع املخازن  اجلماعية املدروسة )اهلري( عند تقاطع دائرة العرض

كلم، ابلسفح الشمايل جلبل "القلعة" )ارتفاعه    7، مشال غرب مدينة شفشاون حبوايل  غرب خط غرينيتش  ''514'58الطول
(، وهي خمازن مدشر حيمل نفس اسم اجلبل املذكور )مدشر القلعة(. ويعد هذا املدشر من بني أكرباملداشر يف م1616

أنوية   10كون من ، كما أنه يت2004سنة حسب إحصاء نسمة  2769أحواز مدينة شفشاون؛ إذ بلغ عدد سكانه 
سكنية:  "اقليعة"، "السريفيني"، "عبد الرمحانن"، "إخمشانن"، "إزرهان"، "إگوراش"، "إمصماد"، "إمودانن"، "إمنصورن"  
و"بوقرار". وتقع املخازن بـالضبط ابلقرب من النواة السكنية األخرية )بوقرار(، وهو اسم مشتق من اسم املخازن )أقرار(.  

يشكل مدشر "القلعة" فرقة كاملة )ربعا( من قبيلة "بين زجل" الغماريةوختومها الشمالية الغربية مع قبيلة وحبجمه الكبري هذا،  
 "األمخاس" اجلْبلية. 

 موقع املخازن اجلماعية املدروسة خريطة
 

 
 املصدر: إعداد شخصي من طرف الباحثني

 
 

نذكر: الفنت واحلروب واألوبئة والكوارث؛ كالفيضاانت واجلفاف والقحط وزحف من أسباب أايم الضيق واحلرج البشرية والطبيعية ابملنطقة 32
 ..إخل.والقوارض. اجلراد
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البحر، وهو موضعيصعب الوصول  مرت عن سطح  1080من حيث املوضع، بُنيت املخازن على ارتفاع حنو 
إليهلكونه منحدرا جداابجلزء الشمايل جلبل "القلعة"، وابلضبط بني السفحني الشمايل الشرقي والشمايل الغريب؛ مما جيعل  

  40موضع املخازن أقل تشميسا، السيما خالل فصل الشتاء، إذ يُروى عن الساكنة أن أشعة الشمس ال متسه إطالقا ملدة  
مما خيلق مناخا حمليا ابردا. كما يتميز املوضع بشدة االحندار، خصوصا هوامشه، وبكثافة الغطاء النبايت؛ مما وفر    يوما تقريبا،

للمخازن مناعة وحصانة طبيعيتني، إذ ال ميكن الوصول إليها إال من جهة أسفل املنحدر حيث يوجدمدخل )ابب( املخازن  
ة على ابب واحد بدواعي تنظيمية وأمنية تتلخص يف تسهيل عملية احلراسة ومسكن احلارس.ويفسرتوفر خمازن القلعة اجلماعي

 ومراقبة الولوج إليه واخلروج منه بشكل آمن ومرتب.
 : موضع  املخازن اجلماعية ملدشر"القلعة" بسفح جبل "القلعة" 2و  1الصوراتن  

 
 

 
وشديد االحندار،  تتموضع املخازن ابلسفح الشمايل جلبل "القلعة"، حتديدا بني السفحني الشمايل الشرقي والشمايل الغريب، وهو موضع كثيف الغطاء النبايت  

هر وانعدام الصيانة، ما لذلك متت هتيئة األرض إبقامة مصاطب متوازية بُنيت عليها مئات وحدات اخلزن، غري أن مجيعها قد هتدم واندثر بفعل عوامل الد
 (. 2020( بعدسة الباحثني )2، والثانية  )GoogleEarth( من  1.الصورة األوىل) 2عدا بناية خزن واحدة ال زالت شاهدة، وهي الظاهرة يف الصورة  

 مواد البناء واهليكلة تعكس املعارف واملهارات احلياتّية للساكنة احمللية  - 1-2
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استوجب بناء املخازن هتيئة املنحدر ببناء مصاطب تراتبية متوازية مدعمة جبدرامنن نظرا لتضرس املوضع، فقد 
الصخورالكلسية املرتاصة. كما أعدت أرضيتها منفصلة عن سطح األرض عرب أعمدة خشبية، حلمايتها من السيالن املائي  

. وقد تشكلت ورصفتهذه األرضية من ألواح  أثناء التساقطات املطرية ومقاومة الرطوبة مع السماح مبرور اهلواء أسفل املخزن
خشبية مستندة على األعمدة اخلشبية اليت تفصلها عن سطح األرض ومغطاة بطبقة من الطني. أما اجلدران، فبُنيت  

أمتار(،  3,3أمتار ابلواجهتني اللتني تشكالن طول البناية )طوهلا حوايل  1,8، بعلو حوايل 33ابستعمال طوب مهيكل 
أمتار(، حيث يتخذ اجلدار،    1,9أمتار ابلواجهتني اللتني تشكالن عرض البناية )عرضها حوايل    3وابرتفاع يصل إىل حوايل  

أمتار، شكال مثلثا متساوي الساقني. ومُتلط اجلدران من الداخل واخلارج بطني ممزوج ابلتنب )الصورة  1,8انطالقا من علو  
3.) 

 تصميمه بواجهتني مائلتني يف اجتاهني متعارضني، ميتدان حنو األسفل بعيدا عن اجلدران  أما خبصوص السقف، فقد مت 
درجة، لتسريع جراين مياه األمطار من فوق السقف وصرفها بعيدا   40و    36حبوايل نصف مرت، وبدرجة ميالن ترتاوح بني  

ية مرتاصة مغطاة بطبقة من الطني، والثاين  عن اجلدران الطينية. وقد أتلف السقف من مستويني؛ األول أساسه ألواح خشب
تكوَّن من أعمدة خشبية ممددة حنو األسفل، تتقاطع معها وتثبت هبا تشكيالت من القصب، مشكلة  بذلك مربعات 

 (. 3صغرية، متت تكسيتها بقش  جاف ومرتاص )الصورة 
أقسام )تسمى َعْيِنينة؛ من   (، ُقسمت كل وحدة  خزن )هرى( إىل أربعة 4من حيث هيكلتها الداخلية )الصورة 

َعني( يبلغ حجم كل واحد منها أكثر من مرت مكعب. وقد جرت العادة أن خُيصص قسم للقمح وآخر للشعري واثلث لـ  
. وضمن تلك األقسام األربعة، أيضا، كان حُيفظ التني  Sorgho"أمركس" )وهو مزيج من القمح والشعري(  ورابع للذرة 

هما، إىل غري هذا، كالقطاين والفواكه اجلافة، اليت مل تكن كمياهتا الضئيلة تتطلب أن خُيصص هلا  اجملفف والزبيب وما شاهب
قسم مستقل، لذلك كانت خُتزن أبكياس أو بدوهنا جنبا إىل جنب مع املنتجات الرئيسة. أما السوائل، حتديدا زيت الزيتون،  

وحدة خزن، على أن تُفرغ وحتفظ املنتجات األخرى، من فكان يوضع يف وعاء خشيب حُيفظ بدوره يف قسم من أقسام كل 
حبوب وقطاين...، حواليه دون أن تصل إىل مستوى فم الوعاء للحيلولة دون تسرب تلك املنتجات إىل جوفه. كما مل تكن 
املخازن خمصصة الدخار املنتجات الفالحية فحسب، بل كل ما هو مثني ونفيس لدى السكان، من نقود وحلي ورسوم 

راضي وعقود البيع والشراء وغريها، كل ذلك بفضل األمن واألمان اللذين متتعت هبما هذه املخازن نظرا ملوقعها احلصني  األ
 وحراستها املستمرة.

 
 

 
 يعرف حمليا ابلطوب أو املقدار، طوب مصنوع من طني ممزوج ابلتنب ابستعمال قالب خشيب مستطيل الشكل.33
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: اهليكل اخلارجي لوحدة اخلزن املرممة واملُقامة على ركائز تفصلها عن األرض واملبنية مبواد حملية )أحجار وقصب وخشب 3الصورة 
 .( وطوب..

 
 (2009 )نيالصورة بعدسة الباحث

 
 : مدخل املخازن، وفوقه يقع مأواىحلضاي5: البنية الداخلية لوحدة اخلزن )اهلرى(الصورة 4الصورة 

 
مبكتبة خوان  34Carlos Pereda Roigمن أرشيف كارلوس برييدارويج5(؛ والصورة 2020بعدسة الباحثني ) 4الصورة 

 مبعهد ثرابنتيس يف طنجة: Juan Goytisoloغويتيسولو
https://coleccionesdigitales.cervantes.es/digital/collection/FOCAPE/id/1738 

 
 إدارة املخازن - 1-3

الساكنة من  نظرا ألمهية وقيمة املخازن يف حياة سكان مدشر "القلعة"، الحتوائها أغلى وأنفس ما أنتجته وحازته 
مواد ومؤن غذائية ونقود...، فقد أحاطتها حبراسة دائمة كانت ُتسند إىل رجليتسلح هبراوة أو بندقية ويستعني بكالٍب مدربة  

 

، تقلد عدة مناصب حيوية يف منطقة احلماية اإلسبانية بشمال 1978وتويف يف طنجة سنة  1912ولد كارلوس برييدارويج مبدريد سنة 34
، أطروحة  م«1956 – 1859»جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لقبائل غمارة ، 2018البكوري )معاد(، املغرب.  عن 

 .9فاس، املغرب، ص -، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايسلنيل شهادة الدكتوراه
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ُعرف بـ "احلضَّاي" )احلارس واملراقب(. وهي مهمة مل تكن تُناط أبيٍ  كان، بل ُتسند إىل شخص أتنس فيه "اجْلماعة" الثقة  
ومشهود له ابألخالق الفاضلة واألمانة واالستقامة، ويلتزم ابملكوث بعني املكان ليال وهنارا، حيث  واإلخالص يف العمل

(. وهي شروط كان من الصعب توفرها يف شخص واحد،  5أعدت له مسكنا صغريا يعلو املدخل الوحيد للمخازن )الصورة  
حيث العزلة والربودة، خصوصا يف فصل الشتاء.   السيما شرط اإلقامة الدائمة وحيدا يف موضع يُعرف بقساوة احلياة من

وكان "احلضاي" خُيطر مالكي املخازن أبي طارئ أو مستجد )سرقة، حماولة سرقة، انتهاء مدة انتدابه...( عرب رسالة مشفرة  
راءة يبعثها من خالل إيقاد انر مبوضع جماور للمخازن.كما كان من شروط انتقاء حارس اهلري أن يكون الرجل ملما ابلق

والكتابة، وهي عالمة على االستقامة واملعرفة ابلقانون العريف املنظم للهري، وكفاية متكن احلارس من توثيق )كتابة( املعامالت  
 من بيع وشراء ورهن...إخل. 35اليت كانت جتري ابملخازن اجلماعية

ن خمازهنم إبحكام، عقب كل  وإضافة إىل احلماية اليت كان يوفرها "احلضاي"، فقد كان مستعملو اهلري يغلقو 
استعمال، بتعزيز الفجوات اليت تفصل الباب اخلشيب عن إطاره املثبت ابجلدار أبلواح خشبية صغرية، للحيلولة دون تسلل  
القوارض واحلشرات إىل داخل املخزن. كما اعُتربت طريقة اإلغالق تلك مبثابة ِشفرة خاصة بصاحب كل وحدة خزن، يعرف  

يف الزايرة الالحقة لوحدة اخلزن إن كان الباب قد فُتح مث أغلق من طرف الغري أم ال. والباب هذا، عبارة    من خالل معاينتها
أمتار، فال ميكن الوصول إليه إال عرب درجات مثبتة أبحد  1,3عن منفذ صغري، على شكل انفذة، يوجد على علو حوايل 

ر التباين بينها وبني املخازن اجلماعية ابألطلس الكبري اليت حيتوي  اجلدران اخلارجية للهري. وتعترب هذه املتغرية إحدى مظاه
 .  36كل خمزن منها اباب واحدا

أما القواسم املشرتكة فتتعلق، أساسا، ابحلصانة الطبيعية واحلراسة الدائمة وطبيعة املواد املدخرة؛ ففي األطلسني الكبري  
 Les»املخازن اجلماعية، أو ما يعرف حمليا بـ »أكادير« خمزان مجاعيا، كانت 340والصغري، حيث مت إحصاء حوايل 

Igoudars37 تبىن يف مواضع يصعب الوصول إليها؛ إما ابلكهوف وبوسط احلافات شبه العمودية أو فوق األعراف ،

 
35Camps (G.) et Vignet-Zunz (J.),1998, «Ghomâra», Encyclopédie berbère, document G44. 

 URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1923 ; DOI : https://doi.org/10.4000/encyc

lopedieberbere.1923 
، يف: "حتوالت األرايف »أتمالت يف بعض طرق و وسائل اخلزن التقليدية للمنتوجات الفالحية جببال الريف«، 2005)حممد(،  العبدالوي36

اخلليج ، الطبعة األوىل،مطبعة 2يف جبال الريف ابملغرب"، منشورات جمموعة البحث اجلغرايف حول جبال الريف، سلسلة دراسات جمالية رقم 
 .99ص املغرب، ، العريب، تطوان

"إن مصطلح »أكادير« مصطلح أمازيغي، ومعناه ابللغة العربية »احلصن أو املخزن« وجيمع على كلمة »اگيدار أو اگودار«، وهو عبارة عن 37
 وأبراج وتتخذ أشكال خمتلفة".بناية ضخمة تشيد عادة يف مشارف اجملتمعات البشرية اليت تنتمي إليها ألسباب أمنية، حتاط بسور 

، املغربالدار البيضاء،  ،  «، مطبعة النجاح اجلديدةودورها يف االقتصاد القومي املغريب  "إگودار"التارخيية    احلصون»،  2019،  (نزهة)العمراين
 .19ص 

http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1923
https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.1923
https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.1923
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ها،  . وابإلضافة إىل "ختزين وادخار املمتلكات كيفما كان نوع38الشاهقة... إىل جانب محاية الساكنة واحلرس اخلاص هبا 
من مواد غذائية وحلي ذهبية وفضية وعقود ونفائس خمتلفة )...( فقد كانت للمخازن اجلماعية وظيفة اجتماعية تتمثل يف 
توحيد مكوانت القبيلة وتنظيم فروعها وفخداهتا، وملجأ للساكنة يف حالة القالقل وإابن الصراعات، ووظيفة اقتصادية تتمثل  

. ورغم تشابه بعض خصائص املخازن اجلماعية لألطلس  39ت القحط وحني انتشار اجلراد"يف محاية غذاء الساكنة إابن سنوا
واستثنائية بشمال افريقيامن حيث املعارف  مع املخازن املدروسة ابلريف الغريب )غمارة(، تبقى األخرية متميزة ومتفردة
العريب، علما أهنا كانت منتشرة بشكل كبري   واملهارات والقدرات املوظفة، حيث مل يُعرف هلا مثيل يف سائر بلدان املغرب

 . 40بشمال شرق إسبانيا يف إقليمي غاليسياوأستورايس ويف بلدان الساحل اإلفريقي وخاصة إفريقيا السودانية
وكان "احلضاي"، الذي يسهر على مراقبة وحراسة املخازن، يتقاضى مقابال سنواي، يؤدى من املنتجات املدخرة، 

ُد ِ خصوصا القمح، ُحد ِ 
الواحد عن كل وحدة خزن. فقد كانت بعض األسر حتوز أكثر من وحدة للخزن، وأخرى    41د يف امل

حتوز وحدة واحدة وأسر أخرى تتقاسم نفس الوحدة. فكان عدد الوحدات، حسب ما يُروى عن كبار السن، يُقدر ابملئات،  
ذكر ذلك وهي اليت تظهر يف الصور( معرضة   غري أهنا اختفت من الوجود ومل تبق منها سوى وحدة واحدة  )كما تقدم

 بدورها  لالنداثر، لتوقف العمل هبا وانعدام الصيانة رغم املزااي الكثرية اليت تتيحها. 
 مزااي وفوائد عديدة وفرهتا وال زالتاملخازن اجلماعية املدروسة -2

إدارهتا...، فقد وفرت املخازن اجلماعية ملدشر القلعة ارتباطا  خبصائصها اجلغرافية، واملواد املستعملة يف بنائها، وكيفية  
 ومداشر حميطه أيضا )املنتمية لقبيليت لغمارة وبين حسان( فوائد ومزااي عديدة.

 حمصنة طبيعياتعذر مدامهتها يف فرتات انعدام األمن  - 2-1
وغريها من املواد الغذائية   بُنيت املخازن املدروسة يف موضع حصني ومنيعلحفظ احملاصيل الزراعية من حبوب وقطاين

كالزيت والعسل والسمن، وكذا حلفظ األشياء الثمينة كاحللي والعقود والصكوك.هذا املوضع املتميز ابحنداره الشديد وكثافة  
غطائه النبايت، يوحيبانشغال السكانباهلاجس األمنيأكثر مما نتصور، لتحصني املخازنضد النهب والسرقة ومصائب عهد  

ب الصراعات القبلية وما كان ينجم ويرتتب عنها من تسيب وأعمال عدوانية كالقتل والنهب والسرقة وإضرام السيبة.فبسب
النار  وإتالف احملاصيل الزراعية؛ كان التوتر "هو السائد يف عالقات قبائل غمارة مبحيطها، سواء مع متيوة الريف أو األمخاس  

 
 . 25 ص ،مرجع سابق، 2014 الدكاري )عبد الرمحان(، 38
 .25نفسه، 39
40document G73. , Encyclopédie berbère, 21,»Greniers« ,Zunz (J),  1999-VignetPeyron (M) et  

.URL:http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1780; 

https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.1780: DOI 
"، وهو يزن كيلوغرامني ونصف، على أساس   40حمليا يعادل املد حوايل 41 كلغ، وُتستعمل يف قياسه وحدة حملية )إانء خشيب( ُتسمى "السُّينِ 

 كلغ(.    10ُسنِ يات ) 4كلغ( والربع   5أن الثمن يعادل ُسنِ يان )

https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.1780
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وحيث أن مدشرالقلعة الذي شيدت به املخازن )القلعة( يوجد مبحاذاة   . 42واغزاوة وبين سعيد وحىت مع تطوان وشفشاون" 
احلدود الفاصلة بني قبيلتيبين زجل الغمارية واألمخاس اجلبلية، فقد كان شديد التأثر بتقلب واضطراب العالقة بني القبيلتني. 

ة بين زجل ومدشرأمهارشني من  فحسب الرواايت الشفهية املتوافق عليها من طرف عدة مسنني من مدشر القلعة من قبيل
قبيلة األمخاس، فقد كانت القبيلة األخرية هتاجم األوىل فتحرق البيوت وتقطع وجتتث األشجار املثمرة وتتلف احملاصيل 

الزراعية وتُؤِسر األطفال وتسيب النساء. وتتوافق هذه الرواايت مع ما رصدته الكتاابت التارخيية. فقد أورد  موليرياس أوجست   
اخر القرن التاسع عشر أن قبيلة بين زجل تعرضت هلجوم غادر من طرف قبيلة "األمخاس" اليت قتلت حوايل ثالثني رجال  أو 

وغنمت غنائم كثرية وأسرت العديد من النساء والغلمان، فجمعت كلتا القبيلتني حلفاءها واتفقتا على موعد يقتتالن فيه.  
اس يتطاير، وحينما شعر الغماريون )بين زجل( بقرب هزميتهم انسحبوا اتركني  وابلفعل وقعت معركة بينهما كان فيها القرط

. وابلتايل،  43املكان للخمسيني الذين استغلوا الوضع فهامجوا "بين زجل" مرة أخرى وأحرقوا املداشر واختطفوا النساء والغلمان
ان إىل التفكري يف بناء خمازن مجاعية يف  فمن املرجح بشدة أن تكون هذه الصراعات القبلية هي اليت حذت  ودفعت ابلسك 

 موضع يصعب مباغثته أو اخرتاقه.  
وابلرغم من كون الشهادات اليت أوردانها هنا ال تتجاوز التاريخ املعاصر، فإن البعض يُرجع بناء املخازن إىل عهد  

يها كبين شداد وجبل األقرع للتحصن حمنة األدارسة حينما التجأوا إىل "القلعة" واملرتفعات اجملاورة اليت يصعب الوصول إل
، كما أن جلوء سكان املنطقة عرب التارخيإىل القمم اجلبلية املرتفعة الوعرة  املشرفة على الودايانلسحيقة قصد االحتماء  44هبا 

يف أداء إابن الفنت،يعزز هو اآلخر أطروحتنا بشأن دور التقلبات األمنية يف بناء املخازن املدروسة. وقد استمرت األخرية 
وظيفتها األمنية خالل الفرتة الكولونيالية، خاصة إابن مواجهة السكان لقوات االحتالل اإلسبانية؛ إذ جلأت األخرية يف 
إطار سعيها إىل إخضاع املنطقة والقضاء على مقاومة السكان القرويني، إىل إحراق احملاصيل وهدم خمازن الغالت الفالحية  

. ونظرا ملناعتها وحصانتها الطبيعيتني وصعوبة اخرتاقها، فقد شكلت اهلري،  45ى املاشية... وقصف األسواق واالستيالء عل
ليس خمزان للغالت الفالحية فحسب، وإمنا أيضا مالذ وملجأ السكان من  اهلجمات والغارات املتكررة لقوات االحتالل. 

وىل من  الفرتة الكولونيالية أن قوات االحتالل يف هذا اإلطار، يروي مستجوبوان  من كبار السن ممن عاصروا العقود األ
اإلسبانية اضطرت إىل قنبلة املخازن والغارة عليها،  حيث حيتمي السكان، وقصفها جوا، غري أن قذائفها عادة ما كانت  

 
 .214، مرجع سابق، ص2018البكوري )معاد(،  42
)ترمجة عز الدين اخلطايب(،  منشورات يفراز الريف، مطبعة غرب اجملهول )اجلزء الثان( اكتشاف جبالة«،»امل، 2013موليرياس )أوجست(، 43

 .248 – 247صص املغرب، ، النجاح اجلديدة، الدار البيضاء
والتوزيع للشمال،  طنجة، الطبعة األوىل، مؤسسة التغليف والطباعة والنشر  ،«الفهرس يف عمود نسب األدارسة»،  1986،  (املريين)العياشي  44

 .86، ص املغرب

 .223 ص، مرجع سابق، 2018البكوري )معاد(،  45
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ن خُتطئ اهلدف وتتدحرج  حنو قاع املنحدر الذي توجد به املخازن. كل ذلك جعل هذه األخرية تشكل مصدر أمن واطمئنا
للسكان أكثر من بيوهتم، ليس على منتجاهتم الفالحية وحليهم وواثئقهم...فقط، وإمنا على أرواحهم أيضا. ويكمن مصدر  
هذه الثقة  يف  احلماية القوية اليت متتعت هبا املخازن؛ فهي  من جهة كانت حممية طبيعيا بفضل شدة التضرس واالحندار  

كن الولوج إىل موضعها إال من منفذ واحد كان دائما حتت مراقبة وحراسة "احلضاي"  الشديد وكثافة الغطاء النبايت، إذ ال مي
أو من حيل حمله يف حالة الغياب االضطراري. ومن جهة أخرى وألسباب عقدية وذهنية )انتشار الفكر   46مبساعدة أسرته

ملدفونني ابملنطقة، وهم: "سيدي زجل"، الغييب(،استمدت املخازن محايتها، حسب الرواية الشفوية، من األولياء الصاحلني ا
و"سيدي احلاج عبد القادر" و"سيدي يوسف التليذي"، لشدة اعتقاد الساكنة احمللية يف بركتهم اليت ساعدهتم على طلب 

 املنافع وجلب الرزق ودفع األذى واملضار. 
وف األمنية؛ وهي  وبذلك تكون املخازن موضوع الدراسة قد ساعدت الساكنة على ختطي أحلك  وأصعب الظر 

  47اضطراابت تسبب فيها جور وظلم املستعمر على القبائل، وجور اإلنسان على اإلنسان، إىل جانب الكوارث الطبيعية
 خصوصا التقلبات املناخية وما ينجم عنها من تردد سنوات اجلفاف.

 متكيفة مع التقلبات املناخية  - 2-2
مناخ املنطقة، وحتديدا التساقطات، تتفاوت كمياهتا من موسم فالحي إىل  ، يبدو أن 1استنادا إىل معطيات املبيان 

  24بلغت كمية التساقطات مبحطة ابب اتزة، القريبة من مدينة شفشاون )  1995-4896آخر.  فخالل املوسم الفالحي
ملم يف املوسم الذي قبله، وخالل املواسم الثالثني املدروسة ُسجِ ل   451,1ملم، بينما مل تتعدَّ  1936,3كلم(، ما جمموعه  

 مومسا مطريا.   12مومسا مقابل   18اجلفاف ابحملطة املذكورة يف 
 

 )ملم(  2008  -2007و  1979 -1978: التغيرية المطريةالبيسنوية بمحطة باب تازة خالل فترة مابين موسمي 1مبيان

 
 .عموما مهمة "احلضاي "تتوارثها األسرة أابً عن جد مبوافقة مؤسسة "اجلماعة" التقليدية46
 .215ص، مرجع سابق، 2018البكوري )معاد(،  47
 غشت من السنة املوالية. 31وينتهي يف يبتدئ املوسم الفالحي يف فاتح شتنرب من السنة، 48
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 )بـ ملم( 2008 -2007و  1979 -1978وسط التساقطات املطرية مبحطة ابب اتزة خالل فرتة مابني مومسي : التوزيع الشهري ملت2مبيان 

 
 .2016مصدر املبياانن: استغالل شخصي ملعطيات وكالة احلوض املائي اللكوس، تطوان،

 

فالتساقطات تبدأ يف االرتفاع  (؛ من فصل آلخر ومن شهر آلخر. 2كما تتذبذب التساقطات داخل نفس السنة )املبيان
منذ مطلع املوسم،وتصل ذروهتا خالل شهر دجنرب، مث تبدأ يف االخنفاض تدرجييا إىل غاية هناية املوسم مع بعض االنتعاش  
خالل شهر أبريل. كل ذلك جيعل اإلنتاج الفالحي متذبذاب من موسم آلخر. يف هذه احلالة يصبح التخزين أمرا ضروراي،  

,  79-78, المتوسط
1430.9

943.3, 80-79, المتوسط

808.5, 81-80, المتوسط
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,  96-95, المتوسط
1936.3
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1657.4

,  98-97, المتوسط
1659.5

582.7, 99-98, المتوسط

848.2, 00-99, المتوسط
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1387.7
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1030.4
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1424.2
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1724.6
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. لذلك، فقد بىن سكان "القلعة" خمازهنم  49ظم اإلنتاج بعد احلصاد مث استخدامه تدرجييا خارج موسم احلصادعرب ختزين مع
اجلماعية بكيفية جتعلها متكيفة مع الظروف املناخية احمللية، وتستجيب حلاجياهتم وتساعدهم على التأقلم مع تقلبات املناخ. 

تفصلها عن سطح األرض، مما كان حيول دون أتثرها ابملياه اجلارية السطحية  فمن جهة،أقيمت املخازن على إطارات خشبية  
ورطوبة الرتبة، وُجعل هلا سقف مضاعف ومزدوج امليالن، ميتد بعيدا عن اجلدران أبكثر من نصف مرت  لتمكينها من تصريف  

هة أخرى حاول سكان املنطقة إجياد مياه األمطار بعيدا دون أن تؤثر على اجلدران وعلى املنتجات املخزنة داخلها. ومن ج
بعض السبل للتأقلم مع التغريات املطرية الفصلية، ابتباع نظام زراعي يقوم على مباشرة الزراعة املتطلبة للرطوبة)زراعات 
مبكرة/بكرية( منذ مطلع املوسم الفالحي مث استبداهلا مبزروعات صيفية تتحمل اجلفاف )زراعات متأخرة /مازوزية( منذ  

الربيع. لكن رغم ذلك ظل  عدم انتظام التساقطات هاجسا يؤرق السكان؛ فهم ال يتوقعون أحوال املناخ للموسم فصل 
الفالحي الالحق وال حصيلته الزراعية، وال يطمئنون حىت على حمصول املوسم املعيش، خوفا من أن تعصف به تقلبات  

اآلفات األخرى اليت تسببها احليواانت الربيةواجلراد واحلرائق واألمراض املناخ )اجلفاف، التساقطات العنيفة، الرايح القوية...( و 
النباتية التعفنيةأوالطفيليةاخل، وابلتايل، قد يضيع هباء يف أي حلظة. ولإلشارة، بعض هذه اآلفات ميتد أتثريها على املنتجات 

يبذهلا املزارعون إلنتاج احملاصيل يف احلقول، فهم    الفالحية إىل داخل البيوت واملخازن.لذلك، فإضافة إىل اجلهود املضنية اليت
يكافحون حلماية حمصوهلم داخل املخازن يف مواجهة اآلفات املختلفة.وقد ُقد رت خسائر ختزين احلبوب يف بعض مناطق 

لزاما على    .وبسبب هذه اإلكراهات وغريها، على شاكلة االضطراابت األمنية عرب التاريخ، كان50العامل خبمس إمجايل اإلنتاج
سكان املنطقة إجياد وابتكار حلول  تكون فيها غالهتم الفالحية حمصنة ضد السرقة وحممية من التعفن والطفيليات 

، وذلك عرب املخازن اجلماعية، مما يضمن استدامةالغالت ألطول مدة ممكنة، حتسبا لنقص اإلنتاج خالل  51والقوارض... 
من الطوارئ. وهي شروط توفرت مجيعها يف املخازن اجلماعية املدروسة ابلنظر   الفصول اجلافة والسنوات العجاف وغريها

 إىل مزاايها الكثرية، السيما فوائدها البيئية.  

 
49Adejumo (B.A.), Raji (A.O.), 2007, «Technical appraisal of grain storage systems in the Nigerian 

Sudan savannah»,Agricultural Engineering International, International Commission of Agricultural 

Engineering (CIGR) Ejournal, No. 11, Vol. IX, p. 2. 

https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/966/960 
50Sundaramari (M.), et al, 2011, «Indigenous grain storage structures of South Tamil Nadu», Indian 

Journal of Traditional Knowledge, Vol. 10(2),p.380. 

https://www.researchgate.net/publication/280712069 

حلشرات احسب الرواية الشفوية، التدابري والتقنيات التقليدية ومنها احليوية، اليت كانت تستخدم يف إنتاج الغذاء وختزينه ومحاية احملاصيل من  51
تكن هلا  والنبااتت الضارة والفطرايت واآلفات األخرى، كانت صديقة للبيئة وتتميز ابلكفاءة نسبيا؛ كالرماد والقطران والفزَّاعات، وابلتايل مل

 .آاثر صحية وبيئية ضارة
 

https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/966/960
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 فعالة، آمنة وصديقة للبيئة  - 2-3
يتمثل اهلدف األساسي لكل طرق وهياكل ختزين املنتجات الفالحية يف "أتمني احلبوب من احلشرات والقوارض ومن  

، فاملنتجات املخزنة تتدهور جراء "التفاعالت بني املتغريات الفيزايئية والكيميائية والبيولوجية  52ائنات احلية الدقيقة"نشاط الك
. وبشأن املخازن املدروسة،  54؛ لذلك من الضروري احلفاظ عليها ابردة وجافة أثناء التخزين53على مستوى نظام التخزين"

سطح البحر وبسفح جبل قليل التشميس،  أسهم يف خلق مناخ حملي ابرد، وبيئة  فإن موضعها بعلو مهم عن مستوى 
مالئمة للتخزين، ساعد على ذلك أكثر طريقة ومواد البناء؛ مما كان حيولدون حدوث اآلفات وإصابة املنتجات ابلتدهور  

يث كان بعضها )احلبوب(  والتعفن، الشيء الذيكان يقلل من فرص تعريضها للتلف ويرفع من عمر املنتجات املخزنة ح
 سنوات،  وفقا لتصرحيات مستجوبينا.  7يصل إىل 

إضافة إىل ذلك،  أاتح النظام الدفاعي هلذه املخازن إمكانية جتنب اإلصابة ببعض اآلفات واألمراض بدل حماولة  
نب اإلنسان خطر  السيطرة عليها بعد هجومها؛ فأغنت عن استعمال األدوية االصطناعية واملواد الكيماوية، فكانت جت

التسمم عن طريق استهالك تلك املواد. لذلك، فاملنتجات املخزنة يف مثل هذه اهلياكل التقليدية اليت حظيت بدائرة هتوية  
 ، واهلياكل نفسها غري مضرة ابلبيئة، ألهنا مبنية ومهيأة من مواد طبيعية.55مهمة "آمنة لصحة كل من اإلنسان واحليوان" 

 عاضد وروح اجلماعةحاملة لقيم الت - 2-4
تتعدد مزااي  ودالالت املخازن اجلماعية موضوع هذه الدراسة،  ففضال عن استجابتها حلاجيات السكان بشأن  
مواجهة التقلبات األمنية واملناخية، وانسجامها مع البيئة احمللية...، فهي تعكس حُلمة ووحدة السكان  وتقديرهم لقيمة  

هات والكوارث الطبيعية وحتدايت احلياة العامة. فبدل أن خُتزن الغالل حبيز السكن،  العمل اجلماعي يف مواجهة اإلكرا
فتنشغل كل أسرة بتفقد وحراسة غالهتا من األمراض والطفيليات والسرقة، وقت انعدام األمن، قررت "اجْلماعة" تنسيق   

ت السلم، تـَُعينُه "اجلماعة"،  ويتعاون  وتوحيد جهودها ببناء خمازن مجاعية، أُسندت مهمة حراستها لشخص واحد يف فرتا
 أفرادها على أداء مستحقاته ومراقبته اللصيقة. 

 غري مكلفة - 2-5

 
52

Adejumo (B.A.), Raji (A.O.), 2007, Op. cit, p. 3. 
53Ibid, p. 3. 
54Mobolade (A.J.), et al, 2019, Op. cit, p.197. 
55

Sundaramari (M.), et al, 2011,Op. cit, p.383. 
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تعترب التقنيات واملمارسات اليت طورها الفالحون صديقة للبيئة واقتصادية، ألهنم يعمدونفيها إىل استخدام وتوظيف 
ئة املصاطب اليت أقيمت فوقها املخازن، والطوب واخلشب اللذان . فاحلجارة اليت اسُتخدمت يف هتي56املواد املتاحة حمليا 

اسُتعمال يف البناء، والطني املستعمل يف تبليط اجلدران، والقش الذي اسُتخدم يف تسقيف املخازن قبل أن حتل حمله، جزئيا،  
صحاب املخازن ماداي إال  الصفائح الزنكية خالل األعوام األخرية من عمر تلك املخازن، مجيعها مواد حملية مل تكلف أ

قدار(. 57القليل
ُ
. كما أهنا موجودة بعني املكان أو مبحيطه؛ يتعلق األمر يف احلالة األخرية  ابلقش والطني والطوب املهيَكل )امل

 فاألخري، مثال، كان ُيصنع مبوضع قريب يوجد به املاء والطني وينقل إىل حيز اخلزائن بواسطة الدواب.
فعملية بناء املخازن وتسقيفها، كانت تتم أبايٍد وسواعد حملية وخرباء "معلمني" من عني املكان    إضافة إىل  كل ذلك، 

، ويف   58نظري مقابل مادي نقدي أو عيين مناسب، بل غالبا ما يكون رمزاي، أو يف إطار التطوع أو ما يعرف ب"توازة" 
فيها الرجال والنساء عرب توزيع املهام، إذ يتطوع املستفيد هذه احلالة األخرية تكون عملية البناء والتسقيف جمانية يساهم 

 منها،فقط، إبطعام املتعاونني معه.  
،  إىل أن اخلسائر اليت تلحق 59وفضال عن كل ذلك، فقد أشارت بعض الدراسات يف مناطق متفرقة من العامل 

وما دامت  املخازن املدروسة قد قلصت من  املنتجات الفالحية ما بعد احلصاد، أي يف مرحلة التخزين، تكون ابهضة. 
خماطر تدهور وتلف املنتجات الفالحية كما لو أهنا خزنت يف بيئة أخرى أو ابستعمال مواد صناعية كاليت تستعمل حاليا،  

اقتصادي. وابلرغم من توقف هذه -فإهنا بذلك تكون قد قلصت من خسائر التخزين كثريا، وهذا حبد ذاته مكسب سوسيو
 

56Dhaliwal (R.K.), Singh (G), 2010, «Traditional food grain storage practices of Punjab», Indian 

Journal of Traditional Knowledge,Vol. 9 (3), p. 526. 

https://www.researchgate.net/publication/296772730 

57Hmimsa (Y.), 2009, «L’agrodiversité de l’agroécosystème à l’arbre : cas du Rif (Nord du 

Maroc)»,Thèse de doctorat en sciences naturelles, Université Abdelmalek Essaadi,  Faculté des 

Sciences, Tétouan, p.58. 
يلة، "َتوازَة" أو "التوِيزة": عمل مجاعي تضامين  جماين، متيزت به أحواز مدينة شفشاون عرب التاريخ؛ يقوم يف إطاره أعضاء "اجْلماعة" )قب58

 العون واملساعدة لفائدة عضو منها يف األعمال الفالحية؛ كاحلرث واحلصاد والدرس، أو يف بناء السكن وتسقيفه وحفر مدشر...( بتقدمي
 اآلابر...اخل.

59Rajasheka, (Y.), et al,2012, «Botanicals as grain protectants»,Hindawi Publishing Corporation, 

Psyche J. Entomol. 

https://doi.org/10.1155/2012/646740 

Hall (D.W.), 1970,«Handling and storage of food grains in tropical and subtropical areas», FAO 

Agricultural Development Paper no. 90, Rome, Italy, 351  pages. 

Parfitt(J.), et al, 2010, «Food waste within food supply chains: quantification and potential for 

change to 2050», Philos. Trans. R. Soc. B 365, p.p. 3065 –3081. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126 

Adejumo (B.A.), Raji (A.O.), 2007, «Technical appraisal of grain storage systems in the Nigerian 

Sudan savannah»,Agricultural Engineering International, International Commission of Agricultural 

Engineering (CIGR) Ejournal, No. 11, Vol. IX, 12 pages. 

https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/966/960 

https://doi.org/10.1155/2012/646740
https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126
https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/966/960
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عن أداء وظيفتها وتالشي معظم وحداهتا، فإن املتبقي منها ميكن أن يوفر منافع اقتصادية إضافية لفائدة املنطقة إذا   املخازن
 مت استثمارها يف أنشطة أخرى كالسياحة الثقافية. 

 اقتصادية أخرى - قابلة إلعادة االستثمار والتوظيف يف أنشطة سوسيو - 2-6
ن وخمتلف ممارساهتم املتأقلمة مع البيئةومعتقداهتم وإنتاجاهتم املادية وغري املادية  تعد املعارف احمللية التقليدية للسكا

ترااث ثقافيا وعناصر مهيِكلة ومؤثثة هلوية اجملتمعات احمللية. وابملوازاة مع تزايد أمهية املعارف احمللية التقليدية لدى منظري 
واالقتصادية اليت تتيحها  وانسجامها وتكيفها مع البيئات   ابلنظر إىل الفرص االجتماعية 60التنمية وصانعي السياسات

احمللية، فقد تزايد اهتمام السياح مبا أنتجته اجملتمعات احمللية واألمم عرب اترخيها، من إنتاجات مادية وغري مادية؛ لذلك  
من السياح الوافدين   %  39من    أعادت منظمة السياحة العاملية التأكيد مؤخرًا على أمهية السياحة الثقافية، حيث متثل أكثر

 % 80، أن أكثر من 62ويف إقليم شفشاون، حيث توجد املخازن املدروسة، كشفت دراسة ميدانية جامعية .61عرب العامل 
من السياح، الوطنيني واألجانب، عربوا عن رغبتهم يف اكتشاف الرتاث الثقايف للمنطقة. وفيما خيص أنواع الرتاث الثقايف 
اليت تستهوي السياح، أكدت الدراسة ذاهتا، أن الرتاث املعماري، الذي تندرج ضمنه املخازن موضوع هذه الدراسة، أييت  

بدأ املهتمون من الباحثني األكادمييني ومؤسسات اجملتمع املدين  وحىت  بفضل ذلك، .  %26,24يف الطليعة بنسبة 
متخذي القرار يولون بعض االهتمام للرتاث املادي والالمادي للمجتمعات احمللية، ابعتباره عامال للجذب السياحي، فتعالت  

على عبقرية ودهاء مشيديها ولتعزز  األصوات بضرورة إنقاذ ما تبقى من املخازن  اجلماعية ملدشر "القلعة"، لتكون شاهدة 
جاذبية منطقة شفشاون، السيما وأن "شهرة املخازن جتاوزت املستوى احمللي إىل ما هو وطين ودويل وحولتها إىل إحدى 

 .  63أهم املزارات السياحية املهمة ليس فقط إبقليم شفشاون بل يف الريف الغريب أيضا" 
ة وترميم  بضعةوحدامتن املخازن اجلماعية ملدشر القلعة، يف إطار برانمج   وتفاعال مع هذه األصوات، متت إعادة هيكل

فضاء االستقبال السياحي إبقليم شفشاون، تكلفت هبا كل  من مجعية "موفيموندو" اإليطالية واجلمعية احمللية ملدشر "القلعة" 
مج ذاته، مت إعداد مدارات سياحية تربط درهم. ويف إطار الربان  40000بشراكة مع وزارة السياحة، حبجم استثمارات قدره  

 
60Agrawal (A.),1995, «Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge», 

Development and Change, vol 26, Institute of Social Studies,Published by Blackwell Publishers, 108 

Cowley Rd, Oxford OX4 lJF, UK,p.413. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00560.x 
61Richards (G.), 2018, «Cultural tourism: A review of recent research and trends», Journal of 

Hospitality and Tourism Management, Volume 36,p.13. 

https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005 
أطروحة لنيل الدكتوراه يف اجلغرافيا، جامعة   »الرتاث الثقايف ودوره يف التنمية السياحية: دراسة حالة إقليم شفشاون«،، 2020اعبيدو )جواد(، 62

 .217ص احملمدية، املغرب،  ،احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 .101، صسابقمرجع ، 2005العبدالوي )حممد(، 63

https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00560.x
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14476770/36/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005
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ذات قيمة إيكولوجية وتراثية عالية، وأُنشئت مآوي قروية عموما ذات هندسة معمارية إليواء السياح   مواقعبني، أو متر عرب،  
على طول هذه املسالك، فكان من أمهها املسلك الرابط بني مدينة شفشاون )نقطة االنطالق( ومنتجع أقشور )نقطة  

ساعات من املشي على   4إىل    3ول(، مرورا عرب  خمازن "القلعة" ومدشري "أغرمان" و"أوسالف"، على امتداد حوايل  الوص
األقدام، معززا مبأويني بكل من "القلعة" و"أوسالف" لفائدة الراغبني يف االسرتاحة أو املبيت، إضافة إىل نشر مطوية تتضمن  

قيمة هذا املسلك، مقارنة ابملسالك األخرى، كونه يوفر للسائح وصفة متنوعة؛    معلومات وخرائطوصور ختص املسار. وما مييز
جتمع بني عبق التاريخ والرتاث املنبعث من خمازن "القلعة"، واملناظر الطبيعية اخلالبة السيما "قنطرة ريب" وخوانق واد "فاردا"  

يعية"بيو". غري أن عملية التهيئة اليت استهدفت املخازن مل ومياهه العذبةاملتدفقة والتشكيالت النباتية املتنوعة والتغذية الطب
تشمل سوى وحدة ختزين واحدة كنمودجومدخل املخازن ومعه مسكن "احلضاي"، بينما تالشت الوحدات األخرى ومل 

راء يتبق منها حىت أطالهلا. بل إن وحدة التخزين الوحيدة اليت رممت قد تفكك سقفها العلوي وبدأت جدراهنا تتدهور ج
 التساقطات املطرية. 

ويف مقابل املزااي الكثرية والفوائد العديدة اليت كانت توفرها املخازن املدروسة، شابتها عيوب قليلة. يتعلق األمر 
عرب السقف املصنوع من القش  يف حالة مل يركب إبحكام أو مل جيدد ويرمم كلما اقتضى األمر ذلك،   املطربتسرب ماء 

رير املعارف التقليدية من جيل إىل جيل، لكن هذا العيب مت جتاوزه، نسبيا،  السيمايف العقود األخرية مع ترسخ إكراهات مت
من قبل بعض مالكي املخازن بعد دخول الصفائح الزنكية إىل املنطقة، حيث حلت حمل القش يف إقامة سقف املخازن.  

إذا  أتثرت ابلتساقطات   كما كانتاملخازن تستوجب صيانة اجلدران من حني إىل آخر عرب  متليطها، السيما من اخلارج، 
املطرية، كما أن متوضع املخازن يف مستوى ارتفاعي عال، نسبيا، وبعدها عن السكن، شكل عبئا ابلنسبة لبعض املالكني،  
ولعل هذا من األسباب  اليت جعلت البعض حُيجم عن استخدام املخازن املعنية إىل جانب عوامل أخرى كثرية أمهها سيادة  

التعاون، وحتول القبيلة اقتصاداي وحميطها من االعتماد على الغالت التقليدية املعيشية إىل االتكال على   األمن، وتراجع قيم
مداخيل الزراعة األحادية "القنب اهلندي"، حيث تسمح عائداهتا، عموما، ابقتناء جل احلاجيات من األسواق األسبوعية  

 واملتاجر احمللية واملطاحن العصرية.
 وصيات النتائج والت -3

رامت هذه الدراسة، أساسا، جرد وحتليل الفرص اليت أاتحتها الطرق التقليدية لتخزين املنتجات الفالحية لفائدة  
البيئة واالقتصاد واجملتمع. وبعد دراسة وحتليل خصائص ومميزات املخازن اجلماعية املدروسة، نستعرض عصارة ما توصلنا إليه  

 تثمينها. وبعض املقرتحات من أجل  
 النتائج  - 3-1
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شكل ختزين املنتجات الفالحية عامال رئيسا من العوامل املتدخلة يف حتقيق األمن الغذائي لقبائل جبال الريف  ▪
عكست حالة املخازن اجلماعية ملدشر القلعة بشمال مدينة شفشاون التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمنطقة،  و الغريب،

تمع احمللي، وبنية النشاط الفالحي القائم سابقا، أساسا،على بعض الزراعات كما جسدت القيم اليت ميزت اجمل
واملغروسات املثمرة املعيشية، عالوة على أهناأتثبت وجود دراية اترخيية بطرق احلفظ والتخزين للحبوب وغريها حبالة  

 ستقالل واألمن الغذائيني؛جيدة لعدة سنوات، معربة بذلك عن قدرهتم على التكيف مع الظروف املختلفة لتحقيق اال
كانت املخازن اجلماعية املدروسة تتميز بعدة مزااي، حيث أاتحت لالقتصاد واجملتمع والبيئة فوائد كثرية،إذ أضحتإىل  ▪

 زمن قريب متكيفة مع الظروف الطبيعية وتقلباهتا، فعالة، آمنة، تربوية، رخيصة وصديقة للبيئة...اخل. 
خازن املدروسة، كرتاث مادي، لكن ذلك مل يشفع هلا للبقاء على قيد احلياة، فآخر وحدة  تزايد الوعي مؤخرا أبمهية امل ▪

 ختزين، واليت سبق ترميمها، هي على وشك االختفاء إذا مل يتم التدخل عاجال لصيانتها. 
 التوصيات  - 3-2

ارخيية وتصورات الساكنة،  إعادة تشكيل وترميم حيز املخازن اجلماعيةمبدشر القلعةوفق اللوحات والصور واألشرطة الت ▪
لإلبقاء عليها، على األقل، كرتاث مادي شاهد على التاريخ االقتصادي واالجتماعي والثقايف للمنطقةيصون هلا ذاكرهتا  

 اجلماعية واترخيها الرتاثي حول مسألة املخازن التقليدية واستغالهلا.
ن املنتجات الفالحية وحفظ املؤن، ملا كان هلا من فوائد  حتفيزوتطوير البحث العلمي حول الطرق التقليدية احمللية لتخزي ▪

 بيئية وصحية ووظيفية.
التعريف ابملخازن املدروسة أكثر من ذي قبل، كرتاث مادي، وجعلها من عوامل التنمية املستدامة،كاستثمارهامثال يف   ▪

ذه املخازن اجلماعية، بعد إعدادها إنعاش السياحة نظرا لالهتمام املتزايد هبذا املنتوج السياحي، مع السعي إلدراج ه
 واالهتمام مبحيطها وفق النسق التقليدي، ضمن مسار سياحيديداكتيكي جهوي.

 خالصة
ما ينجلي عنه األمر يف هذه الدراسة، أمهية ختزين املنتجات الفالحية سابقا، كعنصر من العناصر املتدخلة يف توفري  

وزن الطرق التقليدية يف أداء هذه الوظيفة، ليس لفعاليتها فحسب، وإمنا  الغذاء وأتمينه للقبائل، ونؤكد، أساسا، على 
لفوائدها البيئية والصحية ابألساس، وهو ما كان مييزها عن اهلياكل والبدائل الصناعية مؤخرا، السيما احلاوايت البالستيكية  

يرتسخ الوعي لدى السكان واملسؤولني  اليت تضر بصحة اإلنسان والبيئة على حد سواء. وارتباطا بذلك، أنمل أن يتعمق و 
واملؤسسات العلمية... أبمهية إحياء وتشجيع وتطوير العمل ابلطرق التقليدية التارخيية يف ختزين املنتجات الفالحية، وأن  

ع على تقدر اجلهات الرمسية هذا الرتاث املادي املتأصل حق قدره، فتتخذ ما يكفل احملافظة عليه واستثماره يف ما يعود ابلنف
 االقتصاد واجملتمع.  
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 ملخص:

في فلسطني. ولتحقيقهدف الدراسة استعرض الباحثان  انبلستتناول هذه الدراسة التطور التارخيي والرتكيب الداخلي ملدينة 

من خالل املنهج الوصفي تتبع اتريخ املدينة عرب احلقبات الزمنية املختلفة. وملعرفة الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس فقد مت  

ازة السكن وملكيته  استخدام التحليل العاملي لبياانت الكثري من متغريات مستوايت التعليم ونوع املهنة وفئات االعمار وحي

% من الرتكيب الداخليلمدينة انبلس. وتبني من  87وحجم االسرة.نتج عن استخدام التحليل العاملي مخسة عوامل فسرت  

الدراسة أن سياسة االحتالل االستيطانية أثرت على حتديد وتقييد توسعة املدينة يف اجتاهات حمددة. هذا ابإلضافة اىل 

ج كان له أثرا ابلغا يف توجيه امتداد املدينة مما أدى اىل تشويه هذا االمتداد وحصره  -ب  - تقسيم األراضي اىل مناطق أ

 يف أماكن معينة.  

 انبلس، تطور اترخيي، حتليل عاملي، امتداد مشوه.  كلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

This study tackles the historical development and internal structure of Nablus city, Palestine.  

Descriptive method was used to track the historical development of the city and factor analysis 

technique was also employed to find its internal structure through variables of education, 

profession, age, type of resident and its ownership and family size. After using factor analysis, 

five factors were extracted which explained 87% of Nablus internal structure. The study also 

revealed that Israeli settlement practices and the political division of land into sub areas of A, 

B and C were the main reasons behind the distortion of Nablus spatial growth which was 

consequently directed toward certain areas. 

Keywords :Nablus, Historical Development, Factor Analysis, Distorted Expans 

 

 املقدمة

الذين هم بدورهم مدنيني ابلطبع. يتوزع سكان املدينة يف أحيائها  تعد املدينة مكاان حيواي يقطن به عدد كبري من السكان 

حسب مستوايهتم االجتماعية واالقتصادية وبناء على ما تفرضه األحوال السياسية اليت مرت هبا املدينة.هتدف الدراسة اىل 

رها اجلهاز املركزي لإلحصاء  واليت وف 2017لعام السكاني حتليل الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس بناء على بياانت التعداد

تغريات مستوايت التعليم ونوع املهنة وفئات االعمار وحيازة السكن وملكيته وحجم االسرة كما  الفلسطيين واملتضمنة بياانمت

. كما هتدف هذه الدراسة اىل توضيح أثر اجلوانب 2017جاءت على مستوى االحياء اإلحصائية يف املدينة لعام 

 هبا املدينة على تركيبها الداخلي وامتدادها األفقي. السياسية اليت مرت 

 أمهية الدراسة: 

را لقلة الدراسات احلديثة واخلاصة يف تركيب املدن الفلسطينية، فان هذه الدراسة جاءت لتغطي بعض النقص يف هذا نظ

االعتبار الظروف السياسية واالقتصادية  اجملال حيث اهنا تتناول التطور التارخييوالرتكيب الداخلي ملدينة انبلس اخذين يف 

 اليت مرت هبا املدينة ومقارنة نتائجه مع دراسات سابقة لنفس املدينة.

 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة اىل حتقيق األمور التالية:
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 تتبع التطور التارخيي ملدينة انبلس. .1

 .2017حتليل الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس بناء على بياانت تعداد عام   .2

 بيان أي من نظرايت الرتكيب الداخلي تنطبق على الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس. .3

 مشكلة الدراسة: 

خالل العقود التارخيية املاضية طرأت تغريات على خمتلف اجلوانب الدميغرافية واالقتصاديةواالجتماعية يف مدينة  

على من الريف اىل املدينةاثرا ابلغا الداخليةية واهلجرة للحروب واهلجرة القسر   كاناحلكومات املسيطرة و تبدلت خالهلاانبلس

 تغريات يف تركيب املدينة والنواحي االجتماعية واالقتصادية. إحداثعدد السكان وكذلك 

دراسة تركيبها الداخلي وكذلك مقارنة تركيبها  و وتكمن مشكلة الدراسة يف احلاجة املاسة لدراسة تطور املدينة التارخيي 

ماسة لدراسة مدينة انبلس اليت تشهد  حاجة. كما ان هناك 2017مع تركيبها الداخلي للعام 2007الداخلي للعام 

 إلسرائيلية. تطورا عمرانيا كبريا مع اهنا حماطة ابملستوطنات ا

 أسئلة الدراسة: 

 تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية

 كيف تطورت مدينة انبلس اترخييا عرب العقود املاضية   •

ما هو الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس بناء على معطيات عدة متغريات وهي مستوايت التعليم ونوع املهنة وفئات االعمار   •

 ؟ 2017للعام  سرة كما جاءت على مستوى االحياء اإلحصائية يف املدينةوحيازة السكن وملكيته وحجم اال

 كيف أثر االستيطان اإلسرائيلي على امتداد مدينة انبلس؟   •

 أي من نظرايت الرتكيب الداخلي للمدن تنطبق على الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس؟ •

 فرضيات الدراسة: 

تميزا عرب العقود املاضية تبعا لتغري احلكومات املسيطرة وتبعا لتغري النواحي االجتماعية  تطورا متطورت مدينة انبلس اترخييا  •

 واالقتصادية اليت مرت هبا.  
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الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس يعتمد على معطيات عدة متغريات وهي مستوايت التعليم ونوع املهنة وفئات االعمار    •

 ؟ 2017السكن وملكيته وحجم االسرة كما جاءت على مستوى االحياء اإلحصائية يف املدينة للعام  وحيازة

 هناك أثر كبري لالستيطان اإلسرائيلي على امتداد مدينة انبلس.    •

 يتماشى الرتكيب الداخلي للمدينة مع إحدى نظرايت تركيب املدن.   •

 حدود الدراسة:

مستوايت التعليم ونوع املهنة وفئات االعمار وحيازة السكن وملكيته وحجم  متغريا وهي  33تشمل الدراسة بياانت 

. كما تشمل الدراسة احياء املدينة والبالغ 2017االسرة كما جاءت على مستوى االحياء اإلحصائية يف املدينة لعام 

 .( 1طة رقم )خار   أيضا 2017كما جاءت من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين للعام سكنيا  حيا  48عددها 

2017(: مناطق االحياء اإلحصائية ملدينة انبلس عام 1خارطة )

 
 منهجية الدراسة: 

 اتبعت الدراسة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحليلي كما يلي:
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لعدة قرون وحىت الوقت احلاضر.  انبلس مت استخدام هذا املنهج من اجل تتبع التطور التارخيي ملدينة املنهج التارخيي:  .أ

الربيطاين واحلكم  وكذلك تتبع احلكومات املختلفة اليت سيطرت على املدينة مثل الدولة العثمانية واالنتداب 

 واالحتالل اإلسرائيلي ومن مث احلكومة الفلسطينية. األردني

اخلاصة يف مدينة انبلس ابستخدام طريقة التحليل  2017مت حتليل بياانت التعداد للعام  وصفي التحليلي:املنهج ال .ب

(لتحليل بياانت السكان من حيث التعليم واملسكن واملهن وحجم األسرة والفئات  Factor Analysisالعاملي )

يقةاإلحصائية التحليلية للبياانت الكبرية حيث تستخدم هذه الطر  SPSSالعمرية ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي 

وهتدف اىل تقليل عدد املتغريات وجتميعها يف عوامل نتيجة حتليل معامالت االرتباط بني املتغريات حبيث تكون قيمة اجلذر  

( للعوامل املعتمدة تساوي واحد صحيح او أكثر ويتم إمهال العوامل اليت قيمة اجلذر الكامن  Eigen Valueالكامن )

 هلا اقل من واحد صحيح. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:       

 الرتكيب الداخلي للمدن:

تعد دراسة الرتكيب الداخلي للمدينة دراسة الستعمال االرض ضمن جماالت متنوعة كاالستعمال السكين والرتفيهي  

االرض على كثافة وتوزيع السكان   والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي وغريها مناالستعماالت. ويعتمد استعمال

واملنشآت. لذلك قام الباحثون بدراسة الكيفية اليت يتوزع هبا السكان يف أماكن املدينة املختلفة ونتج عن تلك الدراسات 

 نظرايت أطلق عليها نظرايت تركيب املدن ومن أمهها النظرايت التالية: 

 :نظرية الدوائر املرتاكزة .1

نظرية الدوائر املرتاكزة على أن املدن تتوسع من مراكزها ابجتاه   (Burges)حيث عرف الباحث األمريكي ارنستبريجس  

 (.  1994)املنيس ،األطراف على شكل حلقات حنو أطرافها 

 نظرية القطاعات: .2
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حلقات كاملة   ( نظريته اليت تفيد ان توسع املدينة أيخذ الشكل القطاعي او احملاور وليسHoytوضح هويت )

االستدارة. يف هذه النظرية يتم توسع املدينةعلى امتداد املواصالت ابتداء من مركزها.  وعرف هذا النوع ابسم النمو  

احملوري واما النوع الثاين فيسمى النمو املركزي حيث تتجمع الطبقات االجتماعية حول املركز التجاري كل منها على 

ليل متوسط قيمة إجيار املساكن يف هذه املدن توصل اىل ان كل قطاع يتميز بقيمة اجيار  ومن خالل حتانفراد مشكلة قطاع.

متيزه عن غريه من القطاعات. فقيمة االجيار يف ضواحي املدن هي األعلى ورمبا تكون على شكل اسافني منطلقة من مركز  

اال ان مناطق االجيار املنخفض فتتوزع يف كافة   املدينة.  اما مناطق االجيار املتوسطة فتوجد جبانب مناطق مرتفعة االجيار

 (.2007؛ أبو عالن، 2003ارجاء املدينة )أبو صبحة، 

 نظرية النوى املتعددة:  .3

تتلخص هذه النظرية اليت جاء هبا كل من هاريس واوملان يف ان املدن تتكون من نوى متعددة تتمثل بوجود مراكز جتارية  

يعد  ر الزمن يتم امتالء الفواصل بينها ورمبا تنشأ مراكز جديدة او ضواحي مستقلة. او جتمعات منفصلة لكل نواة ومع مرو 

العامل االقتصادي أهم عامل يؤثريف ظهور نوى متعددة يف املدينة الواحدة ابإلضافة إىل ارتباط بعض النشاطات مع  

 (.2014بعضها البعض )أمحد، 

واخرج  وث تناولت الرتكيب الداخلي للعديد من مدن العامل.  بعد منتصف القرن العشرين شاع لدى الباحثني اجراء حب

  الباحثون مناذج لقارات أورواب وامريكا الالتينية وجنوب شرق اسيا وافريقيا جنوب الصحراء واملدينة اإلسالمية ومدينة اجملر.

را عنغريها ويعود ذلك يف  فعلى سبيل املثال أظهر منوذج افريقيا جنوب الصحراء ابن مدنه سريعة النمو ولكنها اقل حتض

انشاء مراكزها اىل املستعمرات سواء كانت على شكل مواينء او مدن داخلية. وقد متيزت كل مدينة بوجود ثالثة مراكز  

وهي مركز غري تقليدي وسوق مومسي ومنطقة جتارية انتقالية. وينطلق من مركز املدينة قطاعات تسكنها أقليات اثنية  

ات. ويف بعض املدن تظهر عمليات التعدين والتصنيع، اما العشوائيات فتربز يف أطراف املدن وقطاعات خمتلطة االثني

(Donaldson, 2001, 16-20) . 
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اما النموذج األورويب فيتميز بوجود مركزا للمدينة يكتظ ابملناطق السكنية ونشاطات اجملتمع املختلفة وأماكن العبادة وجتارة  

التجزئة. ينمو مركز املدينة األورويب مع الزمن حنو اخلارج بدون ختطيط.  اال ان األغنياء حيتفظون ابحياء خاصة هبم يف  

ناعية أصبحت املدن األوروبية جاذبة لسكان الريف الذين قدموا اليها ابحثني عن العمل، املركز. ولكن بعد الثورة الص

ولذلك اقام هؤالء الفقراء احياء ذات كثافة سكانية مرتفعة وكأهنا تعيش فرتة ما قبل الثورة الصناعية. ويف جهات أخرى  

ك هاجر للمدن األوروبية مهاجرين قدموا من  خارج املدينة نشأت مناطق صناعية حديثة وجبانبها ضواحي. إضافة اىل ذل

املستعمرات األوروبية قبل وبعد احلرب العاملية الثانية وهؤالء شاركوا يف إعادة اعمار املدن والبنية التحتية األوروبية املهدمة 

(Adam & Fritzsche, 2012, 105- 107). 

طقة السوق مث أتيت املناطق السكنية بشكل دائري يتميز منوذج املدينة اإلسالمية مبسجد كبري وسطها وحتيط به من 

ويتخللها بعض الضواحي اليت حيتوي كل منها على مسجد وسوق ومحامات. ويف اخلارج يوجد السور الذي حيمي سكان  

 &Hayatyاملدينة وحييط هبا كالسوار. ويف خارج السور يوجد السوق األسبوعي ومقابر املسلمني ومقابر املسيحيني

Monikhi, 2015, 933-954)   .) 

وهذا النموذج جيمع بني النمط التقليدي  Griffin & Fordاما تركيب املدينة يف أمريكا الالتينية فقد جاء به كل من  

ومظاهر العوملة احلديثة ومتثل فيه كل من منوذج الدوائر ومنوذج القطاعات وهاذان النموذجان أبرزا دور مركز املدينة املزدهر 

 لفقري وهو التجارة. ويف هذا النموذج تتناقص نوعية املساكن كلما اجتهنا اىل أطراف املدينةوخاصة عموده ا

(Crowley, 1998, 127-130). 

بنموذج يتميز بنقطة ارتكاز تتمثل يف موقع امليناء الذي انشأه    (Mc Gee, 1967)ويف جنوب شرق آسيا جاء

مل تنطلق يف منوها من موانئ. تنطلق مدن جنوب شرق آسيا حنو  املستعمر مع العلم ان الكثري من مدن هذه املنطقة 

األطراف على شكل قطاعات حتتلها املؤسسات احلكومية يتبعها يف نفس االجتاه احياء األغنياء ومن مث احياء السكان  

سكنية    حديثي الثروة. وبعد ذلك تنطلق قطاعات احياء الطبقة الوسطى االكثر اتساعا من حيث املساحة فتشكألحياء

خمتلطة األعراق واملستوايت املادية وجبانبها قطاعات أحياء املهاجرين األجانب. تتشكل ضواحي األغنياء يف أطراف 
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املدينة ورغم ذلك جتاورها احياء العشوائيات وتكون على هيئة انصاف دوائر ويف خارج املدينة تتواجد مناطق ختصص  

  للمنتجات الزراعية الالزمة لسكان املدينة.

وفيه يظهر يف وسط املدينة القدمي جتمعات سكنية اثنية خمتلطة   Galactic City) وأخريا جاء منوذج مدينة اجملرة )

ومتجاورة كما جياورها مناطق سكن الناس املهمني وكل هذه التجمعات ترتبط ارتباطا كبريا بطرق املواصالت. اما أطراف 

جياورها مراكز تسوق كبرية. ويف بعض احناء األطراف تتواجد مناطق صناعية املدينة فتتشكل مناطق مدنيه حماطة حبراسة و 

 (Dee Ann, 2021)ومناطق ترفيهية وصناعات تقنية حديثة ومنها الصناعات الفضائية 

 دراسات السابقة بشأن الرتكيب الداخلي للمدن:

ومن هذه الدراسات ما قامت به األمحد،  تناول عدد من الباحثني الفلسطينيني موضوع الرتكيب الداخلي ملدن فلسطينية 

ابستخدام التحليل العاملي.  2007( مندراسة حتليل للرتكيب الداخلي ملدينة انبلس تبعا لبياانت التعداد للعام 2014)

وقد توصلت الدراسة اىل أن طبوغرافية املدينة حددت اجتاهات النمو والتوسع وأيضا بناء املستوطنات كان له دور يف  

 ت التوسع، وكذلك خلصت الدراسة اىل حتليل تركيب املدينة الداخلي من خالل ستة عوامل. اجتاها

( بدراسة حتليل الرتكيب الداخلي ملدينيت رام هللا والبرية يف فلسطني.واستخدم  2007ومن انحية أخرى فقد قام الرمياوي )

 1997هين للسكان بناء على بياانت التعداد للعام التحليل العاملي للمتغريات اخلاصة يف املستوى التعليمي واملستوى امل

مشريا ألمهية استخدام التحليل العاملي لدراسة الرتكيب الداخلي وقد نتج  بناء على استخدام التحليل العاملي اربعة 

  عوامل مشبعة حبيث جذرها الكامن يساوي واحد صحيح أوأكثر، أطلق على العامل األول مسمى تعليم متدن ومهن دنيا

% من الرتكيب احلضري ملدينيت رام والبرية،  اما العامل الثاين فقد أطلق عليها مسمى تعليم عال ومهن عليا  33وقد فسر 

% من  7% من الرتكيب الداخلي للمدينة، والعامل الثالث أطلق عليه مسمى العمال الفنيون والكتبة وفسر 23وقد فسر 

% من الرتكيب الداخلي ملدينيت رام هللا  6سم عمال مهرة وزراعيون وفسر الرتكيب الداخلي، أما العامل الرابع فكان اب

والبرية. ومن نتائج هذه الدراسة يف أنه نظرا المتداد املدينتني االفقي فقد أحاطت االحياء اجلديدة مبنطقيت الصناعة  
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اء على البياانت املتوفرة لديها  للمدينتني وهذا يعين ضرورة نقلهما اىل اخلارج. وكذلك بينت الدراسة انه من الصعب بن

 حتديد نظرية الرتكيب الداخلي التابعة هلا املدينة.

( دراسة عن مدينة الظاهرية يف فلسطني تضمنت حتليل الرتكيب الداخلي والتطور احلضري  2007أبو عالن ) ى أجر 

للمدينة. نتج عن هذه الدراسة  خالل فرتات زمنية متتالية، واستخدم طريقة التحليل العاملي لتوضيح الرتكيب الداخلي

%، والعامل الثاين  22.5% من الرتكيب الداخلي للمدينة وهي األسر امليسورة و فسر 58مخسة عوامل مشبعة فسرت 

% من تركيب املدينة، والثالث األسر الفقرية حيث كانت نسبة تفسريه لرتكيب املدينة  10األسر امليسورة املثقفة وفسر 

% من الرتكيب الداخلي، وأخري العامل اخلامس  8لرابع الذي كان ابسم األسر كبرية احلجم فسر %، بينما العامل ا10

% من تركيب املدينة.أفاد الباحث اىل أن تركيب املدينة الداخلي ال ينتمي اىل أي من نظرايت 7أسر العمال فسر 

 الرتكيب الداخلي حيث كان التطور احلضري للمدينة عشوائيا.  

( ابستخدام طريقة التحليل العاملي ألمناط استخدام األرض يف بعض قرى مدينة انبلس ودراسة  2004ة )كما قام عالون

الرتكيب الداخلي هلذه القرى وقد مت استخدام التحليل العاملي يف دراسة الرتكيب الداخلي لقرى مدينة انبلس بناء على 

متغري مت استخالص مخسة عوامل   65وبلغ عدد املتغريات  املتغريات اليت مت مجعها نتيجة لتوزيع استبانة على السكان، 

 وهي تركيب االسرة واخلصائص العائلية واخلدمات والعامل االقتصادي واالجتماعي وخصائص املسكن. 

(اليت هدفت اىل مقارنة التباين يف  2020دغرة وآخرين )على مستوى الوطن العريب أجريت عدة دراسات ومنها دراسة 

. 1979مع بياانت العام  2015اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ملدينة عمان بناء على بياانت التعداد السكاين للعام 

عمان ومها   متغريا. اتضح ان هناك عاملني فسرا التباين يف احياء يف مدينة 38ومت استخدام طريقة التحليل العاملي لـ 

%، وكذلك بينت الدراسة وجود احياء 28.7% والعامل االقتصادي الذي فسر 56.8العامل االجتماعي وفسر 

 جديدة يف املدينة وكان التمركز االجتماعي واالقتصادي يف اجلهة الغربية من املدينة. 

اخلي للمدن ومقارنتها مع الرتكيب  ( من دراسة الستعراض مناذج الرتكيب الد1997ابإلضافة اىل ذلك ما قدمه فخرو )

الداخلي ملدينة الدوحة حيث مت استخدام املنهج النظري املقارن لدراسة منوذج الرتكيب الداخلي ملدينة الدوحة، واتضح  
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من الدراسة امهية النماذج احلضرية يف دراسة الرتكيب الداخلي، وأن هناك عوامل تؤثر على تركيب املدن الداخلي منها 

 القوانني التخطيطية وكذلك العوامل االقتصادية. النظم و 

( طريقة التحليل العاملي واخلرائط اجلغرافية يف دراسة الرتكيب الداخلي ملدينة مأداب يف  2004واستخدم الليمون، )

% من تركيب املدينة الداخلي، وقد نتجت الدراسة اىل ان  53.52األردن، ومت استخالص مخسة عوامل فسرت ما نسبته 

يب مدينة مأداب بعيد عن نظرايت الرتكيب الداخلي اليت فسرت املدن الغربية كما ان عامل الرتكيب العشائري أثر على  ترك

 تركيبها الداخلي.

إن من أهم األسباب املؤثرة على تركيب املدن الداخلية الفلسطينية هو وجود املستوطنات االسرائيلية حوهلا. فكما جاء يف  

(، فان االنتشار اجلغرايف للمستوطنات خططت 2014واملشاريع التابع لوزارة العمل، الفلسطينية )تقرير وحدة السياسات 

له احلكومة االسرائيلية حبيث قسمت مناطق االنتشار أبن يضم القطاعالشرقي للضفة الغربية منطقيت طوابس واألغوار  

ليل.  وهذا يعين السيطرة على سلسلة طرق  والقطاع اجلبلي ويضم مدن انبلس، ورام هللا، والقدس وبيت حلم، واخل

املواصالت اليت تربط املدن الكربى. اما قطاع التالل الغربية اليت تضم أجزاء من تالل حمافظات جينني وطولكرم وقلقيلية 

راين وسلفيت ورام هللا والقدس يؤثر ووجود املستوطنات على اجتاه توسع املدن مما يؤدي اىل تشويه مشهدها الطبيعي والعم

 والبشري.  

لقد اختص هذا البحث بدراسة تركيب مدينة انبلس نتيجة للتطور التارخيي واالمتداد احلضري هلا حيث أفادت دراسات  

كثرية عن غىن اتريخ مدينة انبلس واحداثه املتنوعة اليت ادت اىل تطورها احلضري فقد تضمن حبث عالونة سرد اترخيي  

والتقسيم االداري للمدينة يف تلك  1915لس منذ بداية الفرتة العثمانية حىت عام ملستلمي امارة احلج يف مدينة انب

الفرتة.فقدعرض البحث صورة حقيقية عن موقع مدينة انبلس االسرتاتيجي حيث كانت يف الفرتة العثمانية مركزا جتاراي  

والنمر وآل فروخ وغريهم، وكان  وصناعيا، فكان ملدينة انبلس حصة يف إمارة قوافل احلج من قبل عائالت مثل طوقان 

ملرور قوافل احلج من املدينة دور كبري يف تعزيز اقتصادها، حيث يف دورة عودة احلجاج اىل مدهنم وقراهم كانوايسرتحيون يف 

مدينة انبلس مما أيضا أثر على اجلانب العمراين هبا إذ أنشأوا اخلاانت مثل خان الفروخي وعدد من الوكاالت والفنادق  
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ك زايدة يف عدد احلمامات العامة. ومبا أن إمارة احلج كان بيد أمراء مدينة انبلس فهذا أغىن اجلانب الصناعي هبا  وكذل

فقد عززت وقتها صناعة الفخار واجللود لتوفري املياه للحجاج وايضا صناعة الصابون. فقد كان احلج مومسا جتاراي للمدينة  

اسواق انبلس وابلتايل كانت تسرتد املدينة ما كان يرتتب عليها من مبالغ مالية  لبيع ما حتمله القوافل من بالد فارس يف 

للجردة اليت كانت تؤخذ من املزارعني يف الريف وهذا يسلط الضوء على احد سلبيات إمارة احلج وهو تدهور وضع الريف 

لقوافل احلجاج فقد ازداد عدد سكاهنا   يف املدينة. ونتيجة هلذا النشاط التجاري يف املدينة الذي ميتد طوال السنة نتيجة

 (.  2004)عالونة، 

 نبذة اترخيية وجغرافية ودميوغرافية عن مدينة انبلس: 

كما أن امتدادها العمران  جغرافيا حيتضن الوادي الذي يقع بني جبلي جرزمي جنواب وعيبال مشاال مدينة انبلس.  

الذي يتوسط إقليم املرتفعات  تسلق سفحيهما اىل ان وصل اىل قمة كل منهما. إضافة اىل متيزهامبوقعها االسرتاتيجي 

كم عن مدينة القدس وتعد    69وهبا وغرهبا بشرقها فهي تبعد اجلبلية.  وتلقب بقلب فلسطني ألهنا تربط مشاهلا جبن

مفرتق طريق رئيسي ميتد من الناصرة وجنني مشاال اىل اخلليل جنواب، وغراب من مدينة ايفا اىل مدينة ارحيا شرقا  

ال وجرزمي  (.وإضافة ملوقعها املتميز فإهنامتتاز بوجود ينابيع املياه يف سفوح جبلي عيب2015)املوسوعة الفلسطينية، 

ومن أهم هذه الينابيع نبع رأس العني،ونبع بيت املاء، وعني الدفينة وعني الصبيان وعني القريون وعني العسل. كانت 

هذه الينابيع تكفي حاجة سكان انبلس قدميا ولكن مع ازدايد اعداد السكان أصبحت تعتمد بشكل كبري على  

 ر دير شرف. املياه اجلوفية املستخرجة من وادي الباذان وآاب

من حيث التطور التارخيي ملدينة انبلس فتعود يف بنائها اىل الكنعانيني الذين أطلقوا عليها مسمى شكيم الذي يعين املنطقة 

املرتفعة اليت تتمتع ابلعزة وعدم االنقياد.  وقد شهدت يف القرن الرابع امليالدي مكانة مزدهرة واصبحت مركزا لألسقفية  

م مت   72-71ني املسيحيني واليهود يف املدينة فقد مت طرد اليهود منها.  وما بني سنيت املسيحية.  ونتيجة لالضطراابت ب

بناء مدينة جديدة اىل الغرب من مدينة شكيم بعد سيطرة الرومان عليها وهدمها بناء على أمر من االمرباطور فيسبيسيان  

 وأطلق عليها اسم نيابولوس.  
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نة ويف تقارير احلاكم املصري حتتمس الثالث الذي عاش يف الفرتة ما بني  جاء مسمى مدينة انبلس يف رسائل تل العمار 

قبل امليالد. ورد مسماها يف رسائل تل العمارنة على اهنا شاكمي الذي حتول فيما بعد اىل شكيم   1425اىل  1479

-805ري الثالث )وهو مسمى كنعاين اصيل. وتعرضت انبلس لغزو اببل أكثر من مرة اال ان امللك االشوري اداد نريا

 (2010رق. م.( كان اول حاكم ذكر اسم فلسطني يف كتاابته )أبو حلو،  782

ق. م.   600استمر الصراع على فلسطني بني بالد الرافدين ومصر فرتات طويلة. كما ان نبوخذ نصر الكلداين حوايل 

وهؤالء بدورهم عادوا اليها   ق. م. خضعت انبلس كبقية أجزاء فلسطني حلكم الفرس 539(. ويف عام 1973)ابقر، 

م.وقد امتد حكم الرومان   63ق. م. اىل عام 332م.  اما احلكم اليوانين فقد امتد من عام 629م اىل  614من عام 

م.  ويف هذا العام أصبحت حتت احلكم العريب الذي امتد 638م. اىل 614م وحىت عام 63الغربيون والشرقيون من عام 

م حني حررها القائد صالح  1187ث وقعت فلسطني حتت حكم الفرجنة حىت عام م حي1099متواصال حىت عام 

م  1917م وبقيت حتت حكمهم حىت عام 1517الدين االيويب وبقيت على هذا احلال حني احتلها العثمانيون عام 

% من 78م حيث مت انشاء دولة إسرائيل اليت سيطرت على 1948حني احتلها اإلنكليز.  وهؤالء بقوا فيها حىت عام 

(.  اال ان انبلس أصبحت كسائر احناء الضفة  2022ارض فلسطني االنتدابية )وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية، 

م 1994م وحىت عام 1967م جزءا من اململكة األردنية اهلامشية. ومنذ عام 1967الغربية منذ ذلك التاريخ وحىت عام 

ذلك عادت حلضن الدولة الفلسطينية حىت الوقت احلاضر. سيتم القاء   رزحت انبلس للحكم العسكري اإلسرائيلي وبعد

 وحىت الوقت احلاضر. 1948الضوء على مدينة انبلس ابتداء من عام 

 1967اىل  1948انبلس يف الفرتة بني 

م. إثر حرب عام  1967م وحىت عام 1948كما ذكر سابقا أصبحت مدينة انبلس حتت احلكم األردين منذ عام 

جلأ اىل انبلس  وقدفلسطيين من ارضهم  800000% من ارض فلسطني والتهجري القسري حلوايل 78دان م وفق1948

الكثري من هؤالء حيث أنشئ هلم ثالثة خميمات جلوء هي بالطة وعسكر وعني بيت املاء. كان هلذا اللجوء سبب يف زايدة  

 35000م أي قبل النكبة حوايل 1945 عدد سكان املدينة. فعلى سبيل املثال كان عدد سكان مدينة انبلس عام
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نسمة وهذه الزايدة انجتة عن القدوم املفاجئلالجئني وكذلك  4600م قفز عدد السكان اىل 1961نسمة ويف عام 

نتيجة للزايدة الطبيعية للسكان واهلجرة من الريف اىل املدينة. تشتهر مدينة انبلس بصناعة صابون زيت الزيتون وكذلك  

ادمة اليها من ريفها الذي يشتهر بزراعة شجر الزيتون والكروم مبختلف أنواعها. ومما جيدر ذكره ان عدد  انتاج الزيوت الق

(.كما تشتهر مدينة انبلس بصناعة احللوايت  2008مصانع الصابون )املصابن( بلغت حوايل ثالثني مصنعا)احللو،

 املختلفة اليت تستهلك حمليا وتصدر اىل خارج فلسطني أيضا.  

 م: 1994م وحىت عام 1967يف الفرتة بني انبلس 

م. ونتيجة هلذا  1967وقعت انبلس مثلها مثل بقية احناء الضفة الغربية حتت االحتالل اإلسرائيلي إثر حرب عام 

(. ونتيجة هلذا االحتالل  2008االحتالل هاجر حوايل عشرة االف نسمة من سكان املدينة اىل خارج فلسطني )احللو، 

النشاط االقتصادي يف املدينة حيث أصبحت الضفة الغربية مغلقة متاما امام حركة السكان والبضائع سواء البغيض تقلص 

للتصدير او االسترياد. كما انه منذ الوهلة األوىل لالحتالل العسكري اإلسرائيلي لنابلس بدأت عمليات استيطانية كثيفة 

مستوطن. اما  18500س ثالثة عشر مستوطنة يسكنها حوايل  حول املدينة. وقد بلغ عدد املستوطنات يف حمافظة انبل

كيلو مرتا من الطرق   131حاجزا عسكراي و 62قاعدة عسكرية و 27بؤرة، و 43عدد البؤر االستيطانية فقد بلغت 

(. تركز االستيطان اإلسرائيلي حول املدينة يف ثالث جهات هي الشرق  2019االلتفافية)مركز رؤاي للتنمية السياسة، ،

اجلنوب والشمال وكان لذلك تداعيات امتداد املدينة اليت أصبحت تتمدد حنو املنطقة املتاحة وهي الغرب، خرطة رقم  و 

(2 .) 
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 . Cو  Bو A( احاطة االستيطان مبدينة انبلس وتقسيم األراضي اىل 2خريطة رقم )

 
POICA, 2022:املصدر 

 الوقت احلاضر:حىت  1994مدينة انبلس يف ظل الدولة الفلسطينية: 

م بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أصبحت انبلس كغريها من املدن  1993بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 

الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة حتت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية كوهنا صنفت على أساس اهنا مناطق أ. اما  

لطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا اتبعة إلسرائيل اما مناطق ج فقد بقيت  مناطق ب يف احملافظة فقد أصبحت إداراي اتبعة للس

اتبعة لالحتالل اإلسرائيلي إداراي وأمنيا. اال ان احلكومة الفلسطينية تقدم خدماهتا خاصة التعليمية والصحية لسكان  

حتت الرعاية االمريكية عام  مناطق ج. اال انه نتيجة لفشل مفاوضات السالم بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 

م انطلقت انتفاضة فلسطينية اثنية أطلق عليها مسمى "انتفاضة األقصى" وكان ذلك ردا على اقتحام شارون  2000

لباحات املسجد األقصى مباشرة بعد فشل مفاوضات واشنطن. بعد انطالق فعاليات انتفاضة األقصى من قبل أبناء  

ار واغالق كامل ملدينة انبلس مثلها مثل بقية املدن الفلسطينية األخرى. استمر الشعب الفلسطيين قامت إسرائيل حبص



2202ذارا/مارس، الحادي عشر د ، العد الثالث المجلد                            والمجالي مجلة التخطيط العمراني    

 

 

81 

 

م وقد واجه سكان املدينة وانشطتها االقتصادية املختلفة تدهورا كبريا. اال انه بعد 2007حصار مدينة انبلس حىت عام 

ا واجتماعيا واقتصاداي وثقافيا  أزيل احلصار واالغالق اإلسرائيلي عن املدينة اليت اخذت تتعاىف سكاني 2007عام 

 وصاحب ذلك نشاط عمراين كبري وامتدت املدينة حنو أطرافها حيث أنشئت أحياء جديدة.  

 نبذة دميغرافية عنمدينة انبلس:

م بقرار من عصبة األمم قامت أبجراء احصائي 1922عندما أصبحت بريطانيا منتدبة على فلسطني عام 

نسمة يف ذلك العام   16000اتضح من هذه اإلحصائية ان عدد سكان فلسطني بلغ  للنفوس يف فلسطني. ولقد 

نسمة   17000م حيث ارتفع عدد السكان اىل 1831(. وقد اعادت اجراء التعداد السكان عام 1جدول رقم ) 

نكبة  نسمة عام قبيل ال 23000وهذا انتج عن الزايدة الطبيعية للسكان. استمر عدد السكان ابلزايدة ليصل اىل  

وذلك حسب ما جاء نتيجة إلحصاء   46000م بلغ عدد سكان املدينة 1961م. ويف عام  1945أي عام 

السكان الذي قامت به احلكومة األردنية. تعود الزايدة الكبرية اىل الزايدة الطبيعية للسكان واىل قدوم االالف من  

كذلك اهلجرة من الريف للمدينة ألهنا ازدهرت  م، و 1948الالجئني الفلسطينيني الذين طردوا من دايرهم قسرا عام 

يف جماالت التعليم والتجارة وصناعات الزيوت النباتية واحلرف. استمرت الزايدة السكانية يف املدينة حىت وصل عدد  

م بدأ النشاط  2007. وبعد انفكاك حصار واغالق مدينة انبلس عام 2007عام  126000السكان اىل 

لتعليمي والصحي والعمران يعود اىل املدينة شيئا فشيئا وصاحب ذلك هجرة سكانية  االجتماعي واالقتصادي وا

نسمة أي بزايدة   171000م حوايل  2022حنوها من خمتلف أرجاء احملافظة ولذلك بلغ عدد سكان املدينة عام 

( ان  1) (. ابلنسبة لتوزيع سكان املدينة حسب النوع فيتضح من شكل رقم 1نسمة. جدول رقم ) 45000قدرها 

اعداد الذكور أعلى من االانث. ويعود السبب اىل ان مدينة انبلس تستقطب الكثري من العاملني العزاب من املناطق  

اجملاورة والذين يعملون يف خمتلف املهن. كما ان مدينة انبلس حتتوي على الكثري من مؤسسات التعليم العايل اليت  

الء يقطنون املدينة لتلقي العلم. ومن انحية أخرى يتضح ان تستقطب شباب صغار السن وهم عزاب أيضا وهؤ 
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قاعدة اهلرم السكان للمدينة عريضة وهذا يشري اىل جمتمعها هو جمتمع فيت الن الشعب الفلسطين يشجع االجناب  

 وكذلك هجرة صغار السن للمدينة يلعب دورا يف فتوة جمتمع مدينة انبلس. 

 بلس منذ بداية القرن العشرين وحىت الوقت احلاضر (: تطور سكان مدينة ان1جلدول رقم ) ا
 

 املصدر  تعداد السكان 

1922 16000 Barron, J. B. 1922. 

1931 17000 Mills, E. 1932. 

 2011اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 23000 1945

 2011اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 46000 1961

 2011املركزي لإلحصاء الفلسطيين،اجلهاز  60000 1980

 .2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  100000 1997

 .2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  126000 2007

 .2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.  156000 2017

 .2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 171000 2021
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 2017نيلمدينة انبلس للعام ( اهلرم السكا1رقم ) شكل 

 (: Factor analysisالتحليل العاملي )

يهدف التحليل العاملي اىل حتليل البياانت بناًء على مصفوفة االرتباط، حبيث يتم اختزال بياانت املتغريات املشاهدة اىل 

حتديد العوامل املهمة من خالل ما يطلق عليه عدد قليل من العوامل وهذا يساعد على تفسري الظاهرة املدروسة. يتم 

على كل عامل. يتم   (loaded)وهو عبارة عن جمموع تربيع املتغريات اليت اشبعت  (Eigen Value)ابجلذر الكامن 

اعتبار أي عامل مهم إذا كانت قيمة جذره الكامن تساوي الواحد صحيح فما فوق، ويف نفس الوقت تستبعد العوامل  

اليت جذرها الكامن اقل من الواحد الصحيح. اما من حيث تشبعات املتغريات على العوامل املختلفة فيتم احتساهبا إذا  

. إضافة اىل ذلك يوفر التحليل 0.50ستبعد املتغريات ذات التشبع األقل من وت 0.50كانت قيمة تشبعها تساوي 

0, 4-0, فئات السن

01, 9--5, فئات السن -Jan

-10, 14--10, فئات السن
14

0, 19-15, فئات السن

0, 24--20, فئات السن

0, 29--25, فئات السن

0, 34--30, فئات السن

0, 39--35, فئات السن

0, 44--40, فئات السن

0, 49--45, فئات السن

0, 54--50, فئات السن

0, 59-55, فئات السن

0, 46-60, فئات السن

65+, 65+, فئات السن

8,828-, 4-0, ذكور

8,931-, 9--5, ذكور

8,545-, 14--10, ذكور

8,464-, 19-15, ذكور

7,852-, 24--20, ذكور

6,384-, 29--25, ذكور

4,762-, 34--30, ذكور

4,621-, 39--35, ذكور

4,256-, 44--40, ذكور

3,996-, 49--45, ذكور

3,893-, 54--50, ذكور

2,946-, 59-55, ذكور

1,786-, 46-60, ذكور

3,337-, 65+, ذكور

17,145, 4-0, إناث

17,461, 9--5, إناث

16,644, 14--10, إناث

16,534, 19-15, إناث

15,388, 24--20, إناث

12,728, 29--25, إناث

9,950, 34--30, إناث

9,484, 39--35, إناث

8,780, 44--40, إناث

7,913, 49--45, إناث

7,613, 54--50, إناث

5,578, 59-55, إناث

3,486, 46-60, إناث

7,265, 65+, إناث

ذكور

إناث

األعمارفئات

ذكور

اناث
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العاملي النسب املئوية اليت يساهم هبا كل متغري يف تركيب املدينة وكذلك جمموع ما تفسره العوامل املستخرجة من تباين  

فر تشبعات احياء املدينة على كل عامل للرتكيب الداخلي للمدينة او تباين الظاهرة املدروسة. كما ان التحليل العاملي يو 

ومن خالل هذه التشبعات ميكن حتديد تشابه او اختالف تلك االحياء على خارطة احياء املدينة. وابلتايل ميكن تفسري  

حياء الكيفية اليت يتوزع هبا سكان املدينة من خالل املتغريات الداخلة يف الدراسة. ويف هذه الدراسة مت توزيع تشبعات ا

 دينة اإلحصائية كما يلي:امل

 تشبع منخفض 0.99-0من  •

 تشبع متوسط  1.99-1من  •

 فأكثر تشبع مرتفع 2.00من  •

 التحليل العاملي لبياانمتتغريات مدينة انبلس: 

اشتملت بياانت البحث على متغريات الفئة احلالة التعليمية واملهنة وحيازة املسكن ونوع املسكن املأهول والفئات العمرية 

متغريا. مت احلصول على بياانت هذه املتغريات من اجلهاز املركزي لإلحصاء   33لسكان مدينة انبلس. بلغ عدد املتغريات 

حيا. ومن حيث املتغريات الداخلة يف  48على مستوايت االحياء اإلحصائية اليت بلغ عددها  2017الفلسطيين للعام 

 الدراسة فهي كما يلي: 

 يت: الفئة العمرية وتضمنت اآل •

 عام14-0صغار السن: السكان من عمر   •

 عام 64-15متوسطو السن: السكان من عمر  •

 عاما وأكثر.      65كبار السن وهؤالء أعمارهم  •

متوسط، بكالوريوس، دبلوم عايل، ماجستري،   اثنوي، دبلوم، إعدادي، وتضمنت: أمي، ملم، ابتدائياحلالة التعليمية  •

 دكتوراه.
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املهنة الرئيسية واشتملت: املدراء، االختصاصيون، الفنيون ومساعدو االختصاصيون، الكتبة، العاملون يف البيع واخلدمات،  •

 املهن األولية.العمال املهرة يف الزراعة وصيد األمساك، العاملون يف احلرف واملهن، مشغلو وجممعو اآلالت واملعدات، 

 حيازة املسكن واشتملت: ملك، مستأجر غري مفروش، مستأجر مفروش، دون مقابل، مسكن مقابل عمل. •

 املساكن املأهولة: فيال، دار، شقة، غرفة مستقلة، خيمة، براكيه/كرفان/بركس.  •

 نتائج التحليل اإلحصائي )العاملي( لبياانت الدراسة: 

صول على مخسة عوامل واجلذرالكامن لكل منها اكرب من واحد صحيح وتفسر هذه بعد استخدام التحليل العامليتم احل

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس، وتدل هذه النسبة على أمهية املتغريات املستخدمة وفعاليتها، وتبقى  87العوامل 

( العوامل املستخرجة 2) % من تركيب املدينة وميكن تفسريه مبتغريات غري داخلة يف الدراسة.يوضح اجلدول رقم13

   وتشبعات املتغريات املختلفة واجلذر الكامن لكل عامل ونسبة تفسري كل منها من تركيب املدينة الداخلي.

 (: العوامل املستخرجة وجذورها الكامنة ونسب مسامهات كل عامل يف تركيب املدينة.2جدول )

 اجلذر الكامن العامل

 القيمة الرتاكمية التباين % نسبة  اجلذر الكامن

 64.533 64.533 20.651 العامل األول

 75.652 11.119 3.558 العامل الثاين

 79.926 4.274 1.368 العامل الثالث 

 83.773 3.847 1.231 العامل الرابع

 87.149 3.375 1.080 العامل اخلامس

 

( قيم تشبع املتغريات على كل عامل ويتم اعتماد التشبع األعلى للمتغري فيما إذا كان له تشبع على  3يبني اجلدول رقم )

 أكثر من عامل.  
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 (: قيمتشبع املتغريات على العوامل املستخرجة 3اجلدول )

 متغيرات الدراسة 

العامل 

 األول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع 

العامل 

 الخامس

64.533 11.119 4.274 3.847 3.375 

 صغار
 

0.744 
   

 متوسطو السن
 

0.723 
   

 كبار السن
 

0.655 
   

 0.718 ملك
    

 مستأجر غير مفروش
 

0.690 
   

 0.733 مستأجر مفروش
    

 السكن دون مقابل
  

0.764 
  

 السكن مقابل عمل
   

0.677 
 

 فيال
    

0.675 

 دار 
 

0.632 
   

 0.744 شقة
    

 غرفة مستقلة 
  

0.795 
  

 براكيه كرفان بركس
    

-0.757 

 أمي
 

0.844 
   

 0.876  ملم
   

 0.882  ابتدائي
   

 0.812  إعدادي 
   

 0.721 ثانوي
    

 0.821 دبلوم متوسط
    

 0.914 بكالوريوس
    

 0.892 دبلوم عالي 
    

 0.952 ماجستير
    

 0.930 دكتوراه
    

  0.819 المدراء 
   

  0.922 اختصاصيون
   

  0.859 الفنيون ومساعدو االختصاصيون
   

 0.817 الكتبة
    

 العاملون في البيع والخدمات
 

0.692 
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 صيد األسماك –الزراعة  –العمال المهرة 
   

0.467 
 

 العاملون في الحرف 
 

0.915 
   

 مشغلو ومجمعو آلالت
 

0.761 
   

 المهن األولية
 

0.868 
   

 

ومن خالل تشبعات املتغريات على العوامل ميكن إطالق مسمى لكل عامل. ومن حيث العوامل املستخرجة فهي كما  

 يلي:

%، 64.5، وبقيمة تباين تبلغ 11: وأطلق عليه مسمى ذوو التعليم العايل واملهن العليا، جبذر كامن يبلغ العامل األول

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس.  ومن حيث  64.5يعين أن املتغريات اليت أشبعت على هذا العامل تفسر مما 

التشبعات فقد شبع على هذا العامل ثالثة عشر متغريا، منها ستة متغريات تعليمية وهي اثنوي، ودبلوم متوسط، 

ة املسكن ومها ملك، ومستأجر مفروش. ومتغري الشقة من  وبكالوريوس، ودبلوم عايل، وماجستري، ودكتوراه. ومتغريان حلياز 

حيث طبيعة املساكن املأهولة. وأربعة متغريات مهنة وهي املدراء، واالختصاصيون، والفنيون ومساعدو االختصاصيون،  

وميتهنون  ( األحياء اليت شبعت على هذا العامل ومن ميزاتسكاهنا أنلديهم تعليما عاليا 3والكتبة. وتوضح اخلريطة رقم )

املهن العليا كاملدراء واالختصاصيون ويسكنون الشقق اليت إما تكون ملك أو استئجار. يتمركز سكن إقامة هؤالء السكان  

يف غرب املدينة، وكان لتواجد جامعة النجاح الوطنية التأثري على تشبع أحياء اجلهة الغربية ابلعامل حيث جتتذب السكان  

ألحياء املنطقة الشرقية على هذا العامل حيث اسكان املوظفني وكلية هشام احلجاوي  املتعلمني. وهناك تشبع ضعيف 

 اللذين هلما أثر يف تشبع تلك اجلهة الن سكاهنما من الفئة املتعلمة.
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 (: تشبع أحياء مدنية انبلس على العامل األول )ذوو التعليم العايل واملهن العليا( 3خريطة )

 
%، مما  11، وبقيمة تباين تبلغ 3.6: وأطلق عليه مسمى ذوو التعليم املتدين واملهن الدنيا، جبذر كامن يبلغ العامل الثان

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس. ومن حيث التشبعات  11يعين أن املتغريات اليت أشبعت على هذا العامل تفسر 

تغريات من حيث الفئة العمرية وهي صغار السن، ومتوسطي  فقد شبع على هذا العامل ثالثة عشر متغريا، منها ثالثة م

السن، وكبار السن. وأربعة متغريات تعليمية وهي أمي، وملم، وابتدائي، وإعدادي. ومن حيث حيازة السكن تشبع متغري  

الرئيسية   واحد وهو مستأجر غري مفروش. ومتغري الدار من حيث طبيعة املساكن املأهولة. وأربعة متغريات من حيث املهنة

(  4وهيالعاملني ابحلرف، ومشغلو وجممعو اآلالت، واملهن األولية، والعاملني يف البيع واخلدمات. توضح اخلريطة رقم )

األحياء اليت شبعت على هذا العامل ويكون سكاهنا من غري املتعلمني أو درجة تعليمهم متدنية وميتهنون املهن األولية 

، ويفسر هذا العامل على أن السكان الذين ميتهنون املهن الدنيا هم رمبا ممن اكتسب املهنة  واحلرفية والبيع ويسكنون الدور

أو احلرفة من اآلابء واألجداد حيث تشبع على العامل مجيع الفئات العمرية، وتقطن هذه الفئة يف مساكنهم اخلاصة وال  

ناء يف العمل منذ الصغر. وهذه األحياء متركزت يف  يكملون تعليمهم لعدم حاجة مهنتهم لدرجة علمية عالية والخنراط األب

وسط املدينةواجتهت للشرق والشمال والشمال الغريب. وكانت أعلى درجات التشبع لألحياء وسط املدينة حيث البلدة 
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حنو الشمال   القدمية اليت تعد مركزا جتاراي نشطاً يف مدينة انبلس ويتواجد هبا حمالت احلرف األولية والقدمية، بينما اجتاهها 

والشمال الغريب وذلك لتواجد ورش اخلراطة وامليكانيك املمتدة على جانب الطرق الرئيسية، وابلنسبة للجهة الشرقيةفنسبة  

حرف خمتلفة ختدم  من سكاهنا من الالجئني اللذين خرجوا من املخيمات وسكنوا املنطقة الشرقية ومنهم من يعمل يف 

ثر ورش امليكانيك يف هذه اجلهة مثل شارع عمان. ويوجد نسبة من السكان من غري  وتكسكان املدينة وعابري الطريق.

 الالجئني مثل القاطنني يف حي كفر قليل وهذا احلي عبارة عن قرية حتمل نفس املسمى وقد امتدت اليها املدينة.

 واملهن املتدنية( (: تشبع أحياء مدنية انبلس على العامل الثان )ذوو التعليم املتدن 4خريطة )

 
، وبقيمة تباين تبلغ 1.4: وأطلق عليه مسمى ذوو املسكن دون مقابلوالغرفة املستقلة، جبذر كامن يبلغ العامل الثالث

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس. ومن 4.3%، مما يعين أن املتغريات اليت أشبعت على هذا العامل تفسر 4.3

العامل متغريين فقط، األول من حيث حيازة املسكن وهو املسكن دون مقابل،  حيث التشبعات فقد شبع على هذا 

 والثاين من حيث طبيعة املساكن املأهولة وهو غرفة مستقلة. 

( األحياء اليت شبعت على هذا العامل واليت يكون سكاهنا من قاطين الغرف املستقلة أو يسكنون  5وتوضح اخلريطة رقم )

فس مكان العمل. وهذه األحياء متركزت يف شرق املدينة اليت تكثر فيها الورش، فعمال  دون مقابل نتيجة سكنهم يف ن
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. حيث أن البلدة 3الورش يبيتون يف الورشة، كما تشبع وسط املدينة هبذا العامل وجزء من غرب غرهبا مثل توسعة انبلس 

 يص مما حيد من اجياد سكن للعمال. اء إال برتاخالقدمية تقع يف وسطة املدينة وال ميكن البناء هبا أو حىت إدخال مواد البن

 (: تشبع أحياء مدنية انبلس على العامل الثالث )ذوو املسكن دون مقابل والغرفة املستقلة( 5خريطة )

 
%، مما يعين  3.8، وبقيمة تباين تبلغ 1.2: وأطلق عليه مسمى املزارعون والعمال املهرة، جبذر كامن يبلغ العامل الرابع

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس، ومن حيث التشبعات فقد  3.8ريات اليت أشبعت على هذا العامل تفسر أن املتغ

شبع على هذا العامل متغريين فقط، األول من حيث حيازة املسكن وهو املسكن مقابل عمل، والثاين من حيث املهنة  

ألحياء اليت شبعت على هذا العامل واليت يكون سكاهنا  ( ا6الزراعة. وتوضح اخلريطة رقم )-الرئيسية وهو العمال املهرة

من العمال املهرة أو املزارعني. وأعلى التشبعات كانت لألحياء يف وسط املدينة، وهنا سيكون السكان من العمال املهرة  

ة متمثلة يف  كما يف البلدة القدمية اليت تضم عمال مهرة يف مهن عديدة كاحللوايت وغريها. وتشبعت أيضا اجلهة الغربي

حي اجلنيد الذي يعترب منطقة زراعية. كما أن اجلهة الشرقية للمدينة تشبعت هبذا العامل وذلك لوجود سهل روجيب  

 الزراعي، وسهل بالطة حيث تزرع البقوليات واخلضروات.
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 (: تشبع أحياء مدنية انبلس على العامل الرابع )املزارعون والعمال املهرة( 6خريطة )

 
%، مما يعين أن  3.4، وبقيمة تباين تبلغ 1.0: وأطلق عليه مسمى مالكي الفلل، جبذر كامن يبلغ امسالعامل اخل

% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس.  ومن حيث التشبعات فقد  3.4املتغريات اليت أشبعت على هذا العامل تفسر 

مل على رخاء معيشة السكان يف األحياء اليت  شبع على هذا العامل متغري واحد فقد وهو مالكي الفلل، ويدل هذا العا

شبعت هبذا العامل، وتشبعت أحياء اجلهة الغربية للمدينة وكانت أعلى تشبعها يف اجلنوب الغريب يف حي توسعة انبلس  

ذلك أربعة، وذلك ألن اجلهة الغربية للمدينة تتوفر هبا البنية التحتية اجليدة واخلدمات مبستوى أعلى من ابقي املدينة. ك

تشبعت اجلهة الشرقية من املدينة هبذا العامل ويدل على امتالك السكان لبيوهتم اليت هي على هيئة فلل.ويظهر من 

( التيتوضح أحياء مدينة انبلس اليت شبعت على العامل على اخلامس، أن أطراف املدينة حتولت اىل  7اخلريطة رقم )

 ضواحي راقية. 
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 مدينة انبلس على العامل اخلامس )مالكي الفلل(( تشبع أحياء 7اخلريطة )

 
 نتائج الدراسة:  

حيا احصائيا نتج مخسة عوامل فسرت   48متغريا ملدينة انبلس اليت تتكون من  33بعد استخدام التحليل العاملي ل  .1

وفرها اجلهاز املركزي  كما   2017% من الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس استنادا على بياانت التعداد السكانيللعام 87

 % من الرتكيب الداخلي للمدينة تفسرها متغريات غري داخلة يف الدراسة. 13لإلحصاء الفلسطيين.  وتبقى نسبة 

 من خالل نتائج التحليل العاملي تبني أمهية مركز املدينة الذي يعد مركزا اقتصاداي نشطا.  .2

أحياء جديدة وتكثر هبا الفلل، وهذا يعين أن أطراف املدينة حتولت اىل ضواحي  متتاز أحياء اجلهة الغربية من املدينة أبهنا  .3

 سكنية حديثة تتوفر فيها البنية التحتية واخلدمات.

أثرت السياسات الداخلية على توزيع السكان، فاهتمام البلدية يف املنطقة الغربية من انحية اخلدمات والبىن التحتية جعل  .4

ليها السكان ميسوري احلال وذوي التعليم العايل يف حني يتمركز السكان ذوي املهن االولية يف  منها مناطق حديثة يتوجه ا

 شرق ووسط املدينة.
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أثر االحتالل اإلسرائيلي على طبيعة توسعة املدينة، فوجود املستوطنات من ثالثة جهات الشمال واجلنوب والشرق حد   .5

 ع املدينة حنو الغرب.من توسعة املدينة من هذه اجلهات يف حيت تركز توس

 ,A, Bأثرت اتفاقية أوسلو على توسعة املدينة وذلك من خالل االتفاق على تقسيم األراضي الفلسطينية إىل أراضي  .6

C  ومت فرض قيود على أراضي ،C   من قبل االحتالل اإلسرائيلي بعدم ضمها يف حدود أي خمطط هيكلي، واليت حالت

 يف مشال املدينة.   Cي دون توسع املدينة مشاال لوجود أراض

(، اليت اختصت بدراسة الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس استنادا على بياانت التعداد 2014تشاهبت نتائج دراسة األمحد ) .7

، مع نتائج الدراسة احلالية من انحية تركز النشاط التجاري يف مركز املدينة )البلدة القدمية(. 2007السكاين للعام 

متغريا ملستوايت التعليم ونوع املهن وحيازة املسكن وطبيعة السكن. احتوت مدينة انبلس عام   27استخدمت األمحد 

حيا احصائيا. ونظرا للنهضة العمرانية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية اليت حدثت يف املدينة  25أيضا على  2007

متغريا. على أي   33يث املتغريات فقد أصبحت حيا احصائيا. اما من ح 48ونظرا لتوسعة املدينة يف األطراف لتصبح 

حال تشاهبت نتائج دراسة األمحد مع نتائج هذه الدراسة يف ثالث عوامل هي عامل التعليم العايل واملهن العليا وعامل  

التعليم املتدين واملهن الدنيا وعامل املزارعون.  اما من حيث االختالف فقد أعطت هذه الدراسة عاملني جديدين مها  

عامل مالكي الفلل وعامل الذين يسكنون يف غرف منفردة وال يدفعون اجرا مقابل ذلك. يعود هذا إىل النهضة اليت  

مما أاتح لألسر امليسورة ان تبين مساكن   2007شهدهتا مدينة انبلس بعد احنسار احلصار واالغالق اإلسرائيلي عنها عام 

 ذلك أصبحت املدينة تستقطب االيدي العاملة من الريف للعمل خاصة هبا على شكل فلل يف غرب املدينة. إضافة اىل

يف احلرف املختلفة ونظرا حملدودية دخل هؤالء اضطروا للسكن يف غرف منفردة غري مدفوعة االجر ورمبا تكون واقعة ضمن  

 أماكن احلرف اليت يعملون هبا. 

ة يف بناء املستوطنات وتقسيم األراضي الفلسطينية أسباب حمدودية التوسعة، وذلك لعدم زوال األسباب السياسية املتمثل .8

ويتضح أن متركز التوسعة كان  2017-2007( توسعة مدينة انبلس ما بني 8. توضح اخلريطتني رقم )Cوقيود مناطق 

 يف اجلهة الغربية. 
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 2017-2007( توسعة مدينة انبلس يف الفرتة ما بني  8خريطة رقم )

 
نتيجة الظروف السياسية غرياملستقرة يف فلسطني عامة ويف مدينة انبلس خاصة، واليت أثرت ومازالت تؤثر يف دميغرافية  

السكان وتوسع املدينة، وجعلت امكانية توسعتها من مجيع اجلوانب أمر ال ميكن تنفيذه وإمنا فقط اجلهة الغربية اليت 

عدم امكانية   فرض قي اجلهات وبينما اجلهة الشمالية ال ميكن التوسع هبا، مما تتوسع هبا املنطقة وتوسعها أعلى منه يف اب

وضع نظرية تطبق على مدينة انبلس وهذا يعين أن تركيب املدينة الداخلي ال ينطبق على أي نظرايت الرتكيب الداخلي 

 للمدن.

 املراجع: 

رسالة ماجستري يف اجلغرافيا. كلية  .دينة الظاهرية يف فلسطني. التطور احلضري والرتكيب الداخلي مل2007أبو عالن، أمحد إمساعيل.  

 الدراسات العليا، جامعة بريزيت، فلسطني.

دراسة يف جغرافية املدن. رسالة ماجستري  –.  حتليل الرتكيب الداخلي ملدينة انبلس ابستخدام التحليل العاملي 2014أمحد، غدير حممد. 

 ، جامعة بريزيت، فلسطني.يف اجلغرافيا، كلية الدراسات العليا

 .  مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية. بغداد، دار الوراق للنشر.1973ابقر. طه.  

. التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت. رام هللا، منشورات اجلهاز املركزي لإلحصاء 2017اجلـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيين. 

 الفلسطيين. 
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. رام 2026-2017عدد السكان املقدر يف منتصف العام حملافظة انبلس حسب التجمع . 2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.  

 منشورات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. ، هللا

منشورات اجلهاز املركزي لإلحصاء (. رام هللا، 3. كتاب حمافظة انبلس االحصائي السنوي )2011اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. 

 الفلسطيين.

للرتبية والثقافة والعلوم، دائرة االعالم والثقافة مبنظمة التحرير . فلسطني. رام هللا، املنظمة العربية 2008احللو، مسلم. قصة مدينة انبلس.

 الفلسطينية.

. حتليل البيئة االقتصادية واالجتماعية ملدينة عمان. جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم 2020دغرة، أريج وبرهم، نسيم واخلوالدة، محزة. 

 .28-6،1، عدد 34جملد اإلنسانية(.  فلسطني، جامعة النجاح، 

دراسة يف جغرافية املدن. جملة العلوم  -.  التطور التارخيي وحتليل الرتكيب الداخلي ملدينيت رام هللا والبرية2007الرمياوي، حسني. 

 .193-4،159، عدد 35االجتماعية.  فلسطني، جامعة الكويت، جملد 

والرتكيب الداخلي يف بعض قرى حمافظة انبلس. رسالة  . أمناط استخدام األرض واجتاهات النمو العمراين2004عالونة، رايض حسن.  

 ماجستري يف اجلغرافيا، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني.  

. مقارنة الرتكيب الداخلي ملدينة الدوحة مع النماذج العامة لرتاكيب املدن. جملة مركز الواثئق والدراسات 1997فخرو، انصر عبد الرمحن.  

 .216-9،181نسانية.عدد اإل

.  الرتكيب الداخلي ملدينة مأداب. رسالة ماجسترييف  اجلغرافيا، كلية الدراسات العليا. اجلامعة األردنية، 2004الليمون، سامي عوض. 

 األردن.

 .2019مركز رؤاي للتنمية السياسية. واقع االستيطان يف حمافظة انبلس. 

. pd.org/archives/327314-https://vision  2022-2-15االسرتداد     

 //https://www.palestinapedia.net(. املوسوعة الفلسطينية. 2015انبلس)مدينة(. )

 2022-1-20االسرتداد    

اإلسرائيلية وآاثرها االقتصادية واالجتماعية على األراضي الفلسطينية وقطاع العمل. رام  . املستوطنات2014وحدة السياسات واملشاريع. 

 هللا: وزارة العمل.

 

 (. 2022وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية. )

https://vision-pd.org/archives/327314


2202ذارا/مارس، الحادي عشر د ، العد الثالث المجلد                            والمجالي مجلة التخطيط العمراني    

 

 

96 

 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2215.    2022-2-15 االسرتداد         
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 صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا )والية زغوان(وثيقة توجيهية ملثال 

Guidance document for an example of conservation and revitalization of 
the village of Zriba El Olayya  

(Governorate of Zaghouan) 

 ايسني احللوان 

 أستاذ مساعد للتعليم العايل مؤهل يف التعمري

 املعهد العايل للفنون اجلميلة بنابل جامعة قرطاج، 

 

 ملخص:

يتمثل البحث يف مشروع خارطة طريق لصياغة وإجناز مثال صيانة وإحياء، حسب ما تنص عليه جملة محاية الرتاث األثري 

املوجودة ببلدية الزريبة والتارخيي والفنون التقليدية، ولكن أيضا ابعتبار مبادئ التشاركية واحلوكمة احمللية، لقرية الزريبة العليا 

من والية زغوان يف الشمال الشرقي للبالد التونسية، واليت يتهددها االهنيار اليومي لنسيجها احلضري الذي يتمتع خبصوصيات  

معمارية ومشهدية ثرية ومتفردة يتعرض هلا الباب األول من املقال، فيما خيصص اببه الثاين للمرجعيات التقنية والقانونية  

الصيانة واإلحياء، فيما ختتتم الدراسة يف ابهبا الثالث يف شكل خطة تنفيذية للمالمح التفصيلية للمثال وأهم ما يتطلبه    ملثال

 من أشغال. 

 مشهدية  وصالتية -تدبري حر - حوكمة حملية -صيانة وإحياء  مثال-إحياء مفتاحية:كلمات 

 

Abstract: 
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This research displays a project of roadmap for an elaboration and implementation of a 

Preservation and Enhancement Plan accordingnot only to the Archaeological and Historical and 

Traditional Arts Code but also in a accordance with the principles of participatory and local 

governance, of ZribaUlya village located in the municipality of Zriba In Zaghouane governorate 

(in the North Eastern part of Tunisia). The village in threatened by the daily lapse of its urban 

fabric featured by its rich and specific architectural landscape; which is exposed in the first 

chapter. The second part of this study deals with technical and legislative references of the 

Preservation and Enhancement Plan. The research ends with a third chapter in the form of an 

implementation outline for detailed features of the Plan and its mostly- required work. 

Key words:Enhancement- preservation and enhancement plan- local governance- participatory 

approach- landscape- landscape sequentiality. 

 

 مقدمة:

تراث ثقايف المادي، فإهنا تعيش    رغم ما تتميز به قرية الزريبة العليا من خصوصيات معمارية وحضرية ومشهدية ومن عناصر

على وقع االهنيار اليومي ملبانيها املختلفة، ابستثناء حماوالت "ترميم" اجلامع والزاوية، ويف املقابل تشهد يف عدد من مساكنها  

مطعم" وأخرى يراد هلا أن تكون "إقامات سياحية"، ال جتد التأطري  -تدخالت ذات طابع "سياحي"، يف شكل "مقهى

 ين والتقين ما جيعلها هتديد جاد للقيمة التارخيية للقرية. القانو 

وبناءا على ذلك وحىت نتمكن من احملافظة من جهة على القيمة املعمارية والفنية واألثري للقرية، ونتمكن من جهة اثنية من  

اصر الذي ال يزال يفتقد إىل تراتيب تثمني هذا الرتاث وجعله رافعا تنمواي يف املنطقة، وحنوله إىل مرجعا ملعماران وعمراننا املع

عامة للبناء ومقر رات بلدية للخصوصيات املعمارية، نتقدم هبذه احملاولة اليت ترتئي إىل التعريف ابلرتاث املعماري واحلضري  

جملة محاية  املميز لقرية الزريبة العليا وتقدمي مقرتح وثيقة مرجعية توجيهية إلجناز مثال صيانتها وإحياءها، كما تنص عليه  

 الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية، وذلك لتحقيق األهداف احملددة التالية:

 احملافظة على الرتاث املميز وقيمته املعمارية والفنية واألثرية واملشهدية، -(1)
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احمليط املباشر والواسع، أتطري التدخالت يف القرية يف صميمة تناسق عامة، ويف سيناريو صيانة وإحياء ودمج يف  -(2)

 والدفع حنو تثمينها أبفضل األوجه املمكنة لتكون رافعة تنموية مستدامة يف اجلهة، 

جعل هذا الرتاث مرجعا دقيقا لصياغة املقرر البلدي للخصوصيات املعمارية لبلدية الزريبة )مدهنا وقراها( ومن خالهلا    -(3)

 (.2010املعماري املميز بشهادة مثال هتيئتها العمرانية ومراجعته )احللواين، ملدينةمحام الزريبة اليت يغيب عنها الطابع 

وميثل املقال مشروع خريطة طريق إلجناز مثال صيانة وإحياء لقرية الزريبة العليا، ويتكون من ثالث أبواب: يعرض الباب  

الباب الثاين ملرجعيات مثال اإلحياء والصيانة  األول املميزات احلضرية واملعمارية واملشهدية لقرية الزريبة العليا، ويتعرض 

ومكوانته وإجراءات صياغته، وبناءا على ما عرض يف األبواب السابقة يعرض الباب الثالث موجز خطة تنفيذية يف شكل  

تائج  توجهات لصياغة التقرير التقدميي للمثال وخمطط ملختلف مكوانت تراتيبه وجممل األشغال اليت جيب إجنازها لتحقيق الن

 املرتقبة منه.

 الباب األول: بسطة معمارية وحضرية حول قرية الزريبة العليا 

يقدم هذا الباب ما يتميز به النسيج احلضري لقرية الزريبة العليا، يف إطار بيئتها، حىت يكون مؤهال العتباره جمموعة اترخيية  

ونعتمد يف ذلك على ما توصل له البحث  فنون التقليدية،  جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والوتقليدية، خاصة على معىن  

(، واليت نلمس صداها يف جل الدراسات Ayadi, 1984من واثئق وخاصة أطروحة املرحلة الثالثة يف اهلندسة املعمارية )

 والواثئق اليت تلتها وخاصة املتعلقة ابملعمار. 

I-  :املوقع واملوضع 

تقع الزريبة العليا ضمن اجملال الرتايب لبلدية الزريبة، جنوب مدينة محام الزريبة مركز البلدية، تفصل بينهما حوايل ثالثة كلم، 

واليت تقع بدورها جنوب شرق مدينة زغوان عاصمة الوالية على مسافة ستة كلم، وتقع جنوب غرب تونس العاصمة على  

لعليا ومدينة محام الزريبة مسلك فالحي متعرج حتول منذ سنوات قليلة إىل طريق معبد  كلم. ويربط بني الزريبة ا  66مسافة 

 كلم.    10متوسط احلالة، وهي تبعد كذلك عن قرية جرادو حوايل 
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الغربية  -ترتكز بني قدمي جبل الفارسي من جهة وجبل القلعة من جهة اثنية، مما منحها وقاية عالية من الرايح الشمالية

كلم اليت تفصلها عن البحر.    30م، من التمتع بنسمات حبرية رغم الـ312وميكنها ارتفاعها  ،جيد للصحةومناخ موضعي 

"]...[  ما جيعلها موضعها املعل ق واملخفي بدرجة عالية أقرب إىل ما مساه أحد الباحثني والشخصيات املصادر احمللية: ك

 ,Ayadi, 1984للقرية، على حد تعبري النوري العيادي )ويظهر الشكل العام  ،64]...[" ابلقلعة احلصينة وعش النسر  

p91  (، متبعة يف هيكلتها حركة خطوط تساوي االرتفاع، فطيف القرية حيضن هيئة  1)شاهد  "سرج حصان عريب"  (، مثل

 قدم اجلبلني ويتزاوج بشكل جيد مع املشهد الطبيعي. 

II-  القرية:بعض املعطيات حول اتريخ 

ال جند من الرواايت التارخيية شيء يذكر حول نشأة القرية سوى احلكاية اليت تربط القرى اجلبلية الثالثة ابملنطقة، وهي  

حكاية متداولة بني السكان ويف العديد من الدراسات، وهي قرية الزريبة العليا وقرية جرادو وقرية تكرونة )اليت تعود ترابيا  

ية سوسة(، وهي قرى ذات مالمح وخصوصيات كثرية مشرتكة. وتقول الرواية أبن ثالث أخوة قدموا لبلدية النفيضة من وال

لعة"،  ڨيف القرن السابع عشرة من الساقية احلمراء ابملغرب واستقر كل منهم مبوقع من املواقع الثالثة وبىن مسكن يسمونه "ال

لية املشرتكة من خالل الدخان ولونه للتبليغ عن أي خطر حمدق فيما أسسوا بينهم نوع من "االسرتاتيجية الدفاعية" والتواص

 .   65أو طارئ أو فرح 

 
 
 ي وعبد الرمحان قيقة. أوردها جون غروسان عن ويليام مارسي وبعده النوري العيادي، كما ذكرها علي اجلريب وأعاد التطرق هلا حممد العريب رقاز عن ويليام مارس  65
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إىل  ومتثل قرية الزريبة العليا النواة األوىل واألصلية لنشوء أهم الكياانت احلضرية لبلدية الزريبة املعاصرة، حيث حتول سكاهنا 

احلقبة أراد "حتديث" التجمعات السكانية للعديد من القرى  املوقع احلايل ملدينة محام الزريبةبناءا على توجه سياسي لتلك

، وقد انطلق هذا املسار خاصة  66اجلبلية وجمانستها وذلك هبدف تسهيل مراقبتها وإدماجها يف نسق احلياة الوطنية اجلديدة

  65استقطب حوايل  بتحويل مقر املدرسة، اليت أعلنت إحدى قاعاهتا حينها "آيلة للسقوط"، وإبقامة مصنع الفليور الذي 

وقد كان تعدادهم يف نفس السنة  (Grossin, 1953, p64عامال من سكان القرية يف بداية مخسينيات القرن العشرين )

، وقد انبثق عن  67إضافة إىل تطور استقطاب منبع املياه املعدنية احلارة(،  Grossin, 1953, p61)ساكن  854حوايل  

كياانت حضرية واضحة: مدينة "محام الزريبة" وقرية "الزريبة قرية" واملنطقة السكنية والسياحية  هذه التغريات على األقل ثالث  

حول احلمام، إضافة إىل القرية األصلية اليت استقر هبا بعيد مغادرة سكاهنا جمموعات من الرحل مث بعد ذلك أصبحت شبه  

 خالية من السكان مع تردي وضع بناءاهتا.

III - دية: األنشطة االقتصا 

اعتمد االقتصاد الزرييب على مقاربة "إدماجية" للمقومات الطبيعية لبيئته املباشرة واملمتدة، حيث جند الفالحة اليت تستند  

(، حيث كانت  170، ص1994ابألساس على الزيتون وتربية املاشية وإنتاج العسل، وهو ما تذكه املصادر )احلشايشي، 

من األبقار ومحار وقطيع من املاعز... كما جهز كل بيت جبهاز نسيج الصوف أو  متتلك كل عائلة تقريبا بقرة أو عدد 

احللفاء ومبختلف أدواهتا املكملة، وتنتج النساء خاصة حاجيات عائالهتن من "القشابية" واألغطية الصوفية، وخالفا لقرية  

بيئة احمليطة، حصري يسمى "حصرية  جرادو كانت تنتج قرية الزريبة العليا من مادة احللفاء، اليت يقع مجعها من ال

بسمك وتقنية جتعله أقرب للمرتبة ذات الطابع الصحي املعاصر، يتم بيعه يف تونس وزغوان   (، 2020)األبيض، عبادي"

 والنفيضة...  

 
 ين" ابجلنوب التونسي... لقد عرفت العديد من القرى والبلدات الرببرية عرب البالد صريورة مماثلة أو مشاهبة؛ مثل "الدويرات" من والية "تطاو 66
يعود هذا املنبع إىل العصور القدمية، وهو مرتبط و اليت تستمد تسميتها منه، ومشال غرب قرية الزريبة العليا، محام الزريبةيوجد جنوب غرب مدينة منبع املياه املهنية احلارة؛ "احلَمام": 67

هلذه العني حاليا منخفض مقارنة مبستواها يف العهد الروماين، ويعود ذلك النسداد بعض الشقوق برواسب كربونية.  جيولوجيا بظاهرة "بشق القباب اجلوراسية". ويعترب مستوى املاء
ون زائر °، وهي كربيتية ذات درجة إشعاعية مرتفعة، مما يعطيها منفعة طبية هامة... وهو يستقطب حوايل ملي46ث بدرجة حرارة \ل25و 6يرتواح معدل تدفق املياه هبذه العني بني 

 سنواي.
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كما كانت القرية تساهم يف صناعة الفحم اخلشيب املميز للمنطقة بكميات هامة. ويتطرق الكاتب احمللي، وهو احد 

الشخصيات املصادر من السكان األصليني للقرية، الذي متكن نشر كتاب حول تراث القرية، عن العديد من احلرف 

صانع مغارف العود: يصنع مغارف صغرية لألكل وأخرى كبرية لتحريك الطعام وتصنع من  واملهارات املميزة مثل: "

ع الذين حيذقون تقنية اقتطاع حجارة رملية تسمى  ، وكذلك جمموعة من الصنا (2020)األبيض،  ".أغصان شجرة الزعرور

"السميد" ويصنعون منها أدوات لصقل السكاكني وأدوات احلفر وقطع الشجر... وقد عرفت منتجاهتم إقباال واسعا من  

 . (2020)األبيض، املدن اجملاورة، إضافة إىل اقتناء أهل القرية ملثل هذه األدوات لصقل سكاكينهم وأدواهتم املنزلية

IV-  :النسيج احلضري لقرية الزريبة العليا 

وعدد من املرافق اجلماعية على غرار اجلامع  (Grossin, 1953, p61) مسكن  100يتكون النسيج املوروث من حوايل  

والزاوية ومركز بريد وكت اب ومقهى... تنتظم يف جمملها حول عدد من الساحات العمومية: الرحبة وبطحاء الزاوية وبطحاء 

الفجة... وهي أفضية عمومية مشرتكة لعبت دورا هاما يف احلياة اجلماعية ألهايل الزريبة، إذ مثلت الرحبة مكان اجتماع 

السكان لالحتفال بزفاف أبناءها وحلضور بعض العروض الفرجوية، كما جيتمع هبا رجال القرية لنقاش القضااي اخلاصة  

عت حوهلا عدد من املرافق وقد مثلت كذلك مكان التقاء واسرتاحة. واحتضنت حبياهتم املشرتكة، أما بطحاء الزاوية فقد مج

،  68حمل  14بطحاء الفج ه مركز الربيد والربق واهلاتف وعدد من احملالت التجارية، اليت فاق عددها اجلملي يف القرية 

 .  69وشكلت هي أيضا مكان لالحتفاالت اجلماعية وخاصة األعراس

 
 مكرم ابحلاج الصغري: رئيس مجعية صيانة الزريبة العليا وعضو جملس بلدية الزريبة.  68
"خمتصر من العرس التقليدي ابلزريبة العليا األبيض )حممد بن علي(،  قبل يوم العرس تتصدرالعروس مع صاحباهتا ابلفجة على أنغام الطبل مث تذهب بعد ذلك اىل احلمام ]...["،  "  69

 .2016ديسمرب  18و 12ضمن صفحته على الفايس بوك ابسم ولد الفج ة، قدميا"، 
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ىل للقرية حول عنصرين أساسيني مثال القلب النابض للحياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية هبا؛  وقد انتظمت النواة األو 

املسجد اجلامع الذي أقيم على بعد أمتار    - (2الرحبة اليت اختذت موقعا مركزاي يف ملتقى احملوران الرئيسيان للنسيج، )  -(1)

رق النواة األصلية، حول زاوية سيدي عبد القادر وبطحائها ليتشكل  منها، مث متحور التوسع العمراين يف مرحلته األوىل، ش

املركز اجلديد للقرية الذي سجل وجود بعض املرافق مثل الكتاب ومقهى وبعض املتاجر... كما شهدت قرية الزريبة العليا  

ها اخلارجي وتركيز املدرسة  مد اثن من النمو العمراين يف انحيتها الغربية، جاء نتيجة لتمتينها لعالقات جتارية مع حميط

االبتدائية، لتظهر هبذا القطاع من القرية بطحاء الفجة حيث تركز مرفق مجاعي جديد وانتظمت العديد من األنشطة...  

تتبع احملاور الرئيسية املهيكلة للنسيج نسق املنخفض بني جبلي القلعة والفارسي، فيما تتعامد معها الفرعية يف اجتاه مرتفعات 

 املذكورية، ويغلب على مالحمها طابع املدر جات، وميكن نشاهد اليوم يف حيزها تبليط مبسطحات حجرية كبرية أجنزت اجلبلني

 زمن االحتالل الفرنسي.(Grossin, 1953, p61)من قبل إدارة األشغال العمومية

V-  :مميزات املسكن الزرييب 

قف ميكن يف آن واحد من النفاذ للمسكن ومنع النظر ينفذ عادة للمسكن الزرييب من خالل سقيف، يف شكل مدخل مع

اخلارجي هبدف محاية خصوصية العائلة، وهي متثل بذلك عنصر وسطي بني احليز العمومي واحليز اخلاص. وتفضي إىل  

(. وتظهر  2حوش أو أكثر ترتكز حوله غرف السكن وحجرات خزن املواد واألدوات الفالحية ومبيت احليواانت )شاهد 

سكن ابلدار الزريبية يف شكل مستطيل طويل يعلوه قبو متقاطع، ينقسم إىل ثالث مساحات: مساحة مركزية ختصص  غرفة ال

حتت أرضية ختزن فيها احملاصيل   70عادة للجلوس والراحة والعمل احلريف النسائي، وحيدث حتت أرضيتها أحياان شونة 

الفالحية، خاصة عندما يكون هناك خوف من السرقة، أما يف اجملالني اجلانبيني فتوجد دكانة أو سدة يف كل جهة متثل 

 أفضية نوم العائلة، مع وجود شونة حتت سقف إحدامها.  

VI-  :مواد وتقنيات البناء يف الزريبة العليا 

 
 ختصص خلزن بعض املواد أو األغراض املنزلية أو لوظيفة صحية...و حتت مصطبة "الدكانة"  دثحجرة حترضية ابلكامل أو جزئيا، تكون حتت أ (:Grenierشونة )70
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جيال من تطوير تقنيات ومهارات بناء خصوصية تعتمد خاصة على االستغالل احملكم  لقد متكن سكان القرية عرب األ 

للمصادر الطبيعية املتوفرة يف احمليط املباشر للقرية، فاستعملت احلجارة اليت استقطعت من اجلبال اجملاورة وصنع اجلري يف  

وشة من احلطب فنتحصل على اجلري العريب.  حيمى حجر "التفزة" يف ك"أفران أعدت للغرض وجلب الرمل اجليد للبناء...  

 . 71" .كذلك حيمى حجر"الصوان األزرق" فيصبح جريا أبيض

(، كما طورت تقنية بناء األقواس واألقبية والقباب...  3وقد شيدت السقوف والسكائف املستوية من جذوع الشجر )شاهد  

فعلى سبيل الذكر يعتمد بناء القبو، يف أحد تنويعاته، يف قرية الزريبة على طبقة تنجز من اآلجر الصغري يربطه بوصالت من  

احلجارة الصغرية مع مالط  اجلبس، وفوق هذه الطبقة األوىل املقوسة واملرتكزة على اجلدران اجلانبية، يقع بسط طبقة اثنية من  

 من اجلري يطلى من اخلارج ابجلري األبيض. 

VII - :مناذج من املرافق اجلماعية 

ميثل املسجد اجلامع، إىل جانب زاوية سيدي عبد القادر واملدرسة االبتدائية، أحد أهم مرافق القرية، يوجد يف موقع قريب  

، وميكن النفاذ له من خالل سقيفة تفضي إىل صحن   72بساابط من الرحبة، وقد كان مسبوق يف النهج الذي يطل عليه 

مكشوف يوزع املرور ميينا إىل بيت صالة الرجال تعلوها ثالث أقبية طولية وابجلهة املقابلة ميضاة. كما ميكن املرور يسارا  

تتميز مئذنته إىل بيت صالة النساء إضافة إىل درج يفسح اجملال للصعود إىل بيت صالة اثنية للرجال ابلطابق العلوي، و 

وإعالنه ضمن جمموعة    2021(، علما أن هذا املرفق وقع ترتيبه سنة  4بقطاع أفقي مربع وهي ذات ارتفاع متوسط )شاهد  

 .  73من العامل التارخيي واألثري احملمية

على أربعة  ويبدو مثال زاوية سيدي عبد القادر مربع الشكل وتتوسطه قبة مركزية كبرية تسم جمال مربع وسط احليز وترتكز

أعمدة مبا جيزء حيز الزاوية إىل أربعة مربعات فرعية يف األركان األربعة تغطيها أربعة قباب صغرية، إضافة إىل أربعة مستطيالت  

تتقدم الواجهات األربعة للحيز، أحدها يتقدم حمراب من جهة القبلة والثاين الباب الرئيسي والبقية نوافذ، ويغطي كل منها  

إبشراف  1887(، وقد شيدت حوال 5ة مميزة حليز الزاوية ترتبط بنظام بناءها اهليكلي وأغطيتها )شاهد قبو، وهي صميم

 .74بناء أصيل دار شعبان الفهري 
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VIII -  :املشهد احلضري 

من الناحية املشهدية تتميز القرية، نظرا ملوقعها وموضعها وطوبوغرافيتها، بتداول وصالت كثرية ومتنوعة داخل النسيج  

( 6للها فتحات مؤطرة على أجزاء مرتفعة أو منخفضة من القرية وكذلك فتحات على حميطها املباشر واملمتد )شاهد تتخ

ووصالت مؤطرةبساابط، كما تتميز ابلعديد من املشاهد املفتوحة خاصة من جهة بطحاء الفجة يف اجتاه الشمال وكذلك  

من األوقات حد مشاهدة البحر بعيدا يف األفق، إضافة إىل أعلى   من جهة بطحاء الزاوية يف اجتاه اجلنوب يصل يف الكثري

"وهو ما جند صداه يف تعبري جون غروسان حني يقول أبنك يف ذلك املوضع جتد  لعةڨقمة يف النسيج من جهة جبل"ال

نفسك أمام ما يشبه الصورة اجلوية حيث تظهر حقول القمح والشعري يف مومسها بذلك االنسجام األخضر  

 (.Grossin, 1953, p61)العذب

نور... جيعل من اجلولة يف القرية  -علوي وعتمة-خارجي وسفلي-منفتح وداخلي-واضح ومغلق-إن هذه املراوحة بني خمفي

عبارة عن "مشاركة يف شريط سينمائي" من طراز خاص، وهو رمبا ما يفسر أن املوقع استطاع أن يستقطب يف أكثر من  

ئي وعمل تلفزي، كما نلحظ اليوم بسهولة التحول التدرجيي جلزء مهم من نسيج القرية إىل ما مناسبة تصوير شريط سينما

 يشبه "ديكور سينمائي وتلفزي" وهو ما يتطلب التدقيق والتأطري.

 الباب الثان: خلفيات وإجراءات وتوجهات مثال الصيانة واإلحياء
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ابع إلزامي، ويقدم مجلة من التوجهات والتدابري، يف خطة تناسق قانونية ذات ط-يعترب مثال الصيانة واإلحياء وثيقة تقنية

عامة ويف أمثلة تفصيلية دقيقة، وذات قابلية عالية للتنفيذ على مدى زمين معني ويف إطار مشاريع وتدخالت للدولة والبلدية 

ال التهيئة العمرانية يف  وكل اجلهات ذات الصلة، من شأهنا أن متكن من صون القرية وإحيائها، ويقع يف نفس مستوى مث

سلم تراتب أدوات التهيئة العمرانية، ويعوضه يف حدود املنطقة املصونة، فهو يرتجم اختيارات صيانة الرتاث التارخيي يف  

تعبرياته املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية كوحدة عمرانية ويقدم منوال تصرف حضري ديناميكي للمجموعة )قرية  

و حي...( يف خمتلف أبعاده، فاملثال ينظم بشكل تفصيلي )مبىن مبىن( مقتضيات الصيانة واهلدم وإعادة البناء أو مدينة أ

وكذلك إعادة تشكيل األفضية العمرانية العمومية، وحيتوي بناء على ذلك على ترتيب فائق الدقة للبناءات واألفضية حسب  

وليس اهلدف هنا جمرد "حتنيط" للرتاث احلضري ووقف كل حتوالته املختلفة   درجة أمهيتها املعمارية وجودة معاجلتها وأصالتها.

 ولكن محايته من خالل التمكن من جتديده وتطويعه ملقتضيات احلياة احلضرية املعاصرة. 

I-  :اخللفية التشريعية التونسية ملثال الصيانة واإلحياء 

ة والتقليدية بصفتها، مناطق مصونة، واليت تعرفها اجمللة يف الفصل  وخيص هذا املثال، يف التشريع التونسي، اجملموعات التارخيي

"يقصد ابجملموعات التارخيية والتقليدية جمموعات العقارات املبنية وغري املبنية املنعزلة أو املتصلة من  الثالث كما يلي: 

يط ذات قيمة وطنية أو عاملية  مدن وقرى وأحياء اليت تعترب بسبب عمارهتا أو وحدهتا أو تناسقها أو اندماجها يف احمل

، علما أن هذه املناطق املصونة جيب أن حتدث وحتدد بقرار 75من حيث طابعها التارخيي أو اجلمايل أو الفن التقليدي." 

وإحياءها  مشرتك بني الوزير املكلف ابلثقافة والوزير املكلف ابلتعمري بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للرتاث، ويعد مثال صيانتها  

، وإضافة إىل مقتضيات مثال الصيانة  76يف أجل مخس سنوات من اتريخ نشر قرار التعيني ابلرائد الرمسي، وهو قابل للتجديد

واإلحياء ختضع العديد من األشغال )مثل أشغال الشبكات الكهرابئية واهلاتف ووضع األلواح الدعائية...(، داخل املناطق 

 .iوزير املكلف ابلرتاثاملصونة، للرتخيص املسبق لل

 
 املتعلق إبصدار جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية.، 1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  35قانون عدد من ال 3الفصل 75
 من القانون السابق. 16الفصل  76
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من جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية من: "مثال قطع   22ويتكون مثل الصيانة واإلحياء حسب الفصل  

العقارات املبنية أو غري املبنية الواجب احلفاظ   -( 1األرض ومن تراتيب تنظيمية ويشتمل ابخلصوص على البياانت التالية: )

املباين الواجب هدمها كليا أو جزئيا لغرض أشغال عمومية أو   -( 3العقارات املتداعية الواجب هتذيبها، ) -(2عليها، )

القواعد اخلاصة   - ( 6البىن األساسية والتجهيزات الضرورية، ) - (5القواعد اهلندسية الواجب احرتامها، ) - (4خاصة، )

استجابتها ملقتضيات احلفاظ على املناطق املصونة اعتبارا  األنشطة املمنوعة لعدم -(7بتهيئة الساحات العمومية، )

 . وخيضع إعداد مثال الصيانة واإلحياء لنفس اإلجراءات اليت خيضع هلا مثال التهيئة العمرانية. 77خلصوصيات تلك املنطقة."

II- :إجراءات مثال الصيانة واإلحياء 

ة، يف هذه احلالة البلدية )من املفرتض مع املعهد الوطن وبناءا على ما سبق تعد اجلماعة العمومية احمللية املعني

للرتاث(، مشروع مثال الصيانة واإلحياء ابالشرتاك مع املصاحل املختصة ترابيا، وتكون يف هذه احلالة املصاحل 

طوة التابعة للوزارة املكلفة ابلرتاث والوزارة املكلفة ابلتعمري، حيال ملف مشروع مثال الصيانة واإلحياء يف خ

اثنية على املؤسسات واملنشآت العمومية املعنية وعلى املصاحل اإلدارية اجلهوية أو املركزية )عند االقتضاء( 

لإلدالء برأييها ومالحظاهتا اخلاصة ابملثال، وذلك يف مدة أقصاها ثالثة أشهر من اتريخ اتصاهلا به، يعرض على 

عليقه مبقر البلدية ليطلع عليه العموم ويتم إعالن استقصاء أعقاهبا على اجمللس البلدي ابلزريبة الذي أيذن بت

بوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة والرائد الرمسي ملدة شهرين، يقوم على إثرها رئيس البلدية إحالة مشروع املثال 

  .78إىل املصاحل املعنية بصفة مباشرة مرفقا ابملالحظات واملعارضات الناجتة عن االستقصاء

 
 قانون السابق.من ال 22الفصل  77

 إبصدار جملة التهيئة الرتابية والتعمري.، املتعلق 1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  122دد قانون عمن ال 16الفصل 78
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حيال املشروع آليا على املصال املركزية لتدخل عليه عند االقتضاء التعديالت الضرورية لتجعله متناسقا مع بقية أمثلة  كما 

هتيئة املناطق اجملاورة ومتالئما مع الرتاتيب العمرانية اجلاري هبا العمل. كما يتوىل إحالة املشروع على املصال اجلهوية التابعة  

مري. ليحال يف مرحلة هنائية بعد استكمال كل اإلجراءات مرفق بكل املالحظات واملقرتحات املنبثقة للوزارة املكلفة ابلتع

عنها: مالحظات املنشآت العمومية واعرتاضات اليت أسفر عنها االستقصاء ورأي املصال اجلهوية، على اجمللس البلدي 

ابلرتاث والوزير املكلف ابلتعمري بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية    ، أبمر من الوزير املكلف79للمداولة، لتتم املصادقة على املثال

 .  80للرتاث

III - :مكوانت مثال الصيانة واإلحياء 

يعترب مثال الصيانة واإلحياء مستند لتعيني ومحاية الرتاث احلضري، وهو وثيقة تعمري للمنطقة املصونة حيتوي يف إطار تدابريه 

، االقتصادية واالجتماعية والوظيفية والثقافية، وهو كذلك دليل للرتميم والتثمني أو اإلحياءوأشغاله العملية كل األبعاد 

 ويتكون من:

III -1:وهي وثيقة أتليفية ذات طابع "بيداغوجي" تقدم حتليل شامل ودقيق للمنطقة املصونة، قرية الزريبة    . تقرير تقدميي

العليا يف احلدود اليت ستضبطها األشغال والدراسات: التاريخ احلضري واالجتماعي ومواد وطبيعة البناء يف عالقة مبعيشه  

ة واألفضية العمرانية العمومية ومميزات املشهد احلضري وخمتلف ومصادره خاصة املتواجدة يف احمليط املباشر واملمتد للقري

وصالته ومشاهده والعناصر الرتاثية الالمادية اليت ارتبطت ابملوقع مبا يف ذلك الرواايت الشفوية واألساطري واملالحم... كما  

، إضافة إىل مقرتح خطة عمل  يعرض التمشي املنهجي يف مسار دراسة وإجراءات املثال ويفسر جمموع اختياراته وتدابريه

 زمنية تفصيلية مرجعية لتنزيل املثال حيز الواقع.

 
 قانون السابق.من ال 17الفصل  79
 املتعلق إبصدار جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية.، 1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  35قانون عدد من ال 17الفصل 80
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III -2  :وتتمثل خاصة يف مثال هتيئة تفصيلي أو مثال قطع األرض أو املثال الرتتييب، يكون يف مقياس  . الواثئق اخلرائطية

ة املصونة(، تلك اليت سيقع محايتها ويضبط مستقبل كل بناء من مباين القرية )جمال املنطق 200\1أو رمبا يف  500\1

نظرا ملميزاهتا املعمارية وتلك اليت تظهر خصوصيات حضرية تفرتض الوقاية والبناءات غري احملمية واليت ميكن إعادة بناءها  

جيب    والبناءات اليت سيقع تعويضها، كما حيدد املثال موضع الرباحات احلضرية اليت جيب احملافظة عليها وتلك اليت ميكن أو

إحداثها واألشجار احملمية... إهنا الوثيقة املرجعية ملثال الصيانة واإلحياء. يرافقه مثال توزيع االرتفاعات أو تنطيق، يف نفس 

مقياس سابقه ومكمل له، حيتوي على توزيع الوظائف حسب اجلُزيرات واألفضية العمرانية العمومية وارتفاعات املباين املوجودة 

 هبدف إدماج متناغم للكتل يف املشهد احلضري.  واملربجمة، وذلك 

III -3 :وتتطرق إىل قواعد صيانة الرتاث   . تراتيب أو ما تسميه جملة الرتاث األثري والتقليدي ابلقواعد اهلندسية

)تقنيات تقليدية وأغطية وواجهات جتارية والفتات إشهارية ومعاجلة أرضية وأاثث حضري...( وكذلك القواعد اليت ستخضع 

 لى البناءات احملدثة والرباحات احلضرية.ع

III -4:وحتدد املرافق الصحية ضمن املنطقة املصونة والتغريات اليت ستمس بعض البناءات  . واثئق أخرى أو مالحق

 واالرتفاقات واألفضية اليت ستخضع لتدابري خاصة... 
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وظف بشكل متوازي أو عدد منها أو ميكن أن  وتتجسد الصيانة يف عدد من األعمال أو التدابري املتعارف عليها واليت ت

وإعادة   vوإعادة التأهيل ivوإعادة اهليكلة iiiوالتهذيب iiيعتمد على إحداها فقط، وتتمثل أساسا يف أعمال التجديد

جالل  ... غري أن املقرتح يذهب، إضافة إىل التدابري املذكورة واملمكنة، يف التفاعل مع متصو رة طرحها  viiوالرتميم   viالتوظيف

)مصطلح مستعمل يف    81(: وهو إعادة التجدد أو اإلنبعاث أو اإلحياءAbdelkafi, 2014, p10-11عبد الكايف)

معجم جملة الرتاث على معىن اإلبراز والتثمني(، وهو مصطلح مقرتض من علم األحياء، ويفرتض خاصة البحث يف السمات  

للحياة من خالل هذه السمات يف هيأة مرئية انبعة منها وتستجيب للواقع  "اجلينية" للنسيج واملعمار والذهاب يف عودته 

والوظائف اجلديدة اليت سيلعبها النسيج احلضري واملعماري، إهنا عملية تطويع اجملموعة التارخيية حلاجيات احلياة املعاصرة،  

لق مواطن شغل للسكان، وهي  وهو بعبارة أخرى عملية تنشيط اقتصادي هتدف إىل إحداث مداخيل مالية للبلدية وخ

عملية إعادة هتيئة للحيز ذات طابع مستدام حيث مينع استخدام السيارات داخل األنسجة ويكون احلرص على التحسني  

 (.Abdelkafi, 2014, p12احلذر للسكن وصيانة الرتاث الثقايف)

جيب أن تتم صياغة املثال   التشاركية: - (1) : وتقرتح هذه الوثيقة التوجيهية أن يستند املثال إىل املبادئ الثالث التالية

وخمتلف أشغاله ومكوانته مبنهجية تشاركية تفاعلية مع السكان احملليني العاديني وخاصة من أصحاب امللكيات يف القرية  

وية والشخصيات املصادر والكفاءات العليا من أبناء اجلهة واجملتمع املدين والسلطة احمللية واإلدارات العمومية اجله

جيب احلرص على أن يكون منطلقات اختيارات املشروع مبحتوى معريف عال مبا من    احملتوى املعريف العايل:  - (2)املعنية...

شأنه أن جيعله عنصر فاعل يف تنمية شاملة للمنطقة، حىت ال تسقط النتائج النهائية يف فخ "الفلكلور" واملنحى "السياحوي"  

  - ( 3)توى منطلقات املشروع والوظيفة أو الوظائف اليت سيقع إدماجها يف النسيج. السطحي، ويكون هنا خاصة على مس

واملقصود هنا اختاذ اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا منح املشروع أكرب مقدار من اإلدماجية يف حميطه املباشر    االدماجية:

 لدية والوالية وحىت على صعيد وطين.واملمتد حىت يكون دوره التنموي والثقايف واملعريف شامل على مستوى الب
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[ اليت تبدو ترمجتها أقرب  Mise en Valeur[، غري أنه مستعمل لرتمجة ]Régénérationاإلحياء: يبدو أقرب لرتمجة ]81

 للفظ التثمني أو اإلبراز. 
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بناءا على ما طرح يف الباب األول والثاين، يقدم  الباب الثالث: موجز خطة تنفيذية ملثال صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا  

املثال  البحث يف هذا الباب موجز خطة تنفيذية ملثال صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا، تطرح أهم ما جيب أن تشمله دراسة 

وتقريره التقدميي وخمطط تراتيب التعمري املنبثقة عنه ليختتم الباب بعرض إمجايل لألشغال )أو األنشطة( الضرورية لتحقيق  

 أهداف املشروع، وذلك يف إطار املبادئ املطروحة يف الباب الثاين والتوجهات املقرتحة التالية: 

حبها جمموعة من الوظائف األخرى، مبحتوى معريف عايل: علمي أو  إدماج أو زرع وظيفة جديدة أساسية، ميكن أن تصا -

 ثقايف أو إيكولوجي... 

 تعزيز النفاذ للقرية ووصلها مبحيطها املباشر واملمتد: على صعيد البلدية والوالية وعلى صعيد وطين، -

االرتفاق الذي من شأنه أن يزيد من إبراز  خلق منطقة وسيطة بني نسيج القرية من جهة وحميطها املباشر، تكون مبثابة  -

 القرية وحيمي تفاعلها البصري مع جماهلا وميثل جمال توقف عرابت وتوزيع الوصل مع بقية املناطق،

احملافظة على ثراء وتنوع الوصالت واملشاهد اليت تتمتع هبا القرية بشكل دقيق ومفص ل ومسح اجملال للتفاعل معها بشكل   -

 حي ومباشر، 

م صورة براحات القرية: الرحبة وبطحاء الفجة وبطحاء الزاوية، وميكن خلق ساحات أخرى بعناية، وزرع أنشطة  دع -

 وتفاعالت من شاهنا أن تبعث حياة مجاعية ومشرتكة يف النسيج يف إطار وظائفه اجلديدة،

تصريف املياه املستعملة... أبسلوب جتهيز القرية مبختلف الشبكات: كهرابء وغاز وهاتف وتزويد ابملاء الصال للشراب و   -

 . ال ميس من اخلصوصيات املعمارية واحلضرية للنسيج

I-  :التقرير التقدميي ملثال صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا 

I-1 :اإلطار احلضري العام . 
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اإلدماجية واالستدامة، تقرتح الدراسة  حىت يستطيع املشروع حتقيق أهدافه املرجوة من صيانة وإحياء القرية أبكرب قدر من 

أن يقدم املثال خطاطة تناسق على نطاق حضري واسع نسبيا ميكن أن يشمل اجملال الرتايب لبلدية الزريبة كما ميكن أن  

تالمس جمال الوالية أو جمال أمشل على صعيد وطين إن اقتضت احلاجة، فالقرية تندرج ضمن مثلث رمزي وحضري، حيتاج  

ثبات، يصل حىت أطراف والية سوسة. وتشمل الصميمة الكياانت احلضرية املتصلة ابلقرية وجممل األنشطة والوظائف  ملزيد اإل

الكربى واملرافق اجلماعية اليت تتوفر فيها واليت ميكن أن تستفيد منها القرية، إضافة إىل إمكانيات الوصل والنفاذ املوجودة  

 واليت ميكن برجمتها. 

ذا اإلطار إجناز دراسة على صعيد حملي دقيق للمحيط الطبيعي والبشري وجممل األنشطة املوجودة ويقرتح البحث يف ه

والتارخيية وتلك اليت ميكن إحداثها وحتفيزها، بناءا على املعطيات الطبيعية والبشرية. ويعتمد يف كل هذا على خرباء من 

لبلدية من املختصني القادرين على االقرتاب والفهم األكثر خمتلف االختصاصات ذات الصلة، متنح األولوية ألبناء اجلهة وا

 التصاقا بواقع القرية وبيئتها، يستعان يف ذلك ابلشخصيات املصادر واجملتمع املدين واإلدارات اجلهوية واحمللية املعنية.

I-2 :نسيج القرية وحميطها املباشر . 

ريبة العليا نقرتح أن تتم دراسة تفصيلية ودقيقة لنسيج القرية بشبكاته  يف املستوى الثاين من دراسة مثال صيانة وإحياء قرية الز 

املختلفة: الشبكة العقارية وشبكة الطرقات والشبكة املبنية وشبكة الرباحات، ومجلة املكوانت االجتماعية والرمزية اليت 

ه مدخر عقاري، تقع دراسة ملكياته  شهدهتا القرية. كما نقرتح أن يقع حتديد جمال يطوق نسيج القرية، يف ما ميكن تسميت

العقارية وأنشطته االقتصادية والبشرية وطوبوغرافيته... بنفس أسلوب دراسة نسيج القرية، مبا يسمح أبفضل فهم لكل  

إمكانيات تفاعله مع املشروع ابلقرية ومبا من شأنه أن مينحه أكثر إدماجية واستدامة. فالتحليل اجليولوجي والتارخيي على  

املثال جيعلنا على علم ابملواد الطبيعية األرضية اليت ميكن االستفادة منها يف إعادة البناء والتهيئة، كما ميكن للدراسة سبيل 

التارخيية هلذا اجملال أبن متنحنا فرصة حتديد املواضع اليت وقع االستفادة منها يف السابق واليت ميكن هتيئتها كأفضية  

 هذه املساحة منطقة وسيطة لتوقف العرابت وتوزيع املرور وفسح الرؤية للمشهد احمليط "بيداغوجية"، وميكن أن تندرج يف

 وللقرية نفسها، كما متنح القرية جمال ممكن لكل تصور توسعة مستقبلية مبا ينسجم مع خصوصياهتا احلضرية... 
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ختلفة وأشكاهلا وتراتبها وعالقتها  وتتطرق الدراسة على صعيد دقيق وجمهري لشبكة الطرق يف النسيج ومرجعية ملكياهتا امل

ابملوضع والطوبوغرافيا... مبا جيعل خمتلف الفاعلني يف املشروع على دراية كافية يف التعامل معها والنسج على منواهلا إلعادة 

ملقياس  هتيئة الطرق اليت قد تكون اختفت وكذلك الطرق اليت ميكن برجمتها يف إطار أي توسعة مستقبلية، كما تتطرق بنفس ا

والرؤية للشبكة املبنية: تفاعل احليز املبين مع العقار وتفاعله مع الطرقات وشكله العام وتشك ل مالحمه ومواد بنائه وفتحاته  

وأاثثه وجتهيزاته وجممل حمتوايته الرمزية والثقافية... مبا من شأنه أن يؤسس ملنوال بناء قادر على إعادة تشييد بناءات منهارة 

 نتاج بناءات جديدة ومعاصرة ومنسجمة مع املالمح األصلية للنسيج.ابلكامل، وإ

"فهم أصل مكان ما وأصل شكله وأسباب تركيزه يف  ومن املهم يف هذا الصدد صياغة التاريخ احلضري الدقيق للنسيج، فـ

وقائع وتواريخ،  ، اتالنسيج، وذلك بعد زايرته أو قبل ويف الغالب قبل أو خالل الزايرة. نقارن انطباعاتنا مع املعلوم

وبذلك تبىن صورة    - لتتكامل املعطيات وتؤكد بعضها البعض أحياان وميكن أن تتناقض... -أمثلة

وجممل التطورات اليت شهدها والفصل بشكل متقدم يف  ، (Bertrandet Listowski, 1984, p7-8املشهد.")

املنطقة والشخصيات املصادر واجملتمع املدين واإلدارات اجلهوية مرجعيته، والبد أن يتم ذلك ابالستعانة خبرباء من أبناء 

 واملؤسسات البحثية ذات الصلة... كما جيب أن تنجز الدراسة مبىن مبىن وهنج بنهج وساحة بساحة... 

II-  :تراتيب التعمري والبناء لقرية الزريبة العليا 

فصل لكل منطقة من   30و  25يرتاوح عددها بني  وتتمثل يف جمموعة من املقتضيات، اليت تتجسد يف فصول ميكن أن

املناطق اليت سيحددها املثال، ذات الطابع اإللزامي واليت ترتجم بشكل دقيق جمموع االختيارات اليت سيقرها مثال الصيانة  

 واإلحياء مبا ميكن من تنزيلها على مالمح النسيج احلضري مبختلف مكوانته، وتضبط:

II-1وح هبا واملسموح هبا بشروط وتلك احملجرة:  . أصناف األنشطة املسم 
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وهي األنشطة اليت ميكن السماح هبا يف املنطقة املصونة، ابعتبار طبيعة املنطقة واختيارات التهيئة وتدابري الصيانة، وتلك اليت  

ملنطقة وتدابري يسمح هبا بشروط قد تقيد املساحة أو الشكل أو حضور بعض التجهيزات... واألنشطة احملجرة نظرا لطبيعة ا

 الصون.  

II-2 :شروط إشغال األرض . 

وتتمثل يف حتديد كيفية النفاذ للعقارات وقياس حوزة األهنج ومجلة التدابري اخلاصة مبد الشبكات املختلفة: ماء وغاز  

رة ونسبة إشغال  وكهرابء... كما حتدد املساحة الدنيا للمقسم احملدث وطريقة تركز البناءات ابلنسبة لألهنج وللمقاسم اجملاو 

 األرض واالستعمال العقاري واالرتفاع األقصى للبناءات...

II-3 :الرباحات . 

وهتم املساحات العمرانية العمومية يف النسيج )الساحات املوجودة واليت من املمكن إحداثها( وحتدد شكل الرباح وطبيعة 

اصة إلبراز املالمح املعمارية لعدد من معامل القرية( وكيفية  معاجلاته املختلفة: كيفية اإلانرة )وهو جانب رمبا خيضع لدراسة خ 

الغراسات ]إن وجدت[ وطبيعتها وتناسبها مع احليز العمراين العمومي وتفاعالهتا وتغرياهتا يف خمتلف الفصول وانسجامها  

كة لألشجار ]إن وجدت[  مع البيئة احمللية وخمزوهنا النبايت، واألاثث احلضري )مقاعد عمومية وسالت مهمالت وقواعد مشب

ومعاجلة األرضية...( الالزم للسري اجليد للحياة داخل احليز وموادها وألواهنا وتوزيعها يف جماله مبا يتناسب مع مالحمه  

 ومقتضيات الصيانة... 

II-4 :املعمار والبناء . 

، كما حتدد قياسات الفتحات  وحتدد مدونة مواد وتقنيات البناء اليت سيسمح هبا يف النسيج )أساسات وجدران وأغطية(

)أبواب ونوافذ( ومعاجلتها )جنارة وحديد مطروق...( واألشكال والزخارف اليت ميكن أن حتتويها وكذلك الشأن ابلنسبة  

للشرفات. كما حيدد ويضبط مالمح عناصر الزينة املعمارية: اجلبهيات وأطر األبواب والنوافذ واألفاريزوالتصوينات  

 ا ومواد إجنازها وألواهنا... إضافة إىل الالفتات اإلشهارية: شكلها وقياساهتا وطبيعة الكتابة فوقها... والتعريشات... شكله
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II-5 :الوصالت واملناظر املميزة . 

"األشكال واملظهر املادي للنسيج احلضري ومالحمه  ابملشهد احلضري الذي مبكن تعريفه كما يلي: ويهتم هذا اجلزء 

املناظر اليت حتيط به وتتفاعل معه، واليت تتجسد يف الواقع يف جمموعة من الوصالت املختلفة واملتنوعة،  املرئية، ومجلة  

حسب موضع املشاهد وحركته يف داخل النسيج وخارجه... واليت تنتج يف احملصلة صورة ذهنية لدى هذا املشاهد."  

الهتا الداخلية كما على مستوى املناظر املفتوحة على وحيث تتمتع القرية بثراء كبري على مستوى وص (. 2010)احللوان، 

جماهلا املباشر واملمتد، فإنه من الضروري ضبط كيفية معاجلة املواضع اليت تتوفر فيها هذه الوصالت واملناظر والتدابري الدقيقة 

 اليت من شأهنا احملافظة عليها ومنع تدخل، قار أو وقيت، من شأنه أن يشوهها أو حيجبها. 

III -  :األشغال املقرتحة يف إعداد مثال صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا 

حىت نتمكن من حتقيق هذه األهداف ونقدم مثال صيانة وإحياء ممثل للقرية ومعرب عن خصوصياهتا املعمارية واحلضرية  

 ل إعداد املثال وبشكل دقيق:واملشهدية وقابل للتنفيذ بشكل عايل، يقرتح املقال جمموعة من األشغال اليت جيب إجنازها خال

III -1 :مسح واثئقي . 

حتقيق واسع ودقيق يقع خالله مجع الواثئق واألدبيات التارخيية واالجتماعية والعمرانية والثقافية والنصوص التشريعية والكتاابت  

ماثلة هلا، وذلك لدى األرشيف  الصحفية واألعمال التشكيلية والسينمائية... واليت المست قرية الزريبة العليا وجمموع القرى امل

الوطين واملؤسسات البحثية واألكادميية واملؤسسات اإلدارية العمومية املعنية... يقع خالله تشريك كل الفاعلني املعنيني يف  

 املشروع مبا يف ذلك الشخصيات املصادر واجملتمع املدين واخلربات والكفاءات احمللية واجلهوية... 

III -2حول املشروع:  . استشارة جهوية 

مبثابة استطالع رأي يستهدف كل اإلدارات واملؤسسات العمومية والكفاءات اجلهوية واجلماعات احمللية املعنية، ويتمحور  

 حول القرية وكل املقرتحات والتصورات اليت ميكن تقدميها حول حاضرها ومستقبلها. 

III -3 :استشارة حملية . 



2202ذارا/مارس، الحادي عشر د ، العد الثالث المجلد                            والمجالي مجلة التخطيط العمراني    

 

 

117 

 

ورشات عمل تشاركية وتفاعلية، تشمل الشخصيات املصادر والباحثني واجملتمع  عبارة عن استطالع رأي، أيخذ شكل 

املدين من مواطين بلدية الزريبة، وتتمحور حول القرية واترخيها ومواد بناءها ومصادرها واملعيش اليومي التارخيي للقرية ومجلة 

ة وممارسات يومية ومعتقدات مرتبطة مبكون أو  التمثالت اليت تدور حوهلا واحملتوى الرمزي للنسيج )أساطري ورواايت شفوي

 مكوانت من القرية...( وتصوراهتم حول مشروع صيانة القرية.

III -4 :مسح ميدان . 

يتمثل يف مسح ميداين دقيق يشمل النسيج، مبىن مبىن، بناءا على بطاقة حتقيق يقع إعدادها بشكل مسبق وتشاركي بني  

لكفاءات احمللية، وترصد ملكية العقار ومكوانته ومواد بناءه وفتحاته ومعاجلاته املختلفة اإلدارات املختصة واجملتمع املدين وا

 وزينته ووضعيته احلالية بشكل دقيق ومفصل.

III -5 :إعادة بناء رقمي . 

 يتمثل يف إعادة بناء رقمي للنسيج مبختلف مكوانته وأفضيته، ويكون يف شكل ثالثي األبعاد وديناميكي مبا يسمح بعملية 

ممالثة رقمية دقيقة متكن خاصة من أخذ كل القرارات والتدابري اخلاصة حبماية الوصالت واملشاهد املميزة يف القرية وتثمينها 

 وتدابري الصون...  

III -6:ورشات سيناريوهات الصيانة . 

واملسامهني فيه: شخصيات مصادر وجمتمع ويتمثل يف سلسة من الورشات التشاركية والتفاعلية وتضم كل املعنيني ابملشروع 

مدين حملي وخربات ومؤسسات عمومية جهوية ووطنية... وهتدف إىل صياغة سيناريوهات مشروع الصيانة: إعادة توظيف  

وإحياء القرية، تتوج بثالثة صيغ كربى تعرض على االستفتاء املفتوح لدى السكن امللحيني واإلدارات اجلهوية يف إطار  

 ثال.إجراءات امل

 خامتة: 
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يف خامتة ما عرض ميكننا أن نقرتح أن يتم منح القرية أو بعض أجزائها وظائف جديدة مبحتوى معريف وثقايف عال، فعلى  

سبيل املثال ميكن حتويل القرية إىل مركز تصوير سينمائي ومسعي بصري يف شكل منتزه اترخيي مبعيش حياكي بدقة عالية  

قبل خالل األايم العادية الزايرات السياحية الثقافية والبيداغوجية ويستقبل خالل مواسم معينة  احلياة التقليدية األصلية ويست

تصوير األعمال السينمائية والسمعية البصرية، وميكن يف هذا الصدد أن يتم إحداث مؤسسة جتمع كل املالكني العقاريني يف  

 . املنطقة املصونة املفرتضةوبعث شركة تشرف على إجناز املشروع 

كما ميكن أن تذهب املؤسسة يف تصفية امللكية العقارية للقرية بشكل دقيق وبيعها جملموعة من أبناء أهايل القرية ومواطنيها  

)مصممني ومهندسني وأطباء وفنانني تشكيليني...( يلتزمون ابلبناء وإعادة البناء حسب مقتضيات تراتيب مثال صيانتها  

أفضيتها وإنشاء حياة جديدة للقرية واالستفادة من رصيدها العقاري، مع العمل على  وإحيائها وإدماج عيشهم املعاصر يف

إجياد هياكل استقبال وفعاليات ذات قدرة عالية على استقطاب الزايرات املختلفة للقرية وتثمني تراثها الثقايف املادي 

 والالمادي.
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 العليا. : مثال أحد مساكن الزريبة 2شاهد 

  - (03متجر، )  -( 02مدخل معقف، )  - ( 01)

 خمزن.  - (05غرفة، ) -( 04متجر، ) 

املقومات احمللية والتنمية  العيادي )فوزي(، املصدر: 

)ابللغة  اجلهوية؛ السكن ومنط احلياة ابلزريبة قرية 

الفرنسية(، أطروحة مرحلة اثلثة يف اهلندسة املعمارية،  

اهلندسة املعمارية  تونس، املعهد التكنولوجي للفنون و 

، وأعاد رمسه بربجمية األوتوكاد،  1984والتعمري بتونس،  

 ايسني احللواين. 

: مشهد قرية الزريبة العليا يف تفاعلها مع  1شاهد 

 . الطوبوغرافيا 

Source: AYADI (Nouri), Potentialités 

locales et développement régionale, 

Habitats et modes de vie à Zriba 

village, Thèse de Troisième Cycle en 

Architecture, Tunis, Institut 

Technologique d’Arts d’Architecture et 

d’Urbanisme de Tunis, 1984, pdg. 
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 : سكيفة مصنوعة من اخلشب 3شاهد 

 تصوير: ايسني احللواين

 العليا ومئذنتهجامع قرية الزريبة جانب من كتلة :4شاهد 

 تصوير: ايسني احللواين

  

  

 : زاوية سيدي عبد القادر ابلزريبة العليا 5شاهد 

Source: AYADI (Nouri), Potentialités 

locales et développement régionale, 

Habitats et modes de vie à Zriba village, 

Thèse de Troisième Cycle en Architecture, 

Tunis, Institut Technologique d’Arts 

d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, 

1984, p131. 

 : مشهد مفتوح على القطاع الغريب لقرية الزريبة العليا 6شاهد 

 تصوير: ايسني احللواين 

  املراجع
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 ...صريورة مماثلة أو مشاهبة؛ مثل "الدويرات" من والية "تطاوين" ابجلنوب التونسي لقد عرفت العديد من القرى والبلدات الرببرية عرب البالد  2

، ويعود هذا املنبع منبع املياه املهنية احلارة؛ "احلمَام": يوجد جنوب غرب مدينة محام الزريبة اليت تستمد تسميتها منه، ومشال غرب قرية الزريبة العليا 3 
مرتبط جيولوجيا بظاهرة "بشق القباب اجلوراسية". ويعترب مستوى املاء هلذه العني حاليا منخفض مقارنة مبستواها يف العهد  إىل العصور القدمية، وهو 

°، وهي كربيتية 46ث بدرجة حرارة \ل25و 6الروماين، ويعود ذلك النسداد بعض الشقوق برواسب كربونية. يرتواح معدل تدفق املياه هبذه العني بني 
 .عاعية مرتفعة، مما يعطيها منفعة طبية هامة... وهو يستقطب حوايل مليون زائر سنوايذات درجة إش

  .مكرم ابحلاج الصغري: رئيس مجعية صيانة الزريبة العليا وعضو جملس بلدية الزريبة 4  

..["، األبيض )حممد بن علي(، "خمتصر قبل يوم العرس تتصدرالعروس مع صاحباهتا ابلفجة على أنغام الطبل مث تذهب بعد ذلك اىل احلمام ]. 5"  
 .2016ديسمرب  18و 12من العرس التقليدي ابلزريبة العليا قدميا"، ضمن صفحته على الفايس بوك ابسم ولد الفج ة، 

نزلية أو تكون حتت أرضية ابلكامل أو جزئيا، حجرة حتدث حتت مصطبة "الدكانة" وختصص خلزن بعض املواد أو األغراض امل :(Grenier) شونة 6
 ...لوظيفة صحية

 .األبيض )حممد بن علي(، املرجع نفسه  7

اإلبداع. -الدالالت-(. العمارة يف تونس: املصطلح2008الساابط: سقيفة بني حائطني أو معربة بني دارين حتتها ممر أو طريق."، بوذينة، حممد. ) 8" 
 .170جامعة الزيتونة، املعهد العايل ألصول الدين، منشورات وحدة فقهاء تونس، ص فيقراءة يف الفكر املعماري والعمراين العريب واإلسالمي، تونس،

 .، متعلق حبماية معامل اترخيية وأثرية2021جانفي  21قرار من وزيرة الشؤون الثقافية ابلنيابة مؤرخ يف  9 

يات املصادر يف املنطقة، بناءا على صورة نشرت للقرية معلومة أكدها حمي الدين البديوي، وهو أستاذ اتريخ وسياسي سابق، ويعترب من الشخص 10  
 .ال توجد فيها الزاوية، على صفحة ابلفايس بوك 1882سنة 

 .، املتعلق إبصدار جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون التقليدية1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  35من القانون عدد  3لفصل  11

 .ون السابقمن القان 16الفصل   12 

 .من القانون السابق 18الفصل    13

 .من القانون السابق 22الفصل   14 

 .، املتعلق إبصدار جملة التهيئة الرتابية والتعمري1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  122من القانون عدد  16الفصل  15 

 .من القانون السابق 17الفصل  16  

، املتعلق إبصدار جملة محاية الرتاث األثري والتارخيي والفنون 1994فيفري  24مؤرخ يف  1994لسنة  35من القانون عدد  17الفصل  17 
 .التقليدية

تتمثل يف عملية هدم ملساكن يف حالة سيئة وغري صحية أو بقااي مصانع أو موانئ وذلك هبدف حتديث املدينة أو   :(Rénovation) التجديد 18 
ثقيلة من الناحية املؤسسية والقانونية، إضافة إىل تكلفتها املادية الباهضة وااللتزامات اليت تنبثق عنها فيما خيص إعادة  قطاع منها. وتظهر هذه األعمال

 احلضريإيواء السكان  وما ينجر عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، كما يهدد التجديد احلضري املدينة أو جزء منها بفقدان طابعها املعماري و 
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متس أعمال التهذيب تراث معماري وحضري مهجور ويف وضعية متدهورة وخاصة يف اجملموعات التارخيية أو   :(Réhabilitation) ذيبالته 19 
ات احلضرية  التقليدية، وهي عمليات ذات ثقل تشريعي ومؤسسي ومايل كبري، ولكنها يف املقابل تظهر إجيابية عالية فيما خيص محاية وصيانة املرفولوجي 

كوانهتا  اع السكنية ذات القيمة الرتاثية الثقافية والعقارية. وتذهب هذه السياسات إىل حد احملافظة على املالمح اخلارجية للبناء )الواجهة مبواألنو 
 .وزخارفها( فيما يقع إعادة هيكلته وتوظيفه بشكل اتم من الداخل

ي يتمثل يف إعادة حنت مالمح الطرقات داخل األنسجة احلضرية بغية إجراء حضري أكثر من املعمار  :(Restructuration) إعادة اهليكلة  20
 .يمتها التارخييةالوصول إىل أفضل وظيفية ومرونة وإجياد مقاسم ذات قابلية للبناء. ويتم يف هذا اإلطار اإلطاحة ابملباين املتدهورة دون الرتكيز على ق

جراء معماري يهدف إىل تطويع املساكن القدمية للمعايري احلديثة للسكن واحلياة،  وهو إ :(Requalification) إعادة التأهيل أو التكييف 21 
 .وهو إجراء تستعمله الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية ووكالة التهذيب والتجديد احلضري

خالل إعطائها وظائف جديدة لتواكب تعطي هذه السياسة أمهية لوظيفة املباين التارخيية وذلك من  :(Réaffectation) إعادة التوظيف 22 
يت ال متس املتغريات واحلاجيات االجتماعية واالقتصادية املعاصرة، حبيث يكون التدخل طفيف على بعض األفضية الداخلية وبعض العناصر املعمارية ال 

لتخفيف من عبئ سوء االستخدام واحلد من من املالمح الكلية للمبىن بل على العكس حتافظ على جل مكوانت هويته. ومن مميزات هذه السياسة ا
حسن اختيار الوظيفة   تدهور حالة املباين وختلق يف املقبل فرص استثمارية جديدة يف املدينة وتعزيز القيمة الرمزية للمباين التارخيية. وتفرتض هذه السياسة

 .الفعاليات الثقافية والسياحية واإلداريةاألكثر مناسبة للمبىن وأن يكون التدخل عليه طفيف وترجح يف هذا الصدد كوظائف: 

إجراء معماري مرتبط ابلبناءات الرتاثية، ويتمثل يف إعادة جزء من بناء أو بناء أبكمله إىل وضعيته األصلية   :(Restauration) الرتميم 23 
تارخيي. وتتعامل هذه السياسة مع بناءات منفردة وهتتم ابالعتماد على التقنيات املالئمة. وتتطلع هذه األشغال إىل الصيانة واحملافظة على الطابع ال 

 .ابلقيمة الثقافية لألثر وليس ابلقيمة الوظيفية أو االقتصادية

[ اليت تبدو ترمجتها أقرب للفظ التثمني أو Mise en Valeur[، غري أنه مستعمل لرتمجة ]Régénérationاإلحياء: يبدو أقرب لرتمجة ]  24
 اإلبراز.
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 أتثري العالقة بني الرتاث الثقايف واإلنسان يف إحياء املدينة القدمية

The impact of the relationship between cultural heritage and the human in 

revive of the ancient city 

عبير سنيور   المعمارية:المهندسة   

 ماجستير في تخطيط المدن والبيئة سوريا 

  

 الملخص
االجتماعية والتواصل بني املركز التارخيي للمدينة واجلزء احلديث منها   –تعاين اليوم العديد من املدن من انقطاع العالقة املكانية 

ويتمثل هذا االنقطاع يف هجر فراغات املركز التارخيي واالنكماش الذايت للسكان على أنفسهم مما أحدث شرخاً يف اهلوية االجتماعية  

يف كثري من األحيان تنعكس هذه الظاهرة يف املشهد الثقايف للمدينة ابلكامل ، بناء على هذه املشكلة البحثية سيتم  للمدينة ، و 

  دراسة مدينة طرطوس الساحلية يف سوراي إبعطاء حملة موجزة عن اترخيها وأهم مكوانهتا األثرية وحتليل التكوين املكاين للمدينة القدمية 

  - لتحديد أهم املساحات اليت تشجع التفاعل االجتماعي فيها مث سيتم اقرتاح حل تصميمي  Space syntaxفيها ابستخدام نظرية  

ختطيطي يسعى إىل تنشيط املدينة القدمية يف طرطوس ودجمها اجتماعيًا ومكانيًا مع املدينة احلديثة وتوصل البحث إىل أن إمهال  

اهلشاشة احلضرية أدى إىل تعطيل العالقة بني اإلنسان والرتاث الثقايف يف املدينة  التجديد العمراين يف املدينة القدمية اليت تعاين من 

وهذا بدةره انعكس يف املشهد التارخيي للمدينة الذي متيز ابلتنوع والتماسك عرب العصور وانتهى البحث بعدة نتائج يف حتليل أتثري  

 ق التنمية املستدامة بشكل عام .  حتقي احلل املقرتح اقتصادايً واجتماعياً على السكان بشكل خاص وعلى

 : الرتاث الثقايف ، املدينة الدمية ، اإلنسان ، الفراغ العمراين    الكلمات املفتاحية 

 

 

 

 

 

 

 



2202ذارا/مارس، الحادي عشر د ، العد الثالث المجلد                            والمجالي مجلة التخطيط العمراني    

 

 

126 

 

 

 

ABSTRACT : 

Many cities today suffer from the interruption of the spatial-social relationship and 

communication between their historical center and their modern parts, and the form of this 

discontinuity is an abandonment of the voids of the historical center and a self-contraction by 

the population, which has generated a rift in the societal identity in the city .  and in many  

Sometimes this phenomenon is reflected in the cultural scene of the city as a whole, based on 

this research problem, the Syrian coastal city of Tartus will be studied after giving a brief 

overview of its history and the most important heritage components present in the old city and 

analyzing it using the space syntax technique to identify the most important spaces that 

encourage social interaction in the old city Then, a design and planning solution will be 

proposed that seeks to revitalize the old city and integrate it socially and spatially with the 

modern city of Tartous, based on several criteria that will be drawn from studying the 

importance of urban revitalization in the old city, which suffers from urban fragility, weakened 

the formation of the city and led to the disruption of the relationship between human  and 

cultural heritage in The city and this, in turn, was reflected in the historical city scene, which 

was characterized by diversity and cohesion in  Antiquity .   

The research ends with several results to analyze the impact of the proposed solution 

economically and socially on the population in particular and on achieving sustainable 

development in general.  

Keywords: cultural heritage, Oldcity, human, urban space.  

 

RESEARCH IMPORTANCE :  

The importance of the research comes from its attempt to contribute to reviving the cultural 

scene of the old city and its harmony with the scene of the modern city. Based on the basic 

relationship of the identity of the residents and the legitimacy of their presence in the city, and 

mainly from the resilience of the residents in their spaces, the activation of their normal life and 

their acceptance of others in their spaces.  

- The proposed design seeks to revive the city through all its heritage components. Each part 

has a distinct function that is in harmony with the functions of other historical parts in a rhythm 

that will revitalize and protect its identity at intervals of the whole day.  
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The use of space syntax  theory in determining the most important spaces that should be 

Activate it to attract people and events to the Old City .  

 

Urban revitalization : urban revitalization implies growth, progress, and infusion ofnew 

economic activities into stagnant or decliningcities that are no longer attractive to investors 

ormiddle-class households. [1] 

It is a method adopted by several cities to recover from cases of crime, mass unemployment 

and racial tension that leads to the deterioration of the social, economic and political fabric in 

City [1] , and the accompanying neglect of heritage buildings .  

Previous studies recommended the necessity of a honest  assessment of the city situation as well 

as residents perceptions[2] .   

 

CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT :  

The International Conference at the Changdu International Conference identified its 

commitment to the basic pillar of the UNESCO Convention on the Protection of the Intangible 

Cultural Heritage, which constitutes a guarantee for achieving sustainable 

development.[3]Cultural heritage is not limited to historical monuments and collections of 

archaeological artifacts only, but rather includes traditions and living expressions inherited 

from ancestors and which will be passed on to generations.  

Such as rituals, traditional craftsmanship, and oral traditions (the living aspects of the 

population)[4] 

UNESCO promotes the mobilization of culture in urban societies as a means of promoting a 

culture of tolerance, understanding, peace, reconciliation and reconstruction.  

One of its forms is supporting cultural tourism and its management  in a sustainable manner, as 

cultural tourism can help reduce poverty, create job opportunities and advance the economy by 

increasing the competitiveness of heritage tourism places and linking them to local activities 

and industries such as re-use of historical buildings and investment in artistic works in public 

places and the importance of Museums in promoting social cohesion[3] 

 

 

THE IMPACT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND CULTURAL 

HERITAGE:  
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The essence of this relationship is reflected in the urban spaces in the city where socio-spatial 

practices occur and are important as sites of social harmony and interaction where a sense of 

belonging arises.  

Today, there is a trend towards shifting the focus from material intervention to an approach that 

includes social contexts of cultural heritage, where community participation becomes an 

indispensable component of contemporary conservation practices. [5] 

However, it should be carried out with mechanisms consistent with the specificity of each 

region and to find a means of communication and dialogue between all the actors in the project 

to revive the old city.  

Therefore, research is reviving the old city of Tartous by relying on the urban void and 

community participation to open spatial, visual, functional and social links between the city and 

its historical center.  

The following Table shows a summary of the relationship between cultural heritage & 

human and its impact on the revival of the ancient city, as deduced from the previous:   

 

 

Table  (1)   Prepared by the researcher 

OLD TARTOUS CITY   

The ancient city of Tartus occupies the waterfront of the city of Tartus, with an area of about 

20 hectares, bordered by the sea in the west. [6]     

 

 

 

 

 

Open urban spaces  N atural  
 

Accessibility  Visual  

 
Highly active and activities  Physical  

 

Security (visual control)  Economica  
Urban furniture elements in  

the space  
Revitalization of historic  

buildings  
Balance between buildings  

and green spaces  
) afforestation of spaces (  

Revive  

the  
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the shape (1) source General Directorate of Antiquities and Museums 

The following table shows the most important historical stations in the old city of Tartous :     

The Phoenician kingdom Associated with Arwad Island as a land site 

for defense   [7] 

In the year 333 AD the Romans called it Antradus    [8] 

Christianity in the third and fourth centuries 

AD 

Saints Peter and Luke visited the ancient city 

on their way to Rome 

Saint Luke painted an icon of the Virgin and 

consecrated the church in the name of the 

Virgin as the first church in the world [8] 

In the Islamic period A copy of the Caliph’s Qur’an was preserved 

in Medina[9] 

The Crusader period It was famous for making camelos, a colorful 

fabric worn by princes and kings[8] 

In the Mamluk era It was named after its current name, Tartous . 

[10] 

Table (2) Prepared by the researcher 

Urban Formation Of The Old City Of Tartous:  

The ancient city of Tartus was built in the Crusader period to be a fortress and then turned in 

the Islamic period into adjacent residential houses built inside the castle's buildings and on its 

ruins and was characterized by contiguous dwellings overlooking alleys (narrow streets. )  [11] 

tangible and intangible cultural heritage in the ancient city of tartus :  

1- The Knights Church:  
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It takes a rectangular shape with four rows of caravans, where there are no windows. The roses 

on the locks of the arches are the important decorations, and the building was subjected to a 

great distortion. A small part of the roof remained. [12] 

2- The cathedral (now the museum)  

It is a Latin church that shows the influence of Gothic art in the decoration of the capitals of the 

columns and is used today as a museum of antiquities collections in Tartous[12] 

3- The public bath:  

It consists of sections: Al-Barani Al-Jawani and Al-Wastani, which are moved between them 

by a corridor covered with spherical domes interspersed with pottery skylights covered with 

crystals.   

 

  
 

the shape (2) by the researcher  Personal investigation 2021-4-1 

Based on the above ، Previously, the ancient city of Tartus is distinguished by its historical 

diversity and strategic location, by the spatial and functional relationship with the sea However, 

it suffers from several basic problems:  

Infrastructural problems (poor sanitation, bad streets)  

The physical condition of some buildings due to their neglect and the absence of restoration 

and additions contrary to the heritage architectural character  

Complex ideology: which delineates imaginary boundaries around the Old City due to the lack 

of societal awareness among the residents inside the Old City  

All these problems led to the abandonment of the old city and the absence of effective 

investment projects .  

 

Many previous studies included recommendations to eliminate housing irregularities, 

compensate residents with homes in the modern city, and restore shops to their original form 

The most important renewal programs that was introduced to the old city of Tartous : The full 

interventions project [13] with the participation of a European team that includes the 
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municipalities of Palma (Spain), Bergamo (Italy), Beirut (Lebanon), Alicante (Spain) in 1997. 

It aims to support municipalities by the World Federation of United Cities  

The intervention was divided into: 1- Socio-economic recovery  

2- Integrated rehabilitation of the architectural heritage  

3- The mechanism used included: interest in urban scenes and their visual perception. 4- The study 

of the resident population, the study of urban spaces, green areas and public spaces, the uses of 

ancient buildings, and the dynamic renewal of housing. [13] 

As for modern restorations, they are carried out under the supervision of the General Directorate 

of Antiquities and Museums in Syria , a building in the old city square was converted into a 

heritage hotel , as for the heritage cellars, they are used as galleries to display the traditional 

crafts .   

However, some important local industries that shape the history of the city, such as boatmaking 

and fishing, have been absent from revival attempts .  

 

ANALYZING THE URBAN SPACES IN THE OLD CITY OF TARTOUS USING 

SPACE  

SYNTAX :      

 Space Syntax   theory depends On chromatic values where 

the red lines have the highest integrals While gradually 

decreasing until the blue color reflects the lowest values of 

integration[14],Integration is  Nested spaces that must be 

The axes extending towards the 

historic center have average integral 

values  

While the highest degree of 

integration is in the square of the 

historic center, which confirms its  

importance and the necessity of 

activating it  

While the lowest values of 

integration are in the alleys that lead 

to residential houses inside the old  

city, and this is consistent with the 

characteristic of depth that is 

characterized by blocked alleys. 
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passed to move from Space to another  

 

the shape (3) by the researcher  

 

SWOT ANALYSIS OF THE HISTORICAL CENTER:   

Strengths  Weaknesses  Oppertenities  Threats  

The presence of a 

trench surrounding  

the center, which is  

currently an empty  

area  

Lack of green spaces 

within the center  

the sea  High rises for modern 

real estate next to the  

center  

The presence of gates 

marking the  

entrances to the 

center  

Neglected narrow 

alleys  

Proximity to the 

modern center  

Lack of residential use 

around it  

square in the middle 

of the old city  

Marginal spaces  Public transport  There are no pedestrian 

paths  

Reactivation of some 

buildings  

The absence of street 

furniture, resting seats  

Arwad Port  The absence of festivals 

in it  

Table  (3)  by the researcher 

SUGGESTED PLANNING SOLUTION:  
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Integration of the proposed solution with a cultural festival held on a seasonal basis in the city 

and reviews and dialogues between residents of the center, officials and university students And 

the creation of a website for the festival through which donations are collected from various 

people interested in reviving the ancient city scene  

As a means of communicating with expatriates, many residents of the studied historic center 

are outside the country  

When they see pictures of the neighborhood they grew up in, they should visit the website  

 

the shape (4) by the researcher 

 

An interactive cultural and tourism path that connects the museum (formerly the cathedral) with 

the old city square and ends in the castle church, the most important stations in it: 1-The 

museum (cathedral) previously: removing the metal fence around the museum and merging 

 

1  

1  
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the museum garden with the public space in front of it, removing the dense trees in the museum 

garden that limit visual contact between the pedestrians and between the museum building and 

between the museum and the sea, reorganizing the garden and placing platforms to display 

some outdoor sculptures Planting some trees of a kind Cercis siliquastrum[15] , which 

constitute the heritage of the city, and it is a coastal Mediterranean tree with a beautiful 

appearance, Suggestion of decorative elements on both sides of the museum made of mirrors 

Its function is to attract people and view their photos in an integrated manner with the Heritage 

Museum on one side and with the sea on the other .  

2-The first pedestrian path, paving with stones, connects the empty space of the museum 

square and the old city square, and the activation of the shops on both sides of it with local 

products and the existing heritage industries (embroidery of fabrics, making local sweetness ...) 

3-The second pedestrian path: The museum square also connects to the old city square and is 

dedicated to introducing the profession of fishing and traditional restaurants that provide fish 

meals and tools that are used in the sea The profession of making boats and this path was chosen 

for its proximity to the Arwad port, the port dedicated to transporting passengersAnd traditional 

popular restaurants that serve fish meals .   

4-Adding urban furnishing elements such as lighting - seating seats - identification signs  

5-The Old City Square: The main task is to change the reputation and attract people to the 

square and consider it a public, social and cultural space, as it is the main station in the proposed 

path. There is currently one cafe in which only men meet. Must attract different genders and 

ages and taking into account people with special needs in shaping the square with a flexible 

design and this will provide an element of safety as people tend to places that have visual control  

Sidewalk restaurants are open by locals to bond with others.  

Activating and restoring the Ottoman bath next to the square  

And activating the galleries with paintings on the history of Tartous and the Mediterranean 

coastal cities that share a rich history .  

6-The interactive path ends with the castle chapel, the mysterious important part of this trip 

Rehabilitation and restoration of the church and the completion of the destroyed part of its roof 

with a frosted roof to protect it from the rain and allocate its function with the phrase ((Memory 

to Tartous))  

One of the most important elements of belonging is to activate an illusory relationship between 

a person and the city to create a collective memory where the visitor writes or draws something 

for the city of Tartous and writes his name and he will return to this city one day .   
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the shape (5) by the researcher 

 

IMPACT OF THE PROPOSED SOLUTION:  

1- On the city scene: breaking the boundaries between the residents of the historic center and 

the modern part of the city, thus the proposed design brought about a process of social inclusion 

in stages, and this ensures the periodic review and evaluation of progress in achieving the goal 

and the maintenance of spaces periodically .   

Presenting the historical city as a heritage tourism product that supports the local economy  

 

2-Changing the reputation and creating a collective memory  

Separation is not and will not be a solution in the historical regions. The details of the beautiful 

city must be entered into .   

 

3-The proposed project will encourage investments that will be supervised by those responsible 

for antiquities ,Municipalities , the local community And the expatriate youth .   

 

4-Through the proposed path, the visitor will get acquainted with the city of Tartous by meeting 

the past with the present and making the memory of the future .   
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5-The proposed project will ensure the automatic renewal of the waterfront .   

 

6-Activating the image of the old city by linking the proposed solution with Arwad Port as part 

of future planning .    

7-The research tried to deduce a ruler from the criteria that will be referred to when evaluating 

the progress of the proposal . Table  (1) . In addition to evaluation using SWOT .The financial 

challenge represents the greatest possible difficulty facing the project   
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 على للسالمة سياسة  وضع في المنظمات اجتماع علم مساهمة:  ملموس عمل كنظام الطرق على التنقل

المغرب في الطرق . 

La Mobilité routière comme système d’action concret : l’apport de la 
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routière au Maroc. 
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 ملخص: 

تكتسي مقاربة السالمة الطرقية كظاهرة اجتماعية أمهية متزايدة ابلنظر إىل املكانة اليت حيتلها السلوك البشري يف سري قطاع  
النقل ويف االختالالت اليت يعرفها القطاع واليت تكلف الدول تكلفة ابهضة سواء من الناحية املالية أو البشرية. والواقع أن  

السالمة يف الطرق ونوعية اخلدمات املقدمة جيب أن تكون مستوحاة من املقاربةالسوسيولوجية.  أي سياسة هتدف إىل حتسني  
ومن بني النظرايت ضمن هذه املقاربة، يستخدم التحليل االسرتاتيجي لدىكل من ميشيل كروزييهوإيرهاردفريدبرغ، مفهوم  

العقالنية احملدودة هلربرت سيمون. فنظرية التحليل   نسق الفعل امللموس، املستمد من علم االجتماع األمريكي، وخاصة نظرية
االسرتاتيجي ال ترى أن أدوار األطراف الفاعلة يف أي نسق حمددة سلف، بل هي مبنية يف خضم التفاعل الذي يقتضيه  

اللعبة.   نسق الفعل امللموس. يشري هذا املفهوم إىل التقاء ومتفصل األالعيب يف التنظيم بطريقة تسمح ابلتحكم الشامل يف
وهو مرتبط بكل بشري منظم جيمع بني أفعال األفراد من خالل آليات لعب مستقرة نسبيا وحيافظ على بنيته، أي على 
استقراره وتوازنه، من خالل تشكل آليات فعلتنبثق يف السياق. فإىل أي مدى يشكل قطاع النقل يف املغرب نسقا ملموسا  

 الطرق ؟   للفعل ؟ وما أتثري ذلك على السالمة على

 املقاربة السوسيولوجية -التحليل االسرتاتيجي -نسق الفعل امللموس -السالمة الطرقية:كلمات مفاتيح

Résumé :  

L’approche de l’insécurité routière comme phénomène social  revêt une importance de plus en 

plus croissante vu le poid que représente le comportement humain dans le fonctionnement  du 

secteur de transport d’une part et dans les dysfonctionnements que connait le secteur et dont les 

effets coutent cher aux Etats en termes financiers et humains de l’autre part. En effet, toute 

politique qui vise à améliorer la sécurité routière et la qualité des services rendus doit s’inspirer 

de l’approche sociologique.Parmi les théories de cette approche, l'analyse stratégique, cher à 

Michel Crozier et Erhard Friedberg, emploie le concept de système d’action concret, dérivé de 

la sociologie américaine, notamment la théorie de la rationalité limitée d’Herbert Simon. 

L'analyse stratégique ne voit pas que les rôles des acteurs sont prédéterminés, mais plutôt 

mailto:Elhassani79@gmail.com
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construits au milieu de l'interaction qui est incluse dans le système d'action concret. Ce concept 

fait référence à la confluence et à l'articulation des jeux dans l'organisation d'une manière qui 

permet d'obtenir un contrôle global. Il est lié à un agrégat humain structuré qui combine les 

actions des individus à travers des mécanismes de jeu relativement stables et maintient sa 

structure, c'est-à-dire sa stabilité et son équilibre, et forme ces mécanismes lorsqu'il utilise 

d'autres jeux.. Alors, dans quelle mesure le secteur du transport au Maroc constitue un système 

d’action concret ?et quel impact aura ce constat sur l’insécurité routière ? c’est ce qu’on entend 

traiter dans le présent article.  

Mots clés : sécurité routière, analyse stratégique, système d’action concret, approche 

sociologique  

Le transport routier est un vecteur important dans le développement du Maroc. Selon le 

ministère de tutelle, les moyens de transport connaissent une augmentation annuelle de 

3 à 5%, en corollaire de la croissance économique du pays. Si cette croissance a un 

impact positif sur le développement, l’insécurité routière demeure un grand problème 

auquel le Maroc est confronté. En plus de la douleur et de la souffrance, les accidents 

de la route causent au Maroc des pertes économiques énormes. Selon une étude de la 

BIRD, l’estimation du coût des accidents de la circulation au Maroc représente 2,5 % 

du PIB, soit 8 milliards de dirhams par an (estimation de l’année 2000). Si la tendance 

actuelle est maintenue, ce montant atteindrait 10,5 milliards de dirhams en 2012. Le 

nombre de tués augmenterait pour sa part de 32% (pour atteindre environ 4.964 morts 

en 2012)82. Les données suivantes, issues du ministère de l’équipement, du transport et 

de logistique du Royaume du Maroc, donne une image du problème :   

1 -Statistiques définitives des accidents corporels de la circulation routière au 

titre de l’année 2017 comparées aux statistiques de l’année 2016 : 

• Accident : 89 375 soit + 10,78 % 
• Accidents mortels : 3274 soit -1,30 % 
• Accidents non mortels : 77 363 soit + 3,65 % 
• Tués : 3726 soit -1,56 % 
• Blessés graves : 10 429 soit + 7,16 % 
• Blessés légers : 119 519 soit + 9,28 % 

2-Statistiques provisoires de l’année 2018 comparées aux statistiques de 

l’année 2017 : 

• Accident : 96 133 soit + 6,82 % 

 
82Page officielle du ministère de l’équipement, de transport et de logistique du Royaume du 
Maroc, http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-
routiere/Pages/PSIU.aspx 

http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/PSIU.aspx
http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/PSIU.aspx
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• Accidents mortels : 3066 soit -0,62 % 
• Accidents non mortels : 93 067 soit +7,08 % 
• Tués : 3485 soit -0,40 % 
• Blessés graves : 8725 soit -4,90 % 
• Blessés légers : 128 249 soit +7,65 % 

  

 
Source : site officiel du Ministère de l’équipement, du transport et de logistique, 

Royaume du Maroc 
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Pour lutter contre l’insécurité routière et dans le cadre des réformes en cours dans le domaine 

du transport routier et de la sécurité routière au Maroc, la formation et la qualification des 

acteurs constituent un enjeu majeur qui vise à améliorer la sécurité routière et la qualité des 

services rendus.  

Les évolutions dans le domaine législatif et réglementaire (Loi 16.99, Code de la route et Loi 

sur les transports de Marchandises dangereuses) ont exigé  une qualification initiale obligatoire 

et une formation continue pour les conducteurs professionnels, les moniteurs de conduite, les 

animateurs de cours d'éducation à la sécurité routière et les agents des centres de visite 

technique ainsi que les Conseillers en sécurité du transport de marchandises dangereuses.  

Ces documents législatifs stipulent également l'exigence de compétence professionnelle pour 

accéder aux métiers du transport routier et de la sécurité routière (chefs d’entreprises de 

Transport routier de marchandises pour le compte de tiers, les dirigeants des établissements 

d'enseignement de la conduite et des établissements d'éducation à la sécurité routière,  et les 

centres de contrôle  technique) 

Les acteurs du secteur sont nombreux, et on peut les classer en fonction du domaine 

d’intervention comme suit :  

Direction et gestion :  

•  Responsables du transport routier de marchandises 

• Commissionnaires 

• Locataires de Véhicules de transport des marchandises à travers les routes 

• Opérateurs de transport routier de passagers 

• Gestionnaires d'établissements d'enseignement de la conduite 

• Responsables d'établissements d’animation de sessions d’éducation à la sécurité 

routière 

• Responsables de centres de contrôle technique 

Conduite : 

• Transport routier de marchandises 

• Transport de marchandises dangereuses par routes 

• transport routier de voyageurs (urbain, interurbain, touristique) 

•  Transport scolaire 

•  Transport du personnel 
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• Taxis 

Exploitation et organisation :  

• Les commissionnaires 

• Chef d’exploitation  

• Conseiller de sécurité de transport de marchandises dangereuses 

Contrôle : 

• Agents de contrôle  

Formation :  

• Moniteur de conduite  

• Animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière 

L'analyse stratégique emploie le concept de système83, dérivé de la sociologie américaine, 

notamment de tendance fonctionnelle, avec une différence de mode de conception entre les 

deux perspectives. L'analyse stratégique ne voit pas que ces rôles sont prédéterminés, mais 

plutôt construits au milieu de l'interaction qui est incluse dans le système d'action concret. Ce 

concept, qui fait référence à la confluence et à l'articulation des jeux dans l'organisation d'une 

manière qui permet d'obtenir un contrôle global. Il est lié à un agrégat humain structuré qui 

combine les actions des individus à travers des mécanismes de jeu relativement stables et 

maintient sa structure, c'est-à-dire sa stabilité et son équilibre, et forme ces mécanismes lorsqu'il 

utilise d'autres jeux. Ce concept vise à donner une vision de la manière dont ils adoptent le 

système autour de la somme des règles formelles et informelles qui permettent de former des 

jeux ainsi que de construire des contraintes qui entravent les stratégies des acteurs.  

Alors, dans quelle mesure le secteur du transport au Maroc constitue un système d’action 

concret ? 

Comme nous le savons, la mise en vigueur des réformes législatives structurelles en relation 

avec la sécurité routière au Maroc appelle une reconsidération de la politique publique actuelle 

en matière de gestion du transport et la prise en compte des aspects liés à son contrôle et à son 

financement. 

Par ailleurs, l’émergence du besoin à la sécurité routièredes citoyens, donne lieu à la nécessité 

de déployer  des efforts en termes de méthodes, d’infrastructures et d’équipements ce qui 

 
83 Crozier, M.et Friedberg E., L’acteur et le système, Paris, Le seuil, 1977  
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nécessitent la mobilisation de moyens matériels pour atteindre les objectifs fixés par l'Etat en 

partenariat avec les professionnels pour une meilleure compétitivité résultante de la 

qualification des acteurs.  

Conscient de l'importance de ce sujet, le Ministère de l'Equipement et des Transports, à travers 

un bureau d'études international, s'est engagé dans la réalisation d'une étude sur « L'élaboration 

d'une stratégie nationale de formation aux métiers du transport routier et de la sécurité routière 

» et renforcer le rôle de l’État dans ces formations, relancer l’investissement privé et soutenir 

l’ingénierie de formation au sein des entreprises.  

Cette initiative incarne la volonté de l'État en termes d’instauration des compétences dans les 

métiers et de disposition d'une stratégie susceptible de fournir des moyenspour assurer la 

maîtrise du  système de formation professionnelle, qui recouvre des enjeux multiples au sein 

des politiques de transport, de sécurité routière, de formation et d'emploi. Cette étude comprend 

trois étapes :  

• La première étape : faire le diagnostic de l'état actuel de la formation aux métiers du 

transport : 

- Recensement des différentes demandes de formation aux métiers du transport routier et 

de la sécurité routière. 

- Concevoir le déficit de formation attendu à court et à moyen terme selon les groupes 

cibles. 

- Lister les conditions actuelles du dispositif de formation aux métiers du transport routier 

et de la sécurité routière. 

- Évaluation des capacités actuelles et projetées à développer l'offre de formation aux 

métiers du transport et de sécurité routière  

• La deuxième étape : Élaborer une stratégie de formation aux métiers du transport routier 

et de la sécurité routière: 

- Mener des recherches sur des systèmes de formation similaires dans les pays étrangers; 

- Déterminer les objectifs envisagés au niveau quantitatif et qualitatif de la formation aux 

métiers du transport et de la sécurité routière dans des horaires différents, ainsi que des 

moyens et des mesures potentiels alloués pour atteindre ces objectifs spécifiques ; 

- Fournir des suggestions concrètes et réalisables pour répondre aux besoins de formation 

des différents acteurs du domaine des transports, qu'il s'agisse d'institutions ou d'acteurs 

individuels. 
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- Déterminer les coûts d'investissement de chaque opération, la partie prenante 

responsable et le calendrier de sa réalisation chronologique. 

- Prévoir les mesures incitatives adaptées (immobilier, fiscal, financier...) 

- Déterminer les conditions de mise en œuvre d'un programme visant à accompagner les 

acteurs institutionnels du Ministère de l'Equipement en vue de les préparer pour devenir 

de véritables acteurs de référence. 

• La troisième étape : le plan de mise en œuvre de la stratégie envisagée : 

- Prévoir l'évolution de la demande de compétences à l'horizon 2020 pour diverses 

professions liées au transport routier et à la sécurité routière. 

- Anticiper l’évolution de l’offre en formation nécessaire pour répondre à la demande. 

- Le plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie doit définir les rôles et responsabilités 

des différentes parties concernées. 

- Identifier de nouveaux projets d'investissement pouvant être réalisés pour réduire l'écart 

entre l'offre et la demande. 

- Établir des mécanismes de suivi de la gouvernance pour parvenir à un meilleur équilibre 

entre l'offre et la demande. 

- Définir les mesures d'accompagnement nécessaires à cette activation. 

- Mettre en place un plan de configuration par région. 

- Développer des références aux métiers associés à chaque type de formation. 

- Mettre en place un plan de formation des formateurs dans ce domaine. 

- Envisager les modes de financement (gouvernement, collectivités locales, secteur privé, 

professionnels...) 

- Signer des conventions et des contrats-programmes types du secteur public/privé qui 

clarifient les engagements des parties et les objectifs numériques visés en termes de 

quantité, de qualité et de nature configuration. 

- Possibilité de créer des organismes (conseil) pour le suivi, la maîtrise, la direction, le 

suivi,... 

On peut donc nous servir des concepts de l’analyse stratégique pour appréhender le secteur 

du transport au Maroc en tant que système d’action concret et ceci implique de déterminer 

les positions de chaque acteur et les rôles qu’il peut jouer par rapport à l’ensemble du 
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système sachant que pour chaque système d’action les acteurs peuvent se positionner 

comme le modèle de Rémi Bachelet84 le stipule:  

 

En projetant ce schéma sur le secteur du transport au Maroc, avec ses parties 

prenantes déjà citées,  on peut déceler un paysage actionnelle dont les positions 

s’étalent comme ici : 

 

Diagramme synthétique de l’action au secteur de transport au Maroc 

 
84Rémi Bachelet, L’analyse stratégique des projets, cours disponible sur le lien :  
http://rb.ec-lille.fr 

http://rb.ec-lille.fr/
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On peut analyser ce diagramme à partir de dimensions diverses dont l’impact répercute 

directement ou indirectement sur l’activité du transport et son impact sur la sécurité 

routière, ces dimensions sont à savoir :  

- La dimension des ressources de chaque acteur : quelles soient d’ordre :  

• Techniques (les responsables des centres de contrôle technique, les 

opérateurs de transport de voyageurs et de marchandises) 

•  Relationnelles (gestionnaires des établissements d’enseignement de la 

conduite qui font partie des acteurs de l’éducation à la sécurité routière auprès 

du public) 

•  Connaissances (Les moniteurs de conduite et animateurs de sessions 

d’éducation à la sécurité routière, dont l’enjeu est de répandre la culture de 

sécurité routière) 

•  Capacité de blocage (les syndicats des chauffeurs professionnels et des 

chauffeurs de taxis qui bloquent de temps à autre les projets de loi en relation 

avec le transport) 

• Légitimité (Les chefs d’exploitation, les Conseillers de sécurité de transport, 

qui disposent d’une autorité légitime de régulation) 

• Charisme (les agents de contrôle surtout sur les barrages routiers…) 

• Activisme (responsables d’établissements d’animation de sessions 

d’éducation à la sécurité routière qui mobilisent leurs capital relationnel pour 

assurer la sensibilisation à la sécurité routière et au comportement civique 

dans les routes , Les professionnels de transports de voyageurs et de 

marchandises et  taxis qui font pression sur les autorités en vue 

d’amélioration des conditions de circulation routière) 

- La dimension de zones d’incertitudes que comporte le champ d’action du 

transport, à savoir les tarifs par rapport à la sur demande sur les moyens de 

transport public surtout pendant les périodes de vacances  et les évènements 

religieux, le changement des prix de carburants, l’infrastructure routière 

défaillante, le comportement des autorités de sureté et de gendarmerie face aux 

infractions,…)    

- La dimension du pouvoir et de marge de manœuvre dont chaque acteur dispose 

- La dimension de la stratégie de chaque acteur en vue de préserver ses intérêts 

La stabilité des relations établies dans ce système ne peut donc être confirmée à première 

vue, tant que ces relations reposent sur une logique où coexistent coopération et conflit. 

Le secteur de transport en tant que système d'action concret, tel que défini par Crozier 

et Friedberg, est un construit social, c'est-à-dire une réalité qui découle de l’intersection 

des actions des acteurs pendant le fonctionnement du système et non pas une donnée 

prédéterminée par l’organisation formelle telle qu’elle est stipulée dans les textes et 
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dispositifs juridiques. Michel Crozier a reconnu l'importance des réseaux relationnels 

comme composants structurants de la vie sociale et a considéré que les relations 

d'interaction reposent sur un pouvoir stratégiquement négocié. Selon lui, tout acteur a 

une marge de pouvoir sur le système auquel il appartient et sur les autres membres de 

ce système, pour autant qu'il existe des situations stratégiques appropriées aux 

problèmes posés par le fonctionnement de l'organisation, qui permettent aux différents 

acteurs d'utiliser les moyens de pression dont ils disposent. Mais leur pouvoir reste limité 

en raison de l'existence de règles de jeu qui limitent les possibilités d'agir85. L'action 

sociale, selon la perspective de la théorie de l’analyse stratégique, s'enracine dans un 

processus relationnel dans lequel des dynamiques contradictoires et des mécanismes de 

négociation sont mobilisés par les acteurs pour gagner les enjeux des jeux de pouvoir.  

Il est à noter que Friedberg, dans des ouvrages ultérieurs, va plus loin dans le 

développement de la réflexion théorique sur l'action, qu'il a initiée dans l’acteur et le 

système avec Crozier. Dans Le pouvoir et la règle (1993), il déplace son champ d'intérêt 

des organisations formelles vers l'action organisée. Indiquant que l'intérêt de l'analyse 

stratégique « ne se limite pas à l'organisation, mais à toutes les formes d'action 

collective86 ». Ce passage de l'organisation à l'action organisée nécessite d'admettre qu'il 

existe des ambiguïtés dans les rapports sociaux que la régulation ne peut jamais contrôler 

: il s'agit alors de comprendre comment les acteurs imaginent des manières d'adapter 

leurs actions à l'environnement dans lequel ils se situent. Par conséquent, les quatre 

dimensions d'action suivantes doivent être prises : 

- Le degré de la formalité de l'organisation, qui n'est pas toujours accomplie 

puisqu'il y a toujours des zones d'ombre qui apparaissent en permanence. 

Surtout le transport clandestin et la corruption des agents de contrôle ainsi 

que la détérioration du parc de véhicules et la hausse des prix nouveaux 

véhicules et pièces détachées 

- Le degré de conscience et du sentiment d'appartenance des acteurs à 

l’organisation surtout que l’emploi au secteur du transport demeure 

précaire avec le système des agréments, ou leur implication dans une 

forme d'action collective. Ce sentiment, on le sait, est ce qui permet aux 

acteurs de prévoir leurs rôles, et de construire des stratégies d'action en 

fonction des préceptes de ces rôles et de la connaissance qu'ils ont de leurs 

interlocuteurs. 

- Le degré de clarté des objectifs et l’unité des visions des acteurs tout 

autour. Il faut noter ici que la communication demeure encore faible entre 

 
85Crozier, M., La société bloquée, Paris, Seuil,1970, p 38.  
86Friedberg, E., Le pouvoir et la règle : Dynamiques de l’action organisée, Ed. Du Seuil, 1997, p 14. 
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les autorités responsables du secteur et les professionnels d’autant plus 

que la relation entre les deux parties tend vers le contrôle87 plus que vers 

la concertation et la collaboration.  

- La façon dans laquelle les rôles sont distribués et les décisions sont prises, 

et la mesure dans laquelle tous les acteurs peuvent contribuer, ou si le 

processus est concentré entre les mains d'une personne ou d'un petit 

groupe. C’est le problème de la bureaucratie excessive qui caractérise 

l’administration dans les pays du tiers monde en général.   

L'importance de cette approche, selon Friedberg, réside dans les « la multitude des sujets 

d'étude qui peuvent être inclus en dehors de l'organisation formelle88 ». 

Reference : 

- Page officielle du ministère de l’équipement, de transport et de logistique du Royaume du 

Maroc, http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-

routiere/Pages/PSIU.aspx 

- Crozier, M.et Friedberg E., L’acteur et le système, Paris, Le seuil, 1977  

- Rémi Bachelet, L’analyse stratégique des projets, cours disponible sur le lien :  
http://rb.ec-lille.fr 

- Crozier, M., La société bloquée, Paris, Seuil,1970. 

- Friedberg, E., Le pouvoir et la règle : Dynamiques de l’action organisée, Ed. Du Seuil, 1997, 

Crozier, M., in : L’analyse des organisations, une anthologie sociologique, T.1, les théories de 

l’organisation, textes choisis par Francine Seguin et Jean François Chanlat, Gaëtan Morin, 

1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Crozier, M., in : L’analyse des organisations, une anthologie sociologique, T.1, les théories de 
l’organisation, textes choisis par Francine Seguin et Jean François Chanlat, Gaëtan Morin, 1983, p. 
176 
88Friedberg, E., Le pouvoir et la règle : Dynamiques de l’action organisée, Op.cit.p15. 

http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/PSIU.aspx
http://www.equipement.gov.ma/Transport-routier/Securite-routiere/Pages/PSIU.aspx
http://rb.ec-lille.fr/
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e-mail :insafbchina84@gmail.com  

 

 

 

Résumé : Cette recherche s’inscrit dans le cadre des recherches patrimoniales pour voir 

l’ingéniosité ancestrale de l’architecture traditionnelle du Jérid au Sud Tunisien(Tozeur et 

Nafta). Ainsi une multitude d’œuvres, depuis l’antiquité, témoignent d’un souci de l’ordre 

éprouvé par les constructeurs qui se traduit par les principes de symétrie, rythme, règles de 

rapport et notamment le nombre d’or, devenu à un moment donné un symbole d’équilibre visuel 

et un critère de beauté à l’occident. 

Notre préoccupation dans ce travail de recherche est de connaître la nature du rapport 

de l’intégration dans le Jérid Tunisien, à savoir la dualité d’une architecture bioclimatique, est-

ce qu’elle est en parfaite harmonie avec son milieu : l’utilisation des matériaux locaux et 

lesmodes de construction d’une part et le sens du beau de la composition architecturaled’autre 

part ? 

Mots-clés : Architecture traditionnelle * Patrimoine * Ingéniosité ancestrale, Jérid 

Tunisien. 

 

 : امللخص

تندرج هذه الورقات البحثية ضمن األحباث اليت تعىن ابلرتاث ملعرفة براعة األجداد يف العمارة التقليدية يف اجلنوب التونسي   

حتديدا بشط اجلريد "توزرو نفطة". حيث امتازت العديد من األعمال اهلندسية منذ العصور القدمية ابالهتمام ابلرتتيب الذي  

و الذي ينعكس يف مبادئ التناظر و االيقاع و القواعد و خاصة يف النسبة الذهبية  اليت  مت اعتماده من عاملي البناء 

 أصبحت يف وقت ما رمزا للتوازن البصري و معيارا للجمال ابلنسبة للغرب. 

mailto:insafbchina84@gmail.com
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هل اهنا يف  و   طبيعة عالقة االندماج يف اجلريد التونسي بني العمارة البيومناخيةان اهتمامنا يف هذاالعمل البحثي هو ملعرفة 

تناسق اتم مع حميطها من خالل املواد احمللية املستعملة و اساليب البناء من انحية و بني مجال التكوين املعماري من انحية 

 أخرى.   

 * الرتاث * براعة األجداد* اجلريد التونسي.  ة التقليديةالعمار  الكلمات املفتاحّية: 

  

 

 

 

 

 

Introduction 

« Là où naît l'ordre, naît le bien-être. »  

    Le Corbusier 

 Enpuisant dans l’histoire de l’architecture autour du monde, à travers les différentes 

périodes de l’existence Humaine et les civilisations connues sur terre, le chercheur ne s’attarde 

guère de constater une sagesse et des savoir-faire universels orientant la conception de l’habitat.  

En effet, lanécessité de se mettre à l’abri des intempéries et de la brutalité du climat, a alimenté 

le génie humain qui s’est inventé des mesures constructives allant de l’implantation et 

l’orientation de la bâtisse jusqu’au choix des matériaux adéquats à mettre en place et les 

techniques appropriées. Alors, des créations architecturales partant de la compréhension du site 

et ses données prennent naissance instaurant ainsi un équilibre entre l’art, la technique et 

notamment l’expression des valeurs de la société. 

De surcroîtune multitude d’œuvres, depuisl’antiquité, témoignent d’un souci de l’ordre éprouvé 

par les constructeurs qui se traduit par les principes de symétrie, rythme, règles de rapport et 
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notamment le nombre d’or, devenu à un moment donné un symbole d’équilibre visuel et un 

critère de beauté à l’occident. 

Toute somme faite, nous parvenons à conclure que l’architecture est un champ assez pertinent 

prouvant d’abord le rapport établi entre ‘l’homme et la raison’ et que ‘l’équilibre est encore 

possible ’. 

 Pour ce faire, nous avons choisi de traiter de l’architecture traditionnelle du Jérid Tunisien qui 

s’intègre parfaitement dans ce contexte, à savoir la dualité d’unearchitecture bioclimatiqueen 

parfaite harmonie avec son milieu et lesens du beauqui se manifeste à travers l’attention 

accordée aux façades extérieures et intérieures et à l’ornementation tout en obéissant aux règles 

de rapport et aux lois de composition.   

I- Une création humaine adaptée à son milieu 

 Les premiers habitants du Jérid,qui est une région semi-désertique du sud-ouest de 

la Tunisie, ont pu trouver la juste équation en occupant cette portion territoriale. Certainement, 

le choix stratégique de s’implanter dans une zone d’oasis située entre deux chotts n’est point 

gratuit.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
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D’abord,la présence de l’eau qui est une condition cardinale pour toute vie humaine soit pour 

l’alimentation, la vie domestique ou encore les activités agricoles aencouragéune telle 

implantation. 

D’autre part, les occupants de cette zone spatiale entaient sans doute conscients du rôle 

déterminant de l’oasis. En effet, ce dernier est un véritable filtre d’air, servant à réduire la 

vitesse des vents et à retenir les particules de sable formant ainsi un véritable écranvégétal. De 

surcroit, il atténue les rayons solaires intenses en créant des zones ombragées qui, en présence 

de l’eau, contribuent à rafraîchir l’air ambiantdu village créant ainsi un microclimat propice, 

convenable à la vie humaine. 

Figure 1 : Carted’Interprétation de la Tunisie : Zone des architectures des oasis. 

Source : BCHINA Insaf(Photoshop CS6). 
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Nonobstant l’importance d’une telle implantation, elle reste insuffisante à l’égard des 

conditions climatiques assez difficiles du milieu, en revanche d’autres mesures ont été prises 

afin de garantir un bien être satisfaisant. 

• Un Savoir-faire à l’échelle urbaine  

 Ce qui caractérise la forme urbaine des villages du Jérid est essentiellement 

letissucompact et dense. Une telle configuration spatiale est indéniablement réfléchie et a 

permis ainsi de créer de l’ombre et de réduire les surfaces extérieures exposées au rayonnement 

solaire. En outre, c’est une mesure faite afin de palier aux tempêtes hivernales 

Figure 2 : Agglomération à l'intérieur de l'oasis   

Source : KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004) 

 

Figure 3 : Vue panoramique de la ville de Nafta 

Source : www.cariassoiation.org 
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Pour ce qui est de la trame viaire, elle est constituée dans sa majorité de voies de direction 

Est-Ouest permettant de profiter des airs frais auxquelles s’ajoutent des voies de direction 

Nord-Sud d’envergure moins importante. 

Les différentes composantes urbaines de la ville « Jéridienne » s’adaptent parfaitement aux 

conditions climatiques. D’ailleurs, les rues sont étroites et sinueuses atténuant ainsi 

l’exposition de la construction aux vents violents. En outre, la hauteur importante des façades 

des maisons donnant sur ces rues peu larges permet de les mettre à l’abri du rayonnement 

solaire intense notamment en été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Tissu Urbain de la ville de Tozeur               Figure 5 : Tissu Urbain d'El Menzel à Gabès 

Source : KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004). 

 

Figure 6 : Zone d'ombre dans la rue. 

Source : KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004). 

 

 

 

 

Figure 7 : Vue montre la forme 

et l'articulation de la rue. 

Source : BCHINA Insaf (2019) 
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Au croisement des rues, se dressent des « Sabats » permettant à une construction 

donnée de franchir au niveau del’étage. Cet espace extérieur couvert sert d’élément 

d’appel marquant la transition vers une placette, une grande demeure ou encore un 

changement de direction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette composante urbaine est un véritable élément de protection solaire qui sert à 

atténuer l’intensité du rayonnement solaire et de créer en contre partie des zones 

ombragées par-dessous munis souvent de banquettes, il en résulte un lieu de détente 

à l’abri du soleil d’été. La dépression ainsi crée entre les zones ensoleillées et les 

Figure 8 : Vue Sabat à Nafta. 

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 9 : Vue Sabat à Tozeur. 

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 10 : Les 

différents types 

d'articulation de 

Sbat, rue, impasse et 

placette. 

Source : 

BCHINAInsaf(Aut

ocad 2016) 
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autres ombragées favorisent une ventilation naturelle requise dans ce contexte 

géographique. 

La même contribution bioclimatique est assurée par les galeries ou encore les 

« Bortals » donnant sur des placettes, ouverteset garnies d’arcades en rez de 

chausséeet surmontées d’un étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une autre composante architecturale vient s’ajouter à cet arsenal d’éléments 

bioclimatique, qui n’est autre que les placettes. Il s’agit d’espace extérieur à ciel 

ouvert de forme carrée ou rectangulaire et dont la largeur est supérieure à la hauteur 

des murs qui l’entourent, une mesure faite pour assurer la coexistence de zones 

ensoleillées et d’autres ombragées et par conséquent, ce qui facilite la ventilation 

naturelle du lieu en question. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004). 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Galerie avec arcades et 

ouverture à l'étage élément 

d'enrichissement de la façade urbaine de la 

place. 

 

 

 

 

Figure 12 : Galerie public avec trois 

façades et Galerie approprié avec une 

seule façade. 

 

 

 

 

Figure 13 : La largeur (L) de la Placette est toujours supérieure à sa hauteur 

(H). 

Source : BCHINA Insaf (Autocad 2016) 
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• Une réponse bioclimatique à travers les spécificités architecturales 

 L’architecture au Jérid est distinguée par son caractère introverti avec un 

minimum d’ouvertures sur rue avec laquelle l’habitation communique via uneskifa 

en chicane servant de filtre entre l’extérieur et l’intérieur formant ainsi un coupe-vent 

un brise-soleil à la fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’habitation oasienne appelée « Houch » est une construction à patio autour 

duquel s’articulent les chambres « Dar », les dépendances et éventuellement un étage 

partiel dans la plupart des cas de figures.Le patio, ce vide occupant souvent le ¼ de 

la masse bâtie est un véritable régulateur thermique qui -doté d’une largeur toujours 

Figure 14 : Vue montre la Placette et le Sabat à Tozeur 

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 15 : Vue en plan de Skifa à Tozeur                     Figure 16: Vue en Elévation de 

Skifa 

Source : KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004). 
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supérieure à la hauteur- module l’ensoleillement, assure l’aération des pièces 

adjacentes et permet de créer un microclimat favorable aux activités domestiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’organisation spatiale de la maison « Jéridienne » s’adapte au mieux aux 

données climatiques du milieu, ainsi le secteur orienté Est, Sud et Nord est consacré 

aux espaces nobles qui sont essentiellement les chambres, tandis que l’orientation 

ouest abrite les espaces de service comme la salle d’eau, la cuisine, les étables le cas 

échéant. 

Revenons dans cette perspective sur les types de chambres et leur morphologie. En 

effet, cette unité d’habitation est appelée Dar quant elle est logée au Rez de chaussée 

et sert d’espace de nuit surtout hivernal, elle est munie souvent d’anti chambre 

(Maqsoura) ou encore d’une mezzanine (sedda). 

 Un nomadisme saisonnier est remarqué au sein de la maison traditionnelle : la 

chambre orientée Nord est occupée surtout pendant l’été, tandis que la chambre 

orientée Sud est occupée pendant l’hiver. Quand la chambre est logée à l’étage, il 

s’agit alors de « ghorfa » occupée essentiellement en été. Cespièces de forme 

rectangulaire dont la largeur est de l’ordre de 2.5 m et de longueur pouvant atteindre 

les 10 m, se voient souvent dotéesde grandes fenêtresbasses pour l’éclairage et de 

Figure 17 : Vue en plan de Houch à Nafta (RDC)                 Figure 18: Vue en plan de 

l'étage 

Source : Architecture de la maison à Nafta, matériaux et techniques, page 159. 
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petites fenêtres hautes au-dessus de la porte pourdégager l’air chaud et permettre en 

même temps la ventilation naturelle de la pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des techniques et matériaux de construction adéquats 

Figure 19 : Patio d'un Houch à 

Nafta                                                                                                                                

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 21: Plafond  en solive d'une 

entrée d'un  Houch à Nafta                                

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 22: Plafond  en solive d'une 

galerie à Tozeur                              

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 23 : Vue d'une chambre (Ghorfa) à Tozeur                              

Source : BCHINA Insaf (2019) 

 

 

 

 

Figure 20 : Patio avec galerie en arcades                                                                                 

Source : BCHINA Insaf (2019) 
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 Dans le Jérid, les murs sont souvent construits en brique pleine crue à base 

d’argile et de sable argileux, à laquelle on rajoute souvent de la paille comme 

stabilisateur afin d’en augmenter la compacité forme un bon isolant thermique, 

toutefois elle résiste peu aux variations hygrométriques. De ce fait, il faut la protéger 

par des briques pleines cuites comme parement extérieur et à l’intérieur par un enduit 

de plâtre ou de chaux traditionnel ce qui dote le mur d’une façade en double peau 

appelée localement « S’houk » . 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans d’autres cas de figure, les murs sont construits en moellons de pierre liés 

à la chaux grasse naturelle avec renforcement des angles en pierres de taille ayant 

ainsi une épaisseur de l’ordre de 60 à 80 cm ce qui lui confère une inertie thermique 

suffisante pour mettre les constructions à l’abri de la chaleur estivale. Par conséquent, 

ces murs sont dotés à la fois d’une bonne résistance mécanique, une grande inertie 

thermique et une excellente isolation grâce aussi au mortier de chaux grasse naturelle 

passée en 2 à 3 couches et les peintures à la chaux alunée.  

 Quant aux toitures, elles sont généralement plates, parfois en voûtes berceau 

mais seuls les lieux de culte sont couverts par des coupoles. Ces toitures sont 

constituées de dalles de pierres plates en calcaire blanc et des solives de bois de 

palmier en ½ tronc de palmier recouvert de planches colmatées au mortier de chaux, 

par-dessus est coulée une couche de terre battue d’environ 40cm pour faire la forme 

de pente qu’on recouvre d’un mortier de chaux battu pour l’étanchéité ; des 

gargouilles en pierre ou en bois de palmier récupèrent les eaux pour les rejeter loin 

de la façade. 

Figure 24 : Mur périmétral à double parement simple (technique S'houk ). 

Source : BCHINA Insaf (Autocad 2016). 
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 Pour réaliser les voûtes, les arcs et les coupoles, le « Jéridien » utilise la pierre 

calcaire blanche et plate montée au mortier de chaux ou de gypse. Laperformance 

thermique de ce type de couverture tient tout autant à l’utilisation du mortier de chaux 

grasse naturelle qui est unexcellent enduit permettant aux murs de respirer et donc de 

ne pas retenir l’humidité, aussi bien qu’à la volumétrie courbe, cassant les rayons 

solaires.  

 Ceci dit, nous parvenons à constater ainsi que les matériaux de construction 

usuels dans la zone de Jérid sont des matériaux locaux par excellence. Leur 

fabrication et mise en œuvre rejoint les principes de l’architecture nommée de nos 

jours d’« écologique » d’ailleurs, la fabrication des briques en est témoin. En fait, 

pour fabriquer ces briques, les« artisans » utilisaient l’eau de l’oasis, l’argile ou la 

terre emmenée des proximités, ensuite la cuisson est faite dans un four alimenté par 

les palmes taillées. 

Ainsi, la briqueterie favorise l’élimination des déchets végétaux provenant de 

l’industrie des dattes. Par ailleurs,même l’exploitation du bois de palmier est une 

exploitation durable, étant donné qu’on ne prélève pas des bois de palmier productifs. 

Figure 25 : Plafond du Jérid en Sannoûr (Solives en stipes de palmier).  

Source :BCHINA Insaf (2019) 
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II-Dimension esthétique dans l’art de bâtir au Jérid 

 Le savoir-faire ancestral des artisans et des maçons appuyés par un goût 

artistique raffiné, ont doté l’architecture du Jérid Tunisien d’une posture singulière, 

inédite et suffisamment codifiée.C’est une architecture originale par ses éléments 

architectoniques, ses façades élancées pouvant atteindre les 10mètres de hauteur aussi 

bien que par le revêtement à l’aide des briquespleines cuites qui constituent le module 

de base pour l’ornementation des façades. Minutieusement assemblées, ces briques 

créent une grammaire ornementale unique avec une variété de combinaisons inspirées 

de l’environnement local en général, et de l’oasis en particulier. On retrouve ainsi des 

représentations du palmier, chameau, serpent, chaîne, bordure horizontale, colonne, 

etc. 

Figure 26 : Fabrication des briques en terre cuite.  

Source :BCHINA Insaf(2019) 
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La maison traditionnelle se revêt alors de la couleur ocre des briques dont 

l’appareillage est régulier au niveau de la partie inférieure de la façade et qui devient 

paradoxalement plus complexe au niveau de la partie supérieure où les briques sont tantôt 

en saillie tantôt en retrait, créant ainsi des tableaux uniques animés par un jeu de lumière et 

d’ombre. 

 

 

 

Figure 29 : Exemples des éléments décoratifs primaires employés dans les imbrications. 

Source: KIOUA Regaya et REKIK Ridha (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : l=2e+j 

 

 

 

 

 

Figure 28 : L=2l+j 

Source :BCHINA Insaf (Autocad, 2016) 
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 La règle de symétrie axiale règne dans la composition des façades surtout 

lorsqu’il s’agit des galeries dans l’espace domestique ou encore en présence de 

« bortal » donnant sur les placettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pour ce qui est des éléments architectoniques, ils sont témoins d’une attention 

particulière accordée à l’ornementation. D’abord, les portes façonnées en bois du 

palmier présentent une diversité de motifs réalisés à base de clous. 

Figure 30 : Vue générale d'une façade d'une maison traditionnelle à Tozeur. 

Source :BCHINA Insaf (2019). 

 

 

 

 

 

Figure 31: La symétrie est la règle générale de la composition des façades intérieures et extérieures. 

Source : BCHINA Insaf (Autocad 2016). 
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 Ces portes sont d’autant plus munies d’un encadrement en brique et garnies de 

corbeaux, venant ornementer la façade aveugle des habitations du Jérid.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Un autre élément spécifique de la façade oasienne est les meurtrières qui sont 

des fentes rectangulaires situées à une hauteur approximative de 6 mètres du sol et 

disposées en double rangée en alternance. Bien que leur raison d’être est 

essentiellement fonctionnelle, à savoir le support des solives portant la toiture et 

d’autres servant à sécher les dattes, ces meurtrières ou encore « Tiags » s’intègrent 

Figure 32 : Porte à Tozeur                                                Figure 33 : Porte à Nafta 

Source :BCHINA Insaf (2019).  

 

 

 

 

 

Figure 34 : Porte avec linteaux en bois de palmier              Figure 35 : Porte à corbeaux 

Source :BCHINA Insaf (2019) 
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parfaitement dans le panneau décoratif qui les encadre et contribuent à l‘animation 

de la façade en créant des zones ombragées ponctuelles. 

 Il ne nous manquera guère de mentionner dans cette perspective, le souci des 

proportions et des règles du beau qui apparait nettement au niveau des arcades 

« acaouas ». D’ailleurs, cet élément de base formant les galeries s’inscrit dans un 

rectangle de proportion H=2L. La partie basse, quant à elle, est inscrite dans un carré 

coiffé d’un arc outrepassé inscrit à son tour dans un rectangle d’Or de proportion : 

largeur(l) égale à la racine carrée de la hauteur (h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour ce qui est des piliers, ce sont un élément fondamentaldu vocabulaire 

architectural du Jérid.Ils épousent des formes carrées, rectangulaires, circulaires ou 

polygonales et enrichissent ainsi la palette des éléments architectoniques de 

l’ensemble urbain. 

Figure 36 : Arcade en brique 

Source :BCHINA Insaf ( Autocad 2016) 
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Conclusion 

 Cette lecture faite dans l’architecture traditionnelle de la zone du Jérid Tunisien 

nous laisse voir de près le bon sens ancestral qui a su établir l’équilibre requis entre les 

contraintes du milieu et les besoins des usagers. Cette ingéniosité tire son originalité 

dans l’intégration de cette architecture dans son milieu et son contexte socio-

économique. 

Par ailleurs, la morphologie urbaine ainsi que les formes architecturales ne sont point le 

fruit du hasard, ils sont en revanche le condensé d’une pratique constructive réfléchie. 

 En guise de conclusion, il nous alors convient d’admettre que l’architecture n’est 

pas exclusivement les monuments et les grands édifices. Elle est également le reflet des 

traditions et culture. L’environnement bâti a été d’abord rédigé par les artisans avant 

d’être conçu par les concepteurs : architectes, ingénieurs, architectes d’intérieurs etc.… 
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ii( التجديدRénovation :)مال ثقيلة من الناحية املؤسسية والقانونية، إضافة تتمثل يف عملية هدم ملساكن يف حالة سيئة وغري صحية أو بقااي مصانع أو موانئ وذلك هبدف حتديث املدينة أو قطاع منها. وتظهر هذه األع
 وما ينجر عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، كما يهدد التجديد احلضري املدينة أو جزء منها بفقدان طابعها املعماري واحلضري  iiاملادية الباهضة وااللتزامات اليت تنبثق عنها فيما خيص إعادة إيواء السكان إىل تكلفتها 

iii( التهذيبRéhabilitation:) جور ويف وضعية متدهورة وخاصة يف اجملموعات التارخيية أو التقليدية، وهي عمليات ذات ثقل تشريعي ومؤسسي ومايل كبري، ولكنها يف  متس أعمال التهذيب تراث معماري وحضري مه
السياسات إىل حد احملافظة على املالمح اخلارجية للبناء )الواجهة مبكوانهتا وزخارفها(  . وتذهب هذهاملقابل تظهر إجيابية عالية فيما خيص محاية وصيانة املرفولوجيات احلضرية واألنواع السكنية ذات القيمة الرتاثية الثقافية والعقارية

 فيما يقع إعادة هيكلته وتوظيفه بشكل اتم من الداخل. 

iv( إعادة اهليكلةRestructuration  :)وصول إىل أفضل وظيفية ومرونة وإجياد مقاسم ذات قابلية للبناء. ويتم يف هذا إجراء حضري أكثر من املعماري يتمثل يف إعادة حنت مالمح الطرقات داخل األنسجة احلضرية بغية ال
 اإلطار اإلطاحة ابملباين املتدهورة دون الرتكيز على قيمتها التارخيية. 

v( إعادة التأهيل أو التكييفRequalification:)    واحلياة، وهو إجراء تستعمله  يهدف إىل تطويع املساكن القدمية للمعايري احلديثة للسكن  وهو إجراء معماري
 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية ووكالة التهذيب والتجديد احلضري. 

vi( إعادة التوظيفRéaffectation:)  صادية املعاصرة، حبيث يكون التدخل طفيف تعطي هذه السياسة أمهية لوظيفة املباين التارخيية وذلك من خالل إعطائها وظائف جديدة لتواكب املتغريات واحلاجيات االجتماعية واالقت
العكس حتافظ على جل مكوانت هويته. ومن مميزات هذه السياسة التخفيف من عبئ سوء االستخدام واحلد من تدهور حالة  على بعض األفضية الداخلية وبعض العناصر املعمارية اليت ال متس من املالمح الكلية للمبىن بل على 

بىن وأن يكون التدخل عليه طفيف وترجح يف هذا الصدد كوظائف:  الوظيفة األكثر مناسبة للم املباين وختلق يف املقبل فرص استثمارية جديدة يف املدينة وتعزيز القيمة الرمزية للمباين التارخيية. وتفرتض هذه السياسة حسن اختيار
 الفعاليات الثقافية والسياحية واإلدارية. 

vii( الرتميمRestauration:) وتتطلع هذه األشغال إىل الصيانة واحملافظة على ملالئمة. إجراء معماري مرتبط ابلبناءات الرتاثية، ويتمثل يف إعادة جزء من بناء أو بناء أبكمله إىل وضعيته األصلية ابالعتماد على التقنيات ا
 الطابع التارخيي. وتتعامل هذه السياسة مع بناءات منفردة وهتتم ابلقيمة الثقافية لألثر وليس ابلقيمة الوظيفية أو االقتصادية. 
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