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Abstract: 

This research focuses on the study of urbanization Ibadite cities in the Algerian 

Sahara. And clarify what style of Amazigh Islamic cities, which created the 

Camden-based thought and doctrine, is based on the Islamic faith. 

Through the analysis adopted and descriptive aspects of the components where we 

left clarify the geographical and historical context and the social organization of 

cities m'zab method to identify and understand their characteristics, objectives and 

functions of these cities, followed by an analysis of the main land uses. 

The research revealed a close relationship between the physical landscape 

components of the urban fabric and the assigned function. It is a witness to the 

manifestation of ten centuries of adaptation, and offers cultural and civilization. The 

indigenous deliberately exploit and reconstruction difficult terrain in the Algerian 

Sahara. The k’ser and Oasis have achieved unity in form and body. Regular rhythm 

regular resettlement and adjustment between the different dimensions gives a sense 

of stability and rotation between the built environment and non built environment. 

So symmetry that gives a true and consistent visual perception. 

In the absence of studies means to weigh the manifestations of urban heritage, 

this research aims to show the degradation of urban landscape, in light of the high 

concentration of population, Modern extensions have caused the deterioration of the 

terms of the aesthetics due to changes in architectural styles and land uses of the 

Ibadite city, which was to take into account the geographical and natural controls. 

The research concluded that the return to the mechanisms of urbanization, 

which were confiscated by the laws inspired by religious values and principles that 

take into account also in the process of planning for the needs of the community, it 

could adapt degradation of the aesthetics of the urban aspect. 

 

Keywords: the M'Zab valley, Urbanization, architectural heritage, the urban 
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 د. نورالدين بن الطاهر عنون

 ملخص البحث:

العمارة  من النمط هذا الصحراء اجلزائرية، وتوضيح يف االباضية، املدن عمارة دراسة البحث يتناول
امليب  عليى العدييدة    االباضي   مدن قائمة على أساس الفكر واملذهب أنشأت ك سمامية االمايييية، الياإل

 .اإلسمامية

مين ضيبط اإلريار     حتليلية وصفية ملظاهر مكونات املكان، حيث انطلدنيا  منهجية ومن خمال اعتماد
واألهداف  املعمارية اخلصوصية االجتماع  ملدن ميزاب، من اجل حتديد وفهم ماجليرايف والتارخي  والتنظي

 الرئيسية. الستخدامات األرض حتليل تبعه أجلها، من أنشأت الي والوظائف

 النسيي  اضرير    ملكونيات املظهر العمراني    بني وريدة عماقة وجودإىل إثبات  البحث كما يهدف
الثدايف اضريار .  شاهدة على عشرة قرون من أشكال التكيف والعطاء وه  مظاهر  املوكلة هلا. والوظيفة

فالدصور والواحة حددت حيث عمد امليزابيون إىل استيمال وتعمري منارق وعرة داخل الصحراء اجلزائرية. 
الوحدة يف الشكل واهليئة، بإيداع منتظم بانتظام التورني وتناسب ما بني األبعاد املختلفة يعطي  اإلحسياس   

 لذ  حيدق تناظر ويعط  حالة بصرية متماسكة.بالثبات والتناوب بني املب  وغري املب  األمر ا

إىل عيرض سيريورة   هيذا البحيث   هيدف  ييف غياب دراسات تع  بتثمني مظاهر الرتاث العمراني ،  
تدهور املظهر العمران ، فف  ظل الرتكز الكبري للسكان يف الدصور، ويف ظل االعتماد على خييارات اات  

تدهور للناحية اجلماليية   تأحدث فإن التوسعات اضديثةل. أبعاد تنموية عامة ومنط استهماك  سريع للمجا
خيذ  أتيريات يف األمناط واالستخدامات العمرانية للمدينة اإلباضيية اليي كانيت ت    للمظهر العمران  نتيجة

إىل أن العيودة إىل للييات التوسيع     بحيث ال اوقيد خليه هيذ    بعني االعتبار الروابط اجليرافية والطبيعية.
نت تربطها الدوانني املستوحاة مين الدييم واملبيادل الدينيية اليي تراعيى أيريا يف عمليية         العمران  الي كا

 التخطيط ضاجيات اجملتمع، بإمكانه أن يصلح من تدهور الناحية اجلمالية للمظهر العمران .
 

، الدصيور، املدينية   املظهير العمراني   ، الرتاث العمراني  ، التعمريواد  ميزاب،  الكلمات الفهرسة:
 باضية.اإل
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 مقدمة -1

قيائم عليى أسياس الفكير     متمسك بالتعاليم اإلسمامية السيمحة،   معواد  ميزاب، يدطنه جمت قليمإ
يثري إعجاب كل  عمران إنتاج منواج  منمتكن امليزابيون . يف ظروف مناخية صحراوية، واملذهب االيباض 

وتنياغم ميتدن بيني أشيكاله      عماقيات تيواين  شياهدة عليى   كمظاهر عمرانيية  صورهم قإا ستظل  له. ريائ
لكن التوسع العمران  املتسارع والدائم على التحديث والعصرنة، اليي شيهدها جميال الدراسية      .العمرانية

مظاهر األشكال العمرانية، مميا أثير عليى الصيورة اضريرية املرتابطية اليي تعكي           ساهم يف تعدد وتنوع
 شخصية املدينة اإليباضية وهويتها.

 ثياملنهج البح -2

عطياته الطبيعية وواقعه مل وصفية حتليلية ، كانتسهل واد  ميزابدن مل عمرانيةإن منهجية دراستنا ال
النسيق التدلييد  للعميران     بني مظهير  مكنتنا من معرفة مدى االختمال اضاصلوالي البشر  والعمران ، 

واملسيتخرجة مين حتلييل     ةيي قبيل التطيرإ إىل خصيائه املظياهر العمران    واحملل  وأشكال التعمري اضديثة. 
 التكوين العمران  للمدينة امليزابية املعاصرة، قمنا بدراسة املظهر العمران  وفق مستويني: 

الذ  يكون مبدياس كبري متمثمًا بالبيئة الطبيعية وعماقتها بالتكوين اضرر  للمدينة  املستوى الواسع
 لطبيعية واملدينة بكل مكوناتها.عموما، أ  أنه ميثل نداط الرتابط البصر  بني البيئة ا

والذ  يكيون مدياسيه يلييًا ويتمثيل يف العماقية الرتابطيية بيني املكونيات النسيي            املستوى الريق
 التوسعات مع بعرها البعض(اضرر  )عماقة 

مظياهر  سار البحيث يف جيزء منيه وفديا للمداربية اجليرافيية مين خيمال اسيتعراض          وجيه ممت ت لذا
 بهدف تثمني رريدة تفاعل امليزابيني ميع اجمليال،  بعض اخلصائه االجتماعية و العمرانية ،املؤهمات اجملالية

ثم وفديا ملداربية وظيفيية عليى مسيتوى واد  مييزاب        وألن املظهر العمران  هو نتاج ممارسات اجتماعية.
غيري   ميو يف تفعيل هذا الن داريةاال اتمسحت لنا بدياس حجم وكيفية التوسيع العمران  وكذا دور السلط

خاصة وقد قمنا باستخدام جمموعة من العوامل) الكثافة اضررية، ربيعة النمو، نظام  .املنسجم مرفولوجيا
 التدطيع،.. ( احملددة خلصوصية وشخصية تشكيل هذه التوسعات اضديثة.

وعليها اعتمد البحث على املنه  الوصف  أحيانا ويف أحيانيا كيثرية اعتميد عليى املينه  التحليلي        
 ، ومدى إخماهلا لرهانات االنسجام.التوسعمظاهر أشكال  خاصة عند ضبط ستنتاج أال
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 أهداف البحث -3

اضريارية ولبعيده التيارخي  واالجتمياع      ته يصي تطرقنا جمليال واد  مييزاب جياء نتيجية خلصو     إن
مصيمم  وحساسية مظهره العمران  ونظرا ألن أهمية املظهر العمراني  تكمين يف كونيه املوجيه واملرشيد لل     

 حتديق مجلة من األهداف ه :إىل البحث  اضرر  فإننا نسعى من خمال هذا

 مستوى  التعريف مبوروث العمارة اإلسمامية االمايييية من خمال إبراي مظاهر األشكال العمرانية على
 .سهل واد  ميزاب

 ية املتزاييدة مين   الحتياجيات السيكان  اا من اجل تلبيية  هالسرتاتيجيات املستدبلية الواجب انتهاجبلورة ا
 إنشياء  جتنيب  عليى  والعميل  .أخيرى واضفاظ على الرتاث الثدايف واإلرث اضرار  مين جهية    ،جهة

 .املنظر اضرر  يف سلًبا يؤثر مبا وغري متواينة، مدروسة غري شكلية عماقات على حتو  سكنية مستدبلية جممعات

 الذ  يراع  حتديق الرتابط والتكامل بني من التجربة امليزابية، كنمواج يف ميدان التعمري،  االقتباس
 املعطيات الطبيعية وبني تلبية االحتياجات الثدافية،االقتصادية،...اخل للمجتمع اضرر .

 تعريفات للمظهر العمراني -4

تعك  العديد من البحوث والدراسات إىل وجود تعاريف متعددة ومتنوعة ال ختتلف يف مريمونها  
العمران ، لكن اختماف تليك التعياريف أغنيى صيورة اليك املظهير وعناصيره        بالتعبري عن مفهوم املظهر 

وتشاهده  املدينة،املشهد اضرر  على انه كل ما يظهر من املظهر العمران  أو يعرف ومكوناته. فمنهم من 
 sense of)بالوحيدة   اإلحسياس وتتفاعل معه يف اهليئة اضررية مين خيمال    األحاسي ،وتدركه  العني،

unity) املكان وب(sense of place)   اإلنسيانية وبالتجربية ( sense of experience)،    عي  مفياهيم
إن املدينية هي  حصييلة تفاعيل      .(Eames, 1977) عدة كالتجان  والتكامل والتنظيم اضس  والبصر 

أو  العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها والي تسهم مبجملها وبشكل كبري يف تشكيل مشهد
منظر املدينة اضرر . وهذا التفاعل هو الذ  يعط  مظهر املشهد اضرير  للمدينية خصائصيه املتمييزة.     

 واألشيجار  األبنيية  اليذ  حييو    املشهد بأنه اضرر  املشهد ( Young)ويرى  (2004)خليل صاحل ، 

 بنيا  اإلبعياد ييطية   ثيية ثما ظياهرة  فهو واألرضيات، والسطوح واأللوان واألبنية واملياه والسماء واضدائق

 حييث  ومكوناتهيا،  عناصر املدينية  لكل بصر  انطباع بأنه (Megerson) خماله. ويعرفه ومن فيه ننتدل

 املشهد تنظيم أن (علىCullenويؤكد) .املدينة كيان يف تؤثر الي واملتيرية العوامل الثابتة من مبجموعة يتأثر

 هذه ترابط من يتكون املشهد الذ  عناصر لكل الشمولية التنظيمية بالنظرة مرتبط به واإلحساس اضرر 

 بيني  العماقية  فنإىل أن  اضرر . وأشار املشهد شخصية رسم يف تسهم البعض والي بعرها مع العناصر
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مًعيا   األبنيية  جتمييع  فين  هيو  أكيد علييه   الذ  العماقة فن أن متناغًما، أ  مشهًدا يعط  الذ  هو العناصر
 (.2008معينة )كمال،  وصفات مجال  بعد اا امشهًداًًَ واحًد لتحديق

 املظهر العمراني عناصر التشكيل -4-1

 الشييكل (form):  ميين أهييم عناصيير التشييكيل املعمييار ، فالشييكل يف التشييكيل هييو صييفة جتريدييية
(abstract      ( ندركها بالعدل عين ررييق اضيواس، وهيو ليي  الشي ء )Object ( أو اجلسيم )body )

 باضواس. إدراكه( وميكن matérielسم مادة )اجل أونفسيهما، فالش ء 

 ( الفراءSpace):  فيه،  املترمنة أوواليماف،  اإلرارويعرف الفراء تشكيليًا بأنه كل املساحة داخل
 نراه كتجربة مرئية خارجه. وتصنف الفراءات اعتمادًا على مواقعها:  أو ما

 باألشكال: حتيط بالشكل أو )مفتوحة( فراءات خارجية. 
 حييط الشكل بها ببنية معددة أو بسيطة. ات داخلية )ميلدة(فراء : 

 متداخلة(.  ممتزجة معها األشكال: كائنة بني )شبه مفتوحة( فراءات متوسطة( 

 الديمة الروئي( ةPhotovoltaic value:) الروء الرئي  ودرجاته  إاله   فالديمة الروئية ما
على الشكل. ويستيل هذا العنصر التشكيل  لزيادة  اطاإلسداملتفاوتة اعتمادًا على شدة الروء وياوية 

ن أ  بروي أو انبعاج يف الشكل إ، واستيماله يف التأثريات البصرية يف ال ويات، فاألشكالقوة تعبري 
 يؤثر على منظر تركيب األشكال اضصول على قيم ضوئية خمتلفة وتماعب بالظل والروء إىليؤد  

(1999 David،. ) 
  اللون(Color): تنت  عن االستجابة األشكالسطوح  إىلبأنه صفة من الصفات املنسوبة  يعرف ،

 اإلشعاعيعتمد على تردد  أو السطوح،املختلفة للروء املنعك  عن تلك  اتاملوج لألروالالبصرية 
املتناقرة تولد حالة من  األلوانللون فمثمًا  أخرىهناك تأثريات  أنالذ  يصل حاسة البصر. كما 

  املتناغمة تولد حالة من اهلدوء والتوافق. األلوان أنيف حني  اإلثارة

   وامللم النسي (Texture):   املختلفية   واألشيكال فامللم  هو املظهر اخلارج  لسطوح التكوينيات
يف  أخيرى السيطوح كيطياء نسييج  للتميييز بينهيا وبيني سيطوح         إىلهذا العنصر  وإضفاءالي نراها، 
 . هذه السطوح إلثراءالتكوين و

 ( اخلطLine): يعمل كعنصر رابط للسطوح يف ط يعد عنصر اخلط أقدم وسيلة للرسم والتمثيل واخل
خمتلف املستويات متدارعة أو متوايية. وميكن استعماله إلضفاء اخلاصية النسيجية للسطوح. للخط 

 هيئات متعددة، فدد يكون مستديمًا، منحنيًا، مستمرًا أو متدطعًا...اخل.
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 تشكيل املظهر العمرانيمفاهيم  -4-2

من خمال عدد من املفاهيم املستعملة مين اجيل اضصيول عليى قييم       حيدد املظهر املعمار ،تشكيل 
 كما يل : مفاهيمه  حتديدوميكن مدركة، 

 فالعناصر املكونة للبيئة ديتجلى مفهوم الوحدة من خمال خصائه التكوين املوح: الوحدة والنظام ،
املكونة ملشهد  األبنيةمن خمال الوحدة ما بني متماسكة، ين حالة بصرية تنظم لتكو إناضررية جيب 

  متكامل.املدينة ضمن كل 

 االجتياه، نتياج لتجمييع العناصير فيميا بينهيا مين خيمال عواميل          اإليداع والتوافق :والتناقض اإليداع 
، املواد، االرتفياع  مفهوم التوافق، فيتحدق بتكرار التفاصيل أماباضركة. اإلحساساضدث، أو  الفاصلة،

 الوحدة يف التشكيمات البصرية. إىلبشكل يؤد  

  يكون التناظر يف التشكيل اضرر  حاممًا ملفهومني هما: والتواين: حيث التناظر والتناسب 
 والذ  ينت  عن التشابه والتطابق حول يور وسط  وفدًا ملبدأ التماثل  ستاتيك :التناظر اال 

 : بالتناسب أو النظرة املتواينة، من خمال  اإلحساس أو هذا التناظر التواين ويع  التناظر الديناميك
 التواين الشكل  للمجاميع اخلاصة بالتصميم اضرر .

 ا  الدراةةالتقديم التارخيي واالجتماعي جمل -5

  ملظاهر الطبوغرافيةا 5-1

كونه يربط  ،سرتاتيجياكلم جنوب اجلزائر العاصمة، حيتل إقليم واد  ميزاب موقعا ا 600على بعد 
( الذ  01الطريق الور  رقم )بإفريديا، من خمال ربط اجلزائر يبني مشال وجنوب الدطر اجلزائر ، وكذا 

عليى   رتمي  600و 300 بيني على موضع ييرتاوح عليوه   و. هو مبثابة العمود الفدر  لشبكة الطرإ الورنية
وامليطاة بيرتب   شكلة من الكل  الصلبوضع سهل واد  ميزاب على هربة الكريتاس  املتسطح البحر ي
شيبكة   تتشكل، نتيجة لعوامل التعرية املطرية يف بداية الزمن الرابعكو .(Henriette,1995)الزمن الرابع

الي تصب مجيعها  ب،هريوغرافية معددة خترتإ اهلربة يف مجيع االجتاهات مشكلة جمموعة ضخمة من الشعا
. ومن هنيا  قرير، ودا متليل ، واد ايوبليد ميزاب )جمال الدراسة( واد الواسعة وه  وا األربعة األوديةيف 

 ."filetبماد الشبكة "بميزاب  جاءت تسمية واد 
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 (. املوقع اجليرايف لواد  ميزاب1) الصورة رقم

 م.2015املصدر: إجناي الباحث 
 

 (.1992،فيوسي )نوعية ومميزة يف وسط صحراو   ه  وحدة ربوغرافية ومناخيةمنطدة الدراسة و
 وميكننا أن منيز ثماث أنواع من املظاهر الطبوغرافية ه :

 .منطدة سهلية منبسطة يف أسفل الواد  تتمثل يف واحات النخيل 

   الدصير هيو التجميع     اسيتيماهلا يف بنياء الدصيور    كتل كلسية منعزلة اات ارتفاعات بسييطة واليي مت(
 العمران  ياط بسور(.

 منيو   ميام ة حتيط بكل جوانب الواد  واليي تشيكل عائديا ربيعييا أ    جبلية اات احندارات شديد سفوح
 وتوسع العمران.

 مدن وادي ميزاب وتطور نشأة  -5-2

يماد ، م 909 سنة الرستمية الدولة عاصمة سدوط التاريخ اضرار  للميزابيني يرجع لفرتة ما بعد
)بيالدرب مين مدينية     كليم 200 بيي  واد  مييزاب  عن تبعد الي صدارتة منطدة إىل وناإلباضي هاجر حيث

 واد  منطدية  إىل وا مين جدييد  رحلي  ثيم  ميماد ، ومن اضاد  عشر الدرن غاية إىل بها واستدروا ورقلة(،
ألجيل اضفياظ عليى     ما بيينه مي العزلة والتعايش في(، وبهدف 2010)نورالدين، عن االستدرار حبثا ميزاب

 نحييث متكنيوا أ   ،الش ء املبحيوث عنيه   لموضع، وفرت هلم اخلصائه الفيزيائية لاملذهب والدين واضياة
 واد  كاميل  عي  قائمة على مخي  جتمعيات عمرانيية     جديدة حررية إلرساء حياة األوىل اللبنات يرعوا
 (:1992)يوسف بوبكر،  شهد التعمري األول بواد  ميزاب ثماث مراحل رئيسية ه  . حيثميزاب
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 :حيث، مت تأسي    نهاية الدرن العاشر ميماد م( إىل621وميتد من الفتح اإلسمام  ) العهد األول
وقصر  تطورت لتصبح قرى كدرية )اعزم نتلز ضيت( جنوب العطف وقرية )أولول(وجتمعات سكانية 

 )االخش( جنوب بونورة اضالية وقرية )ثماث موسة( بواحة ب  يزقن.

 : يماد ، وتعت  من أهم املراحل مالرابع عشر إىل نهاية الدرن  العاشروميتد من نهاية الدرن  العهد الثان
التارخيية الي تركت بصمتها على املظاهر العمرانية للمدينة حيث فيه مت تأسي  الدصور اخلم  

 قصر بونورة الذ  أس  عام م(، ثم1012)العطف  وه  قصر املوجودة حاليا داخل واد  ميزاب،
وبعد اندراء  .(م1053)عام  ثم قصر )تيراديت( أو غرداية ومعناها األرض املستصلحة (م1046)

 م. 1347م ثم قصر ابن يزقن يف عام 1127سنة مت ظهور قصر مليكة الذ  أس  عام  71حوال  

 :من االحتمال الفرنس  األوىلإىل السنوات  اخلام  عشر ميماد من بداية الدرن  ميتد العهد الثالث 
دخول ، وبدحر أسوارها مرة أو مرتنيالدرى امليزابية إىل  اضطرتمع تزايد عدد السكان إا  ،م(1853)

 محأدى إىل التما الذ  ملخطط الشطرجن يف ناء نسي  عمران  بسيط، وفق اشرع  ،االستعمار الفرنس 
  .بني قصر غرداية وقصر ب  يزقن العمران 

 

 
 مراحل التطور العمران  بواد  ميزاب (1) الشكل رقم
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 تجدا أنتج ةسريعوترية  جمال الدراسة،عرف  أين، واصلة التعمريمل هودوبعد االستدمال جندت اجل
والك يف ظيل   .يف اجتاه سفوح املنحدرات الشديدة، وعمرانا متراعفا وغري مراقب على حساب الواحات
األخرية، كما متيزت فرتة االستدمال بظهور مساكن  تنيالنفاا الكل  لماحتيارات العدارية خاصة يف العشري

 .تشويه املظهر العام للمدينة النصف مجاعية مما تسبب يف

 ا  الدراةةجمل التنظيم االجتماعيمظاهر  -5-3

اضلدية، وجملي    أو( AZZABAيتداسم مسؤولية تسيري شؤون اجملتمع هيئتني هما جمل  العزابة )
 (.The Meeting Of The Djemaaاجلماعة )

 :12الباضية وه  مكونية مين   اات رابع دي  تشرف على ضمان السري اضسن للتعاليم ا هيئة العزابة 
املال املكليف   وأمني، وبعض الشيوخ املكلفون بيسل املوتى والداض  واإلمامعرو، من بينهم املؤان، 

تسييمى ميين معلميي  الدييران تسييمى بالطلبيية )  جمموعيية اضبييوس، ويسيياعد العزابيية   أمييماكبسييري 
ة املتعلدة باجلانب التشريع  خاص واسعة، ن جملموعة العزابة صماحياتإ( وعليه فIruwaneباألمايييية:

 .(1995،يمد النس )

 :جمل  اجلماعة ( هو جمل  مكون من ممثل  خمتلف العروشfraction املشكلة )يتم )للدصر( لمدينةل ،
الذ  من مهاميه   (El-hakem) ميرأس اجملل  اضاك ،تعيني أعراء اجملل  بطريدة انتخابات دميدرارية

وأبيراج   دصير باجلانب األمي  مثيل حراسية بوابيات ال     عروش متعلدةالسهر على إعداد اتفاقات بني ال
يف تصليح  ااملتمثلة أساس العمومية األشيالاملراقبة، وتسيري صندوإ املساهمات املالية وكذا تنظيم سري 

 توييع املياه.ووترميم وبناء االستخدامات العمومية 

 املستوى الواةع للمظهر العمراني -6

ة للمكونات اضررية يتم حتليلها انطماقيا مين مديايي  صييرية )صيور بيالدمر       الشكل والبنية العام
(، تشمل وتيط  كامل املنطدية اضريرية والشيكل    Rémy ,2005 ) ( 500000/1الصناع  أو خرائط 
(. يبني املظهر املتطاول واملتعرج لنسي  عمران  متماحم. تشيكل مين   macro formالعام جملال الدراسة )

خلمسة داخل إرار اضدود الطبيعية جملرى اليواد ، ونظيرا لكيون املشيهد اضرير  يتيأثر       تماحم الدصور ا
مبجموعة من العوامل واملؤثرات الي تعمل على حتديد خصوصيته وشخصيته. والي من بينهيا اخلصيائه   

عوامل الطبيعية. اجليو فيزيائية واملؤثرات البيئية واملناخية فإن جمال الدراسة يف تفاعل متناغم مع املظاهر وال
( the walled city) رويل جيسد صورة بسيطة تتوافق مع مدن داخيل السيور   فدد كان شكل املدن الددمية ولزمن

ككتلة عمرانية مرتاصة تربطها بساتني النخيل مع كتلة عمرانية أخرى، فهناك تناغم يف اإليداع بيني تيورني   
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حتدييق للتكييف اليذات  ميع ربوعرافيية املكيان        املبنى وتورني املساحات اخلريراء داخيل اليواد ، وهيو    
وخصائصه املناخية من خمال ياكياة حيدود النسيي  العمراني  للدصيور اخلمسية للخصيائه االنسييابية         
والديناميكية للواد . غري أن خروج التعمري إىل سطح اهلربة وتوسعه على حساب املساحات اخلريراء يف  

ة أدى بياختمال التنياغم بيني الوسيط الطبيعي  وشيكل النسيي         الوقت الراهن كما توضحه الصورة املوالي
 العمران  حيث أصبحت حدود املدينة خارج حدود الواد .

 
 (. توافق بني اضدود الطبيعية للوادى وشكل النسي  العمران 2) الصورة رقم

 

 املستوى الضيق للمظهر العمراني-7

 قليديةخصائص التكوين العمراني للمدينة االيباضية الت -7-1

، حيث أن أهم ما مييز مظهرها بطابع عمران  خاص أضفى عليها شهرة عامليةتتميز املدينة اإليباضية 
يكيم   اجتمياع  واقتصياد   إىل تنظيم شري العمران  هو رريدة تنظيم وهيكلة استخداماتها اضررية الي ت

 يوميةالتفاعمات معظم ، أين جتر  معالرئيس  لدينامكية اجملت ركزنسيجها العمران  الدديم املحيث ال يزال 
للمجتمع على الرغم من استعمال املواد احمللية من رني وأحجار وخنيل يف بناءها. وميكننا تصنيف مكوناتها 

  العمرانية كما يل :
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 )اإلطار املبين(القصر-7-1-1

نسجم واملتجان ، ه املعمار  والعمران  اخلاص وبشكله املعهو الفراء الرئيس  يف املدينة يتميز بطاب
يف اجنايه أن يكون موقعه على تلة صخرية ألسباب دفاعية ووقائية مين خطير سييول وللمحافظية      ىويراع

، إا يشكل ية هذا املرفقهمأل نظرًا إلقامة املسجد املوضع، اختيار الدصريف أعلى وعلى األراض  الزراعية، 
ة، فهيو اانيب وظيفتيه الدينيية، يلعيب دور قاعية       النواة املركزية والروحية للدصر، نظرا لوظائفيه املتعيدد  

اهلامة واملركز العلم  للمدينة وخمزن املؤن، واملركز الدفاع  للمدينة، إا جنده يف املدن املزابيية   االجتماعات
. ومن أهم مميزات املسجد اإليباض ، املئذنة املنتصبة على شكل هرم  مدطوع الوصول إليه يصنا ويصعب

، على سبيل املثال فإن مئذنة تيردايت وقمة بها مخ  نتوءات متثل قواعد اإلسمام اخلم  قاعدة مربعة ا 
أمتار، وعرض أعماها مرتان، مسيك جيدرانها يتنياقه    6عرض قاعدتها  مرتا،22درجة، علوها  122بها 

 سم.30من مرت واحد إىل 

 
 (. منظر للجهة اجلنوبية لدصر غرداية3) الصورة رقم

 

 تتدرج املساكن متماصدة متمامحة ال يعلو واحد على لخر عليى امتيداد الربيوة    نية:مظهر املبان  السك .
، اإلسيمامية السميمحة   خروع املعمار املزاب  بشكل كامل للتعياليم  هايظهر فيواالستخدامات السكنية 

ن منها : يلتزم بها كافة السكا ،)قدميا( مت تبنيهاوانع يف الفن املعمار  املزاب  مهناك قواعد عامة و حيث
 ال يسمح بإقامة اجلدار على حدود السطح من الناحية الشيرقية أو و اراعا . 15أن علو الدار ال يفوإ 

ال و .بإانيه ال جيوي إسناد الدرج إىل جدار اجلار إال  . كمااليربية له ك  ال حيرم اجلار من ضوء الشم 
وا له املكان الذ  ميكن أن حيدث حيدث أحد نافذة مهما كانت مساحتها إال برخصة من اجلريان ليحدد
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فعلوهيا ال يتجياوي   ، . كما أن مجييع املسياكن متشيابهة يف شيكلها ومظهرهيا اخليارج       فيه هذه النافذة
 الذ  يرم غرفتني وفناء،فتحة ) شيبماك ( تصل الطابق األرض  بالطابق األول  الطابدني يفصل بينهما

 تتم إضاءة وتهوية املسكن. هذه الفتحة من

 
 (. املظهر املتجان  لتكتل املبان  السكنية يف قصر غرداية.4) رة رقمالصو

 :حييث أن   بشيكله العريو    )الدصير( يتميز النسي  اضرر  التدليد  احملل   مظهر األيقة والشوارع
تتماحق فيه اخلماييا وتتماسيك    واملخطط ،خمطط التدطيع يتوافق مع عدد العروش املديمة داخل الدصر

ويتحدد ويتعرف فراء الشارع . اف  الوحدات فيه على مستوى متدارب من االرتفاعبكثافة عالية، وحت
على مدى تدارب الكتيل البنائيية    هاستمراريتمن خمال كتل املبان  الدائمة على جانبيه، وتعتمد درجة 

 هاشيكل م ونظيرا ل 7/3واليي تديدر بيي    ع.عرض الشيار  إىلمع بعرها، وعلى النسبة بني ارتفاع املبان  
اليذ    واإلحارة باالحتواءالشخه  نتيجة شعور حتدق مبادل االنيماقيةفه  تعرج املدقيق وال شبك ال

شيكلها   يبسيتج كميا ي ، التيل مناسبا مع تراري   مسار الشارعويكون  ،يبدو جليا عند األيقة امليلدة
 االحنيدار  والراحة أثنياء التنديل بسيب العليو البسييط لسيماج اليدرج لتكسيري         ملتطلبات املناخ والدفاع

(  Yأشكال التدارعات والتفرعات شيوعًا هو التديارع املائييل ) بشيكل حيرف    وأكثر (.2009)أمحد،
 بؤرة أمامية تستدطب النظر. إجياديزيد من سعة املنظور األساس  لسعة املشهد مع  الذ 
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 (. منواج لتدارع املائل5) الصورة رقم

 
 دار التلة(. توافق مسار الشارع مع احن6) الصورة رقم

 
 الرئيس  املؤد  للمسجد. (. مظهر الشارع7) الصورة رقم
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يف  روعي  ميا يكفي  لتماقي  دابيتني ولتمريير جنياية، كميا         أ األيقة ثماثة أارع، ومتوسط عرض 
والوقاية من الرياح والزوابع الرملية. كميا أن هيذه    صيفا،لحصول على املزيد من الظل تسديفها لختطيطها 

 ن أهيل املدينية مين التنديل عليى السيطوح مين حي  إىل حي ، دون اللجيوء إىل األيقية           التسديفات، متك ي 
(mzabnet,2010 وجتدر اإلشارة إىل أن )ة الدريبة من السيور يف قصير غردايية حتوليت إىل     اضلدي يقةاأل

 (.8)أنظر الصورة رقم ياور جتارية متخصصة

 
 مظهر احملور التجار  (.8) مالصورة رق

 :فديد يادت مسياحته   هو مرفق ضرور  داخل الدصر، تيري موقعه ميع توسيع الدصير    مظهر السوإ ،
مكانيا  ونظيرا لكونيه   ئيية للميدن املزابيية،    ادبصبح ساحة واسعة، بعد أن كانت شارعا يف األنسجة اليل

هم فديد مت تورينيه عنيد حيدود     ي تدصيد لتبادل املنتجات بني أهل املدينة، وبينهم وبني قوافل البدو ال
 املظهير العمراني  للسيوإ يتمييز بالبسيارة     ، الدصر بهدف منع اليرباء من التنديل بيني أحيياء الدصير    

 غردايية سيوإ  ف حملماته التجارية اات الطابدني، املرتاصفة داخل أقيواس عليى فنياء السيوإ     والتجان 
 .متفاوتة األبعادقوسا  98 هحتيط ب م(،44وعرض  م75رول الشكل) مستطيل
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 منظر لسوإ قصر غرداية (.9) الصورة رقم

 :مبجموعة أبراج دفاعيية وسيور محيحصميين    اإلرار املب  للدصر نته  ي مظهر األبراج الدفاعية والسور
غالبا ما كان السور يتكون من ظهور منايل ال تفتح أبوابها إال إىل الداخل، أميا يف   حييط بكامل املدينة.

األخرية للمدن املزابية، أصبح بعرها يتمتع بأسوار مستدلة عن املنيايل، بينهيا وبيني هيذه      االمتدادات
، ويكون السور عادة مسيكا من األسفل ويتناقه هذا السمك كلما عما السور. ضاألسوار شارع عري

ها كيامما،  ، املدينة امِليزابية الوحيدة الي اليالت حتاف  على سورلدصر ب  يزقنالك هو اضال بالنسبة 
تخلل السور فتحات للرماية ضيدة من اخلارج يو أمتار، 3مرت وارتفاعه حوال   2500حيث يبلغ روله 

وواسعة من الداخل، حتى يتسنى ألهل الدصر النظر إىل اخلارج، بينما يصيعب لليربياء التجسي  إىل    
 .الداخل

 
 قصر بن يزقن. منظر لسور وبرج مراقبة (.10) الصورة رقم

يل السابق للمكونات العمرانية )اإلرار املب ، اإلرار غري املب ، وشيبكة الطيرإ( للدصير    من التحل
 اإلباضية، ميكننا تلخيه املظهر العمران  هلا يف اجلدول املوال :
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 الدراءة املستنتجة من عناصر تشكيل املظهر للدصر. (.1اجلدول رقم)

 عناصر تشكيل املظهر
أشكال العماقة بني 

 يلمفردات التشك
 مبادل وأس  تشكيل املظهر

 الشكل
مكعبييات تشييكل وحييدة   

 متماسكة ومتحدة

التوافق احملدق 
بتكرار نف  
التفاصيل، 

واستعمال نف  
املواد، والبناء نف  

 اضجم واالرتفاع

الوحيييدة والنظيييام: وحيييدة يف الشيييكل 
واضجم واهليئة مميا يعطي  حالية بصيرية     
متماسكة. والدصير جيسيد نظيام املسيكن     

 الكبري.
اإليداع: تيري اجتاه التورني على املنحيدر  

 يعط  اإلحساس باضركة.
معاجلة الواجهات باإلضافة لتدرج اللون 

 األصفر واأليرإ يعط  متعة بصرية.
التناظر والتناسب والتواين: حيديق تنياظر   

 ديناميك .
تناسب ما بيني األبعياد املختلفية للشيكل     

 العمران .
 تييواين األشييكال املبنييية علييى حسيياب  

 املساحات اضرة.

 الديمة الروئية

قييييم ضيييوئية خمتلفييية   -
 وتماعب بالظل والروء.

ألوان متناغمة تولد اهليدوء  
 والتوافق

 اللون وامللم 
 تدرج للون األصفر. -
 اجلدران اخلارجية يببة -

 هرم  متدرج شبه مستمر اخلط

 م.2015املصدر: إجناي الباحث 

  ضراء()املساحات اخل الواحة-7-1-2

لكل قصر واحة خاصة به، شوارعها الريدة الي تفصيل بيني البسياتني تلعيب دور منشيرت الير        
هما الوظيفة الفماحية ووظيفية   أساسيتني)السواق ( الي تندل وتويع مياه السيول، وجملال الواحة وظيفتني 

حة ال ختتلف كيثريا عنهيا   اهلندسة املعمارية ملسكن الوا. والسكان يف فصل الصيف إليهاسكنية حيث يأو  
اضجيارة   املتمثلة يف:مواد البناء وحتى يف نوعية فهناك تشابه كبري بني رابديهما األرضيني،  ،دصريف منزل ال

سيتخرج مين   املالرمل (، وِتْمشًًَْمْت)نوع من اجلب  يسمى واملدتلعة من ربدات الصخور الكلسية البيراء. 
 وتترمن الواحة على بعض املرافق امللحدة املتمثلة يف:وجريدها. النخيل  عوجذ، وةجمار  األودي

سيابدا  وه  نداط للحراسة تنتشر على رول الواد  يف أماكن إسرتاتيجية متكن من مراقبة العيدو  األبراج: 
وإرسال اإلشارات الروئية للتواصل فيما بينها كما تستيل يف مراقبة السيول الدادمة من السيفوح  

 .الاألرل  الصحراو  يف الشم
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تدام يف األحياء البعيدة عن الدصر حرصا على إقامة الصماة اجلماعية لكن دورها اقل أهمية املصليات:  
 .امع للدصرمن املسجد اجل

جد وعلى رول الواد  لسد  الشرب وحتفر يف الرحبات بالدرب من املسا همبياه  نداط التزويد ار: باآل
 احملاصيل الزراعية.

 وه  اات حرمة غالية. األسوارمليت، حيث تدع خارج وتعد اجملال ااملدابر: 

من خمال ما سبق نستنت  أن التكوين العمران  ملدينة االيباضيية التدليديية تظهير بشيكل متجيان       
وشخصية فريدة تساعد على إمناء العماقات اإلنسانية وحتديق األلفية بيني سيكان هيذا النسيي  وعميارتهم       

تجيان  املعميار  واليوظيف  بيني املبيان  التدليديية مين أهيم الريوابط          احمللية، حيث يعت  مبدأ حتدييق ال 
والسمات األساسية لتشييد تلك املبيان ، كميا أن قيوة اإلدراك والتشيكيل البصير  للمفيردات املعماريية        
واجلمالية املشرتكة بني املبان  ما هو إال تأكيد صريح لوحدة التجان  يف التكوين العيام. وتعتميد العميارة    

ابية على املدياس اآلدم  يف التصميم إلجيياد عماقيات ونسيب إنسيانية سيواء عليى مسيتوى التكيوين         امليز
 املعمار  أو على مستوى التفاصيل والعناصر اجلمالية.

 

 
 منظر أليقة واحة قصر غرداية (.11) الصورة رقم

 

 ، اإلرار غري امليب ،  وعليه فإن التحليل السابق للمظهر العمران ، للمكونات العمرانية )اإلرار املب
 وشبكة الطرإ( للواحة اإلباضية، ميكننا من إعداد اجلدول املوال :
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  الدراءة املستنتجة من عناصر تشكيل املظهر للواحة. (.2) اجلدول رقم

 عناصر تشكيل املظهر
أشكال العماقة بني 
 مفردات التشكيل

 مبادل وأس  تشكيل املظهر

 مكعبات متباعدة الشكل

والتطابق  التوافق
بتكرار نف  

 التفاصيل.
التدرج بني املساحة 
اخلرراء واملساحة 

 املبنية

الوحدة والنظام: وحيدة يف الشيكل   
واهليئة. والواحة جتسد نظام البستان 

 الكبري.
اإليديياع: انتظييام التييورني يعطيي     
اإلحسيياس بالثبييات والتنيياوب بييني 
املب  وغري امليب  يعطي  اإلحسياس    

 باضركة.
التناسيب والتيواين: حيديق    التناظر و

 و ديناميك . تناظر ستاتيك 
تناسييب مييا بييني األبعيياد املختلفيية   

 للشكل البساتني.
تواين املسياحات غيري املبنيية عليى     

 حساب املساحات املبنية

 ،ةتنوع اإلضاء الديمة الروئية

 اللون وامللم 
سيادة اللون 

 األخرر

 مستديم متدطع اخلط

 م.2015حث املصدر: إجناي البا

 املظهر العمراني للتوةعات املعاصرة وتأثريها  -8

 املظهر  نالنمو العمراني واإلخال  بتواز -8-1

، شرع يف عملية هيكلة املنطدة وتعمريها م1853ضظة دخول االستعمار الفرنس  جمال الدراسة سنة 
نشاء ثكنية عسكرية مدابل ، فدد مت إ(Brahim, 1995) أفرلبطريدة تسمح للمستعمرين مبراقبة وسيطرة 

على من خمال االعتماد و (،12قصر غرداية جاءت مصممة على شكل عمران  مهيب )أنظر الصورة رقم
م بيني  حإىل اليتما  الذ  أدىدعائم املخطط الشطرجن   تشكلت مبدأ تدطيع األرض إىل حتصيصات بسيطة،

تيييري   ميا أحيدث   ،ثنيية املخيزن  قصر غرداية وقصر بي  ييزقن ميع األحيياء األخيرى كمليكية السيفلى و       
 املتميز بالرتابة وعدم التجان . وربولوج  هام  مورفولوج
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 منظر لثكنة االستعمارية )فندإ الرستميني حاليا(.  (.12الصورة رقم)

 ،جيدا  ةوسيريع  ةمتزاييد  وتريةواصلة التعمري، حيث عرفت املدينة مل هودوبعد االستدمال جندت اجل
يف اجتاه سفوح املنحدرات الشيديدة واليك   ، وغري مراقب على حساب الواحاتعمرانا متراعفا و تأنتج

األخرية، كما متيزت فرتة االستدمال بظهيور   تنيالعدارية خاصة يف العشري لماحتياراتيف ظل النفاا الكل  
، واهم األحياء اجلديدة نيذكر حي  مرمياد    .مساكن النصف مجاعية مما تسبب يف تشويه املظهر العام للمدينة

عظم مسياحة جميرى   ملواد عل ، العني،... كما غزت البناءات الفوضوية الي أعطت شكما عمرانيا مشوها 
يف   ى. نتيجة التعمري يف اجليوب الشاغرة املعرضة خلطر الفيرانات وكذا عمليات التكثييف العمراني  الواد

 الواحة.
 

 
 التعمري يف السفوح واملنحدرات (.13) الصورة رقم
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 التعمري بأشكال عمرانية غري مناسبة (.14) مالصورة رق

 
 تكثيف التعمري يف الواحة (.15) الصورة رقم

 
 منواج للسكن الفرد  اضديث (.16) الصورة رقم
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 وةعية على املظهر العمراني لوادي ميزاب التتأثري خيارات السياةة  -8-2

(، فدد اضيمحلت منياظر   2002،سني)ح أدت املمارسات العمرانية إىل تشويه املنظر العمران  العام
الدصور وواحاتها وسط يخم من األشكال العمرانية املرتاصية عليى الشيوارع الواسيعة، وأصيبح املشيهد       
ييلب عليه منظير املسياكن اات الطوابيق املتعيدد واملبنيية مبيواد عصيرية واليي يسيتخدم رابدهيا األرض           

دد سكان واد  ميزاب سييبلغ نصيف ملييون    كمحمات جتارية. وتشري بعض الدراسات اإلستشرافية أن ع
ألف وحدة سكنية، األمر اليذ  حيتياج ألكثير مين     33م، مما يستوجب توفري أكثر من 2025نسمة يف لفاإ 

هكتييار كمسيياحة عدارييية لتلبييية االحتياجييات التوسييعية. ولتلبييية هييذه املتطلبييات، ترتسييم ممامييح  600
  إسرتاتيجية عمرانية قامت على اخليارات التالية:

 الشكل األو ، ةياةة األقطاب العمرانية 8-2-1

خلق أقطاب عمرانية مستدبلية تتمثل يف منارق إسكانية جديدة، تكون ضمن املنارق احمليطة بالنسي  
العمران  الدائم، وهذا يع  اخلروج من الواد  والتعمري على سطح اهلريبة. فمين بيني أهيم التوجهيات      

( ملنطدة واد  ميزاب، مدرتح يتعلق بإقامة جتمعني PDAUيئة والتعمري )الواردة يف املخطط التوجيه  للته
 يدعان خارج السهل هما: عمرانيني

 :كلم جنوب شرإ مركز مدينة غرداية، على جانيب الطرييق    17الذ  يدع على بعد  قطب النومريات
ل ، وقد برم  فييه  (، حيده من اجلنوب املنطدة الصناعية ومن اجلهة الشرقية املطار الدو01الور  رقم)

مخسة لالف وحدة سكنية من النمط الشبه مجاع  حيث من املزميع امتصياص الزييادة السيكانية ملدينية      
 .٪50غرداية، غري أن عدم استجابة السكان للمشروع أد  إىل توقفه عند حدود نسبة إجناي ال تتجاوي 

 :االحتياجات التوسعية لسكان  الواقع يف مشال قصر العطف، حيث من املزمع أن يليب قصر اضمريات
وحدة سكنية، منتظمة يف هيئة تشبه السكن التدليد  للدصور، لكن  185هذا الدصر، إا يرم أكثر من 

يف اختماف كبري من حيث العناصر املهيكلة ويف شكل تورني األرر املبنية كما يوضحه الشكل املوال . 
نه فشل يف استدطاب ولو أسرة واحدة حيث ال م، إال أ2000سنة  ٪90ورغم جتاوي نسبة األشيال فيه 

 يزال جماال عمرانيا شاغرا ليومنا هذا. 

عمومًا ميكننا إجياي فشل هذين الدطبني العمرانيني يف أن النمواج السيك  املختيار ال يراعي  اهلويية     
إلضافة الختييار  اضديدية، والشخصية املعنوية للمجتمع امليزاب ، نتيجة عدم إشراك املوارنني يف ختطيطه. با

كل من موضع النومريات الذ  هو عبارة عن امتداد رول  على حافة متررسية، يف شيكل شيريط يصيل     
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م، وموضع اضمرايات الذ  يفصل بينه وبني قصير العطيف حي  فوضيو      300كلم وعرضه  2روله إىل 
 تدطنه فئة اجتماعية غري اباضية، كان سببا يف فشل هذه التوسعات.

 

 
 (. خمطط قصر اضمرايات2) الشكل رقم
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 (. تصميم املسكن بدصر اضمرايات3) الشكل رقم

 الشكل الثاني، اعتماد ةياةة املدن اجلديدة  -8-2-2

حيث تبنت السلطات العمومية خيارات تصب يف حتويل التوسع إىل خيارج ضيفي اليواد  واليك     
مدينية   16م، الذ  ترمن اجنياي  1987 ( سنةSNATتفعيما ملا جاء يف املخطط الور  للتهيئة العمرانية )

(، حييث تديرر إنشياء    2009م مويعة على خمتلف إقليم الرتاب الور )نوراليدين، 2025جديدة يف لفاإ 
 ألف نسمة يف كل مدينة.30مدينتني جديدتني يف إقليم الصحراء اجلزائرية بسعة سكنية قدرها 

ل الدراسة عنيد تديارع الطرييق اليور      كلم جنوب جما22ومدينة متليل  اجلديدة الواقعة على بعد 
ه  إحدى هذه املدن اجلديدة املراد منها تلبية االحتياجات السكنية  (،49( والطريق الور  رقم )01رقم )

(، مت تنظيم االستخدامات 17لسكان واد  ميزاب. ووفدا للمخطط الشطرجن  كما توضحه الصورة رقم )
 السكنية يف نوعية من التحصيصات :
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 وه  مبثابة الواجهة اضررية للمدينة حيث جاءت : ات السكن اجلماع  والنصف مجاع حتصيص
 مرتبة يف ترصف مع ياور الطرإ املهيكلة للنسي  العمران .

  قطع  8و  6حيث ترم التحصيصات الواقعة يف اجلهة الشمالية مابني : حتصيصات السكن الفرد
رت مربع لكل قطعة موجهة لفئة اجملاهدين واو  م 5000أرضية معدة للبناء الفرد  مبساحة قدرها 

اضدوإ، باإلضافة إىل التحصيصات الواقعة يف كل من اجلهة اجلنوبية واليربية الي ال ختتلف عن تلك 
الشمال اجلزائر . ومن خمال املعاينة ملظاهر أشكاهلا العمرانية، يترح أن مدينة متليل   املدامة يف مدن

كتظاظ على مدن ميزاب لكونها ج تراع  اخلصوصيات االجتماعية للميزابني اجلديدة ج تأت  لفك اال
 وهذا يتجلى من خمال خطة املدينة وأشكاهلا العمرانية، فه  مبثابة استنساخ ملدن الشمال.

 

 
 (. موقع املوضع املختار للمدينة اجلديدة17) الصورة رقم

 

  العمراني  مليدن واد  مييزاب اليي     من كل العرض السابق لوصف وحتليل خمتلف مكونات النسي
أصيبحت الييوم تشييكل بتمامحهيا نسيي  عمرانيي  واحيد، فييإن اجليدول امليوال  يلخييه أهيم االخييتمال         

 والتناقرات يف عناصر املظهر العمران  وخمتلف العماقات بني األشكال يف التوسعات عمرانية اضديثة: 
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 املظهر لتوسعات اضديثة. الدراءة املستنتجة من عناصر تشكيل (.3) اجلدول رقم

 عناصر تشكيل املظهر
أشكال العماقة بني 
 مفردات التشكيل

 مبادل وأس  تشكيل املظهر

 متباينة، خمتلفة الشكل

التعارض والتناقض 
 نيف األشكال واأللوا

 و ربيعة االستخدام
واالختماف ما بني 

 األحياء

الوحييدة والنظييام: تنييوع يف الشييكل    
 واضجم واهليئة

   حالة بصرية مشتت.مما يعط
اإليديياع: انتظييام اجتيياه التييورني علييى  
 ياور الطرإ يعط  اإلحساس بالثبات.

معاجليية الواجهييات باإلضييافة لتييدرج  
 اللون الب  يعط  منظر به رتابة.

التناظر والتناسيب والتيواين: ال حيديق    
 أ  تناظر.

 عدم التناسب ما بني املب  وغري املب .

 الديمة الروئية

ئية قيم ضو
 متباينة

ألوان غري 
 متناغمة

 اللون وامللم 
 تعدد األلوان
 جدران ملساء

 اخلط
غري منتظم، 

 متدطع

 م.2015املصدر: إجناي الباحث 
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 اخلالصة والتوصيات

الزائير   ونتيجة ملوضعها يف التمال فه  مايلت جتذبالدصور متثل الصورة املركزية للمظهر العام  إن
هيذه   بها. لكين السياسيات العمرانيية املختلفية أدت إىل تيييري     ربطه اهنيًا ته للمدينة ومن أ  اجتاه قدم من

كثري من املبان  املتباينة االرتفاع واملختلفة يف التصميم املعمار ، مما حجيب هيمنية   الاملظاهر، فبدأت تظهر 
واملرافيق  كنية التحصيصات السي  هافي بنيتو، األرض يةسوشق الطرإ وت فدد متالدصور على خط األفق، 

، مما أفدد التناغم السابق بني البيئة الطبيعية واملظهر اضرار  العام. واألهيم مين هيذا وااك هيو     وميةمالع
اليدور اليوظيف     إيالة املساحات اخلرراء داخل النسي  العمران ، واستبداهلا بالكتل العمرانية، مميا يهيدد  

الي  االستخدامات اضرريةاضررية بإنشاء العديد من  دعمت الدولة مشاريع التنمية . كمابالزوالللواحة 
أثير تيأثريًا سيلبيًا     حييث  خلدت منوًا حرريًا مندطع النظري. وقد كان هلذا الدعم أثره الفاعل يف منو املدينة،

 تناغم وجتان  مظهرها العمران .على 

. فنميااج اليتعمري اليي    ةمن اخلطأ تطبيق النمواج اليرب  يف التنمية اضرري لدد بني هذا البحث أنه
أجنزها اجملتمع املدن ، ه  إسداط ملفاهيم جودة اضياة اضررية ميدانيا، وجتسيدها عمليا ًًًَ وقد تطليب اليك   

ومميا   كفاءة عالية من اض  السياس  االجتماع  يف إرار مؤسسيات اجتماعيية وثدافيية متكاملية األدوار،    
 :به نوص 

  االعتبيار عملييات التطيور العمراني ، وأن يكيون أحيد        عني ذ يفختطيط للمدن تأخ إسرتاتيجيةتطوير
عناصرها االهتمام بأعمال الصيانة والتجديد واحملافظية للعنايية بالبيئية الطبيعيية والعمرانيية. والعنايية       
بالبيئة العمرانية ال تع  العناية باألبنية الددمية فدط، أو حتويلها إىل مراكز جذب للسياح، وإمنيا العنايية   

  النسي  العام والعماقات املتواينة بني الرتكيب الدديم واضديث.ب

 املعمار  والف  اجلمال بنشر الثدافة املعمارية والعمل على رفع الذوإ  االهتمام. 

  واإلشادة بأهمية البيئة عمارة وعمرانا للحفاظ عليهيا   باملناظر الرتاثية الوع نشر  يفأهمية دور اإلعمام
 اجلمالية بها. النواح ؤثر على وعدم املساس مبا ي

  املفيردات التشيكيلية    السيتنباط للمكيان   والبصير   العمران أهمية دراسة املفردات املعمارية والطابع
ميع البيئية احمليطية بيه      وييتماءم وعناصر التصميم املمائمني لتصميم وتشكيل املبنى بصريا حتى يتوافق 

 عمرانيا.

  يفالتشكيلية والتكوينية حتى يتسنى حتدييق متطلبياتهم اجلماليية    العملية  يفضرورة إشراك املستخدمني 
 .املظاهر العمرانيةالتشكيل 
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  حبيث يكفل سد الثيرات املوجودة به، إىل جانيب   املبان ضرورة مراجعة الدوانني املنظمة للبناء وتنظيم
التشيكيل   تريمن اضفياظ عليى الدييم اجلماليية ومراعياة أسي  ومبيادل         اليي سن الدوانني واللوائح 

 العمران . البصر والتكوين 

  توسع عدمان  لإلرار املب  من خمال املواينة بني اإلرار املب  واملساحات اضرة، ألن املدينة ه  اجلمع
 بني الواحة والدصر. 

        التجسيد الفعل  للموروث العمران  الدديم فعلى مسيتو  النسيي  العمراني  جييب احملافظية الشيكل
ات، واحرتام عناصر اهلوية واملهيكلة للدصور العتيدة يف تصميم قصور جديدة مثل املرتاص لماستخدام

السور واألبواب، الساحات العمومية، األبراج،..أما على مستوى الوحدة السيكنية، فيجيب أن يكيون    
 املسكن التدليد  هو مصدر إهلام التصميم اهلندس  للمسكن.
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