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 التحكم البيئي يف العمران وأثره يف احلراك االجتماعي

 أحممد ربيع

 ( اجلزائر) جامعة ورقلة

  ملخص

التقليـدي، كان  يف ضوء أتثر عمران املدن التقليدية الصحراوية مبتغريات العصر احلديث، وتغري صورة التجمع الصحراوي
املدن الصحراوية، وعالقته ابحلراك االجتماعي للسكان، وما يرتتب عنه  موضوع املداخلة يتناول مدى أتثري احملتوى البيئي على عمران

العمران القائم  ومدى إمكانية اخلروج أبسس ومعايري للتحكم البيئي يف عمران تلك املدن، وذلك مـن خـالل تقيـيم، من ممارسات
أبسس ختطيطية للعمران الصحراوي املتوائم مع  واخلروجومدي درجة تفاعله مع البيئة احمليطة، ، ابلتجمعات التقليدية القائمة ابلصحارى

 . البيئة مبا جيعل املدن الصحراوية مميزة بطابعها وعتيقة يف نسقها وأصيلة يف انتساهبا
 -املسـتدام ـ احلـراك االجتمـاعي التخطيط البيئي –معايري للتحكم البيئي  –املدن الصحراوية  –البيئة : الكلمات املفتاحية

 . ـ التقليد احلداثة

  :مقدمة

 الشـكل حيـث مـن، مدن صحراوية أم مدن يف الصحراء؟ لقد ارأتيت يف مداخليت هذه أن أتناول اإلسهام يف حمور:
وما  وعمراهنا، واملضمون، وعلى اخلصوص فيما يتعلق مبعايري التحكم البيئي يف عمران املدن الصحراوية مبا جيعل العالقة مطردة بني املـدن

الصحراوية يف القرن احلادي  فقـد تـأثر عمـران اجملتمعـات، حلراك االجتماعي يف تختل  اجاالته الطبيعية والققافية واالقتصاديةيدفع اب
،  الصحراوية التقليدية يف شكلها وممارساهتا ورة املدينـة، مما أدى إىل تغري صـوالعشرين ابالجتاهات الغربية احلديقة يف التخطيط العمراين

هرت بعد قيام القورة الصناعية وسائل وتقنيات حديقة يف عمليات البناء ووسائل املواصالت واليت أدت إىل إمهال التقنيات كما ظ
غري مستدامة ذات نظام اقتصادي، وطبيعة صناعية  املوروثة يف عمران املناطق الصحراوية التقليدية، وشكلت جتمعات عمرانيـة حديقـة

 . ناطق الصحراويةجديدة على حساب عمران امل
 لصـياغة وأساسـا، لذلك يعد مدخل التخطيط البيئي أحد مداخل التعامل مع التحول الذي متر به التجمعات الصـحراوية

 . اسرتاتيجياهتا املستقبلية للحفاظ على هويتها وانتمائها
 . فية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانيةإن سياسة ختطيط وتعمري املناطق الصحراوية تعترب ضرورة حتمية تفرضها الظروف اجلغرا

ولذلك اجتهت معظم الدول العربية إىل تعمري املناطق الصحراوية من خالل سياسة إنشاء جتمعات عمرانية جديـدة فـيشكل 
بغرض  أحياء وقرى هبدف إحداث حتول كيفي وكمي يف اخلريطة السكانية، واهليكل العمراين واالقتصادي للمدن الصحراوية، وذلك

تعانيه من هجرة  املدن الكربى، ومـا احلد من االمتداد العمراين على الواحات الزراعية املنتجة، ابإلضافة إىل البحث عن حلول إلشكالية
  الري  والبوادي وما يرتتب عنها من ضغوطات على مستوى املرافق واخلدمات.
املدينة،  ة التقليدية من خالل الدراسات التحليلية ملورفولوجيـةلذا كان من الضروري دراسة شكل العمران ابلتجمعات الصحراوي

وحتديد الدروس املستفادة من العمران القائم كعمران مدينة ورقلة القدمية )منوذجا( إلثبات صالحية ، وأعين شبكة احلركة، وتوجيه العمران
تعامل مع بيئتهم احمليطة واستخلصت احللول ملشاكل مكوانت العمران التقليدي، حيث تعلمت هذه اجملتمعات عرب القرون كيفية ال

ومعايري لكيفية التحكم  تقييم هذا العمران ابلتجمعات التقليديـة أبسـسو  اإلسكان وغريها، وكان من األمهية مبا كان اخلروج من حتليل
  البيئي يف التخطيط املستقبلي للتجمعات الصحراوية اجلزائرية أمهها ما يلي:

املختلفة تتميز  املدن أو املستقرات اليت تقع يف املناطق الصـحراوية أبمناطهـا وأنسـاقها زة للتجمعات الصحراوية:الطبيعة املمي
ولذلك فان . يف عمليات التحول املتبعة يف العاصمة مقال بطبيعة وشخصية خاصة تنفرد هبا عن املوروث التخطيطي املستخدم حاليا
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وإدراك املخطط خلصوصية العالقة بني املدينة الصحراوية  مبـدى فهـم وثيقـا ق الصحراوية مرتبط ارتباطـاختطيط التجمعات العمرانية ابملناط
 . خصوصيةو  وتعطي هلا ميزة، هذه العالقة تضفي العديد من املالمح على املدينة والبيئة احمليطة هبا.

 . التخطيط ملقل هذه التجمعات الصحراويةومن خالل استنتاج هذه املالمح ميكن الوصول إىل تطوير أسـس ومعايري  
تلك  املخططني العمرانيني، ومفاهيم واهتمامات سـكانو  ويتأكد ذلك أكقر كلما حصل التوافق بني أهداف ومفاهيم املهتمني

  (1)التايل:  والواقع الطبيعي للبيئة الصحراوية من انحية أخرى، وميكن حصر تلك األهداف على النحـو، التجمعات من انحية
 منها العالقة بني اخلصائص العمرانية للتجمعات الصحراوية، وبيئتها احمليطة هبا الطبيعية واالجتماعيـة واالقتصـادية . 

 .الوصول إىل مالمح حمددة للتشكيل العمراين ابلتجمعات الصحراوية  
 دراسة وحتليل العناصر التخطيطية املميزة للطابع العمراين للتجمعات الصحراوية . 

 سليمة اية التجمعات الصحراوية من النمو العمراين الغري تخطط حإحداث تنمية عمرانية على أسـس علميـة وبيئيـةمح . 

منها وغري  مبا أن البيئة هي الوسط احمليط ابإلنسان والذي يشمل كافة اجلوانب املادية وغري املادية البشـرية :البيئة الصحراوية
  وكل ما حييط به من موجودات.، ما هو خارج عن كيان اإلنسانالبشرية، فالبيئة تعين هنا كل 

 . سواء أكان ذلك على مستوى القرية واملدينة يف اجاهلما التطبيقي
زراعية أو صحراوية إليواء من يقومون على خدمة  أراضيالتجمعات العمرانية املقامة على  فإذا كانت القرية أو الري  تعين تلك

اقتصادايهتا، وقد أيوي إليها من جيمعون ى ، وتتميز بصغر أحجامها السكانية، وقد تغلب الوظيفـة الزراعيـة علـتلك األراضي واستغالهلا
يف حياة سكاهنا. فان املدينة تتميز  اثنواي بني الرعي والزراعة، وهي ختتل  عن املدينة يف أن الصناعة والتجارة فيها ال تلعب إال دورا

أكقر غري الزراعة، فقد يكون النشاط األساسي هبا الصناعة أو التجارة أو  د نشأهتا عادة علـى نشـاط أوبتجمعات عمرانية سكنية تعتم
فالعالقـة ، وتعترب املدينة مهزة الوصل بني القرية والسلطة املركزية، الصغرية واملتوسطة والكبرية وتتدرج أحجامهـا بـني، اخل …السياحة أو
متبادلة فإذا كانت املدينة تغزو الري  حبضارهتا ومتدهنا فان املهاجرين القرويني حيملون معهم للمدينة طريقة  وإقليمها الريفي بـني املدينـة

  (2). تقاليدهم لفرتة طويلةو  حياهتم وعاداهتم
 : واأليكولوجيالتوافق البيئي 

 حبيث تفتح مداخلها على شـبكة جعل واجهاهتا للداخلو  : لقد أدى التشكيل املتضام للمنازلاستخدام األساليب الطبيعية
الطرق الداخلية دورا هاما يف تالحم جدران املنازل حبيث تبدو كأهنا سور خارجي يلت  حول تلك املدن العمرانية مما أدى إىل 

ة املزروعة يف والفرا غـات الداخلية واالفني ساعدت الشوارع الضيقة واملغطـاةو  عن األسوار كحماية من األتربة والرمال أيضا االستغناء
احمللية يف بناء معظم املباين من الطوب اللنب والطفلة  كما أدى اسـتخدام مـواد البنـاء، (3)التقليل من حجم االتربة والغبار على تلك املدن

لنخيل، وبناء السق  من جذوع ا، سم يف كقري من عمران املدن التقليدية الصحراوية إىل ختفي  احلرارة، وتوفري الرطوبة 60 بسمك
مما أدى إىل التقليل ، ابلواجهات، كل ذلك أدى إىل تلطي  درجة احلرارة داخل املباين وتغطيته ابلطوب واستخدام الفتحات الصـيفية

  الغري متوافقة مع البيئة. من استخدام التقنيات احلديقـة
التشكيل  زائرية ابلشخصية املميزة له، حيـثلقد متيز كل منط من أمناط املدن التقليدية ابلصحاري اجل: منطية املكان والطابع

واستخدام القباب والقبوات وغريها  الوحاتيـة ابلتلقائيـة العمراين الواضح والنسيج العمراين املتضام، والطابع املعماري اخلاص فتميزت املـدن
حيث جاء هذا التدرج نتيجة أتثري ، لطرق والفراغاتلشبكات ا والتـدرج اهلرمـي، من املفردات املعمارية املميزة. وبوضوح اهليكل العمرانـي

كما جند ذلك ممقال يف ،  واالرتفاعاتللفراغات واملباين  اإلنساينواالحتياجات اإلنسانية اليت انعكست يف املقياس  االجتماعيةاألنساق 
                                                            

  71 م. ص2000النذير زرييب ، البيئة العمرانية بني التخطيط والواقع ، اجلة العلوم اإلنسانة ، قسنطينة  -1 
  25 ص . م 2002ع الريفي، دار النهضة، بريوت امحد فؤاد ،مشكالت اجملتم - 2
  84 .ص م 1998احلديث ، االسكندرية  اجلامعي املدينة ، دراسة يف علم االجتماع ، املكتب حسني عبد احلميد رشوان، -3 
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إىل ظهور نوع من االنسجام الروحي،  أدى التماسك العضوي للمباين والرتاص بينها كوحدة واحدة، أدى مباين قـرى وادي سـوف، كمـا
 واألمان لدى السكان، كما هو احلال بقصور ورقلة القدمية أو نقوسة وابلقصور التواتية.  ابألمنواالحساس 

: لقد متيز عمران املدن الصحراوية التقليدية بوضوح التوافق الوظيفي كما يتضح يف التعبري املعماري عن التوافق الوظيفي
بتصميمات تلقائية أيضا يف مواد البناء سواء من الطوب اللنب األمحر أو االخشاب و  باين يف اجلامع واملسكن واحلانوت،الوظائ  وامل

وفراغ السوق، حيث التحديد ، أبلواهنا الطبيعية، وأيضا عكست الفراغات العامة يف املدن القدمية الوظيفة، فنجد الفراغ التجميعي
لقد عكس الكقري . بفراغ السوق للتجمهر والتجمع وتوافر مسـاحات مظللـة، مئذنة املسجد كعالمة مميزةالواضح ملدخل الفراغ، وسيطرة 

االجتماعيـة مقـل: التقاء االدوار العليا بني املساكن كتعبري قوى عن الرتابط والتال  بني  األنساقمن الرموز يف عمران تلك املدن أتثري 
البسيطة واستخدام األلوان النابعة من الطبيعة احمليطة أيضا واتصال املباين املستمر على  ندسـيةاالشـكال اهل السكان، واستخدام بعـض

الطريق، وتغري حد البناء مبا حيفظ اجلار وال حيجب اهلواء، وبني جذوع النخيل وما تسقطه من ظالل على الواجهات مما ساعد على 
ابلوضوح  ى واد ميزاب أمنوذجا( وابلتايل فقد متيـزت املـدن التقليديـة الصـحراوية)قر . تشكيل عمراين متميز ببساطته وانتمائه احلضاري

والزمان واالنتماء يف تشكيل  على مستوى التجمع ككل أو كأجزاء منفردة، كما متيزت كل منها بطابع حملى متميز انبع من أتثري املكـان
 عمران كل منها. 

التقليدية  من خالل السرد التحليلي السـابق لعمـران املـدن: ملدن الصحراويةأسس التحكم البيئي من خالل ختطيط عمران ا
الصـحراوية أمها: تناسبه مع البيئة احمليطة  ابلصحاري اجلزائرية، جند أن هناك اعتبارات أساسية جيب أن تؤخذ عند تنمية املدن التقليديـة

حيث جيب أن يعاجل التخطيط االجهاد  -واحية( -طبيعـة األرض )جبليـة من الناحية الطبيعية واالجتماعية سواء من حيث املنـاخ أو 
وذلك بتعديل املناخ املصغر للتجمع العمراين وفيما بلى يتم تناول أهم االسس ومعايري التخطيط اليت جيب مراعاهتا ملوائمة  واحلرارة

  (4): النسيج العمراين للظروف اخلارجية وهى
العربية  التـارخيي للمـدن الشك أن استمرارية وثبات التشكيل العمراين املتضام يف القلب :املتضام() التخطيط املرصوص

عنه تشكيل هوية عمرانية  واجلزائرية على اخلصوص ملئات السنني حقق مفهوم التواصل االجتماعي والوظيفي لألجيال املتالحقة، ونـتج
احلركة، وكقرة تعرجها حلماية الواجهات من أشعة  وضـيق مسـارات، تجاورةمتميزة مستدامة وهو يف أبسط صورة تقارب صفوف املباين امل

قسوة البيئة الصحراوية كان للعمران دور كبري يف احتواء السكان،  لشـدة ونظرا الشمس ومن حركة الرايح الساخنة خالل الفراغات،
املدمج من خالل الفراغات إيل تقارب العالقات  أدى التخطيط املتضام أو، عالوة علي توفري الظالل، فمن الناحية االجتماعية

  وأكقر استدامة. االجتماعية بني السكان، وبطبيعة احلال ينتج عن ذلك جتمعات ذات أحجام صغرية وأكقر بساطة وأقل تلواث
الصحراوية يف  : وميكن أن نتناول مالمح التخطـيط املتضـام فـي ختطـيط املـدنمفهوم التخطيط املتضام يف البيئة الصحراوية

  مستويني:
خاص ابلتشكيل العمراين بصفة عامة وهو رفع كقافة العمران للتجمع وإتباع أسلوب االنتشار لتوزيع التجمعات  أحدمها

 . العمرانية
 خيتص ابلبنية اهليكلية للعمران داخل التجمع، واملقصود به تعدد استعماالت املباين اخلدمية، وتكقي  األنشطة هبا، واثنيهما

من  واجتماعيا وبذلك يكون حجم التجمع أقرب ما يكون إيل وحدة مرتابطة عمرانيـا، مبا يناسب الكقافة السكانية والبنائية للتجمع
  خالل جتانس السكان يف ظل القيم املوروثة من التجمعات الصحراوية التقليد

بذولة عن قصد وبغرض إحداث نوع من التحول يف وتتمقل يف اجموعة من اجلهـود امل: العمران وحركية التجمعات الصحراوية
السياسة العامة للدولة ومن هذا  حياة اجلماعات واجملتمعات الصحراوية مبا تشمله هذه احلياة من جوانب متنوعة ومتعددة يف إطـار مـن

البدو و  ظروف السكان وخاصة القروينيمقصود، وتتأثر ب املنطلق يتضح لنا أن احلركية الصحراوية تتمظهر بداية يف عمليـة تغييـر عمرانـي
                                                            

  214 م .ص1976ايفي بينوت، ماهية التنمية ، ترمجة سعيد ابو احلسن ، بريوت  -4 
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وترتبط  ويف غريها من بقية قطاعات اجملتمع الصحراوي ككل بصفة عامة وتراثهم الققايف والنظم االجتماعية السائدة فـي اجتمعـاهتم،
للتطـور  السكان وزايدة املتطلبـات واالحتياجـات تبعـاو  التزايد املطرد يف اجال اإلسكان: هامني مها حركية التجمعات الصـحراوية بعـاملني

  ،(5)الفكـري واحلضاري للتجمعات 
املنطقة  : فنالحظ عملية التحول التارخيية اليت عرفتها مدينة ورقلة مقال، فقد عرفت هـذهالتحول التارخيي للمدن الصحراوية

" وفريقه تؤكد ذلك، كمـا أن النقـود املعدنيـة الرومانية اليت عقر عليها  يكولفالدارسـة اليت قـام هبا الدكتـور " تر  حضارة اترخيية عريقة
جتار الذهب والعـاج الذين جعـلـوا من ورقلة نقطـة وصول القوافل ، توحي ابلتبـادالت التجارية اليت كانت سائـدة آنـذاك إضافـة إىل

والـنسيـج. يصفها " اإلدريسي بقوله: " أن هذه املدينة سكنتها عائالت  واحلبـوب القـادمة من السـودان ونقطـة انطالق جلـلب القمــار
وأنغرا ( وهي األماكن اليت جيلـب ، غاان) التجارة أداة لقطع املسافات والتوغل داخل إفريقيا السوداء ثرية وجتار مفاوضون جعلوا مـن

، رحالة، هناك منو ثقايف أدى إىل ظهور علماء يف الدين ويضرب يف مدينة ورقلة، إضافة إىل هذا التطور االقتصادي منهـا الـذهب
مستوحى  -حيكم حياة اجملتمع  -أيب بكر الورجالين. كما متيزت هذه احلقبة لسكان املنطقة بوضع نظام اجتماعي : ومؤرخني من امقال

جتماعي والققايف من خالل احتكاكها اال من قداسة الدين وما توارث من عادات وتقاليد كنتيجة ملا عرفته مـن حتـول علـى املسـتوى
إن املوقع االسرتاتيجي ، ابلقبائل العربية لبين هالل ابإلضافة إىل موقعها االسرتاتيجي كوهنا نقطة عبور وحتول بني حمور الشمال واجلنوب

ه يف هناية القرن الرابع عشر كانت إىل أن) ذكرها ابن خلدون يف مقدمته وأشار: ملدينة ورقلة جعلها مستهدفة عرب مراحلها التارخيية فقـد
  ورقلة بوابة الصحراء فهـي نقطـة عبور ابلنسبة للمسافرين املصحوبني ابلسلع القادمة من املزاب ابجتاه السودان. (

أما مغراوة،  : إن سكان املنطقة يف تلك الفرتة كانوا من بين ورقلة أو من بين أفران أو مـن بنـيسكان املنطقة وحراكهم الثقايف
العائلة احلاكمة كانت من بين غابول من عشرية بين وقني، وهكذا عرفت مدينة ورقلة العريقـة والعتيقـة كمدينة صحراوية، عرفت حتوالت 

ابملمارسة الدينية  منطقة ورقلة وما جاورها سـكان جذرية ابلنظر إىل ما كانت عليه، فإذا كانت ابألمس القريب تتمظهر حيـاة
احذ علماء الدين والفقهاء من أمقال الشيخ السكويت وبريقش ومسروق وخضران واحلاج بلقاسم وغريهم كقري ال يتسع  اذ، والعقائدية

حيث كان لشهر ، ديـنهم، ورسخوا يف الوسط االجتماعي الكقري من املناسبات الدينية النـاس املقام حلصرهم، اخذوا على عاتقهم تعلـيم
على تختل  املستوايت يبدأ القراء  ياة الققافية فبمجرد اقرتاب هذا الشهر الفضيل تنطلق التحضرياترمضان مقال دور هام يف تنشيط احل

ن شهر ئر، يف اليوم التاسع والعشرين مـللقيام بصالة الرتاويح والعائالت يف حتضري املئونة من تختل  املأكوالت والذخا يف مراجعة القـران
د للشروع يف صالة الرتاويح اليت لشهر اقبل النـاس علـى املسـاجتطلعون إىل رؤية اهلالل فإذا ثبت اخيرج الناس أفواجا ومجاعات ي، شعبان

ويف اليوم األخري منه يتوجه اجلميع حلضور حفل ، تتعدد يف املساجد واملصليات وتقام حالقات الذكر وتستمر طيلة أايم شهر رمضان
 عليه هللايستعد هلا الصائمون بتحضري األطعمة واحللوايت وذكر خصال الرسول صلى ختم القرآن الكرمي، أما اليوم السابع والعشرون 

توضع يف احملاريب أو جبانب ل والسرائر الرقى أطفاهلن أو أزواجهن مع فيبعقن النساء أما الدعوات، فيه تستجاب اليوم هذا ألن وسلم
لشفاء للمرضى وتفك العقم عند األزواج والزوجات وغريها من ن وتصلي عليها املالئكة جللب االقـرآ املساجد لتعلق هبا بركـات
م يعتقدون فـيههذا ابإلضافة إىل خلق جو من املمارسة الققافية منها زايرة األضرحة ورجال احلضرة الذين ، االعتقـادات فـي فقـه العجائز

األضرحة املنتشرة  الشائعة ابإلقليم فلكل ضريح مـن الوالية والصالح وهي ظاهرة من الظواهر اليت تتعلق ابجلانب الققايف واالجتماعي
عرب اإلقليم وقت معلوم تشتد إليه الرحال لزايرته وإقامة الطقوس من حوله وجيتمع فيها املتصوفة والفقراء والدرويش إلنشاء املدائح 

ورقلة بتلك املناسبات الدينية والنشاطات املتنوعة والرقص واأللعاب البهلوانية وتقام فيها الذابئح، ولعل ارتباط احلياة الققافية يف إقليم 
 . املتعددة جعلت منها منطقة ذات مكانة يف املنطقة

ابلعادات والتقاليد  الققـايف الـزحمو  وعملت من خالل ذلك على جلب السكان والسياح من تختل  األقطار، ويتعزز هذا الزخم
 األلعاب البهلوانية والتنكر أبزايء غريبة، هرجاانت املتنوعة تشـمل " الـرقصاليت متارس خالل شهر حمرم على اخلصوص أين تنطلق امل

                                                            

  44 م . ص 2006،  1 ، دار املعرفة اجلامعية ، ج–علم االجتماع احلضري  السيد عبد العاطي السيد، -5 
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ابلشيعة الذين جيعلون من أايم عاشوراء تعبريا عن حزهنم  أتسـيا وشائب عشوراء ولعلهم كانوا يفعلون ذلـك، خرافة ابهروش: مقل
 فال بساتينهم يف العمل عن يتوقفون فالرجال ألعمال،ا تتوق  العشرة األايم هذه ويف، عنه هللاوسخطهم عن مقتل احلسني رضي 

، ايم تنزع منه الربكةاأل هذه يف يتم عمل كل أن منهن اعتقادا األواين وصنع والغزل النسيج عـن فيتـوقفن النساء أما يزرعون، وال حيرثون
كمـا  ،  فكر الشيعي الفاطمي الذي حكم املنطقةالرعشة وهذا االعتقاد ما زال قائما إىل يومنا هذا مورواث عن ال ويصاب أصحابه مبـرض

كـان لالحتفال ابملولد النبوي الشري  دور كبري فمجرد دخول شهر ربيع األول يستبشر الناس بقدومه فيحيون لياليه ابألفراح فالرجال 
ويغنني أما األطفال فينتقلون بني جيتمعون يف املساجد على املدائح الدينية اليت متدح صاحب الرسالة وينشدون الربدة والنساء يزغردن 

ذ الزاوية على الكتاتيب ينشدون األانشيد ويلعبون ابملشاعل ويطوفوا تالميـاملساجد والبيوت وجيولون يف الشوارع حيملون الشموع 
زداد احلركة يف املساجد والزوااي متر تلك األايم اليت يراها الناس ارتقاء للنفس والروح ويف ليلة القاين عشر ترتفع األفراح فت وجيمعون اهلدااي.

 إىل الناس ذلك بعد ويعود وسلم عليه هللاللذكر وإعداد احللقات وتتواصل هذه املراسم إىل غاية الفجر لتختم ابلصالة على النيب صلى 
 . ى تفعيل احلياة الققافية يف املنطقةكل هذه املناسبات عملت علـ اهتم.حي

وأصبحت  فقد تغريت احلياة االجتماعيـة : أما اليوم وحتت أتثري العصرنة واحلداثة والعوملة،البعد املادي وأثره يف املمارسات
متظهرت يف العديد من اجملاالت بدءا من واجهات املساكن القدمية اليت حتولت إىل حمالت ومستودعات و  اهتمامات الناس اقتصادية،

والواجهات املقابلة للشوارع الرئيسية لكسب  حلاجـة إلـى اسـتغالل املسـاحاتجتارية حبكم أتثري البعد املادي، وتغري منط التفكيـر وا
مداخيل إضافية للعائلة ولو على حساب النمط العمراين، إذ جتد العديد من املساكن يف مداخل القصر القدمي قد حتولت إىل حمالت 

ت املساحات اخلضراء والساحات العمومية. إن الرتكيبة السكانية وغاب كقافة. جتارية وكما هو احلال يف اغلب أحياء املدينـة التـي تشـهد
أبناء كل مناطق الوطن ابختالف تقاليدهم وقيمهم وذلك نتيجة لعدة عوامل منها: التزايد  اليت عرفتها ورقلة حبيث أصبحت جتمـع

االقتصادية واالجتماعية واألمنية أجربت العائالت  السكاين الذي عرفته خاصة أثناء األزمة األمنية اليت مرت هبا اجلزائر مبعىن أن الظروف
هذا التزايد يف حد ذاته شجع النشاط ، اليت كانت تسكن املناطق الشمالية ابختيار ورقلة نظرا لتوفر عدة مزااي منها العمل والسكن

الضخمة وما  القاعدة الصـناعية فضال عن وجود احلقول والشركات البرتولية، أي. التجاري واخلدمايت، ومنه قطاع البناء والتعمري
كل   تستقطبه من يد عاملة، وأيضا النمو الدميغرايف السريع ابلتزامن مع القورة التكنولوجية يف اجال االتصال واإلعالم وثقافة العوملة اثر

ية احمللية حنو بروز تعدد زحزحة للهوية العمران ذلك يف مكوانت اجملتمع مما انعكس على اهلوية العمرانية، مبعىن أن املدينة شـهدت
 (6.)هوايت. أمام غياب دور املؤسسات املختصة يف احملافظة على النمط العمراين احمللي يف ظل غياب ثقافة عمرانية وبيئية لدى املواطن

تماعية واالقتصادية وعلى ذلك تعترب تنمية التجمعات الصحراوية هي العملية امللحة واملوجهة إلجياد حتوالت يف اهلياكل العمرانية واالج
واملشكلة الرئيسية اليت تواجه بـرامج تنميـة التجمعـات العمرانيـة  حبيث تؤدي إىل تكوين مراكز عمرانية ميكن االنطالق من خالهلا.

تجمعات ال الصحراوية هي: عدم توافر احلد األدىن من خدمات اجملتمع، وهيكل عمراين قادرين على اإلبقاء علـى سـكان هـذه ابملنـاطق
مبعىن آخر أن اهلدف الرئيسي الذي جيب أن تسعى ، احلاليني من جانب، واجتذاب سكان جدد واستقمارات جديدة من جانب آخر

الوصول إىل جتمعات عمرانية هلا صفة  لتحقيقه عمليات التحول، هو التنمية الشاملة للتجمعات العمرانية ابملنـاطق الصـحراوية بغـرض
  .(7)الدوام 
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يستخلص من هذه املداخلة حتمية إتباع سبل وطرق جديدة تناسب عملية حتول التجمعات العمرانية يف املدن الصحراوية 
دون  وتشكيل اجتمعات عمرانية مستدامة حتقق األهداف التخطيطية من خالل مقومات سكان املنطقة مع مراعاة موروثهم الققايف

املعايري  إلضافة إىل إدماج اخلربات القدمية املكتسبة من عمران اجملتمعات الصحراوية التقليدية مـعاإلخالل ابلنظام االيكولوجي، ذلك اب
 : واالحتياجات املعاصرة واملستقبلية لذا يوصي مبا يلي

آليات معاجلة دراسة األسس والتقنيات العلمية الستخدامات الطاقة الطبيعية للتربيد واستخدام التقنيات املتوافقة مع البيئة لتحديد  ˗
 املناخ احمللي من خالل تصميم شبكات الفراغات املفتوحة واألفنية الداخلية وحتقيق أسس ومعـايري تصـميم وتنسـيق املواقـع

 . ابلتجمعات الصحراوية

 تالعمل على تطبيق أسس وسياسات التصميم العمراين املستدام واليت تتضمن مداخل الضوابط املتعـددة ملعاجلـة إشـكاليا ˗
 التجمعات الصحراوية يف مجيع اجملاالت التخطيطية والعادات االجتماعية والتقاليد الققافية والعلوم السلوكية من خـالل الدراسـة

 . التحليلية الحتياجات اإلنسان واليت ميكن استنباطها يف صورة املعاجلات التطبيقية يف اجملتمعات الصحراوية التقليدية

 وأمناط استعماالت األراضي حيث تتغري نظم التوافق البيئـي وزمنيا ائ  التشكيل العمراين فراغيامراعاة ختطيط وتصميم وظ ˗
 . ابختالف فصول السنة وساعات الليل والنهار وحماولة إمكانية تقارب واختالط األنشطة واستعماالت األراضي

الرمال  اوية مما يساعد على محايتـه مـن عواصـ اختيار شكل احمليط اخلارجي للتجمع الصحراوي ليحاكي تشكيل البيئة الصحر  ˗
 . وتراكمها

سكان  تصميم نسيج عمراين متضام حيقق تكامل واحتاد وتركيب التجمع العمراين بدرجة تليب االحتياجات وتوفر اخلـدمات ملعظـم ˗
 ان من خالل دراسة عناصـرالتجمع ويسمح بتشكيل فراغات للتفاعالت اإلنسانية لتوليد اإلحساس ابلتجانس االجتماعي واألم

 . اإلسكان االجتماعية والنفسية يف تشكيل العمران املستدام

  .فتح ختصصات يف اجلامعة تعىن ابلرتاث الصحراوي ˗
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