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  ملخص
لتميز في ظل عولمة إن البحث عن الهوية في العمران و العمارة األصيلة للمدن الجزائرية هو محاولة للمحافظة على الخصوصية و ا

ثنا العمراني والمعماري أهمها سيطرة مبادئ ونقطاع بيننا وبين مورفإذا كانت هناك أسباب موضوعية لهذا اال .تمتد إلى كل الميادين

 الحداثة التي جاء بها الغرب وغلبة المقياس الرياضي الذي يقوم على مبادئ التناسب والتناظر والتقابل في المجال العمراني على

  ".صالة والمعاصرة األ "نطالق من األخير لتحقيق المصالحة الممكنة بين فإن الوقت قد حان لال المقياس اإلنساني،

قد وقف موقفا سلبيا متميزا من التقنيات الحديثة في طرق البناء والمواد المستعملة كرد فعل طبيعي على تغييب  1وإذا كان حسن فتحي

دينة العربية اإلسالمية في جميع الميادين،فإنه يمكننا تجاوز الصدمة واالنطالق في البحث عن إيجاد التراث المعماري والعمراني للم

وتهدف هذه العملية إلى التجاوب مع  تراثية العتيقة،لمنهجية للمزاوجة بين التقنيات الحديثة قي البناء واألسس الجمالية للمدينة ا

  .يهيكل وينظم كل التدخالت من جهة أخرى الهوية كإطارجهة والتمسك ب الحاجيات الجديدة للمجتمع من

عالقة وارتباطات وثيقة  أن عملية إحياء التراث في بعده العمراني والمعماري عملية في غاية التعقيد لما لها من بوينبغي علينا التذكير

  .مع مكونات المجال المتعددة وكذا مع مستعمليه

  
RESUME 

Chercher de retrouver  l'identité de nos villes dans l'urbanisme et l'architecture traditionnelle constitue une 
tentative de sauvegarder la spécificité de notre culture dans l'ère de la globalisation qui s'impose dans tous 
les domaines. 

Dans cette optique, on tient à souligner que s'il y a des raisons objectives pour la rupture flagrante 
constatée entre la production urbaine et Architecturale actuelle et notre patrimoine, il est temps d'essayer 
de trouver les mécanismes adéquats pour concilier  " Authenticité et Modernité ".   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . H. FATHY   Architecture for poor , Chicago university, 1973 
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  مقـدمة. 1

ستعماري السياسي للجزائر محاوالت عديدة صاحب النفوذ اال

ومتكررة لطمس الهوية العربية اإلسالمية للبالد في شتى 

ية واإلقتصادية، و تمثلت هذه ـجتماعالالمجاالت الثقافية وا

المحاالت في مجال العمران بالحرص من طرف الفنيين على 

ارية األوربية لبناء المساكن إستيراد األساليب العمرانية والمعم

  .والمرافق العامة والمنشآت العسكرية

  

  اسباب فقد الهوية. 2

انتشر في بداية القرن العشرين ما يسمى بالطراز المعماري 

الكولونيالي في الجزائر و في كل مدن جنوب البحر األبيض 

 آثار كبيرة في تكريس 1وكان لنجاح األسلوب الحديث. المتوسط

  .يعة مع التراث مبدأ القط

ففي العهد األول من االستعمار ركزا المعمرون على مدينة 

 وهو مهندس Cotereau)2,كوتورو (الجزائر حيث أقترح 

حاولت أن أركز على " المدينة آنذاك مخططا يقول عنه 

التناظرات وعلى التوازن داخل المجاالت معتمدا على محور 

 يجب أن تحافظ على فهذه األخيرة... رئيسي يتجه نحو فرنسا 

  "هيمنتها في كل المجاالت 

و أستمر تشويه معالم المدينة وربطها بالمحور عن طريق 

طوي أثناء فترة اإلمبراطورية الفرنسية لعمران ذو نمط س

الثانية والتي عرفت تحوالت هامة في ميدان العمران خاصة في 

الذي طبع مدينة Haussmann), هوسمان (عهد البارون 

وتزامنا ذلك مع إنشاء لجنة . 3بعض المدن األخرىباريس و

خاصة بدراسة تخطيط عمراني بمدينة الجزائر العاصمة عام 

1854.  

و قد شجع هذا العامل على بروز نظرة جمالية للمدينة تطغى 

. فيها العوامل األساسية المحددة للفن المعماري األوروبي

                                                           
 و آرسه ميثاق آثينا سنة 1929في ألمانيا في  jugenstil األسلوب ظهر هذا  1

1933.  
2 .J .J. DELUZ. L'urbanisme et l'architecture d'Alger, OPU, Alger 
1988 P12 
مجلة . 3 Revue de l'art N°106   Paris 4 trimestre  1994 

ري وعلى وظهرت مباني فخمة تعبر عن قوة المجتمع االستعما

وكان محصلة ذلك . تخطي البعد الحضاري للمجتمع األصلي

ليوتي  (لتبني سياسة عمرانية استعمارية من قبل الماريشا

Lyauty(في كل بلدان المغرب العربي .  

 قامت هذه السياسة االستعمارية على فكرة الفصل بين القسم 

ت العربي اإلسالمي للمدينة والقسم األوروبي منها، في محاوال

للطمس و االجتثاث، دون البحث عن أمكانية التأقلم مع المدينة 

األصلية واألصيلة التي ال يتناسب أنشاؤها مع متطلبات المعمر 

  .األوروبي

 أصبحت كل معالم المدينة توحي بأنها مدينة 1900و في سنة 

 جاء المخطط العمراني 1931و في سنة . أوربية في مجملها

زه إلى نهاية الحرب العامية الثانية البلدي الذي استمر إنجا

فقد اقترح مرافق و . ليعزز المسحة األوربية للمدينـــة

استحدث شوارع واسعة وسط األحياء التي كان يقطنها السكان 

األصليين مما تسبب في تغيير معالمها و إفقارها من طابعها 

  .المميز و القضاء على الروح الخصوصية فيها

و في . حيل آالف العائالت من المدينةو قد تسبب ذلك في تر

، و كان رئيسا لبلدية Gazagne)غازاني (هذا الشأن صرح 

إذا " الجزائر آنذاك عند افتتاحه لبعض مشاريع اإلسكان بما يلي 

 ساكن جريمة، فإنني أقبل أن 20.000كان السماح بترحيل 

  4"أكون المجرم 

 ونتيجة -نات  الجزائر عن فرنسا في بداية الستيوبعد استقالل

 استمر اإلنتاج العمراني و المعماري في االستمداد -لعدة عوامل

 .تبقى من تراث ماكلي لإهمال  قيمه، مع من ثقافة الغرب و

مهلهلة للمدن تبدو وهكذا باتت النسج العمرانية العتيقة 

ومحاصرة من كل النواحي بعمارة هجينة انتشرت بشكل 

  .قد شبه كامل للهوية مما أدى إلى ف،متسارع في جسمها

 المختصون بدا من االستمرار في تقديم مخططات لم يجد و

عمرانية وفق النظرة العالمية، مما جعلها تبدو وكأنها نسخا 

معدلة من اإلنتاج الغربي الذي تعطى األولوية فيه للوظيفة على 

                                                           
4 .J. J. DELUZ    op cit,  P43  
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لقد عجزت "  1 مكية.وفي هذا الشأن يقول م. وجه الخصوص

ط في سد الفراغ الكبير بين الجوانب أجهزة وهيئات التخطي

اإلقتصادية لمشاريع التنمية و التصنيع وبين الوجود ا لحضاري 

مستلزمة وذلك لعدم وجود نظريات وأسس تخطيطية يعتمد  و

  ".ر في البالد البعيدة المستغربة ظهما يلعليها وانصاعت 

توجه نحو تيار يطبع عمله بدأ يبرز  2ومع بداية الثمانينات،

تتابع " في مكونات التراث بوصفه ألذات والبحث  ودة إلىالع

التجربة والقيم الحضاريـة واالجتماعية و الدينية بين األجيال، 

و التي منها تولدت معاني و قيم و هوية عمرانية ارتبط بها 

 المحافظة ، وذلك بغيةعن هوية المدينة الجزائرية، 3"اإلنسان 

يمكن ألي مجتمع أن ينجز   فال.عليها وتطويرها إن أمكن ذلك

تطورا صحيحا في معزل عن فهم القيم المتعددة، و المشار إليها 

    .سابقا

في شكل تساؤالت تعد في حقيقة األمر عند البعض بدأ األمر  و

. القائم)  projet urbain (رفضا ضمنيا للمشروع العمراني 

ت لقد سأل: "  قائال 4فقد تساءل في هذا الشـأن احد الباحثين

الطوب عن وجود مشروع مدينة في الجزائر، فكان صمتها من 

عن ) Lecorbusierلوكوربيزي (لقد سألت قبر .... حجر

صمت و في هذا األخير وجود مشروع مدينة في الجزائر فبقي 

  ) ".Redents(حيرة في 

 ةو في هذا البحث سنحاول أن نستنطق التراث،  إلبراز الهوي

هذا األخير كمصدر أساس لبناء مستقبل الثقافية والتوعية بأهمية 

وهذا مما يعني أننا نقاسم هذا . أكثر أصالة و قوة وحضورا

الباحث حيرته، و لكننا و على العكس منه ال نقف أمام هذه 

الحيرة بل سنحاول تخطيها بتلمس الخطوات الموصلة إلى نهاية 

  . النفق

 حسب و من هنا، فلإلجابة على تساؤله هذا نرى أنه ينبغي ـ

 اعتماد منهجية تقوم على دراسة الخصائص التراثية -رأينا

للمدن الجزائرية في المجالين العمراني والمعماري، لعلنا 
                                                           

 تأثير التنمية في العمارة و التخطيط العمراني ندوة -مكية   الحداثة و التراث. م.  1
  43   ص 1983 ماي 30-25دولية اليمن 

اقيمت عدة نشاطات في ا اإلتجاه منها الملتقى الدولي حول النسج العمرانية  بوهران .  2
  1987مبر  دیس03-01بين 

  01 العدد11علي الشعيبي  تاثير التراث في مستقبل العمران   مجلة المهندس مجلد .  3
  54السعودیة   ص

وارث .ف.  4   Une ville n'en cache pas une autre   in Tissus urbains  
ed ENAG  1989, PP 265-273 

نحصل على عناصر وأسس يمكن توظيفها إلبراز الخصوصية 

و ما نعنيه بالتوظيف في . المحلية و الجهوية في هذا المجال

مارية أصيلة، هذا الموضوع هو إيجاد عناصر عمرانية و مع

وقادرة على االستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية في نفس 

  .الوقت

و هذا االتجاه، وإن كان يصب في فكر مدرسة ما بعد الحداثة، 

األشكال المعمارية وتطعيمها بمعالم " قطرنة"و التي سعت إلى 

محلية تظهر الخصوصية للفرد والجماعة، وتشبع الحاجات 

تعتبر أيضا مساهمة في اليقظة المعمارية الشاملة الجمالية، فإنها 

في العالم العربي واإلسالمي، و التي تشجعها منظمة 

  .منذ بداية السبعينيات " اليونيسكو"

  

  الخصائص التراثية للمدن الجزائرية العتيقة.3

في البداية، يجب اإلشارة إلى أن تحديد الخصائص التراثية 

لعربية اإلسالمية ـ ليس باألمر للمدن الجزائرية ـ ككل المدن ا

 الهين، بل يحتاج إلى دقة في المالحظة وكثيرا من التركيز،

عانته من التشويه جراء قرن ونصف من  وذلك لكثرة ما

  .االحتالل

فألول وهلة ال تدرك بأنك أمام كنز معماري تحجبه عمارة 

غريبة انتشرت في جسم المدينة من جراء مخططات عمرانية 

و كل هذا يعبر عما . قة لها بالمكان وال بالمحيطصماء ال عال

  .عانته عمارتنا خالل قرن ونصف من االحتالل

فإمعان النظر، والتفحص الجيد يسمحان للمختص بإدراك أن 

المدينة العتيقة تتمتع في شتى مناطق الجزائر بخصائص تشترك 

في كثير منها مع المدن العربية اإلسالمية والتي نوجز البعض 

  :ا في ما يليمنه

وهو مكون من . شكل نسيجا معماريا كثيفا و متماسكا .1

متكاتفة ومتراكبة في اشكال متناهية ) منازل(وحدات 

 الدقة والمهارة؛

كما . طرقات و ممرات محدودة ومحددة من حيث الحيز .2

 أنها مناسبة لمقياس اإلنسان الذي هو محور التصميم؛
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مختلفة لمكونات بين األبعاد ال) Adéquation( الموائمة  .3

 المجال الفيزيائي من عرض للطريق وارتفاع للمباني؛

التداخل الظاهري للمباني مما يعطي واجهات بسيطة في  .4

و . عناصرها المعمارية وغنية من حيث تنوع األحجام

عن ) F.L.Wright( مقولة ىيجب هنا أن ال ننس

نوع من الغموض لإلدماج "العمارة بكونها 

 Polémique pour l'intégrationالثقافي

culturelle"،1  

اعتماد لغة بصرية وجمالية مفهومة ذات مفردات  .5

معمارية بسيطة ومتداولة تجدب الناظرين وتعكس 

  .المهارات والحرف السائدة

  

  البحث عن الهوية. 4

ال يعني البحث عن الهوية في المدينة الجزائرية بصفة عامة، و 

 -  كما يبدو لنا- التحديد في نسجها العمرانية العتيقة على وجه

، بحيث يصبح )Nostalgie(نوعا من التقوقع المفعم بالحنين 

بعد ذلك عائقا في وجه التجديد والتمدن و المعاصرة في ظل 

  .عولمة تجتاح كل الميادين

فالهدف األساسي في هذا البحث يكمن في محاولة مقاومة 

ها البيئي التغريب الذي أفقد مدننا خصوصيتها العمرانية وطابع

المتميز، من جراء ما جرى في هذا الميدان من تقليد ال مدروس 

وعشوائي من طرف المغلوب للعمران والعمارة الغربية بصفتها 

و قد تم كل ذلك في محالة لاللتحاق بركب . 2من ملكيات الغالب

التمدن ومواكبة العصر ودون االلتزام بقواعد وأصول معروفة 

  .ران األصيل و المتطلبات الجديدةتكون حلقة وصل بين العم

فإذا تأملنا جيدا النسيج العمراني المنتج حديثا في مدينة المسيلة 

ذات الحجم المتوسط و التي تقع في بوابة الصحراء ومثله في 

مدينتي عنابة أو سكيكدة الواقعة على ساحل البحر المتوسط أو 

الحظ مدينة بشار الواقعة في الجنوب الغربي للبالد، فلن ن

ففي كل مرة نجد أنفسنا . إختالفات جوهرية وتغييرات كبيرة

                                                           
1 CH. JENKS Mouvements modernes en Architecture eds 
A+Recherches liége1973. 

استعمل هذه العبارة ابن خلدون في مقدمته وعبر عنها مالك بن نبي و آخرون بصيغ . 2
  مختلفة

أمام برامج سكنية و مشاريع عمرانية متماثلة تمثل ترديدا 

 مسكن، 100 مسكن، 1000(ألرقام ال هوية وال معنى لها 

  ).الخ... مسكن400 مسكن،500 مسكن، 600

ويالحظ المختصون اليوم وجود بعض المحاوالت هنا وهناك 

فردات من التراث العمراني والمعماري مثل القباب رة مالستعا

واألقواس و الساحة وسط الدار وغيرها، وذلك بغية إعطاء 

فإذا كانت . اإلنطباع باالنتماء الحضاري و التمسك باألصالة

هذه العملية محمودة، فإنها تبقى غير كافية لضمان حلقة الوصل 

اري وإنتاج المفقودة بين موروثنا التراث العمراني و المعم

ومن هنا فإن السؤال الجوهري و الذي . المجال السوسيوفيزيائي

  .ينبغي طرحه هو ما المطلوب ؟

  

  المشروع العمراني والهوية. 5

 Projet(انطالقا من السؤال السابق ومن المشروع العمراني

urbain ( الحالي، القائم على الثنائية المتمثلة في المخطط

ومخطط شغل األرض ) PDAU(ير التوجيهي للتهيئة والتعم

)POS ( التي تتم صياغته وفق مبادئ العمارة الحديثة التي "

بموقفها السلبي تجاهلت الخصوصية اإلقليمية و كان ذلك من 

، فإن المطلوب هو إيجاد ميكانيزم لتطوير 3"أسباب نهايتها 

المدن وتوسيع نسجها العمرانية بطريقة تتالئم مع الظروف 

لبيئة المحلية من جهة ، والتقنيات الحديثة اإلجتماعية وا

  .المستعملة في البناء والتعمير من جهة أخرى

 و يعني هذا القيام بالمزاوجة بين استخدام مواد البناء الحديثة و 

بعض القواعد المستجدة في العمارة والتعمير دون التخلي عن 

و ته، صال و أ لمجتمعا و العناصر التراثية المعبرة عن هويـة

المدن القديمة تركيب " التي عبر عنها أحد الباحثين قائال بأن 

نسيجها العمراني طابعه إنساني و عمارة أبنيتها تعكس بشكل 

هذا الميكانيزم . 4"واضح تنوع الفضاءات الداخلية و الخارجية 

ة و ـــد قوته األساسية من المعطيات الحضاريــيستم

  :للشروط التاليةو يستجيب  اإلجتماعية و اإلقتصادية،

                                                           
 03رفعت الجاردجي اشكالية العلمارة و التنظير البنيوي في مجلة الفكر العدد .  3
  17ص

 العمران  ذیب بلقاسم أثر الخلل االجتماعي على المجال العوراني دآتوراه الدولة في.   4
  76   ص2001بقسم العمارة جامعة قسنطينة 
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  اإلهتمام بكل مكونات النسيج العمراني القائم؛ 

  ؛ في التصميم و التخطيطالتمسك باألصالة 

  ؛ في هذا الميدانقلم مع المستجداتأالت 

 القابلة للتغيير و  العمرانية و المعماريةمعرفة العناصر 

   .)lnvariants(العناصر غير القابلة للتغيير 

أن نبتعد عن التوصيات الشكلية أن ينبغي علينا إذا أردنا  و

هناك إمكانية إلحياء التراث العمراني عما إذا كان ل ءنتسا

، القائم ل المشروع العمراني ظوالمعماري للمدينة الجزائرية في

   ؟ا الذي أشرنا إليه سابقو

هو  -  في نظرنا –  لإلجابة عن هذا السؤال، فأن المطلوبو

في و طاعالبعدين ال ن بينإتباع خطوات مدروسة تراعي التواز

العملي في عملية اإلحياء التي أن تندمج في المشروع القائم 

 : وفق الخطوات التاليةه لتكون جزءا من

  

  ديد األهدافحت.  1.5

يعني إحياء التراث الخاص بالمدينة الجزائرية إعادة اإلعتبار  ال

بوصفه هيكال يضم مجموعة من  ،) (cadre-bàtiلإلطار المبني

 التهيئة أدواتولكنه محاولة لخلق ميكانيزمات تمكن  شاطات،الن

والتعمير التي يقوم عليها المشروع العمراني الحالي من 

التجاوب قدر االمكان مع متطلبات عاملين متناقضين ظاهريا 

  : هما 

البعد الحداثي الذي يتطلب مسايرة للركب واإلنسجام مع  •

  متطلبات العصر؛ 

عو الى إحياء التراث والمحافظة البعد الثقافي الذي يد •

  .عليه

على هذا األساس ينبغي أن يحقق الترابط والتوازن المفقودين  و

بين متطلبات العمران المعاصر والبعد اإلنساني الذي تزخر به 

  .النسج العمرانية العتيقة في بالدنا

  

  حسن قراءة النسيج العمراني.  2.5

. ملية في غاية التعقيدتعتبر عملية قراءة األنسجة العمرانية ع

تحليل تيبومورفولوجي وفق ما حدده  فهي تقوم أساسا على

 بحيث يقوم على P. PANERAI(1(و آخرون فيليب بانري 

التفكيك والتركيب إنطالقا من مذهب مشهور هو المحافظة 

هذا األخير يقوم إعتبار المدينة  .والترميم للتراث الحضاري

  . من جهة أخرىمتحف من جهة و نسيج عمراني حي

 الى وحدات حضرية ةوتسمح هذه القراءة بتقسيم مجال المدين

مما يمكننا من رسم مخطط يبين كل حقبة ، حسب تاريخ اإلنشاء

  .تاريخية بوضوح وكذا مورفولوجية النسيج العمراني آنذاك

 Carte de( على القراءة بواسطة خريطة الدوام اعتمدناذا ف

permanence( من تصنيف األجزاء المكونة ، فإننا سنتمكن

للنسيج حسب األهمية المتأتية من قيمة الشواهد العمرانية 

وبذلك يمكن أن نتعرف على . 2الثقافية والمعمارية والتاريخية و

  :مايلي 

 وكذا ،ة للنسيج العمراني العامـوجية العاملالمورفو •

   . النسيجأقسام مورفولوجية كل قسم من

  .المكونات األساسية للنسيج •

  .أنماط السكن المختلفة •

  .مواد البناء المستعملة •

 .التعمير العناصر الجمالية من العمارة و •

ى العناصر القابلة للتغيير ل القراءة بالتعرف عو تسمح هذه

في ) Invariants( الغير قابلة للتغيير  أيةتوالعناصر الثاب

كذا تحديد طرق   و،مكونات النسيج العمراني العتيق من جهة

 و المنهجية الالزمة التي تمكن من إحياء التراث  المختلفةالتدخل

  .جهة أخرى ة عليه منظوالمحاف

 الى ثالثة، فإننا نكتفي ت درجات اإلحياء قد صنفت كانفإذا

الوظيفة،  باعتبارها عملية مترابطة ال فرق فيها بين الشكل و

                                                           
1 P. PANERAI, et autres, Eléments d'analyse urbaine édit  
DUNOD paris 1978, p91   
2 W.MENOUAR   Manuel pour la conservationdu 
patrimoine Architectural mineur IN receuil des Actes du 
Seminaire International Biskra 14-16 nov 2000. P256.  
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سمي بالدرجة ا فم .إرتباطا وثيقا ألن كل منهما مرتبط باألخر

 يعتبر ،لثة لإلحياء والتي تتعامل مع الشكل والوظيفة معاالثا

  .ةالمرتكز الحقيقي ألي تدخل في المدين

  تحديد كيفيات التدخل  .  2.5

بصفة عملية نرى أن التدخل يكون وفق الميكانيزم المصاحب 

الهدف هو محاولة نفخ  و. ألدوات التعمير كما اوردنا سالفا

قة كي تواصل مسيرتها وتساير الروح في النسج العمراني العتي

ويكون ذلك باستعارة بعض المبادئ . المتغيرات والمستجدات

واألسس التي تقوم عليها النسج لتوضيفها في االنتاج العمران 

  .والمعماري الجديد

وعلى هذا األساس، فنحن بصدد تحديد قواعد جديدة لمخطط 

بمعطيات ومتطلبات جديدة يجب أن ) pos(شغل األراضي 

رز في المخطط المرجعي المتمثل في المخطط التوجيهي تب

و يتعلق األمر بإلزامية تبني  ).PDAU(للتهيئة والتعمير 

القائمة ، و أخذ مكونات هذا  مخططات إلحياء النسج العمرانية

  .النسيج في الحسبان عند الشروع في أي توسع مستقبلي

و بصفة عملية يجب أن ينص مخطط شغل األراضي في حالة 

األولى على تبني عملية إلعادة الهيكلة أو الترميم أو إعادة وفق 

أسس ثابتة تحافظ على بعض المبادئ كالتدرج المجالي و 

سيج العمراني نالحرمة و ضمان توزع الظالل و الضوء على ال

 .إلخ… بشكل مدروس و توفير الوقاية من الرياح غير المحببة 

 ،دةــ الجديينة التحسكما تمكن من إدخال بعض العناصر

كالصرف الصحي و اإلنارة و الغاز و ضمان المتطلبات 

الوقائية و الصحية كصرف القمامة و السماح لإلسعاف بالتدخل 

  .و الوصول الى أبعد النقاط

و يضمن المخطط في الحالة الثانية متطلب التوسع مع احترام 

األندماج في المحيط المجاور و تحقيق األستمرارية و تلبية 

ات ظ بعض المالحتو قد حدد. لمتطلبات األجتماعية كالحرمةا

  :يلي الموجهة للتصميم كما

األستفادة من الموقع و مكوناته للتجاوب قدر األمكان مع  •

 متطلب الحرمة؛

 ضمان التدرج المجالي كلماكان هناك إمكانية؛ •

 لضمان التفاعل )انتقالية  ( خلق مجاالت وسيطة •

 وعات الكبرى؛اإلجتماعي الغائب في المجم

ركية حا لخلق ــمتوازن توزيع التجهيزات توزيعا •

ن الحاجة  ماللقاأل وتشجيع التبادل داخل النسيج و

 للنقل؛

 من الناحيتين المورفولوجية و االستمراريةضمان  •

 التيبولوجية للنسيج؛

ر في بعض العناصر المعمارية المتجاورة ظإعادة الن •

، الشرفات على مستوى توى الواجهات وــعلى مس

ة في كثير من الحاالت و خاصة ـالتي تبقى بدون وظيف

يمكن استبدالها  فهذه األخيرة .في المجموعات الكبرى

لكنها بعناصر لها نفس الدور من الناحية الشكلية و

  .ايفيوظ ا عنهةمختلف

 

  الخالصة 

يقوم على الحلول   التراث العمراني و المعماري الإحياءإن 

 المذاهب الحديثة في العمارة و أفكارتها المستوردة التي جسد

مة تصور طبيعي ئالتعمير، والتي جاءت في شكل نماذج قا

ومن هنا أهملت هذا . بيولوجي وآلي لإلنسان ومحيطه العمراني

. األخير في أبعاده الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية و الروحية

عواطف كما أن األحياء ال يقوم على أفكار مفعمة بالحنين وال

دة إطالة عمر النسيج العمراني أو العنصر ـوالتي تحاول جاه

  . المعماري قدر اإلمكان

إن اإلحياء الحقيقي وكما نراه يقوم على التصوير ميكانيزمات 

 أو المحافظة على ما/ و المعماري وإلنتاج المجال العمراني 

مثل هو قائم منه يتأقلم مع المشروع العمراني القائم حاليا ،و المت

  .في مخطط شغل األراضي ومخطط التوجيهي للتهيئة التعمير
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