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ش مالّالغربيّالت ونسيّوُأديَرّمنِّقَبِلّإدارةّالت عميرّبوزارةّلاّلجهةُأْطِلَقّدليلّالخصوصي اتّالمعماري ةّ 
 .الت جهيزّّواإلسكانّوالت هيئةّالترابي ة

ّ:وُيَمثُِّلَهاّّّ
ّــّمدير:ّ منجي العرفاويّالسي د -  الت عميرّإدارةّمهندسّمعماريّعام 
ّمديرةّالمشروعّـــّمهندسّمعماريّرئيس:ّ زرزريال ساعي حكيمةالسي دةّ -
ّالقيادةعضوةّفيّلجنةّّـــّمهندسّمعماريّرئيس:ّ أمينة جغامّالسي دة -
ّرئيسّّمعماري:ّ سلمى القبجيالسي دةّ -
ّّرئيسّّّمعماريمهندسّ:ّّأنيس الدب اكالسي دّ -

ّمنّ ّ:وّقدّأشرفّعلىّهذاّالعملّكل 
ّمديرةّسابقةّإلدارةّالت عميرّ-مهندسّمعماريّعامّ :ّ روضة جباري العربيالسي دةّ
ّــّمديرّسابقّإلدارةّالت عمير:ّ ن عيسىفتحي بالسي دّ  مهندسّمعماريّعام 

ّاْحَتَضَنهّ ّ:ّّالذيُّيَسيُِّرُهُّمؤسُِّسهُّ "أوداك"الدراسات   مكتبوقدّجاءّهذاّالعملِّنتاًجاّلعملَّجماعيٍّ
 قائد الفريقّـــّّّمهندسّمعماريُّمخط طّمدنّ:ّفاضل اإلمامالسي دّ
ينالعملّمنّّفريقّويتكو ن ّ:اآلتيّأسمائهمّّوّالخبراءّالُمختص 

 ّبالمدرسةّالوطني ةّللهندسةّالمعماري ةأستاذةّمساعدةّـــّّمهندسّمعماري:ّ فردوس بالقاضيالسي دةّ -
 مهندسّمعماري:ّّأيمن رزيقالسي دّ -
ّفيّعلمّاالجتماع:ّمحمود عبد الس المالسي دّ - ّمختص 
ّرسةّالوطني ةّللهندسةّالمعماري ةبالمدمساعدةّـــّأستاذةّّمهندسّمعماري:ّحياة بدرانيّآلنسةا -
اّالتَّنسيقّالعلميّفقدّتول تّالقيامّبهّ ّ:أم 

ّوالمعمارأستاذةّمساعدةّبالتعليمّالعاليّّمهندسّمعماري:ّفردوس بالقاضيالسي دةّ ةّفيّتاريخّالفن  ّ.مختص 
ّمنّفيّالمعطياتّوّالتدقيقّّوَتَولَّىّالُمتابعة ّ:العلمي ةّللدراسةُّكلَّ

,ّمهندسّمعماريُّمدر سّبالمدرسةّالوطني ةّللهندسةّالمعماري ةّوالت عميرّبتونس:ّّوريقصالهشام السي دّ -
 .ُعضوّبلجنةّالمتابعة

ّ.المتابعةُعضوةّبلجنةّّـــّبالمعهدّالوطنيّللتراثّرئيسّمهندسّمعماري:ّعزيزة ميالدالسي دةّ -
ّ:إلىالعربي ةّّباللغةالنسخةّوقدّعهدتّمهم ةّترجمةّوصياغةّ

ّبالمدرسةّالوطني ةّللهندسةّالمعماري ةأستاذةّمساعدةّّـــّمهندسّمعماريّ ّ:طبجينجوى السي دةّ -
ّوُمعالجةّالوثائقّالمرسومةّأعضاءّنوقامّبرقم ّ":أوداك" الدراسات مكتبةّالنص 

ّّ.ّباللغةّالفرنسي ةّوالعربي ةّصياغةّومعالجةّالنصوصّ:ّنائلة بن حمودةّالسيدةّ -
ّّ.سومّوالخرائطمّالرّ تجسيّ:ّفاتن بالعربيّالسيدةّ -
 .ةّفيّالجغرافيامختصّ ّ:ّعربية عي اديّّاآلنسة -

 .مخط طّمدن:ّّناجح بن يونسّالسي دّ -





 ونسيالتّ ّالغربيّماللشّ ا لجهةّالمعماري ةّاتالخصوصيّ 

 

 

 -   5  -                                                                                                                              "أوداك" مكتب دراسات  

 

 
 

RESUME 
 
 

 
Les spécificités architecturales 

du Nord-Ouest Tunisien 
 
 
Le présent ouvrage traite des spécificités 
architecturales du Nord –Ouest Tunisien. 
L’étude a permis de relever quatre zones 
architecturales homogènes : 
- La zone architecturale antique 
composée en deux sous zones comprenant 
les sites et les villes Antiques, 
- La zone architecturale médinale 
composée de médinas et des villages de 
crêtes,        
- La zone architecturale rurale, 
- La zone architecturale de la période 
coloniale répartie entre l’architecture des 
villes  et l’architecture des fermes. 
Le répertoire est présenté sous forme de 
tableaux structurés sur la base du concept 
de l’intégration de l’homme dans son milieu 
naturel. Cette intégration est étudiée 
suivant trois grandes thématiques : 
l’intégration urbaine, l’intégration 
architecturale, et enfin l’intégration 
technique. Cet ouvrage comporte 
également une partie consacrée à la 
conservation du patrimoine.  
Mots clés : spécificités, architecture, 
homogène, architecture médinale, 
architecture rurale, architecture coloniale, 
répertoire, intégration architecturale, 
intégration urbaine, intégration Technique. 
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  المعماري ة لجهةالخصوصي ات 
 مال الغربي التونسيالش  

 
ّالبحث ّّدراسةّيتناولّهذا جهةّبالخصوصي اتّالمعماري ة

ّالتّ الشّ  ّالغربي ّونسيمال ّالدّ . ّمك نت ّتحديدّوقد ّمن راسة
ّ:تجانسةأربعّمناطقّمعماري ةّمُّ

يّتنقسمّبدورهاّإلىّالمنطقةّالمعماري ةّالقديمةّوالتّ  -
 .علىّالمواقعّوالمدنّالقديمةّمناطقّتشتمل

ّالمَّّ - ّالمعماري ة ّوالتّ يَّّينِّدِّالمنطقة ّمنّة ن ّتتكو  ي
 .والُقرىّالجبلي ةّالت اريخي ةالمدنّ

 المنطقةّالمعماري ةّالريفي ةّ -
ّالمعماري ة - ّاالستعماري ةّّالمنطقة ّللفترة الر اجعة

ّومعمارّوالتّ  ّالمدن ّمعمار ّعلى ّتشتمل ي
ّّ.الفالحي ةّيعاتالضَّّ

ّةِّوْفقََّلّكَّهذاّالد ليلّوِصيَغّعلىّهيئةّجداولُّمَهيّّْدِّمَّوقدّقُّ
ّتناولّ.ّمفهومّاندماجّاالنسانّفيُّمحيطهّالط بيعي وقدّتم 

االندماجّ:ّرىّْبّكُّّمحاورَّّةِّالثَثِّّوْفقَّهذاّاالندماجّودراستهّ
ّ.العمرانيّواالندماجّالمعماريّوأخيراّاالندماجّالت قني

حافظةّعلىّللمَُّّصّمُّخصِّّسكماّيحتويّهذاّالبحثّعلىّقِّ
ّ.راثالتّ 

ّخصوصي اتّ:الكلمات المفاتيح ّمعمار, ّ,جانسُمتَّ,
ّالعَّ ّالُمدن ّتيقةمعمار ّريفي, ّمعمار ّللفترةّ, ّراجع معمار

ّاالستعماري ة ّدليل, ُّعمّْ, ّرانياندماج ّمعماري, ,ّاندماج
ّ.اندماجّتقني

ّ
ّ
ّ 
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 مقد مة
ّتأثيرهاانعكسّّعد ة،حضاراتّّبَّعاقَُّتّّالعصور،عبرّّالتونسي ة،عرفتّالبالدّ

ّالذّ  ّوالمتنو ع ّالثري  ّوالمعماري ّالعمراني ّالمشهد ّعلى ّشاهداّّيعتبري اليوم
فاعيّشت ىّمنهاّالماد يّوالمناخيّواالجتماعيّوالدّ ّمعطياتمعّمّأقلُّعلىّالتّ 
ّضغوطاتّوّ.إلخّوالس ياسي،ّوالت قني ّّهي ّعبر ّواختلفت ّالزمانّتباينت
ّ.والمكان

(ّونسيمالّالغربيّالتّ جهةّالشّ )رسّفيّهذاّالد ليلّي ةّبالدّ ِنّعّْث لّالجهةّالمَّمَّوتُّ
منتوجّعمرانيّومعماريّإلرثّلهّماّبّتزخرزءاّهام اّمنّالذ اكرةّالجماعي ةّجُّ

ّ ّخ0333َّّيفوق ّالزمن ّمن ّتّْل فَّعام ّّحضاراتّ ه ّوبونيقي ة)شت ى -بربري ة
ّ ّالخّإسالمي ة-وعربي ةقرطاجي ة ّلألجيالّ.( ّإلهام ّمصدر ّمنه ّيجعل مم ا

ّ.القادمة

ّاعّْ ّيَّوعلى ّاالرث ّلهذا ّالُمناسب ّاالستغالل ّأن  ّالتَّسّْتبار ّحتما ّلُّحَّسَّتوجب
ّ ّأفضل ّّوُخُصوصي اته،ّاتهإلمكانيّ بمعرفة ّمُّّجهة،من ّمعّوضرورة الءمته
ّالرّ  ّالحاجي ات ّاهنة ّجهة ّّأخرى،من ّبد  ّال ّالعملكان ّتعميقّّمن على

ّتخصُّّال ّالتي ّوالمعلومات ّالمعطيات ّجل  ّبجمع ّوذلك ّحوله ّمعارف
ّ ّحت ى َّّيتسن ى،الموضوع ّمرحلة ّالوثيقةّّالحقة،في ّمقام ّيقوم ّدليل إعداد

ّ.عي ةجَّرّْالمَّ

ّ ّمجل ة ّمن ّالمشر ع ّحث  ّقد ّتّ الو ّأخذّّعميروالتّ ّالترابي ةهيئة ّضرورة على
ّاالعتبارالخصّو ّبعين ّالجهوي ة ّّصيات ّإعداد ّالعامّ النّ عند للبناءّّظام

ّ.منّالمجل ةّالمذكورة82ّالفصلّالمنصوصّعليهّفيّ

ّّو ّالتّ مُّّاندرجتقد ّإدارة ّالتجهيزّواإلسكانّوالتّ بادرة ّالترابي ةّعميرّبوزارة هيئة
ّالدّ  ّمن ّسلسلة ّإعداد ّاقترحت ّحيث ّاإلطار ّهذا حولّّراساتفي

ّالمعماّر ّالخصوصي ات ّجهات ّلمختلف ّّالبالد،ي ة تكوينّّبهدفوذلك
ّتُّ ّاألدل ة ّمن ّالمراجعّّعُّوضَّمجموعة ّبمثابة ّلتكون لين ّالُمتدخ  ّذم ة على

ّ.دةّعلىّتصميمّوتنفيذّومتابعةّمشاريعّاإلنشاءّوالبناءساعِّالمُّ

َّسَتْنَضافُّ ّإتمامها ّالوثائقّّدراسةّكلّ ّوبمجر د ّبقي ة ّإلى ّجهة ّبكل  ة خاص 
ّ ّميداالمرجعي ة ّالت عميرفي ّالمُّلّن ّذم ة ّعلى ّّلينتدخّ تكون ّ.المجالفي

ةّمنسَّحيثّ ّ:ُتمك نّخاص 

ّالذيّجاءوثناّالعمرانيّوالمعماريّلّوأعمقّلمورُّضَّضمانّمعرفةّأفّّْ-
ّيَّلمَّّاجاَتّنِّ ّالتّ سار ّطول ّعلى ّيُّمتد  ّمم ا ّاريخ ّمن هذهّبّعريفالتّ مك ن

 .يمهامِّعّْوتَّّعلوماتالم
 .تطو رهّالر اهنلتب عّوتَّالقيامّبفحصّلتراثناّالمعماريّّ-
لينّفيّتوفيرّمجموعةّمنّاألدل ةّالمرجعي ةّتُّّ- وضعّعلىّذم ةّالمتدخ 

ّيُّّ,المجال ّعمراني ةّمم ا ّحماية ّتحقيق ّمن  مك ن
ّتَّ ّالمُّسّْومعماري ة ّمع ّثقافتنا ّمن ّجذورها ّاآلنّتمد  ّفي  حافظة

 .نيبّْموروثناّالمَّلّممي زةقاليدّالعلىّالتّ ذاتهّ

ّ

ّالوزارةّسبقّوأنّأتم تّمنذّسنةّوتجدرّاإلشارةّإ إعدادّدراسة8330ّّلىّأن 
ّالمجالّتعل قتّبمنطقةّجنوبّالبالدّواشتملتّعلىّ نموذجي ة ّفيّهذا رائدة

(ّتوزرّوقبل يّوقابسّومدنينّوتطاوينّوجزءّمنّواليةّقفصة)ّوالياتّتِّّسِّ
ّبهذهّالجهةضَّمم اّأفّْ ّ.ّّىّإلىّإعدادّدليلّخاص 

ّالتَّ ّهذا ُّنشر ّوُوزِّريقّْوقد ّومؤس ساتّر ّبلدي ات ّمن لين ّالمتدخ  ّجل  ّعلى ع
ّ.إلخّالُمهندسين،جامعي ةّوعمادةّ

ّإصدارّدراسةّثانيةّاهتم تّبالخصوصي اتّالمعماري ةّّ,8332وفيّعامّ تم 
ّالشّ  ّأيّوالياتّتونسّالكبرىمالّالشّ لجهة تونسّوبنّعروسّ)ّرقيّللبالد
 .ّوالوطنّالقبليّوزغوانّوبنزرت(ّوبةوأريانةّومنّ 

ّالدّ وقدُّأْدِرَجتّدراسةّالمدينةّاألندلسي ةّالمُّ ليلّنظراّورسكي ةّتستورّفيّهذا
ّ.ّالد رسالس ائدّبجهةّّالمعماريّ ّعِّابَّصائصهاّمعّالطّ تقاربّخَّّلثبوتِّ

تّالوزارةّإلىّإطالقّدراسةّللخصوصي اتّدَّمَّعَّّالَتَمشِّي،واصلّلهذاّوفيّتَّ
بوالياتهاّاألربعّباجةّوجندوبةّوالكافّمالّالغربيّللبالدّالمعماري ةّلجهةّالشّ 

علىّغرارّالمدنّالعتيقةّبالكافّ)راسةّالمراكزّالتاريخي ةّلّالدّ مَّشَّْتّلِّ.ّوسليانة
ّوتبرسق ّوباجة ّالجهةّوالمعمار( ّبشمال ّيعودّالس ائد ّالفترةّّوال ذي إلى

ّّوّاالستعماري ة ّوفرنانة ّدراهم ّكعين ّالمنجمي ة ّ(وتاجروينّالجريصة)المدن
ةّّتفَّرِّالتيّعُّّو ّ.فّالمائلةقُّباستعمالّواسعّللقرميدّاألحمرّواألسّْخاص 

ّالدّ  ّهذا ّبالخصوصي اتّّالث الث،ّلِّّحَّيأتيّفيّالمَّّالحاليّليلوبماّأن  فسيهتم 
ّالشّ  ّلجهة ّوسيضَّالمعماري ة ّالغربي ّالتطو رَّّعُّمال ّاعتباره ّالعمرانيّ ّفي
ّاالقتصاديّ  ّالذّ ّواالزدهار ّبعضّمدن ّبفضلّموقعهاّإمّ ّالجهة،يّتشهده ا

ّساحلي ة ّكمدينة ّطبرقة)ّالجغرافي ّلقُّ( ّالكبرىأو ّتونس ّمن  (ّباجة)ّربها
 ...(.ّإلخّوالكاف،ّالدماءّغار)ّدودي ةأوّألن هاّمدينةّحُّ

ّسَّ ّالوظائفّكما ّذات ّالحديثة ّالعمراني ة ّالمناطق ّلدراسة ّاالهتمام ه يتوج 
ستشفاءّبالمياهّالحارةّوسياحةّواّصناعة)دماتي ةّالجامعي ةّأوّالسكني ةّأوّالخَّ

ّ.(ّإلخّرياضي ة،وتجهيزاتّ

ّمُّ ّإن  ّمنّالمبانيّوالمساكنّّمالّالغربيّقدّحافظتّعلىّعددّ الشّ ّنَّدُّثم  هام 
ّتُّ ّبحثّ ثِّّمَّالقديمة ّمجاالت ّوالعمرانّل ّالعمارة ّميداني ّفي حيثّّ.واسعة

ّمَُّّتَمكِّن، ّالمُُّّدِرَست،تى ّوتطوير ّتحسين ّالمعرفيمن ةّأثريّ ّمواقع)ّستوى
ّالطّ  ّذات ّالمدن ّوبعض ّقديمة ّاإلسالميّوأنسجة ّالعربي  ابع

دنّالعتيقةّباجةّوالكافّمعلىّغرارّال(ّ.إلخّ,ابعّاألندلسيّالمورسكيأوّالطّ 
ّ.إلخّوتستور،وتبرسقّومجازّالبابّ

ّاتَّّلكن، ن ّّمَّسَّوا  ّفإن  ّباالستمراري ة ّعد ة ّلقرون ّبالجهة ّالمعماري المنتوج
سي ماّمعّظهورّأنسجةّعمراني ةّجديدةّّحماية،الالقطيعةّالكبرىّطرأتّزمنّ

ّشَّ ّوهيكلتهاّعنّالمدنّالعتيقةّعلىّغرارّما مدنّّهُّْتّدَّهِّمختلفةّفيّنظامها
 ّّّّ.وطبرقة،ّإلخكجندوبةّوسليانةّ

 









 ونسيالتّ ّالغربيّماللشّ ا لجهةّالمعماري ةّاتالخصوصيّ 
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I   راسة تقديم الد 
1.I    راسةإطار الد 

ّالدّ  شرعتّيّالتّ ّالدراساتلةّمنّليلّضمنّسلسيندرجّهذا
ّالتّ ّفيّإعدادها ّالترابي ةّجهيزّواإلسكانّوالتّ وزارة ّحيثهيئة

وصي اتّصُّتّإلىّإعدادّمجموعةّمنّاألدل ةّحولّالخُّدَّمَّعَّ
ّالتونسي ةّوذلكّباالستنادّإلىّ ّالمجموعاتالمعماري ةّبالبالد

ّالكبرى ّالطبيعي ة ّالدّ . ّهذا ّبالخصوصي اتّويهتم  ليل
ّ ّالشمالّالغربيّالتّ المعماري ة تشتملّعلىّالتيّونسيّلجهة

أربعّوالياتّهيّالكافّوباجةّوجندوبةّوسليانةّوذلكّوفقاّ
ّالتّ للضّ  ّإدارة ّوضعتها ّالتي ّالمرجعي ة ّبوازرةّوابط عمير
ّ.جهيزالتّ 

2.I    راسةاألهداف العام ة للد: 

ّالدّ  ّهذا ّالتَّيهدف ّإلى ّالخصوصي اتّعرُّّليل ّعلى ف
ّالشّ  ّلجهة ّالتّ المعماري ة ّالغربي ُيمث لّّحيثّ.ونسيمال

ّخ ّنموذجا ّالجهة ّبهذه ّمحيطصّ االمعمار ّفي ّلالندماج هّا
ّيكشفّعنّالبُّّنطلقّأثرّ فهوّمنّهذاّالمُّّالط بيعي ىّنَّمادي 

ّتُّ ّالتي ّبالجهةاألساسي ة ّاالجتماعي ّالنظام ّفّهيكل ّأن  نجد
ّ.ّوبساطتهمي زاتهّوضوحهّمنّأبرزّمُّ

ّأن ه ّعقودّ,ونالحظ ّعد ة ّومنذ ّوالّ, ّالمباني ّطبيعة ّتُعد لم
ّقُّموّْتَّ ّتعبيراتها ّوال ّالبنيوي ّنظامها ّوال عينّبّتأخذعها

لمبنىّكطبيعةّالتربةّوالمناخّاّمحيطاالعتبارّخصوصي اتّ
هذاّباالضافةّ.ّأوّنمطّالحياةّوالمستوىّاالقتصاديّللسك ان

ّلُّ ّما ّتَّوحِّإلى ّمن ّظ ّردٍّ ّالتجم عاتّفي ّلدى ّالحياة نوعي ة
ّأوّاالنساني ةّسوا ّالتراثّالقديم ّمع ءّكانّذلكّفيّتعاملها

ّ.والنمطي ةّّالُمهي ئةلدىّتهيئةّاألحياءّالجديدةّ

ّ ّتم  ّفقد ّبذلك ّتوجيه ّبالخصوص ّالمعمارّإاالهتمام لى
ّوبُّ ّأشكال ّأن  ّباعتبار ّوالجهوي ّالمبنيّالتقليدي ّإطاره نى

ّللتّ  ّنتاجا ّالُمختلفةّجاءت ّاالنسان ّتطلُّعات ّبين وزان
ّبهالذّ ّومحيطهّالطبيعي  .يّاستقر 

 

 

ّ

 : قسيم المعماريالت   -أ

ّالمعمارّبهاّأُّ ّالعصورَّّأّشِّنّْكشفّتاريخّالجهةّأن  علىّمر 
غيرّأن ناّنالحظّّ,علىّبقاياّمبانيّقديمةّفيّنفيّللماضى

ّللفترةّ ّالر اجع ّالعمراني ّالنسيج ّفي ّالتواصل ّمن نوعا
 .ّاالسالمي ة

فهوّتوف رّالتجانسّرتبطاّبمُّ"ّالجهةّالمعماري ة"ويبقىّمفهومّ
ّ ّوالمُّّنتيجة ّالتاريخي ة ّاالجتماعي ةّللظرفي ات عطيات

ّ.الممي زةّللجهةّالقتصادي ةّوالطبيعي ةاّو

 : المعماري الجانب -ب

ّإلى ّالبحث ّهذا ّّسيتطر ق ّإلىاسّْالمعمار الهيئةّّتنادا
ّالدّ  ّللمبنىّواالنتظام ّحيثّيرتبطّالخارجي ة اخليّلفضاءاته

ّوث ّاألخيرّارتباطا ّبنوعي ةّالنّ هذا شاطاتّالتيّيحتضنهاّيقا
ّ.المبنىّوطبيعةّبرنامجهّالوظيفي

 :ليل المعماريالد  -ج

عليمي ةّوالمرجعي ةّحيثّليلّبدورّالوثيقةّالتّ هذاّالدّ ّعُِّلّطَّضّْيَّسَّ
المنتوجّالمعماريّبجهةّّعَّوُّّنَّةّتَّرَّسَّّيَّقد مّبصورةّواضحةّومُّيُّسَّ
ّالتّ الشّ  ّالغربي ّونسيمال ّهذ. ّمن ّله ّالمُّوسيكون نطلقّا

ّبالنّ  فهوّبعيدّ.ّسرهفعّللمجتمعّبأفاعلي ةّحيوي ةّترجعّحتما
ّمُّ ّقانون ّعن ّالبعد ّالمُّزِّلّْكل  ّلألطراف ّمجالّم ّفي لة تدخ 

ّ ّولكن ه ّوالعمران ّمَّسالمعمار ّالمرجعي ةّالدّ ّامَّقَّيقوم راسة
ّالتَّ ّتأطير ّمنها ّبالجهةّنَّالهدف ّالمعماري ّالمنتوج ّفي و ع

ّعلىّالخلقّواالبداعّعندّحُّيَّامّاللهِلّّدرّ صّْمَّّلعبّدورّو ث 
ّ.ّّتصميمّوتصو رّمنتوجاتّمعماري ةّجديدة

ّّّّ 

3.I    سةار د  المنطقة 
ّالدّ  ّهذه ّبالخُّتهتم  ّالشّ راسة ّلجهة ّالمعماري ة مالّصوصي ات

ملّعلىّأربعّوالياتّهيّالكافّتَّشّْتَّالت يّّونسيّالغربيّالتّ 
ّ.وباجةّوجندوبةّوسليانة

ّ
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جهةّالشمالّالغربيّّ:منطقةّالدراسةّ  

ّيَّ ّجهة ّالغربيالشّ ُحدُّ ّالجزائري ةّّشماالًّّحرالبَّّمال والحدود
ّغربًّ ّجنوبًّالتونسي ة ّالتونسي ة ّوالظهري ة ّاا ّسِّ. ّبها ّوُتحيُط تُّ
ّمن ّوالجنوب-مالالشّ ّجهاتّواليات ّوالش رق شرقّ-شرق

سةّادّرالمتدُّّمنطقةّوتَّ.ّوبةّوتونسّالكبرىبماّفيهاّوالياتّمنّ 
ّمساح ّتُّعلى ّة ُّيعادل0.6.3.333ّّناهز ّما ّأي هكتار

ّللبالد03.2%ّ ّالُجملي ة ّالمساحة ّمن ّالجدولّ. ح ويوض 
ّّ:ّقسيماتّاإلداري ةّبالجهةاليّالتّ التّ 

 

 الوالية  اتعتمدي  الم  
ّالشمالي ة ّباجة ّالجنوبي ة, ّباجة ,ّعمدون,

ّقبالط ّالباب, ّمجاز ّنفزة, ّتبرسق, ,ّتستور,
 تيبار

 باجة

ّطبرقة ّدراهم, ّعين ّفرنانة, ,ّبوعوانّبلطة,
ّبوسالم ّالجنوبي ةّجندوبة, ,ّ ,ّالشمالي ةجندوبة

 ّغارّالدماء,ّوادّمليز
 جندوبة

ّنبر ّيوسف, ّسيدي ّساقية ّالغربي ة, ,ّالكاف
,ّتاجروين,ّهمانيالدّ ,ّالس رس,ّالكافّالشرقي ة

ّالجريصة ّالقصور, ّالخصبة, ّالقلعة قلعةّ,
 .سنان

 الكاف 

ّبوعرادة ّقعفور, ّبورويس, ّالشمالي ةسل, ّ,يانة
ّالجنوبي ة ّسليانة ّبرقو, ّكسرى, ,ّمكثر,

 .ّالعروسة,ّالروحي ة
 سليانة

 

 
 
 

 لجهة الشمال الغربي قسيم اإلداريخريطة الت  

 

ّ
ّ

ّجهة ن ّالشّ ّتتكو  ّثالثّوحدات ّمن ّالغربي تضاريسي ةّمال
ّوهي لّ : ّالشّ 1ّالت ّالغربي ّومُّ)مالي ّخمير ّعدقّْجبال )ّ والتل 

 ّ.ّواقعةّبجنوبّوجنوبّشرقّالجهةوالظهري ةّال2ّالعالي
 

4.I      راسةمراحل الد: 
ّ:اليراسةّإلىّثالثّمراحلّتتوز عّكالتّ مّالدّ سَِّقّْنّتَّ

 ّالمُّّ:المرحلة األولى ّالطيبولوجيّطياتّوالتّ عّْجمع حليل
ّ.ةساوالمورفولوجيّلمنطقةّالد ّر

 ّمعماري ةّ: المرحلة الث انية ّجهات ّإلى ّالمنطقة تقسيم
عدادّالمُّ ليّللد ليلتجانسةّوا  ّ.مشروعّاألو 
 ّالبحثّالرّ : المرحلة الث الثة ّالتيّتهم  اهنّوهيّالمرحلة

ّ ّللد ليل ّالنهائي ة ّالصيغة ّفي ّوتتمث ل لجهةّالمعماري
 .ونسيمالّالغربيّالتّ الشّ 

                                                           
1
ّتواصُُّيّ   متد ّجنوبّالمغربّوتَُّّأّشَّنّّْلجبالّاألطلسّالتيّتَّاًلّعتبرّالتل 

ّغرب ّامتداداتّكبرىّوفقّات جاه ّشرق-علىّهيئة .ّ ّالتل  ّهذا ويظهر
ّ.تونس-بالبالدّالتونسي ةّفيّشكلّالت ضاريسّالواقعةّشمالّخط ّتالة

2 ّالشّ ّ  ّالتل  ّبه ّونعني ّالوحشّ المالي ّوهو ّالثّ رقي ّللتلّ دة بنزرتّ)الثة
ّ(ّوتونسّالكبرى ّ.الجهةّالمعني ةّبالد رستبعاّلذلكّفالّيخص 
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5.I     ص  "ي  ه وم  ف  تعريف م   "ي ة المعماري ةوص  الخ 
وصخ  المعمار الم  "و        ":ص 

 

عطياتّاّلتفاعلّعد ةّمُّتاجًِّنّّمحليّ لعادةّماّيكونّالمعمارّا
 .ّزةّلجهةّمايِّّمَّطبيعي ةّوتاريخي ةّواقتصادي ةّمُّ

ّ ّعلى ّالمعماري ة ّالخصوصي ات ّأيّ"األنماط"وتشتمل
ّمُّ ّالنّ مجموعة ّوعلى ّاألشكال ّمن ّالتّ مي زة يّاستمر تّماذج

ّقائمةًّ ّالز منّوظل ت ّعبر ّالخصوصي اتّ. ّهذه وتَُقدَُّم
ّوُتحَّ ّسِّّدَّدُّالمعماري ة ّوسط ّاندماجها ّإطار ياقهاّفي
ّالعامّ  ّ.ّاالجتماعي 

ّولكنّ  ّنالحظ ّبالبالدّّأن ه،نا ّتقليدي ة ّأحياء ّعد ة ووسط
ّتَّّالتونسي ة، ّمباني ّإنشاء ّالمشهدّّعُّطَّقّْيتم  ّانسجام مع
ّ ّتُّّحيثّالقائم،العمراني ّأوّّيرُّعِّال ّلالندماج ّانتباه أي 

ّالعُّ ّالمشهد ّمنالحترام ّيجعل ّمم ا ّالقديم ّأجسامًّمراني اّها
ّمُّ ّبمواد ّمبني ة ّأُّرَّغايِّغريبة ّالتي ّلتلك ّشِّنّْة ّبها المبانيّأت

ّ.سابقاالقديمةّ

ّللهَّ هاتّفيّطريقها ّهذهّالتوج  نةّعلىّالمعمارّمَّيّْويبدوّأن 
ّبالجهات ّالمحل ي ّأُّف. ّإن ّالجديدةّيمَّقِّحت ى ّالبنايات تّهذه

ّلطابعّمُّ ّتفتقد ّفإن ها ّالقديمة مي زّفالّيكتسيّخارجّاألحياء
ّخُّ ّ.وصي ةصُّمعمارهاّأي 

ّ ّمفهوم ّالمَّ"أم ا ُّصوصخّْالمعمار ّالمنتوجّفيُّ" ّمعناه فيد
ةّاتُّمَّالمعماريّالذيّيخلقهّاالبداعّاالنسانيّفلهّسِّ هّالخاص 

ّتُّ يّجملةّفِّضّْفتُّ.ّهّعنّغيرهّمنّبقي ةّأنماطّالعمارةمي زِّالتي 
ّالمُّ ّالمَّهذه ّللعمارة ّطابعَّوصَّصُّخّْمي زات ّوتَّة دَّها هاّفرُّ

 .ّتهاوهويّ 

استناداّإلىّأربعّ"ّخُصوصالمعمارّالمَّ"ويمكنّالتعر فّعلى
ّهي ّالتَّّ:نقاط ّوالمعجمّوّْمَّمبدأ ّالفضاء ّانتظام ّومبدأ قع

ّ.ّالمعماريّوموادّوتقني اتّالبناء
 

ّ

ّ

 

6.I     راسةوى الد  ت  ح  م  : 

ّالنهائي ّالد ليل ّالوثيقة ّهذه ُّتمث ل ّالُمفِّ. ّتوضيحّومن يد
ّالمُّ ّحتّ المنهجي ة ّيَّعتمدة ّتِّتَّى ّالمحوريَّيّبّْسن ى ّالمفهوم ان
ّ.الد ليل:ّللدراسةّأي

ّالتَّ ّتاريخ ّبقدرةّوألن  ّيرتبط ّوالجهات ّبالبلدان وطين
ّالمجموعاتّاالنسانيةّعلىّالتّ  أقلمّمعّالمحيطّالطبيعيّفإن 

ّالمعماري ّوالموادّ)ّالمنتوج ّاألشكال ّعلى ّيشتمل الذي
ّوالوظائفوالبُّ ّنى ّمُّ( ّآخر ّإلى ّمحيط ّفيّأثِّتيختلفّمن را

ّ.تطل باتّالتيّجاءّاستجابةّلهاذلكّبصفةّجلي ةّبالمُّ

ّّ ّإن  ّالنّ الهدفّمنّصياغة ّالمرجعي  ّلإلطار ّالُمحد دة قاط
ّمعماريّ  ّدليل ّوضع ّالتّ ّهو ّالوثيقة ّمقام عليمي ةّيقوم

 .ّو عّالمعمارينمنهاّتأطيرّالتّوالمرجعي ةّالَهَدفُّ

ّالمُّ ّالبعدّعنّالطَّنّْوهوّمنّهذا ر غبةّفيّإلزامّلقّبعيدّكل 
ّبِّالُمصَّ ّاألمر ّيتعل ق ّفال ّما ّمعماري  ّبإطار ّيمِّجِّحّْتَّمِّمين

ّ.مةزِّالخلقّواإلبداعّبواسطةّمجموعةّأدل ةّجهوي ةُّملّْ
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II.  تقديم الجهة المعني ة بالد رس 
 

 
 

  معمار المواقع األثري ة
 

التاريخي ةمعمار المدن العتيقة   

 
 

تعماري ةالمعمار الر اجع للفترة االس  
 

 

 

  
 

رى الجبلي ة معمار الق                    

 
 

 المعمار األندلسي

 

 
 

يفي  المعمار الر 
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1.II   بيعي حيط الط  الم 
ّمالّالغربيجهةّالشّ ّمي زُّتَّتضاريسهاّتَّّوُّعِّنَّبفضلّموقعهاّوتَّ

ّ ّومائي ّمناخي  ّّوبتربةبثراء ّمتنو عةّةبيوجغرافيّوغني ة
ّوَّ ّجبلي ة ّمُّعّرفتضاريسها ّومناخها ّبينّتَّة ّما ّيتراوح وس طي
ّ.الر طبّوشبهّالجافّ 
ّالشّ  ّجهة ّخميرّوتشتمل ّجبال ّظهري ة ّعلى ّالغربي مال

كماّتحتويّأيضاّّ,العلياّجنوباّط حةالهضابّالُمسَّّوّشماالًّ
ّوفِّعلىّواديّمجردةّبروافدهّالتيّتُّ رّمخزونّالبالدّالمائي 
ّ ّتحتوي ّالتي ّسدودها ّالماّ%23بفضل ّالموارد ئي ةّمن

ّ.ّّللبالدّالتونسي ة

ّمشهدّلوادّمجردةّوسهولهّالُمحيطة

 (بطبرقةّاإلبر)مشهدّلجبالّخمير
ّ

ّ ن ّالشّ تتكو  ّالتّ جهة ّالغربي ّمال ّمن ّوَّونسي حداتّثالث
ّالشّ :ّّجغرافي ةّوهي (ّعدقّْجبالّخميرّومُّ)ّماليّالغربيالتل 

ّالعاليّوالظهري ةّبجنوبّوجنوبّشرقّالجهة ّ.ّوالتل 
ّ
ّ

   يتمي زّ:  (عدق  جبال خمير وم  ) مالي الغربيالتل  الش
 .بتضاريسّجبلي ةّوعرة

 ّيتميّ ّ: التل  العالي ّمائي  ّبثراء ّالحتوائهّ)ز نظرا
 .وبتربةّغني ة(ّعلىّأكبرّسدودّالبالد

 ّّجبلي ةّ:  الظهري ة التونسي ة ّسلسلة ّهيئة تت خذ
 .تواصلةمُّ

  

 الغربي ماللجهة الش   التضاريسي ةخريطة المناطق والوحدات    
 

ّّّّّّّّّ

ّحدودّالمنطقةّالطبيعي ة
ّّونسيمالّالغربيّالتّ جهةّالشّ حدودّ

ّحدودّالوالية
 

ّالشماليّالغربي نّالتل  الذيّيشتملّعلىّجبالّخميرّّ,يتكو 
تفصلّبينهاّأوديةّعميقةّتوس طةّاالرتفاعِّقممّمُّمنّّ,عدقّْومُّ

 .ّد بةحَّمُّنحدراتّذاتّمُّ

 
ّ

ّ

ّ
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 مال الغربي بجهة الش  المجموعات التضاريسي ة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الغربي التل  (  1
 التل  العالي(  2
 الظهرية الجبال(  3

 

 

 

 
 

ّارةّالفالحةّاإلدارةّالعام ةّللغاباتزّّوّ:المصدر
 

ّخميرّ (1 ّجبال ّتمتد  ّمجموعةّالتّ , ّمن ن ّتتكو  ي
 .غربّوشمالّشرق-جاهّجنوبماّبينّاتّ ,ّتضاريس

 

ّبِّ ّاألمر ّمُّجبلّلّ َتّكُّويتعل ق ّالشّ ي ة ّللس احل ّللبالدّوازية مالي
ّالتونسي ةالتونسي ةّيَّ ّواديّمجردةّعندّالحدود ّجنوبا -ُحد ها
 .الجزائري ة

 

 

 

  امتداد وحدود جبال خمير                

 

 

ّللعلومّالفالحي ةّ:ّّالمصدر         ّإجازةّختمّالدروسّبالمعهدّالوطني 
رّّّ-ّّلصاحبهاّناصرّالبوسعيديّّّّّّّّّ .833مقاومةّالتصح   

 

ّ

وعينّدراهمّوفرنانةّوبنيّّطبرقةّوجهةّجبالّخميرّالتشملّ
ّمطير ّالبحرّّفُّرِّشّْوتُّ. ّعلى ّشماال ّالجبلي ة ّالسلسلة هذه

ّ.األبيضّّالمتوس طّبواجهةّصخري ةّعالية

ّالشّ  ّبالجهة ا ّكُّأم  ّفتمتدُّ ّالغربي ة ّالفاْيجة"لّتَّمالي ة الصخري ةّ"
ّ ّالغر ة"وجبل ُّيَعدُّّ" ّالسّ ّالذي ّهذه ّقمم ّأعلى تنحدرّّولسلة

ّ.ّرتفعاتهّنزوالّمنّالغربّإلىّالش رقمُّ

ّوالتّ وبالر غمّمنّمُّ ّالمحدودةّنسبي ا ّبينّتَّيّتَّرتفعاتها راوحّما
ّجبالّ,ّمّفيّعينّدراهم0300ّمّلتبلغ233ّّو033ّ فإن 

ّتُّ ّبِّعرَّخمير ّالوُّورَّوعُّف ّوبصعوبة ّبسببّتها ّإليها صول
ّتَّ ّالتي ّالضي قة ّوواد)هالُّخلَّتَّالوديان ّالل يل ّووادّّواد الز ين

ّباربارا ّجبالّخميرّ(. ّالعاليّالغربيّعند ّالتل  ّيشتمل كما
 .علىّعد ةّأحواضّوسهول

 مشهد لحوض فرنانة

 الغريبّالتلّ 

ّالعايلّالتلّ 
ّالتونسيةّسلسلةّالظهرية

ّحدودّاملنطقةّاإلداري ة
ّسد

ّروافدّواديّجمردة
ّأهمّالسدود

 



 لجهةّالش مالّالغربيّالت ونسيّالخصوصي اتّالمعماري ة

 
 

 

 -   06  -                                                                                                                              "أوداك" مكتب دراسات  

 

 

ّالحوضّحت ىُّمرتفعاتّخميرّيَّ:  حوض فرنانة ّهذا متد 
بينّالجبالّوبينّّلُّصِّلّتَّوُّّحَّجنوباّوهوّعبارةّعنّمنطقةّتَّ

 .ّسطىسهولّمجردةّالوُّ

 :نفزة -الس هول الساحلي ة لطبرقة

ّّعَُّقّتَّ ّرملي ة ّهضاب ّمن ن ّوتتكو  ّوشتاتةّ)شماال هضاب
ّوارعالزّ ّو )ّ ّمحدودة ّبمرتفعات ّتت سم ّ)التي م003ّبمعد ل

ّبطبرقة ّأوديةّذاتُّمنّْتَّخّْوتَّ( ّعد ة الوادّ:ّراتّبسيطةدَّحَّرقها
ووادّمادانّّالزوارعالكبيرّبسهلّطبرقةّووادّبوترفاسّووادّ

ّ.بنفزة
ّ

ّ ّجبال ّمقعد"أم ا ّبنزرتّ" ّوجهة ّخمير ّجبال ّبين ّما فتقع
ّوجُّ ّنفزة ّعلى ّبذلك ّوسجنانومِّوتشتمل ّين خفضّنّْوتَّ.

ّ.ّمّفقط633ّرتفعاتّبنفزةّبوضوحّلتبلغّالمُّ
ّ

كم83ّّبجهةّغابي ةّعلىُّبعدّ(ّنفزةّباجة)وارعّالزّ ّشطّ ويقعّ
ّبطبرقة ّالسياحي ة ّالمنطقة ّمن ّتمتد ّ. ّغابة ّيتوس ط حيث

هكتارّمنّاألراضي0.333ّّهكتارّويحيطّبه33ّّ.علىّ
ّ.جبلي ةالغابي ةّعلىّمقربةّمنّبحيرةّ

ّ

ريخي ةّوبيئي ةّبفضلّقربهّايحملّهذاّالموقعّأهمي ةّثقافي ةّوت
ّوبُّ ّودق ة ّوشمتو ّإشّْيّْحَّمنّطبرقة ّالمناطقّرة ّمن كلّوعدد

    .مي ةحّْمَّال

 

  

(باجة) بنفزة الزوارع لشط  صور   

 

ّماّيَّ: التل  العالي( 8 ّالعاليّجنوبّواديّمجردة ّالتل  متدُّ
ّتونس ّخط  ّالظهري ة-بين ّوسلسلة ّقعفور ّالجزءّوُيعَّ. ّدُّ

ّ

ّ
ّالشماليّرِّاألعلىّمنّالمنطقةّالتلي ةّفُيشّْ فّبذلكّعلىّالتل 

ّ.بّجنوباباسِّالغربيّومنطقةّالسَّّ
 

ّالسّ  ّهذه ّالمُّوتمتد  ّالجبلي ة ّكَّتَّلسلة ّمن نة كلسي ةّّرتفعاتمُّو 
ْيّجاهَّماّبينّاتّ (ّةّوجبلّالقراعةّوجبلّالحوضجبلّورغ)

ّ.شرق-غربّوشمال-جنوب
ّ

متد ةّماّبينّويةّالمَُّتّلّْط حةّوالمُّسَّترتفعّتضاريسّالهضابّالمُّكماّ
جبلّالديرِّّقَممُّّدُّّعَّوتُّّ.م0333ّتاجروينّومكثرّإلىّأكثرّمنّ

ّم0320ّ)ّبالكاف ّم0030ّ)ّوجبلّسالتة( ّيوغرطةّ( وطاولة
ّ ّسنان ّم0820ّ)بقلعة ّالقِّ( ّأعلى ّبهاّمِّمَّمن ُّمعد لّ. ويبلغ

ّ ّاالرتفاع ّحوالي ّالجبلي ة ّالمجموعة ّم233ّبهذه ويشتملّ.
ّتتمث لّ ّأحواضّوسهول ّذلكّعلى ّالعاليّفضالّعن التل 

ّ:أساساّفي
ّ

س  اسعة بمجردة الالسُّهول الش   ضاريسّبهذهّتبدوّالتّ : طىو 
ّتَّ ّأقل  ّالتقائالمنطقة ّعند ّسي ما ّانفتاحا ّوأكثر ّبنهرّعقيدا ها
ّيتّ  ّالذي ّمشهداّمجردة ّوف ر ّمم ا ّملحوظة ّبصفة ّواديه سع

ّالمُِّقوامُّ ّالس هول ّوالمُّه ّتَّنّْمتد ة ّعند ة ّخاص  جم عاتّتظمة
ّ.جندوبةّوبوسالمّوباجة

ّالوُّ ّمجردة ّسهول ّالمياهّوتعتبر ّلتجم ع ّمنطقة ّأهم  سطى
ّالتّ  ّ.ونسيبالتل 

ّ

ّعلىّ: شمتو-الدماءسهل غار  ّيمتد  ّشاسع ّسهل هو
ّا ّباتّ عشرات ّواسع ّنطاق ّعلى ّوينفتح جاهّلكيلومترات

ّ ّمنطقة ّبعد ّوبوسالم ِّمسّْ"جندوبة ّكينسيدي ّيبلغّ" حيث
ّ.م063ّومعد لّارتفاعهّّاعرضهّعشرينّكيلومتّر

ّ

ّعاليةّ: سهول الكاف والد هماني ّسهول ّعن ّعبارة وهي
(ّ ّارتفاعها ّم033ّيبلغ ّالبنيويّّال هتركّجُّشّْتَّ( فيّاألصل

ّالسّ ّ.والمورفولوجي ّالُمجَّولهذه ّنفسّالش كل و فّفتبدوّهول
حيطّبهاّمنّجميعّالجهاتّوتُّغلقةّتعلوهاّنّْكأن هاّأحواضّمُّ
ّ.تضاريسّبسيطة

ّ
ّ
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ّبينّ: سهل الس رس ّما ّتمتد  ّفالحي ة ّأراضي ّمن ن يتكو 
هذاّالس هلّمنّفائضّالمياهّ وقدّانتفعّ.الحمادةّوأوالدّعي ار

ُّكتَّتَّالمُّ ّالجبلي ةّلِّأت يّمنّأودية ّمكثر ّثراءوي. ّأراضيهّعود
ّتُّلّاوخصوبته ّالتي ّبهّلحماية ّالمحيطة ّالمرتفعات وف رها
ّتُّ دهوالتي ّذلكّ,زو  ّعن ّالمياهّّ,فضال ّمن ّوافرة بكمي ة
ّ.السطحي ة

ّ

 :سهل حوض االنهيار الر اجع للعصر الجيولوجي الر ابع
ّمُّ ّبسهول ّاألمر ّاالتّ عامِّتَّيتعل ق ّمع ّللمَّدة ّالعام  حاورّجاه

ّوني ةكتُّالتَّ ّمُّّسهول: ّوغربا ّشرقا ّالتيّتُحدُّها رتفعاتّسليانة
ّبرقُّ ّالمُّجبل ّمكثر ّهضاب ّوجنوبا ّمصوج ّوجبل طةّبسِّنّْو
ّ.وحي ةوالرُّّّيرسّوربعّأوالدّيحوطةّبالسّ لُّوجبلّبَّ
الزواوينّ:ّتشتملّالجهةّعلىّسهولّأخرىّنذكرّمنهاكماّ

ّوواد ّوالروحي ة ّيحيى ّأوالد ّوقبالطّأّوّيرطّوربع ّمالح والد
ّ.ّعرادةّوالزقيقةوالكريبّوبّو

 

 
 
 

 سهل سليانة

 

 (سليانة)سهل الكريب

 

هيّعبارةّعنّسلسلةّجبلي ةّتمتد ّّ:الظهري ة التونسي ة( 7
ّمُّ ّحت ى ّوتتواصل ّالعالي ّالتل  ّالوطنّجنوب رتفعاتّجهة

جاهّشرقي اّلألطلسّالصحراويّذوّاتّ ّالًّواصُّوُتمث لّتَّ.ّالقبلي
ّوشمال-جنوب ّشرق-غرب ّتَّ. ّبانخسِّتَّكما ّوُِّّلّعُّّفاضم

ّ.دريجيّ التّ رتفعاتهاّمُّ
ّكُّخِّوتتَّ ّشكل ّالظهري ة ّمُّّلّ تَّذ ّتَّجبلي ة ّنسبي ا ىّالَّتَّرتفعة

مستوىّّيفأم اّ.ّرضي ةجواتّعَُّمتتباعةّبينماّتفصلّبينهاّفَّ
ّكفضالتضاريسّ ّالتونسي ة ّالظهري ة اءّرابطّبينّوسطّتبدو

ّ.البالدّوجنوبها

 : اإلطار المناخي

ّالشماّرَُّبَّتّعّْتُّ ّبُّجهة ّاألكثر ّالغربي ّوعُّل ّةًّضَّرّْرودة
ّالتونسي ة ّّللت ساقطاتّبالبالد ّوُممّْشتاؤُّ) ّبارد د لّرّوُمعَّطِّها

ّيتجاوزّ ّمم233تساقطاتها األمطارّّبِّسَّفيّنِّّتّ فاوُّمعّتَّ(
اُّمناخهاّفمتنو عّحيثّيتراوحّ.ّبهاّمنّمنطقةّإلىّأخرى أم 

   3ّّ.ماّبينّالر طبّوشبهّالر طبّوشبهّالجافّ 

 : لر طبالمناخ ا

ّقصيرّالّتتجاوزّمُّ أو0ّّد تهّيت سمّهذاّالمناخّبموسمّجاف 
أشهرّوفترة2ّّو2ّأشهرّوبموسمّرطبّيتواصلّماّبين0ّّ

ّعلىّ ّتمتد  ّالرطوبة ّّأشهر2ّو6ّعالية 233ّأكثرّمنّ)
ّ(.ّمم

ّالبيولوجيمَّويُّ ّالمستوى ّهذا ّالمناخي-ي ز وعّالمعروفّبالنّ ,
ّالمعتدلالرّ  ّالشتاء ّذو ّالعالي ّطب ّخميرّّرتفعاتِّمُّ, جبال
ّدراهمقّْومُّ ّوعين ّالفايجة ّبين ّما ّالواقعة ّعد ّيقعّ. بينما
فيّالمستوىّوارعّبينّطبرقةّوالزّ ّد ّماَتّمّْمُّالاحليّريطّالسّ الشّ 

ّّّّّ.ّّفليّذوّالشتاءّالد افئالمناخيّالسُّّ-البيولوجي

 :المناخ شبه الر طب

ّتَّيَّ ّأشهر6ّأوّّ.تهّعلىّدَّّتصرّمُّقّْتمي زّبموسمّرطبّقد
ّ(.باجة)وقدّتنخفضّهذهّاألخيرةّلتصلّلشهرينّسنوي اّ

ّالمناخّالُمنّّْزَّيِّّوُيمَّ رفةّعلىّالضف ةّاليسرىّشّْحدراتّالمُّهذا
ّالعالي ّوالجهاتّالمرتفعةّبالتل  ّنالحظّوجودّ.ّلمجردة كما
ّ ّالر طب ّشبه ّالمناخ ّبدرجات ّتمتد ّتفاوت ّرطبة ّفترة من

0ّّعلىّ ّالنّ 0ّأو ّمن ّالمتوس طيّوتظهأشهر ّجنوبّوع ر
ّ ّللتل  ّالوسطىّوالهضابّالمنبسطة ّالشماليّوبمجردة التل 

ّ.العالي

ّ

ّ

ّ

ّ
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 MEAT, Etude de la diversité biologique en Tunisie 

(Rapport de synthèse), in « Tunisie : enjeux et 
politiques d’environnement et de développement 
durable »,  [en ligne] : 

tun.pdf-http://www.planbleu.org/publications/prof ّ

http://www.planbleu.org/publications/prof-tun.pdf
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ّ:ثالثّمستوياتّشبه الجاف  نرصدّبالمناخّ

   ذوّشتاءّباردّإلىّمعتدلّ: ويل  المناخ شبه الجاف الع
عاتّمجازّتفَّويتراوحّمنّدافئّإلىّساخنّيمتد ّعلىُّمرّْ

ّ.البابّوالكافّومكثر

 ساقطاتُّمعد لّالتّ ّلُّصِّيَّ: المناخ شبه الجاف األوسط
ّهولّالداخلي ةّللتلّ السّ ّيطِّغَّممّشتاءّوي033ُّّّبهّإلىّ

ّّّ.(القصور,ّإب ا,ّقبالط)

  ُّّومعتدلّ: ليف  المناخ شبه الجاف الس ّبارد شتاُؤه
ّالسُّّ ّويشمل ّساخن ّإلى ّدافئ ّمن ّالغربي ةّيتراوح هول

ّّّّّ(.تاجروين)العلياّ

 

 الغربيالمستويات البيومناخي ة بجهة الشمال 

 

 

ّبالبالدّعَّتُّ ّتساقطاتّوبرودة ّاألكثر ّالغربي ّالشمال ّجهة دُّ
ّومُّشتاؤُّ)ّالتونسي ة ّبارد ُّمعَّمّْها ّيفوق ّحيث د لّطر

 .ّمعّتفاوتّبينّالمناطق(ّمم233ّّساقطاتّبهاّالتّ 

ّ

ّ

ّمرورّو ّخط  ّعلى ّلتواجدها ّالنَّّّنظرا اشئةّاالضطرابات
الجغرافي ةّّإلىّالحواجزّباإلضافةبالبحرّاألبيضّالمتوس طّ

ّخمير ّجبال ّتضاريس ّفي ّتتمث ل ّّ,التي تساقطاتّفإن 
ّالُمحَّ ّمَّّالتي ارات ّباألمطار ّلة ّالمُّتهطل ّعلى نحدراتّبغزارة
ّلها ّالمقابلة ّيُّ. ّما ّالتّ وهو ساقطاتّبجهةّفس رّتجاوزّنسبة
بطبرقةّماّمعد لهاّّيتراوحّبينماّممّسنوي ا0833ّعينّدراهمّ

ّ ّو0.22ّبين ّمم0030ّمم ّا. ّتشهدّوخالل ّالبارد لموسم
ّتَّ ّللثُّالمنطقة ّيمتدُّّساقطا ّشهرّّلوج ّإلى ّنوفمبر ّشهر من

ّالشمالّالغربيّفّ.أفريل ّبجهة ّتكونّفتراتّالتجم د ّما عادة
ّومُّمُّ ّالمُّتواترة ّمن ّأن ها ّحت ى ّزمني ا رة ّتظهرّمّْتأخ  ّأن كن

ّأفريل ّشهر ّإلى ّاألّ.وتتواصل ّالخطر ّفإن  ّربيعا كبرّأم ا
ّ.يتمث لّفيّالَبَردِّ

ّجهةّالشّ ذ ّضةًّرّْأكثرّجهاتّالبالدّعُّّدُّّعَّمالّالغربيّتُّلكّأن 
ّالبَّ ّ)ّدِّرَّلتساقط 08ّّمن ّالب83َّّإلى ّتساقط ّمن ّدِّرَّيوما

وفيماّيليّسنقد مّمعد التّدرجاتّالحرارةّالسنوي ةّ.4ّ(سنوي ا
ّ:ّطىسّْوىّوالوُّصّْياّوالقُّنّْالشتوي ةّالدُّّ

ّتكونّالرّ  ّياحّاألكثرّهُّعادةّما ذاتّات جاهّّخاللّالعامبوبا
ّوغرب-غرب ّشمال ّشتاءًّ. ّالرّ ّأم ا ّالُمهيّْفإن  ّفهيّياح منة

ّ-ذاتّاتجاهّغرب ّ.0شمالّوغربّحيثّتتجاوزّسرعتها
ّالثانية/ميل ّالرّ . ّتكون ّالسّ وصيفا ّمصدرّياح ّذات ائدة
وعادةّماّتكونّحار ةّوعاليةّ(ّغربّوجنوب)ّنيّْجاهّقاريَّّواتّ 
ّرياحّالشهيليّالتيّتَّالجّ  ّالشّ ّبّ هُّفافّسي ما مالّعلىّجهة

ّ.ّيوماّسنوي ا03ّإلى03ّّالغربيّلمد ةّتتراوحّمنّ

 :الحيوانات والنباتات

ّيُّ ّما ّعلى ّالجهة ّالوطني ةّنَّتشتمل ّالمساحة ّنصف اهز
ّ ّبهاّللغاباتّمم ا ّحيثّيوجد ّكبيرا ّحيواني ا ّتنو عا ّجعلّبها

ّ
ّ
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 ّ ّمجردة ّبوادي ّالُمتواترة ّالتجم د ّفترات ّإلى ّدرجاتّ)باإلضافة تبلغ

ّ ّالدُّنيا ّ °2الحرارة ّالت ساقطات ّتفوق ّبينما ّمم0333ّبجندوبة )ّ فإن 
حيثّ.ّ°2وّ°03للشهرّاألبردّعادةّماّتكونّبينّّالد رجاتّالُوسطى

ّ ّبجندوبة ّالد نيا ّالد رجات ّمعد ل ّّ°.تبلغ ّّ°6وبتيبار ّ°2.0وبالكاف
ّ.ّ°0..وبمكثرّ
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الخنازيرّالبري ةّ:ّفصيلةّحيواني ةّنذكرّمنها833ّّأكثرّمنّ
ّاللقلقوالنيصّّو ّوالخريف)ّطيور بيع ّفصليّالر  قورّ( والصُّ

نّالحيواناتّ.ّحلّوأنواعّشت ىّمنّالط يورسورّوالنّ والنّ  وتتكو 
ّثديّ المُّ ّمن ّبالجهة ّبري ةّ)ّياتتواجدة ّوأرانب ّبري ة خنازير

(ّ.إلخّ,بنّآوىّوالغزالنّواألبقارّالوحشي ةّوالقنافذاوثعالبّّو
ّثعابين)ّواحفوّزّ(حجلدجاجّويمامّّو)ّوضةّوحيواناتّبيُّ

ّ(.ّ.إلخ,ّوحرباءّوسالحف

ّالجهة ّوبشمال ,ّ ّارتفاع ّم03.3ّ-م2.3ّعلى منّْيّهَّتُّ,
ّ ّالغابات ّكاألشجارّالتي ّشت ى ّنباتي ة ّطبقات ّبها نجد
ّّالصنوبري ة ّوالبل وط) ّالصنوبر ّوالحشائشّيّْوالرّ ( حان

ّوالزّ )البري ة ّعتراالكليل ّخميرّّغابتاّدُّّوُتعَّ(. ّبجبال البل وط
ّب نوبر ّوبالبالدّوالص  ّالغربي ّالشمال ّبجهة ّاألجمل كسرى

    ّ.ّالتونسي ةّإجماال

 خريطة توز ع الغابات بجهة الش مال الغربي التونسي

ارةّالفالحةزّّوّ:المصدر   
 

ّ

ّالغربيتُّ ّالش مال ّجهة ّوخصائصهاّّ,مث ل ّموقعها بفضل
ّالرّ مَّّ,الطبيعي ة ّالمياه ّالتونسيّ صدر ّبالبالد ّئيسي ساهمّفتُّ.

صّالمائيّبتونسّالكبرىّوبعضّالجهاتّقّْفيّتعويضّالنّ 
نّالشّ وتَّ.ّالساحلي ة بكةّالمائي ةّبالش مالّالغربيّأساساّمنّتكو 

ّنهرّمجردةُّيعَّأذلكّ.ّوافدهّروادّمجردةّّو ّأنهارّن  ّمنّأهم  دُّ
ّمَّ ّطول ّناحية ّمن ّذلك ّكان ّسواء ّالعربي  راهّجّْالمغرب

ّأوّحَّأ ّمياههضهّوحتّ وّْوّمساحته فضالّعنّأن هّّ,ىّحجم
ّ.ّهرّالط ويلّالوحيدّالد ائمّبالبالدّالتونسي ةالنّ 

بالجزائرّ"ّسوقّأهراس"منّقربةّمصدرهّعلىّمَّّعَُّبّنّْحيثّيَّ
ّاتّ  ّفي ّينساب ّالشّ ثم  ّيَّجاه ّأن ّقبل ّالبحرّصُّرق ّفي ب 

ّخليجّتونس ّعند ليمتد ّّ.األبيضّالمتوس طّحيثّيلتقيّبه
ّ.ّمجالّالتونسيّ بالكمّتقريباّ 633ّالنهرّبذلكّعلىّطولّ

ّنهرّمجردةّعبرّعد ةّمدنّفيّجهةّالشّ  مالّالغربيّويمر 
ّوتستورّ ّوتيبار ّوبوسالم ّوجندوبة ّغارديماو ّغرار على

وينقسمّواديّمجردةّمنّاألعلىّإلىّأسفلّ.ّومجازّالباب
ّثالث ّاألوّْ) أقسامّةإلى ّوالوادي ّلمجردة ّالعالي سطّالوادي

ّ(.فليالواديّالسّ 

ّالواديُتمَّ ّمنطقة ّالمَّّث ل ّالمجال ّفيّاألوسط ّبالبحث عني 
ِّوْفقَّهذهّالدراسةّوتَّ شمالّ-خط ّمستقيمّذوّات جاهّغربّمتد 

ّالقسمّوتشملّبذلكّجُّّكم480ّوشرقّعلىّطولّيناهزّ ل 
ّ.الجنوبيّللمرتفعاتّالمحيطةّبنهرّمجردة

نويّلنهرّمجردةّببوسالمّمثالّقّالمياهّالسّ دفُّنسوبّتَّويبلغّمَّ
ويلتقيّنهرّ.ّث/0م02.6ّّلاُّيعادِّأيّم0ّّمليونّم620ّ

ّيستقبلّ ّحيث ّالس هول ّاختراقه ّعند ّروافده ّبأهم  مجردة
ّبالبالدّ ّالرئيسي ة ّالمائي ة ّالشبكة ّبذلك ّليصبح مياهها

ّالتونسي ة ّحسبّ. ّمجردة ّبنهر ّالمياه ّمنسوب ويتفاوت
ّهيدروميتري ة ّمحط ات ّعد ة ّفنجد ّالجهات ّجندوبةّ: محط ة

ّ.إلخ,ّلمّومحط ةّالسلوقي ةومحط ةّمال قّومحط ةّبوسا

 

 

 

 

 والية سيدي بوزيد
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وافد الرئيسي ة لواد م    :ردة ج  الر 

ّالموّْ ّطابعها ّمن ّالر غم ّفعلى ّإسمي ّاألودية ّهذه ّتمث لن 
ّيس ر ّمم ا ّبالجهة ّاالنساني ّاالستقرار ّوراء ّالرئيسي ّالد افع

ّالعمرانيّ  ّالمراكز ّأهم  ّظهور ّبالمنطقةة .ّ ّهذهّأوتتمث ل هم 
وافدّفي ّ:الر 

تأتي ةّمنّالجهاتّالجبلي ةّسرىّالمُّةّاليُّفّ روافدّالضِّ -
ّالرّ  ّطبةالشمالي ة ّووادّ: ّكس اب ّوواد ّبوهرثمة واد

رقة ّ.باجةّووادّالز 

ّالُيمّْ - ّالضف ة ّتنّْنىّوالتّ روافد ّالعاليّّعُّبَّي ّالتل  من
ّتّ,أساساّ,تمث لوتَّ ّوواد ّمال ق ّواد ّووادّافي س ة

ّ.مليز
 

ّيَّ: واد مال ق ّحيثّيمرُّّأعدُّ ّمجردة ّروافد ّتونسّّهم  عبر
ّمُّّزوالج ّالش مال ّالجنوبّباتجاه ّويجريّمن ّبذلكّخّْائر ترقا

ّالكافّوجندوبة ّمَّّلُّمثِّويُّّ.واليات جاهّباتّ ّعبورّ ّلكَّسّْواديه
ّالعالي  .ّّالمراكزّالمنجمي ةّبالتل 

ّ,تبعاّلذلكّ,عدُّّوتُّ.ّتس مّجهةّالشمالّالغربيّبطابعّفالحيّ تَّ
ّقُّ ّنشاطّبّ طّْأهم  ّفيعتمد ّبالبالد ّالزّ فالحي  ّعلى راعاتّها
ّالحبوبّزراعة)5ّّالكبرى ّوزراعةّ( ّالماشية وتربية

ّ.7ّمرةواألشجارّالُمث6ّّْالخضروات

ّمَّف ّالجهة ّبذلك ّالفالحيّرّْتحتل  ّاالنتاج ّفي ُّمتقد مة تبة
ّح ّمن ّالمتنو عة ّمنتوجاتها ّبفضل ّالتونسي ة يبّلبالبالد

ّ.ّإلخّ,ومنتوجاتّبحري ةّوخشبوحبوبّولحومّوخضرّ

ّ

                                                           
لبّالمرتبةّاألولىّثم َّيِليهّالش عيرّالذيُّيْزَرُعّّفيّّيتصد رّ 5 القمحّالص 

ّاألماكن ّالعاليّسي ماّبالمناطقّالوعرةّوكذلكّبالجهةّالجنوبي ةّلل,ّجل  تل 
ّ.ّوهيّاألكثرّجفافا

ّالتجم عاتّّ 6 ّحول ُّمتمركزة ّقديمة ّبغاباتّزيتون  يتعل قّاألمرّأساسا
ّ.ّالسكني ةّالقديمة

ةّبالجهاتّالتلي ةّالتيّتقعّشمالّمجردةّوفيّالس هولّالشمالي ةّّ 7 خاص 
ّالخضرواتّ ذاتّالمناخّالر طبّحيثُّتهيمنّزراعةّاألعالفّوزراعة

ّالعالي ّذلكّالمناطقّالسقوي ةّوفيّالتل  ّّ.حيثّتنضافّلكل 

ّ

ّ

ّعن ّّ,ذلكّوفضال ّمُّالشّ يشتمل ّعلى ّالغربي ظمّعّْمال
ّ:اليّحسبّالوالياتتتوز عّكالتّ التيّّدودّالتونسي ةّالسّ 

 ّجندوبة ّمطير: 02.0ّ)ّبني (0226ّ)ّوبوهرتمة(
(0226ّ)ّوالكبير(0226ّ)ّوالزرقة(0228ّ)ّوزويتينة

 (.0226)ّمليلة(0226ّ)ّمولىّو

 وسيديّ(0220ّ)ّوسيديّسالم(0262ّ)ّبكس ا:ّباجة
 (.0228)ّالبر اق

 (02.0)ّقمالّ :ّالكاف 

 ّميلوالرّ (0222ّ)ّوسليانة(0266ّ)ّماسخّْاأل:ّسليانة
(0226ّ.)ّّ 
ّ

 

(الكاف)سد ّمالقّ  
 

 

 (جندوبة)ّسد ّبوهرتمة 

 
( باجة) سد  واد الزرقة  

 
 سد  سليانة 
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 واد مجردة وروافده: مال الغربيالش بكة المائي ة بجهة الش  

 

 
 وزارةّالفالحةّ:المصدر          

 ينابيع المياه المعدني ة الحار ة

ّمنّالمياهّالمعدني ةّصيدّ رَّمالّالغربيّبِّتمت عّجهةّالشّ تَّ ّ.هام 
ّحم ا ّبباجة ّوعينّفنجد ّقوسة ّوعين ّمل يتي ّوعين ّسيالة م

ّ.ّوتّوعينّبريكةالتّ ّامّكفّ حمّ ّوامّنفزةّسالمّوحمّ 

ّللسّ شّْوتَّ ّكبيرا ّتطو را ّجندوبة ّوسهد ّالشاطئي ة ياحةّياحة
يونّبهاّعلىّنظراّلوفرةّالعُّّياحةّالصحي ةيدّوكذلكّالسّ الصّ 
ّغرار ّالسّ : ّالشّ العين ّوالعين ّالعليا ّوالعين ّبحمامّعبيّ فلى ة

ّّو ّبوالريجيا ّطاولة ّومياه ّغني ة ّوعين بركوكشّّبئربورقيبة
ّوحمّ وحمّ  ّوشتاتة ّوحمّ ام ّوراهنية ّعيناام ّوحمّ ّم امّضو
ّ.امّعينّبوّمنتانالحينّوحمّ الصّ 

ّفأمّ  ّسليانة ّّتتمت عا ّبإمكاني ات ّالثّ تُخص  رواتّتحويل
ّالفالحي ة ّوالمواد ّالطبيعي ة ّالمائي ةّ. ّبالعيون ّثري ة فالجهة

والمياهّّوبئرّسكرةالمعدني ةّالحار ةّعلىّغرارّحم امّبياضةّ
ّ.الطبيعي ةّكريستالّوعينّبوسعدي ة

ّ

ّ

ّتتّ ّزتميّ وتَّ ّكما ّومنجمي  ّفالحي ّبطابع ّالكاف متعّجهة
قّمنّالمياهّالمعدني ةّالحارّ ّهامّ برصيدّ ةّعلىّغرارّوادّمال 

ّاألعبايرّوحمامّبز ازّوصافيةّعينّميزابّوعينّكسيبةّ وأم 
 ّ.ّّميوعينّببوشّوعينّالعجّْ

 :ربة والمواد التي توف رها المقاطع والمواد المنجمي ةالت  

ّ:اليةخورّالتّ تحتويّالجهةّعلىّالصّ 

سيليكوني ةّّكربوني ةّوصخوروصخورّّصخورّطيني ة-
ّ(.ريوداسيب)ّوصخورّجبسي ةّوصخورّبركاني ة

ّالطّ ّاكم ّالحجارة ّمن ّأخرى ّأنواع ّبها شّبّْالدّ )ّبيعي ةيوجد
ة ّالرخامي  8ّّوالحجارة ّالمُّ: ّالمُّمَّدَّْنّهَّالحجارة ّفيّسّْة تخدمة

 .(إلخ,ّتوخامّمنّنوعّشمّْخرفّوالرّ الزّ 
 

 

 

 
موقعّشمتوّاألثري,ّمقطعّرخام  

 

 
بمتحفّشمتووضةّحجارةّرخامي ةّمعّر  
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ّعليهّ  ّالُمتعارف ّاألصلي ّبمعناه ّللر خام ّوجود ّال ّالحجارةّ, ولكن 

ّجميلينّ ّومظهر ّبلون ّتََتمت ع ّفأصبحت ّطفيفا ّتحو ال َّشهدت الكربوني ة
ّتقديرّبالبالدّالت ونسي ةّوحتىّخارجها ّ.ّمم اّجعلهاّذاتّقيمةّوَمَحل 

 والية سيدي بوزيد
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 :المنتجات المنجمي ة

منّالناتجّ %0إلى8ّّمث لّالقطاعّالمنجميّبتونسّمنّيُّ
ّ.منّصادراتّالبالدّ%03المحليّالخامّو

ّيُّ ّالخام  ّالفسفاط ّإنتاج ّأن  ّْيّهَّومع ّبنسبة علىّّ%23ّمن
ّوُّ ّفقد ّثَّالقطاع ّجدت ّمعدني ة ّتَّأروات ّوقع يدهاّدِّحّْخرى

ّمعلوماتيّجيولوجيّّو فيّإطارَّّأّشِّنّْمنجميّأُّبفضلّنظام
,ّ(سنوي ا833333ّ)ّالحديد:ّتونسي ة-تعاونّوشراكةّفرنسي ة

ّالشّ صاصّوالزّ الرّ  ّبمنطقة ّسي ما ّوالباريت ّوالفليور مالّنك
ّ.الغربيّللبالد

باستثناءّمنجمّ)ّرضي ةأخل يّعنّالمناجمّتحتّوقدّوقعّالتّ 
لصالحّمناجمّمكشوفةّ(ّالجريصةّالذيّينتجّمعدنّالحديد

 ّ.للحد ّمنّمصاريفّاالستخراجّوالت حويلوذلكّ
 

II. 2   وطينتاريخ الت: 

ّالمَّ ّالحجارة ّأصناف ّالس كنّحُّنّْتشهد ّونوعي ة وتة
ّعُّ ّالتي ّالشّ ّرَّثِّالمخصوصة ّبجهة ّعلىّعليها ّالغربي مال

ّ.ّواجدّاإلنسانيّبهاّمنذّفترةّماّقبلّالتاريخالتّ 

ّمَّ ّمَّفقد ّالجهة ّلثقافةّ دًّهّْث لت ّّا ّلفترة ّترجع العصرّثري ة
ّعلىّغرارّشّْالحجريّوتَّ ّعد ة ّآثار ّالحضور ّهذا ّعلى هد

جزءاّمنّالمجموعةّالبيئي ةّلحوضّّدُّّدولمانّالكافّالتيُّتعَّ
ّ.ّقواديّمالّ 

ّبمواقع ّاألمر ّويتعل ق ّزين: ّسرات9ّّسيدي والعويناتّوواد
ّ.إلخّ,وكومّالماجين

وقدّبي نتّاالكتشافاتّالحديثةّبالضف ةّالُيْمنىّلواديّالعينّ
ّأد واتّترجعّللعصرْينّالحجريّوالحجريّالحديثّمم اّيدل 

ّ.علىّارتباطّاالنسانّالمبك رّباألرضّباستغاللهاّفالحي ا
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ّالّزّ  دومونّخاللّ.منّقبلّأ0208ّينّاألثري ةّعامّاكُتشفتّطبقةّأم 

وقدّأك دّعالمّاآلثارّهذاّعلىّأهمي ةّ.ّأبحاثهّالجيولوجي ةّبجهةّالكاف
ّالماد ةّاألولي ةّالمستخدمةّ فضالّ(ّصخرّكلسي)الموقعّسي ماّفيماّيهم 
ّ.بتونسArcheuléensّعنّتموقعهّالشماليّضمنّعددّآخرّمنّالمواقعّ

ّ
 

(الكاف)جبل الد ير, ينموقع سيدي الز    

 

 

 

 صورةّلموقعّسيديّزين
 

ّالرّ  ّالجداري ة ّكالر سومات ّأخرى ّآثار ّكشفت اجعةّكما
لمخابئّالصخري ةّتّبادَّجِّيّوُّللعصرّالحجريّالحديثّوالتّ 

ّعينّسيديّمنصورّوجرفّالشّ  ّالتعل قّقبالة قاقةّعنّهذا
ّ.باألرضّوعنّالوظيفةّالديني ةّلهذهّالمعابدّالطبيعي ة

ّالشّ مَّتَّوتَّ ّجهة ّقِّي ز ّمخصوص ّبمشهد ّالغربي وامهّمال
ّتاللّ ّهُّتواجََّتّّمتواصلّ ّصراعّ  ّّفيه ّممتد ةّ ّوغابةّ ضخمة

ّالتاريخّأنّيَّ ّ.ّع مهادَّدهاّويُّهَّعَّتَّحاولّاإلنسانّعلىّمر 

ّمحط اتّماّ ّعد ة ّالد وام ّعلى ّالمتغي ر ّالمشهد ّهذا وتتخل ل
ّ.كثيرا تّخصائصهاسَّرِّتّمواقعهاّودُّدَّدِّّقبلّتاريخي ةّحُّ

ّ

ّ
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ّ

ّالشّ  ّبجهة ّاإلنسان ّتواجد ّمنّويعود ّأكثر ّإلى ّالغربي مال
ّسنة ّمليوني ّالرّ تَّوتَّ. ّالتلي ة ّالمواقع ّأهم  ّللعصرّمث ل اجعة

فيّكافّالعقابّوكافّالغاريةّوالمغراوي ةّّالحجريّالحديث
 .ّإلخّ,وتيجيبةّوهنشيرّالغياضةّوميديدي

ّقبلّالتاريخّبجهةّالشّ  ّما مالّالغربيّإليّبدايةّوتعودّفترة
ّالرّ  ّالجليدي ّالقرنّابعالعصر ّحدود ّإلى قبلIIXّّ ّلتمتد 

ّ.الميالد

ّمَّّلُّثِّّمَّتُّ ّهّْالجهة ّثري ة ّلثقافة ّلفترتيّْدا ّالتاّتعود ّقبل ريخّما
والعصرّالحجريّالقديمّكشفتّعنهاّمواقعّعد ةّعلىّغرارّ

ّ.يقاليتمانّوالمِّولّْالدُّّ

ّالبربف ّاألصل ّتركّالسك انّذو (ّكسرىّوجبالّخمير)ّيّ ّرقد
 Ibéromaurusienne وريسقّااليبيرومرّْونّمنّالعِّّرحدنّْالمُّ

ّبَّ ّإليهاّصماتّ عد ة ّانضافت ّتأثيراتّّ,الحقاّ,بالمنطقة عد ة
ّ.تّالُمجاورةوافدةّمنّالجها

ونظراّلموقعهاّاالستراتيجيّعندّنقطةّالتقاءّالبحرّاألبيضّ
ّ ّالروماني ة ّوبقرطاج ّالغربي ة ّبالحدود شهدتّجهةّالمتوس ط

ّوالبضا مالالشّ  ّالجيوش ّمرور والحضاراتّّئعالغربي
ّ ّالمتعد دة ّوبيزنطي ة: ّوروماني ة ّآثاراّّ,فينيقي ة ّبها تركت
 .ّمنّموقعّإلىّآخرأهمي تهاّتفاوتتّ

عميرّفظهرّالتّ .ّرالئمةّلالستقرامُّ,ّمنذّالقدم,ّكانتّالمنطقة
ّالبناءّبها ّمواد ّلوفرة ّرخامي ةّ)ّنظرا ّوحجارة ّكلسي ة حجارة

ّإلخ ّوطين ّورمل ّرَّفُعمِّّ.( ّالجهة ّالمياهّت ّمصادر حول
ّ.حاورّالتنق لّالرئيسي ةالتقاءّمَّّوعلىّأراضيهاّالخصبةّوعند

ّّدُّكِّّؤَُّيّفَّ الة ّاالفريالرح  ّباجةليون ّأن  ّمدينةّّ,مثالّ,قي كانت
اّيُّقائمةّ ّ,رُّرِّّبَّحت ىّقبلّوفودّالفينيقيي نّإلىّالبالدّالتونسي ةّمم 

 .ّأيّالقديمةVecchiaّتسميتهاّبفيكياّّ,حسبّرأيه

وقدّ.ّراءّفيّتلكّالفترةففاقاّهوّبالفعلّاسمّمدينةّواسعةّالثّ 
ّمَُّأّشُِّأنّْ ّعلى ّباجة ّمدينة ُّعرِّت ّهضبة ّبوفرةفَّنحدرات ّّت

ّالتيّ ّوالحياتي ة ّالمحوري ة ّلألدوار ّنظرا ّالمائي ة عيونها
ّالماءّيضطلع ّاسّّْ.بها ّالجسمّّمَّدِّخّْتُّفقد ّلطهارة ّالقديم منذ

ّواقترنّاسمهّمعّعد ةّآلهةّنظراّلخصائصهّاالستشفائي ةّ

ّ

ّسواء ّالعينّالتيّتحملّاسمُّتعَّف.ّللجسمّوالروحّعلىّحد  دُّ
ّ.ةبالمنطقّاألهمَّّ"ّعينّباجة:ّ"المدينة

مالّاجعةّللعصرّالحجريّالحديثّبالشّ الحضارةّالرّ ّفُّرَّوُتعّْ
ّالمقابرّّ,أساساّ,الغربي ّمن ّهام  ّوعدد ّالجنائزي ة بالمعالم

ّواتّْ ّالمعدن ّاكتشاف ّإلى ّباإلضافة ّهذا انّقَّالمتنو عة
ّ.استعماله

ّيَّ ّفيما ّالتّ أم ا ّاالييروموريسيّّ,وطينُهم  ّالعرق ّترك فقد
ّالسك انّبصماتّ  ّعلى ّواضحة ّتأثيراتّ. ّانضافت وقد

خارجي ةّشت ىّمنّالجهاتّالمجاورةّإلىّهذهّالخلفي ةّاالثني ةّ
ّ.ّاألصلي ة

حفورةّجنائزي ةّمنّنوعّالحوانيتّمَّّرفّ هذهّالفترةّبغُّّفُّوُتعرَّ
ّمن)كع بّخرّذاتّشكلّمُّفيّالصَّّ ّ.0.8ّيتراوحّضلعها

ّ ّم3ّ..8إلى ّمَّّلَُّجعِّ( ّتقريباّخَّدّْبها ّثابتة ّمقاسات ّذو ل 
وقدّكانتّهذهّاألضرحةّذاتّالغرفةّ(ّم3.6ّّعلى0.2ّ)

ُّمتَّ ّأو ّالواحدة ّدَّدِّّعَّالجنائزي ة ّالوحدات ّة ّتهيئةّتحتوي على
ّ.(بةّأوّقبرطَّصّْمِّ)داخلي ةّ

ّ ّفإن  ّاألرجح ّوعلى ّاألصلّاستعمال ّذات الحوانيت
ّالتّ النُّّ ّفترة ّحتى ّتواصل ّقد ّبإفريقياّوميدي ّالروماني واجد

ّ.الشمالي ة

ّالّعُّمِّجّْوتُّ ّجل  ّالتي ّواآلثار طاولةّبّاعليهّرَّثِّعُّمعطيات
ّالمكانّ ّهذا ّأن  ّالكاف ّغرب ّجنوب ّسنان ّبقلعة يوغرطا

ّقديمة ّلمدينة ّموقعا ّكان ُّمسَّ. ّبهضبة ّاألمر ط حةّويتعل ق
 .ّم0833ّهكتاراّوتقعّعلىّارتفاع23ّّتبلغّمساحتهاّ

ّالبربريّّ ّالت واجد ّفإن  ّمناطقّشمالّافريقيا وعلىّغرارّبقي ة
ّيفوقّوالل وبيّ ّفيّالقدم 0333ّبالش مالّالغربيّيبدوّضاربا
ّق ّم.سنة ّالمخصوصة. ّوهوي تهم ّثقافتهم ّعليه ّتشهد فمنّ.

ّنذكر ّبالمنطقة ّالبربري ة ّالمواقع ّأهم  ّ(Chusira) ّكسرى:
ّوتوكابر يال سّ (Tuccabor)بسليانة ّالبابّوا  وشاوشّبمجاز

(Ellez) بالس رسّوسيديّزينّبواليةّالكاف. 
ّ
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(الكاف)يوغرطا وقلعة سنان  مائدةلمشاهد   

 
 

 :الحضارة البونيقي ة

ّ ّالفينيقي ن ّوصول ّامع ّوتأسيسّلسّ إلى ّالتونسي ة ّواحل
مّبإنشاءّمدنّسَّانطلقّعهدّجديدّاتَّ.ّم.ق200ّقرطاجّفيّ
ه زةّبقالعّومعاقلّمثلماّهوّالحالّفيّجَّو رةّومُّسَّمزدهرةّومُّ

Cirta Regia ّ(ّالكاف)ّوVecchiaّ(ّباجة)إلخ,ّوشمتو. 

ّالشّ ّلكنّ  ّجعلّمنّمنطقة مالّالغربيّسقوطّقرطاجّالحقا
ّروماني ةعّْتَّسّْمُّ ّمرة .ّ ّيوغرطاّ,.م.ق06ّوفي ّهزيمة ّ,إثر

أصبحتّغالبي ةّالد ولّالتيّكانّيسيطرّعليهاّهذاّاألخيرّ
ّّ,ونظراّلموقعهاّاالستراتيجي.ّقاطعاتّروماني ةبدورهاّمُّ فإن 

ّم ّوالكافّأصبحتّجزءا ّكباجة ّالرّ مدنا ّالمجال ومانيّن
ّ.دفاعي ةّأتّ شَّنّْومُّّبقالعّ ّ,تبعاّلذلكّ,تزَّهِّوجُّّ

ّ

ّ

 

ّ

 

 وماني ة بالمنطقةوميدي ة والر  المواقع النُّ 

 

 

 :ومانياالستقرار الرُّ 

ّالرّ  وماني ونّإلىّاالستقرارّبالمناطقّالداخلي ةّالخصبةّعمد
نّبالجبالّوالمُّدافعينّبالبربرّإلىّالتَّ أنّّفكان.ّرتفعاتحصُّ

ّمواقعّشِّْنّأُّ ّفوق ّأو ّخالية ّأراضي ّعلى ّروماني ة ّمدن أت
ّمُّ ّقديمة ّبونيقي ة ّأو ّّةًّنَّكوِّّبربري ة ّمراكز ّعلىّإبذلك شعاع

ّ ّنظام ّوالمجالّالتّ قاعدة ّالمدينة ّلمثال ّالهندسي خطيط
ّ(.Centuriation romaine) الفالحيّالُمحيطّبها

تعامدّالذيّالمُّرقهاّذاتّالمثالّطُّوماني ةّبِّسمّالمدينةّالرّ تَّوتَّ
ّ ّالكبيران ّالرئيسي ان ّالمحوران Decumanusّّيخترقه

ّالفُّالمCardoُّّّو ّعند ّقائمة ّزاوية ّحسب ّورومتقاطعان
ّوحمّ  ّوأقواسّالنّ بمعابده ّاماته ّوالفضاءات خص صةّالمُّصر
يركّدوجّوالمسرحّوالسّ ّزالمسرحّالم:ّالعمومي ةّّلالجتماعات

ّ.ّوابقوالمساكنّذاتّالطّ 

ّ ّالرُّّأوقد ّالرّ حضر ّآلهتهم ّومان ّواليوناني ة ّ,معهموماني ة
ّ.ّوالمعالمّالجنائز يةورّبُّفنقشواّأسماءهاّبكثرةّعلىّشواهدّالقُّ

ّ

ّ

ّ

Royaume de Numidie 

Province Romaine 

http://www.nachoua.com/Avril-2008/Avril2008_245.JPG
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ّ

جيدهاّبفضلّالمهاراتّالتيّيُّّ,تغاللّاألراضيسف رّاّووقدّ
ّوالغاللّّ,األصلي ونّانالسكّ  ّالحبوب ّمن ّكبيرة كمي ات

ّالكُّأحت ىّ.ّالماشيةشت ىّمنّّأنواعالمختلفةّّو ىّامَّدَّالقُّّابَّتَّن 
ّ.ّورةّروماواّالجهةّبمطمُّفُّوصَّ

ّالثَّ تّنشاطاتّاقتصادي ةّهرَّدَّرواتّالفالحي ةّازّْوبفضلّهذه
ّ(.خامّوالخشبالرّ )ّجارةخرىّعلىّغرارّالتّ أ

ّوالديني ةّوباإلضافة ّالسياسي ة تّدَّهِّشَّّ,لالضطرابات
ّعوبّالجرماني ةّخاص ةوماني ةّهجوماتّالشُّّاالمبراطوري ةّالرُّّ

الواندالّإلىّشمالّّلَّصَّمّو082َّّففيّعامّ.ّي ةالدَّنّْمنهاّالوَّ
ّفاحتلُّ ّالشَّّافريقيا ّسواحلها ّواستعمرواوا ُبواّمالي ة المدنّّوَخرَّ

ّ.ّالتيّاعترضتّطريقهم

ّالمواقعّالرُّّ (Thabracaّ)ّطبرقة:ّوماني ةّبالمنطقةّهيأهم 
(Thuggaّ)ّق ةودُّّبمجازّالباب(Thignicaّ)ّوعينّتونقا

Mustisّ)ّيبرِّوالكّْ ّوشمتوّ(Bullarégia)ّريجياوالّ وبُّ(
(Simitthusّ Zamaّ)ّيانةوسل( (Mactarisّ)ّومكثر(

ُّعرِّ ّالمُّوقد ّالمواقعّبمثالها ّهذه ّالذّ تَّفتّجل  يّيخترقهّعامد
ّعندّ ّيتقاطعان ّالديكومانوس ّالكاردو ّهما ّكبيران محوران

ّقائمة ّزاوية ّ .ّّ ّتقاطع ّعند ّوالديكومانوس ُيَهي ُؤّالكاردو
ّالتيّ ّالبازيليك ّنوع ّمن ّمباني ّعلى ّيشتمل ّالذ ي الفوروم

ّ ّتستعمل ّما ّوحت ىّعادة ّوللتجارة ّالعامة لالجتماعات
ّّ.كمحاكم

 
 المواقع األثري ة بدق ة

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 ميستي بسليانةاألثري الموقع 

 
 

 

 الموقع األثري بشمتو

 

 
 الموقع األثري مكتاريس بسليانة
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 ونص  الح   اة  ن  ب   ,البيزنطي ون: 

أنشأّالبيزنطي ونّمبانيّذاتّطابعّدفاعيّعلىّغرارّقلعةّ
ّ.كماّشي دواّعد ةّأسوارّمثلّأسوارّباجةّوتبرسقّعينّتونقا

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

  القلعةّالبيزنطيةّبكسرىّسليانة
ّ

 :لفتح العربيا

ّ ّعام ّالتونسي ة ّإلىّالبالد ّّم602ّوصلتّالجيوشّالعربي ة
حّعلىّالقائدّالبيزنطيّرّسانتصارّقو اتّعبدّاهللّابنّأبيّ)
ّوجيوشهّيرجِّرّْجِّ ّالتيّ(. ّبالقيروان ّالعرب ّاستقر  ّأن فكان
ّوجيزةّ,ثمّ ّ.م623ّأتّعامّشِّْنّأُّ ّفترة الوافدونّّمك نَتّّ,وبعد

مالّالغربيّفيّحدودّعامّمنّالوصولّإلىّجهةّالشّ ّالعرب
ّو622ّ ّالدُّوَّبَّعاقَّوتَّّ.لتبرسق622ّللكاف ّحكمّّلُّت على

دينّوحَّمُّّوّفاطميي نّوزيري ينالمنطقةّمنّأغالبةّّو ي ينّصِّفّْوح 
 .وعثمانيين

ّدخولّاالسالمّإلىّجهةّالشّ علىّالرّ ّو مالّالغربيّغمّمنّأن 
اغتةّبَّلّمعّذلكّقطيعةّمُّثِّّمَّغييراتّعميقةّفإن هّلمّيُّأحدثّتَّ

ّالقديمة ّالفترة ّمع ّاستمراري ةّ. ّضمن ّاندرج ّبالعكس بل
ّتواصلّ  ّفي ّانعكست ّالقدم ّفي ّاّضاربة لحياةّألنماط

ّ.سائدةّبالمنطقةالتيّكانتّاراتّاالقتصادي ةّوالتيّ 

ّتواصُّ ّالجهة ّالمُّّالًّفشهدت ّالت عمير ّللفترةّلنوعي ة مي زة
ّالقديمة ّالشّ . ّأرياف ّالبالدّوواصلت ّإثراء ّالغربي مال

ّّ.نتجةّللقمحبأراضيهاّالمُّ

ّ
ّ

ّ

ةيِّّمَّعميرّاالسالميّمُّيبقىّللتّ ّ,ولكن فقدّاختارّّ.زاتهّالخاص 
ّ,يّأصبحتوالتّ ّ,مواقعّمثلّالكافّوباجةّعميرَّنّتَّسلمّوالمُّ

ّ.نموذجّالمدينةّاإلسالمي ةّقَّفّْدناّكبيرةّوِّمُّّ,تبعاّلذلك

ّدَّمَّفقدّعَّّ,دنّالقائمةّبالمنطقةوفضالّعنّاندماجهمّفيّالمُّ
ّوبَّ ّإنشاء ّعلى ّالوافدون ّعلىّّثِّعّْاألندلسي ون ّجديدة ُقرى

هذهّّمَّسِّوتتَّ.ّطولّنهرّمجردةّعلىّأراضيّعاليةّالخصوبة
ّمُّ ّعمراني ة ّبأنسجة ّّةظمَتّنّْالمراكز ّمعماري  ومعجم

ّ.لهاّمثيالًّمدينةّتستورّالنموذجّاألكثرّتَّوُتَعدُّّ.ّمخصوص

 هات  ع  ب  االستعمار وت  

ّالتّ  ّأن  ّإلى ّاإلشارة ّالشمالّتجدر ّبجهة ّاألوروبي واجد
ّالقرنّالس ادسّعشر ّإلىّبداية ّّالغربيّيرجع 06ّالقرنّ)

ّ(.بطبرقةّ

ّان ّومع ّالحماية 02.6ّ-0220)تصاب ّقطيعةّحَّ( دثت
ّتَّّ.كبرى ّالحدث ّهذا ّصاحب ّالتحتي ةّوُّّطَّفقد ّالبنية ّفي ر 

ّإلخ)ّبالجهة ّوسدود ّوجسور ّوطرقات ّحديدي ة .(ّسكك
ُّمتكَّ ّنظام مناجمّ)ّرواتّالطبيعي ةلّالستخراجّالثَّامِّواعتماد

ّ(..إلخّ,ةصاصّوالمنتوجاتّالفالحي ةّوالغابيّ الحديدّوالرّ 

ّعا ّففي ّمعاهدةّّ,0222م ّعلى ّاإلمضاء ّقبل أيّعامين
ّالحماية ّنظام ّتحت ّالتونسي ة ّالبالد ّوضعت ّالتي ,ّباردو

ّوَّ ّفي ّالفرنسي ون ّمُّّعِّضّْانطلق ّحديدي ة ّسكك تطورةّشبكة
(ّتأتي ةّمنّالمقاطعالمنجمي ةّوالفالحي ةّوالمُّ)ّلنقلّالمنتوجات

ّ.بات جاهّمرافئّالعاصمة

ّفّ ّجديدة ّتجم عات ّظهرت ّأن ّالمباشرّفكان ّالمحيط ي
ّوالس دود ّالمنجمي ة ّوالمعامل ّالقطار ّيرِّسِّْيّتَّولِّّ.لمحط ات

ّ ّإالوصول ّواالقتصادي ة ّاالجتماعي ة ّالمراكز ّهذه مدنّ)لى
ّوفالحي ة ّمنجمي ة ّالسّ ( ّشبكة ّتطوير ّحولّتم  ّالحديدي ة كك

ّ:ّاتهَّجّْثالثّوِّ

فيّات جاهّ)الخط  الر ابط بين تونس وطبرقة  : 9طريق عدد 
ّ(طبرقةّميناء ّالحديديّ. ّالخط  ّأن  ّإلى ّاإلشارة تجدر
ّمُّ-سجنان-ماطر ّاليوم ّأصبح ّأن هّطبرقة ّذلك ّآثار د جر 
ّ.اقاّإلنشاءّسد ّسيديّالبرّ عًّبَّسابقاّتَّّعَُّقطِّ



 لجهةّالش مالّالغربيّالت ونسيّالخصوصي اتّالمعماري ة

 
 

 

 -   17  -                                                                                                                              "أوداك" مكتب دراسات  

 

 
ُجِعَلّ: ابط بين تونس والجزائرالخط  الر  : 8طريق عدد 

ّالحديديّتونس ن ىّالوصولّسَّتَّجندوبةّحتىّيَّ-باجة-الخط 
ّال ّصاصرّ إلىّمناجم ّمَّ. ّتم  ّّدُّّوقد ّعام ّالخط  0220ّهذا

ّبُّحتّ  ّالغربي ة ّالحدود ّعلى ّغارديماو ّوََّيّغّْى بشبكةّّهِّلِّصّْة
ّالجزائري ةالسّ  ّالحديدي ة ّكك ّالخطّ مُّويَّ. ّهذا ّيمتد ّّ,ر  الذي

ّ.عبرّباجةّوبوسالمّوجندوبةّ,كم028ّعلىّ
ّ

مر بخط  منجمي يربط بين تونس يتعل ق األ: 7طريق عدد 
ّوالدّ  مروراصبة والقلعة الخ ّليُّبقعفور طريقهّّلَّواصِّهماني
ّ.ّداخلّالبالد

سواءّكانتّحضري ةّأوّّ,تّهذهّالحركي ةّالمعماري ةَلّمِّوقدّشَّ
ّ.مالّالغربيّتقريبامجالّالشّ ّلَّّجُّّ,ريفي ة

ّتأثيراتّانتصابّالحمايةّالفرنسي ةّتبدوّمُّ تةّحسبّاوَِّفّتَّلكن 
ّ ّالمدن ُّبعِّ: ّعلثَّفقد ّبالكامل ّجديدة ّمدن ّغرارّت ى

ّمطير ّوبني ّوالس رس ّوتاجروين ّالجريصة ّإلخ, بينماّ.
تطو رتّمدنّأخرىّبشكلّالفتّفأصبحتّأكبرّكجندوبةّ

ّوسليانةّوطبرقةّوفرنانةّومجازّالباب ّإلخ, ّتأك دّمنّ. كما
ّإشعاعُّ ّأخرى ّوتبرسقّّجهة ّوباجة ّكالكاف ّقديمة مراكز

ّ.ومجازّالباب
ّوبُّ ّحديثة ّعمرانية ّأنسجة ّظهرت ّأن تجهيزاتّّتَثّعِّفكان

ّ:وّذلكّّعمومي ةّلإلنتاجّوالخدمات
ّ

مراني ةّاستعماري ةّتّأنسجةّعُّعَِّرّزُّّ:ّحولّالمدنّالعتيقة .9
ّمُّ ّوِّالَّحديثة ّالقديمة ّلألنسجة مخصوصّّمطّ َنّّقَّفّْصقة

ّ ّانتظام ّوشطرنجي)ّخطيطالتّ قوامه ّهوّّ(متعامد مثلما
ّب ّالالحال ّلمدن ّومجازّالعتيقة ّوتبرسق ّوباجة لكاف

 .الباب
 

عاتّالقائمةّعلىّغرارّسوقّجمُّّفّللتّ ث ّكَّرّالمُّتطوّ عبرّال .8
ّجندوبة)ّاألربعاء ّالخميس( ّسليانة)ّوسوق وسوقّ(
ّ ّفرنانة)األحد ّوطبرقة( ّإلخ, ّشَّ. فضالّعنّكلّّ,دَّهِّوقد

ّ,ذلك ّالسّ ّ ّالمعماري ّالحَّالمنتوج ّتَّضَّكني ّعانوُّّري
 :ُقّبينّشكلينّأساسي ينرَِّّفُّنّفَّّ,ملحوظا

ّ

ّ
ّالسّ  ّالجماعالمبنى ّوالفيالّ كني ّللفترةّالرّ ّي اجعة
نفصلةّمُّكنّالفرديّوهيّإم اّصةّللسّ صّ خَّالمُّاالستعماري ةّ

ّ.سترسلمُّّتالصقةّأوّعلىّهيئةّشريطأوّمُّ
ّ

ّالنّ  .7 ّوفق ّجديدة ّعمالي ة ّمدن ّإنشاء ّاألوروبيّعبر مط
 :ّومنها

ّالرّ ّ:مدن منجمي ة - ّمناجم ّهوّحول ّمثلما صاصّوالحديد
 .إلخ,ّلممنزلّساّالحالّبالنسبةّللجريصةّو

 

ّلِّأَّنشُِّأّّ:مدن رعوي ة - ّسِّحّْتَّت ّالفالحي ّاالنتاج بسهولّين
 .مدينةّتيبارّبباجةّنموذجاّمثالي اّلهذهّالمدنّلُّثِّّمَّوتُّّ.مجردة

ّ

ّالمدنّتَّثّعُِّبّّ:مدن عمالي ة - ىّتحتي ةّنَّبمناسبةّإنشاءّبُّهذه
ةّبنيّمطيرّاليّ مّ كبرىّمثلّماّهوّالحالّبالنسبةّللقريةّالعُّ

 .سميةبمناسبةّبناءّالسد ّالذيّيحملّنفسّالتّ ُّشيَِّدتالتيّ
ّ
ّ

ّاستعماريّ  .4 ّفالحية ّضيعات ّإنشاء ّمواقعّعبر ّعلى ة
ّخصبة ّوأراضي ّثري ة ّالشّ . ّريف ّشهد ّالغربيّوقد مال

وصّللس كنّصُّخّْانتشارّشكلّجديدّومَّّ,تبعاّلذلكّ,ونسيالتّ 
ّ.ي زمَّتّذوّالط ابعّالمُّتَّالريفيّالُمشَّ

 

 : دات الريفي ةل  الب  
كني ةّسَّّأشكالّ ّمحيطهاّفيعاتّالكبيرةّّوجمُّّالتَّّخارجّظهرت

ّوتَّ ّأخرى ّالجهةعَّوزَّّريفي ة ّمجال ّجل  ّفي ّتأثّ ّ,ت رتّوقد
ّوبالمُّ ّالمكان ّبتضاريس ّكماّبوضوح ّالمناخي ة عطيات

ّللجهةتحدّ  ّاالجتماعي ّللتاريخ ّوفقا ّوثيقةّّ,دت فتبدو
ّوبالتّ  ّواالقتصادي ّاالجتماعي ّبالنظام قاليدّاالرتباط

 ّ.الس ائدةّكني ةقافاتّواألنماطّالسَّّوالثّ 

ّ ّالتيّمّ إوانتظمت ّالقبلي ة ّالمجموعات ّأو ّالعائالت ّوفق ا
ّ.ّتّمنذّالقرنّالثامنّعشرّبالمنطقةاستقرّ 

ّالمراكزّ ّحول ّكبرى ّفالحي ة ّوقرى ّصغيرة ّمدن فظهرت
ّضَّالحَّ ّالرئيسي ة ّاالستعماري ةّإلىّاجعةالرّ ري ة ّ.ّالفترة
ّ

ّ
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ّ ّالمثال ّسبيل ّعلى ّفنجد ّأن  ّمثل ّوقعفورّبلدات بوعرادة
ّتظمّحولّمدينةّسليانةنّْريبّوبورويسّومكثرّوبرقوّتَّوالكّْ
ّ(.سوقّالخميسّسابقا)

 

 

ّالعالييِّّمشهدّريفيُّممَّ زّللتل   
ّ

ّ ّوبني ّدراهم ّعين ّمثال ّفي ّنجدها ّالوضعي ة مطيرّنفس
ّظهرتّ,ّوفرنانةّووادّمليزّوبوسالمّوغارّالدماء وهيُّمدن 

ّ(.سوقّاالربعاء)ريّلجندوبةّحولّالمركزّالَحضَّ

ّتطوّ  ّالمراكزّالحَّرّالسّ فقد ّري ةضَّكنّالريفيّحولّهذه والّ.
ّالسكّ  ّالفالحةّيزال ّعلى ّيعتمدون ّالريفي ة ّالجهات ّبهذه ان

فعادةّماّ.ّونّنمطاّاقتصادي اّقوامهّاستغاللّاألراضيعُِّبّتَّويَّ
ّرواتالسكانّلالستقرارّعلىّمقربةّمنّالمصادرّوالثّ ّدُّمَّعّْيَّ
ّوفرنانة) ّدراهم ّوعين ّخمير ّإلخ,جبال ّعنّّو.( ّبعيد غير

ّ.ّعيونّالمياه

ُّتْسَنُدّ َّمْخُصوصة َّتْسميات ّالغربي ّالشمال ّبجهة نجد
للَمَشاِهِدّالريفي ةّوللفضاءاتّالمبني ةّولجبالّالش مالّوسهولّ

ّالغربي ة ّوالهضاب ّمجردة ّتعودّ. ُّمتوارَثة ّتسميات وهي
ّا ّالقروي ة ّالتَّقاليد ّإلى ّتسمياتّكالْباَلدّجذورها ّفنجد لقديمة

ّوالْمَعم رةّ وا ّوالرْ  ّوالْمراح ّوالُحوش ّوالَبْطَحة ّوالُدوَّار والدَّْشَرة
ّ.إلخ,ّوالِبيتّوالد ار

وسهولّشاسعةّ(ّقريةّصغيرة)ويتعل قّاألمرّبُقرىّفالحي ةّ
ّ ّللحبوب ّوسليانة)ُمنِتَجة  ّوجندوبة ّباجة ّلألوديةّ( ُمحاذية 

ّ ّدوّ )والس دوِد ّالجنوبي ةّعلىّغرار ّالُمحاِذيّللجهة ّسمي ة ار
ّ(.لسد ّبنيّمطير

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ة بباجة وجندوبة( إنتاج الحبوب)األنشطة الفالحي ة    وخاص 
 

ّالدُّ ن ّمُّويتكو  ّعائالت ّمن ّتَّو ار ّعالقاتّمَّجّْتجاورة ّبينها ع
نّمنّوحّحجمّالدو ارّمنّدو ارّعائليّمكوّ يتراف.ّاجتماعي ة

إلىّبلدةّ(ّخمسينّشخصادلّاأيّماّيع)عشراتّالعائالتّ
ّّ.ّكبيرةّيفوقّعددّساكنيهاّالخمسمائة

ّوالد شّّْذختَّّيَّ ّشَّالدو ار ّعائلي ةّرة ّلمجموعات ّتجم عات كل
ّتََّتّْنّتَّ ّلنفسّالقبيلة ّالهناشرِقّتَّسّْمي ّداخل ّالحقول)ّر  علىّ(

ّالسُّفُّ ّعلى ّفيّاألودية ّأو ّالعيون ّمن ّ.المزروعةّوحِّمقربة
ّهذه ّبين ّالمسافة ّتكون ّما ّالعائالتّّوعادة ّهذه مساكن

ّ.محدودةّفأغلبّرؤسائهاّينحدرونّمنّنفسّالعائلة
ّالثُّظَتّْنّتَّ ّحسب ّبها ّالحياة ّالمُّم ّالُمسلممَّنائي ة ّللمجتمع :ّّي زة

اجّفيّمجموعةّأوسعّمنّمَّدِّواالنّّْ,اءّعلىّالذ اتّمنّجهةفَّكِّاإلنّْ
ّ.رفولوجياّالس كنّونائي ةّعلىّمُّوتنعكسّهذهّالثّ .ّجهةّأخرى

انّوالتيّسمّبهاّحياةّالسكّ لةّالفقرّوالخصاصةّالتيّتتّ الحظّحانُّ
ّالس كني ّللفضاء ّماّّ.انعكستّبوضوحّعلىّنمطّانتاجهم فعادة

عملينّتَّسّْإلىّبناءّمساكنهمّبأنفسهمّمُّّأفرادّهذهّالمجموعةّدُّمَّعّْيَّ
ّمحلي ة ّمواد ّذلك ّعَّّ,في ّاستعماال ّلعدّ شّْونالحظ موادّّةوائي ا
ّ.ّّّّّالءلطّ واالقرميدّكالخشبّواالسمنتّّو

ّّّ
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 المواقع الت اريخي ة والمراكز الحضري ة بالش مال الغربي 

 

 والية سيدي بوزيد
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III.   األولى من الدراسةالصة المرحلة خ : 

ّاسّْ مالّالغربيّبجهةّالشّ ّتقرارّاإلنسانيّ تاريخّاالسّّْعراَضّتِّإن 
ّوتَّالتّ  ّالمُّمُّّيلَِّلّحّْونسي ّاالستقرار ّأشكال ّبشتّ عاقِّتَّختلف ىّبة

ّمنهاابعّالمعماريّالمُّطّ المواقعّواإلشارةّلل يّضِّْفُّيّّ,صاحبّلكل 
ّكانتُّمالئمةًّ ّاألصل ّالبربري ة ّالجهة ّهذه ّبأن  ّالقول ّإلى ّبنا

ّتِّلالسّْ ّالرَُّّهَّرّمَّّعَّّفقدقرار ّالمُّا ّثم  ّثم ّسّْومان ّالعرب لمون
ّالمُّدلسيُّّاألنّْ ّ.ونتعمرونّالفرنسيُّّسّْونّالمورسكي ونّثم 

ّ ّإلى ّاإلشارة ّالرّ أوتجدر ّاستقرار ّالداخلي ةّمّون  ّبالجهات ان
ّ.ّرتفعاتجوءّإلىّالمُّلُّجبرّعدداّكبيراّمنّالبربرّلِّأالخصبةّقدّ

ّ
 االستقرار الّروماني

 "أوداك"مكتب الدراسات :  المصدر 

اّممّ ّ,مثلّالكافّوباجةّوتبرسقّواقعَّمَّّيرَّمِّعّْسلمونّتَّاختارّالمُّ
ّالطّ  ّتحمل ّهام ة ّمديني ة ّمراكز ّوالدة ّإلى ّالمُّأد ى زّيِّّمَّابع

اجعّختلفّعنّذلكّالرّ للمدينةّاالسالمي ةّفالعمرانّاإلسالميّمُّ
ّ.للفترةّالقديمة

ّ

ّ

ّ
ّ

ّدُّوعلىّالرّ  ّمنّأن  ّالشّ ّولَّخُّغم ّإلىّجهة مالّالغربيّاالسالم
ّباغتةًّمُّّقطيعةًّّ,معّذلكّ,لُّثِّّمَّفإن هّلمّيُّّ,غييراتّعميقةأحدثّتَّ

ضاربةّّبلّبالعكسّاندرجّضمنّاستمراري ة.ّمعّالفترةّالقديمة
ّتَّ ّفي ّانعكست ّالقدم ّوالتيّ ّواصلّ في ّالحياة اراتّألنماط

ّ.بالمنطقةّيّكانتّسائدةًّاالقتصادي ةّالتّ 

ّتَّ ّالت عميرّالُممَّّالًّواصُّفشهدتّالجهة ّالقديمةلنوعي ة ّللفترة .ّي زة
جةِّتّنّْمالّالغربيّإثراءّالبالدّبأراضيهاّالمُّوواصلتّأريافّالشّ 

ّ.ّللقمح

 

 االستقرار اإلسالمي

 "أوداك"مكتب الدراسات :  المصدر 

 

ردّالنهائيّمنّضهمّّللطّ عرُّّإثرّتَّّ,وفدّاالندلسيونّالمورسكي ون
 ّ.لبالدّالتونسي ةعلىّاّغفيرةبأعدادّّ,طرفّاسبانياّالمسيحي ة

 

ية سيدي بوزيدوال  

 

 والية سيدي بوزيد
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ورسكياالستقرار االسالمي واألندلسي الم    

 "أوداك"مكتب الدراسات :  المصدر 

 
ّفيّ ّاندماجهم ّأنّّْدنّ مُّوفضالّعن ّقُّالمَُّّأّشَّقائمة رىّورسكي ون

سمّتََّّتّّ.جديدةّبالكاملّفيّمواقعّخصبةّعلىّطولّنهرّمجردة
ّالمراك ّمُّّزهذه ّعمراني  ّبنسيج ّنتظم ّذو ّمعماري  معجم
ّ.تقومّمدينةّتستورّشاهداّوفي اّعليهّ,مخصوص

ّ ّمَُّأّشِّْنّأُّوقد ّاستعماري ة ّأنسجة ّالحقا ّمُّت ّذات طّطّ خَّعاصرة
تَّثّعِّوبُّ.ّالمدنّالعتيقةّكباجةّوالكافّحدودىّتعامدّوذلكّعلمُّ

ّاألربعاءمدنّجديدةّبالكاملّعلىّغرارّسوقّّ,منّجهةّأخرى
ّ(.مدينةّسليانةّحالي ا)ّوسوقّالخميس(ّمدينةّجندوبةّحالي ا)
ّّ
ّ

ّ

 
 

مِّرينكك الحديدي ة ومواقع استقرار الم ع  خطوط الس    

 "أوداك"مكتب الدراسات :  المصدر 

 

ّواالجتماعي ةبهدفّالوصّو ّاالقتصادي ة ّإلىّالمراكز المدنّ)ّل
ّوالفالحي ة ّالمنجمي ة ّالسّ دَّّتَّامّْ( ّشبكة ّوتطو رتّت ّالحديدية كك
ّطرق ّثالثة ّحول ّعدد: 0ّطريق ّتونسّ: ّبين ّيربط محور

ّّ,وطبرقة ّعدد 8ّوطريق ّتونسّوالجزائر: ّبين ّيربط ّ,محور
ّ.محورّمنجميّيربطّتونسّبالقلعةّالخصبة:0ّوطريقّعددّ

ّالعملّالوثائقيّ كَّّمَّوقدّ وتحليلّأنماطّاالستقرارّّ,منّجهةّ,ننا
ّ ّأخرى ّجهة ّمن ّمنّاالنساني ّمجموعة ّووضع ّإعداد من

ّ ّالخرائط ّّتُخصِّصَّ: ّالمُّواحدة ّالبناء ّوأخرىّسّْلمواد تعملة
ألنماطّثالثةّهيمنةّبالمبانيّوخريطةّالمُّ سّالموادتركيبةّوَمْلمَّل

ّالمبانيّالقديمة ّهذه. ّبي نتّجملة ّعربي اّّوقد الخرائطّاستقرارا
ّتَّ ّعلىّمواقعّاستراتيجي ة ّبالكافّوتستورّوباجة ّلُّهُّسّْاسالمي ا

 ّّ.ّحمايتهاّمعّتفضيلّلالستقرارّعلىّطولّواديّمجردة

 والية سيدي بوزيد

 
 والية سيدي بوزيد

 



صوصي اتّالمعماري ة
الخ

ّ
لجهةّالش مالّالغربيّالت ونسي
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  IV  . الثانية من الدراسةخالصة المرحلة 
 : ةس  جان  ت  مناطق معماري ة م  قسيم ل  الت   . أ

فّعرُّّمنّالتَّ(ّتضاريسّومناخّوغابات)ّّاّتقديمّاإلطارّالماديَنَّنّكَّّمَّ
ّوالثّ  ّالموارد ّتَّعلى ّالجهةمتّ تَّرواتّالتي ّبها ّوموادّ)ّع ثرواتّمائي ة

ام ّالذيّساهمّفيّتشكيلّالمنتوجّياقّالعنّالسّ بيَُّّتّّلناّلَّوَّّكماّخَّ(ّبناء
ّمخصوصالمعماريّواندماجهّفيّإطارّمَّ ّ.عيشي 

وطينّبالجهةّودراسةّأشكالّاالستقرارّاستعراضّتاريخّالتّ َمكََّنناّكماّ
ّاقبةّعَّتَّالمُّ ّمنهامَّابعّالمعماريّالمُّالطّ ّوبها عنّّفِّشّْمنّالكَّّ,ي زّلكل 

وقدّ.ّرواتّالمعماري ةثّ لهذهّالّمِّدَّاربةّفيّالقِّاألصولّالمعماري ةّالضّ 
ّوَّوَّّخَّ ّذلك ّكل  ّلنا ّيَّّعَّضّْل ّفيما ّأولى ّالمعماريّالتّ ّمُّّهُّفرضي ة قسيم

ّ.بالجهة

ّالتّ  ّإن  حليلّالطوبومورفولوجيّودراسةّأشكالّاالستقرارّاالنسانيّثم 
مالّوالتعر فّعلىّالمظاهرّوالهيئاتّالعمراني ةّوالمعماري ةّبجهةّالشّ 

ّالتّ  ّسَّالغربي ّلّواحمَّونسي ّتَّبنا ّتلخيصي ة ّخرائط العواملّّمُّّهُّوضع
ّ.ّحد دةّلشت ىّأنواعّالمعمارالمُّ

منّاعتمادّّ,بدورهاّ,كماّمك نتناّدراسةّالمعجمّالمعماريّوموادّالبناء
ّ ّمبدئي  ّالشّ تقسيم ّلجهة ّفرعي ةّمناسب ّمناطق ّوفق ّالغربي مال

ّ.تجانسةمُّ
طّنمّوفقدّكشفتّمختلفّالمالحظاتّحولّمصادرّالمعمارّبالجهةّ

ّوالتّ  ّالطبيعي ّبالمحيط ّاالنساني ة ّالمجموعات ّالمُّاندماج زّوجَّاريخ
ّاإلنسانيللتّ  ّواإلسهاماتّّ,وطينّواالستقرار ّبالموارد ّثري ة عنّجهة

واّبهاالثقافي ةّللسك انّالذّ  ّ.ينّاستقر 
ّ ّمك ن ّوقد ّعلى ّالتّ التعر ف ّوتاريخ ّالطبيعي وطينّالمحيط

ّالمعما ّوالمعجم ّالعمراني ة ّالبناءّوالخصوصي ات ّوتقني ات ّومواد ري
ّ:ّانسةجَّتَّفريقّبينّأربعّمناطقّمُّمالّالغربيّمنّالتّ بالشّ 
 منطقةّمعمارّالمواقعّاألثري ةّ .0
 يقةتِّدنّالعَّمنطقةّمعمارّالمُّ .8
 منطقةّمعمارّالفترةّاالستعماري ة .0
 يفيّمنطقةّالمعمارّالرّ  .0
ّ
ّالتَّّو ّهذا ّعلىّتَّقّْالّيعتمد ّيرجعّإلىّّلّ واصُّسيم بّقارُّتَّجغرافيّإن ما

ّ.أنسجةّعمراني ةّوتعبيراتّمعماري ةّمختلفة
ّسَّ ّالتّ مَّكما ّلنا ّالمعماريّح ّالمعجم ّودراسة ّالطيبومورفولوجي حليل

ّ:اليةفريقّبينّاألنماطّالمعماري ةّالتّ التّ وموادّوتقني اتّالبناءّمنّ
ّ
ّ

 ّجب ةّبباجةّوعينّدراهمّوكسرىدعد ةّمواقعّطبيعي ةّمثل. 
 ّّالمواقعّاألكثرّارتفاعاتحقصباتّوحصونّبيزنطي ة  .تل 
 ّو ّبقالع ّمجه زة ّنموذجي ة ّالكافّ/مدن ّمنها ّنذكر ّأسوار أو

ّوتبرسقّوتشتملّعلىّعيونّمياه ّوباجة ّهذهُّقّوّْمَّيعكسّتَّّو. ع
 .وقالمدنّحياةّجماعي ةّتنتظمّحولّالجامعّوالسّ 

 ّورسكي ةّظهرتّبالمنطقةّمنذّبدايةّالقرنّالس ابعّمُّّةرىّأندلسيّ ُق
 .تستورّومجازّالبابّوالسلوقي ةعشرّعلىّغرارّ

 ّسجنان ّالرّ ّ,أم ا ّبنزرتوعلى ّبوالية ّإداري ا ّارتباطها ّمن ّ,غم
فتحملّخصوصي اتّبربري ةّتجعلّمنهاّفيّتواصلّحضاريّمعّ

ّالشّ  ّالغربيجهة ّمال ّالتَّ. ّتم  ّفيّّقُّطرُّّوقد واالستفاضة
ياتّالمعماري ةّالراسةّالتيّاهتم تّبخصوصي اتهاّفيّالدّ  خصوص 

 (.URAMّ,8332)ّنسيّورقيّالتلّالشّ ماللشّ 
 ُّّالم ّتتّ األرياف ّوالتي ّالعمراني ة ّالمراكز ّحول ّبسكنّتوز عة سم

 .وباستخدامّموادّبناءّمحلي ةّتّ تَّشَّريفيّمُّ
 َّّحَّش ّوريفي ةرِّضَّواهد ّضيعات)ّي ة ّاالستعماري ةّ( ّللفترة راجعة

فرنانةّوجندوبةّوعينّ)مجالّالجهةّّلِّّنتشرةّفيّجُّالفرنسي ةّوالمُّ
 ّ.(ريصةّوتيبارراهمّوبنيّمطيرّوالجّ د
ّ

ّباالستقرارّعُِّقّوّْمَّزّنمطّالتَّميَّّتَّويَّ ّلقاتّ حَّّقَّْفّوِّ,ّلدوافعّأمني ةّ,البربري 
ّوكسرىّيطُّحُِّتّّعةّ ابَِّتَّتّمُّ ّخمير ّجبال ّبمرتفعات ّالتَّ. قعّوّْمَّأم ا

ّمُّّ,االستعماري ّيكون ّما ّيًّحاذِّفعادة ّاالسالمي ة ّلألنسجة .ّالقائمةا
ّيليّاألنماطّالمعماري ةّوموادّمخّنُّيِّّبَّوتُّ تلفّالخرائطّالمقد مةّفيما

ّ.وتقني اتّالبناء
ةّتجانسَّالمناطقّالمعماري ةّالمُّّينِِّيّعّْاهنةّمنّتَّراسةّالرّ وقدّمك نتناّالدّ 

ّ:اليةالتّ 
 معمار المواقع األثري ةّ .9

ّ.تشتملّالمنطقةّعلىّآثارّومواقعّومراكزّتاريخي ة
 اريخّوالمعمارّالبدائيّ التّ اجعّلفترةّماّقبلّالمعمارّالرّ  .ّأ

 المعمارّذوّاألصولّالبربري ةّواللوبي ة .ّب
ّالرّ  .ّت ّالمعمار ّلفترة ّالنوميدي ةّّفجراجع ّوالفترات التاريخ

 .القرطاجي ة-والبونيقي ة
 معمارّالمدنّالروماني ة .ّث
ّّ.معمارّالحصونّالبيزنطي ة .ّج

 معمار المدن العتيقة .8
ّ:ينقسمّهذاّالنوعّمنّالمعمارّإلىّشكلين

 ورسكيعربيّإسالميّوأندلسيّمُّمعمارّ .ّأ
 معمارّالقرىّالجبلي ة .ّب

ّ
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 :المعمار الراجع للفترة االستعماري ة .7

ّبينّ ّما ّبها ّوتواصل ّبالجهة ّظهر ّالذي ّبالمعمار ّاألمر يتعل ق
ّ:ويشتملّعلى,02.6ّو0220ّ
 حاذيةّللمدنّالعتيقةمعمارّاألنسجةّالعمراني ةّالمُّّ .ّأ

 اكث فمعمارّالتجم عاتّالتيّشهدتّتطو راّمُّ .ّب
 يعاتّالفالحي ةّاالستعماري ةالضّ  .ّت

 يفي  كن الر  معمار الس   .4
ّاأل ّبِّيتعل ق ّبمحيطهّمارّ عّْمِّمر ّاالنسان ّيعكسّعالقة ّهذاّزّ ويتّو. ع

ّمجالّجهةّالشّ النّ  خذّشكلينّمنّالوحداتّتَّمالّالغربيّويَّوعّفيّجل 
ّ(.ُدو ار)ّجم عةتَّومُّ(ّةرَّشّْدَّ)تةّتّ شَّمُّ:ّالسكني ة

ّالمُّّك نُّمَّوتُّ ّوَّّشارُّالمالحظات ّمن ّسابقا ّأولي ةّّعِّضّْإليها خريطة
وهوّماّسنعملّ.ّلفرضي ةّتقسيمّالجهةّإلىّمناطقّمعماري ةّمتجانسة

ّ.راسةمّمراحلّوأطوارّالدّ قدُّّعلىّتأكيدهّأوّتعديلهّخاللّتَّ
 

 :المنهجي ة . ب
استقراءّّيرِّسِّيّْقسيمّالجهةّلمناطقّمعماري ةّمتجانسةّوبهدفّتَّبعدّتَّ

ّاعتمادّأسلوبّتقديمّعلىّهيئةّجداولّّ,ليلّوضمانّوضوحهالدّ  تم 
ّ.تستندّعلىّمفهومّاالندماج

ّمختلفّالمجموعاتّستخدَّوسيُّ ّلدراسة ّاستقراء ّكآداة ّالمفهوم ّهذا م
ّ:حاورّكبرىالمعماري ةّالمتجانسةّوالتيّسيقعّتقديمهاّوفقّثالثةّمَّ

 االندماج في الموقع -
 االندماج المعماري -
ّّاالندماج التقني -

ّبِّّيتعل ق:  موقعاالندماج في ال ّاالندماجّّانَِّيّْبّتِّاألمر كيفي ة
 :بّتم ّأساساّهّْبالموقعّحسبّالمنطقةّويَّ

ّقعموّْنمطّالتَّ -
ّسيجّالعمرانيقراءةّالنّ  -
ّسيجّالعمرانيتحليلّبنيةّالنّ  -
ّركيبةّالعمراني ةالتّ  -
ّالكثافةّالعمراني ةّونظامّالبناء -

 

 :ـــــّويهتم ّب:   االندماج المعماري
 وجياّالمعماري ةّللس كنالطيبومورفول -
 جهيزاتّبالجهةّالمدروسةالتّ  -

ّ
ّ

 
ّنمط -  المعجمّالمعماريّلكل 
 خصوصي اتّاالنتظامّالفضائي -
 .(ّإلخ,ُّطرأبوابّونوافدّوأُّ)ّالعناصرّالمعماري ة -

ّ:قنيّفييتمث لّالهدفّمنّدراسةّاالندماجّالتّ :ّّقنياالندماج الت  
 أسلوبّاستخدامّالموادبّالتعريف -
 اءّتقني اتّالبن -

ّ:تقديمّوذلكّعبر
ّاإلنشاءّ - ّللمحيطّالطبيعيّنظام الذيّاعتمدهّالمالئم

 ّ.اإلنسان
ّ.ّنّالعمرانيّوالمعماريالمهاراتّفيّالمجاليّْ -

 ليل المعماريالد   . ت

مفهومّاندماجّّقَّفّْةّوَِّلّكَّْيّهَّليلّالمعماريّشكلّجداولّمُّيت خذّالدّ 
ّالطبيعي ّمحيطه ّفي ّاالنسان ّدُّ. ّوَِّّسّرِّوقد ّاالندماج ّقَّفّْهذا

ّ:رىرُّكبّْحاوِّثالثةّمَّ
 ّّاالندماجّالعمراني لالندماجَّّصّوهوّجدولُّخصِّّ:

ّمُّالعمرانيّوُيقدِّّ ,ّبواسطةّالر سومّوالوثائقّوالت عاليق,
ركيبةّسيجّالعمرانيّوالبنيةّالعمرانيةّوالتّ موقعّوالنّ التّ 

 .العمرانيةّوالكثافةّوانتظامّالمباني
 ّاالندماجّالمعماري ّصّ صَّّخَّلّمُّيتعل قّاألمرّبجدّو:

ّيُّ ّالمعماري ّّ,مُّدِّّقَّلالندماج ّرسوم تفصيلي ةّبواسطة
ناتّّ,لوظائفّالس كن حّالمبنىّمكو  ّوتوض  الرئيسي ة

ّمنطقةمَّالمعجمّالمعماريّالمُّ  .ي زّلكل 
  ّّالت ّقنياالندماج :ّ ّجدول ّاألساسي ةُّّيَقدِّمُّوهو المواد

لةّوّةالمستعمل ّالمحو  ّّوّتلك ّبناء ّلمواد تقني اتّيبي ن
 .ّاءّابتداءّباألساساتّوصوالّإلىّالزخرفاإلنش

ّ ّالدّ إن  ّهذا ّمن ّالفصولّّ,ليلالغاية ّفي ّتوضيحها ّتم  والتي
ّالدّ  ّلهذه ّمَّّ,راسةالمرجعي ة ّيقوم ّمعماري ّدليل ّوضع ّامَّقَّهو

ّالتّ  ّالتّ الوثيقة ّالمرجعي ة ّتَّعليمي ة ّشأنها ّمن ّالتَّطِّأّْي و عّنَّير
ّالمعماري ّاأل. ّيتعل ق ّمعمفال ّإطار ّبفرض ّعلىّمر اري 

ّمنهماّّواإلبداعرّالخلقّصّْحَّمينّوالّبِّمِّّصَّالمُّ المعماريينّوالحد 
ّ.ةَمّزُِّملّْدل ةّمعماري ةّأبواسطةّ

ّتُّ ّمرجعي ة ّوثيقة ّإذن ّومُّّ,نيِّّبَّفهو ّبسيط تنو عّّ,رّ سَّّيَّبأسلوب
ّالشّ  وسيكونّلهّّ.ونسيمالّالغربيّالتّ المنتوجّالمعماريّبجهة

ّ ّايجابي ّانعكاس ّالمنطلق ّهذا ّاعلمن ّبأسرهى .لمجتمع
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 :تقديـــم 

ّالشّ َمثّ  ّالقّ مّ ّمالّالغربيَل ّ,الئمةّلالستقرارمّمنطقةّمّ دَّنذ

ّشَّ دَّهّ حيث
ّظّ  ّالجهة ّهذه ّت ّالهور ّمن تجم عاتّعدد

ّعّ ّ,عمراني ةال ّويّ حول ّالمياه ّالخصّ ّعلىون ةّبَّاألراضي

ّتَّ َّمحاوّ اطّ قَّوعند ّالرئيسي ةّرّ ع ّلوَّظوذلكّنّ,التنق ل ّرةّ فّ را

ّوطين ّورخام ّكلسي ة ّحجارة ّمن ّبالمنطقة ّالبناء ,ّمواد

اّفيّمواضعّخالي ةّمنّّتّبهاأشّ نّ وأ ّ.ّإلخ مدنّروماني ةّإم 

وذلكّ.ّإلخ,البناءّأوّعلىّمواقعّبربري ةّأوّبونيقي ةّقديمة

ّ:نظراّلـ

ّالتيّشَّ - ّتضاريسّالمناطق تّاستقراًراّدَّهّ نوعي ة

عندّنقاطّالتقائهاّةّيّتمي زتّباالنبساطّخاصّ والتّ 

ّبشكلّمَّّعّ سّ تّ يّيَّذّ بنهرّمجردةّال يه  اّلحّ َواد  وظّمم 

يحََّّخلَقَّ هولّالفس  هّالسُّ َهًداّقَوام  َطةوّةّ َمش  بس  ن   .الم 

ةّبالجهةّوالتّ  - يّأهمي ةّمواردّالمياهّالطبيعي ةّالحار 

ّالمّ  ّالعوامل ّأحد ّبدورها ّالستقرارّالئّ مث لت مة

ّوالبيزنطي ةّ وماني ة ّوالر  ّالبونيقي ة المجموعات

 .بالمنطقةّالمعني ةّبالبحث

دّ   ّ:بهاَّّفَنج 

ة الكبيرة يعات الض    Latifundium: الفالحي 

ّالمّ يّ  برىّالتيّتعودّيعاتّالفالحي ةّالكّ صطلحّالضّ فيدّهذا

وماني ة معّتفاوتّّ,يعاتوقدّاختص تّهذهّالضّ .ّللفترةّالر 

ّ.يتونفيّإنتاجّالحبوبّوالزّ ّ,حسبّالجهات

وماني ة ّ:ّالمدينة الر 

ّانتشارّالتّ  الال فتةّعميرّبهذهّالمنطقةّمنّأبرزّالمظاهرّي َعدُّ

ّ.للنظر

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالجهة َخرّ ّ,إلىّاليوم,ّوالّتزالّهذه ةّعب رواهدّالمّ بالشّ َّتز 

ّيَّ.ّودق ةّ Bulla Régia"بوالريجيا"كمكثرّو نّكّ ومهما

ّرَّّ,مالّالغربيّ الشّ ّفإنّ ّ,منّأمر ّيفقدّّ,هّ ت ّنَّمَّوّ حت ىّبعد لم

ّمالمحّ  ّوصوصيّ خّ ّجل  ّالديني  ّالمستوى ّعلى ّال الّته

ّ.والفن يقافيّالثّ 

وماني  قسيم الت  نظام الت     Centuriation: عميري  الر 

romaine  

ّل ّ ّالهندسي  ّالمثال ّبه ّالمدينةّطّ خَّمّ نعني ّط

ّ ّالم حيط  ّالفالحي  ّهابولمجالها ّعليهّ. َّدَرَج ّما وهو

ّالرّ  ّالعالم ّفي ّالمّ االستعمال ّإنشاء ّلدى ستعمراتّوماني 

َسم ّالمّ  طّبواسطةّأدواتالجديدةّفي ر  ّ.قيسّاألراضيّ ّخط 

ّالمدن ّلهذه ّإنشائها ّعند ّكانتّروما ّنفوذهاّّ,وقد ر  ت َسخِّ

ّمّ  ّعنّتَّسّ وسلطتها ّموروث ّلتقليد ّذلك ّفي غل ة

ّ".وسكيينرّ االتّ "

ّشرقّفيو ّ-ات جاه ّغرب د  ّيّ َنج  ّكبيرا سم ىّشارًعا

"ّ ّالطّ ّ."Decumanusديكومانوس ا ّالثانوي ةّأم  رق

ّ َية َواز  ّم  ّ"وهي Cardoّللكاردو "ّالديكومانوس"و"

ّشَّ ل ّالطّ بَّفت شك  ّمن ّالمّ كة ّرق ّبينها ّفيما طّالمّ )تعامدة خط 

ّ(.تعامدالمّ 

ّ ّالغربي  ّالشمال ان ّسك  ّكان ّبتهيئةّوقد ّجهتهم ون د  ي َجدِّ

ّمّ  ّذات ّمسالك ّمتعامد ط ّكبيرخط  ّمحوران ّانيشق ها

ّالكاردو" ّالديكومانوس"و" ّقائمةّ" يتقاطعانّحسبّزاوية

ّو ّالفوروم ّالعند ّالمّ ببناء ّالروماني ةّمعابد ّلآللهة خص صة

ّّ.مساكنالاماتّوحمّ تشييدّالو

ّ

 

ّ
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ّالكاردو"وّفيّنقطةّالتقاءّ ّالديكومانوس"و" أّهَّكانتّتّ " ي 

ّ.ّ(Forum)احةّالكبرىّأوّالفورومّالسّ 

ّ ّطبرقة ّنجد ّبالمنطقة ّاألثري ة ّالمواقع ّأهم  ،ّ(تابركة)من

ّ ّتونقة ّثينيقا)عين ّالكريب( ّدق ة، ،ّ ّالباب ّمجاز ،ّ

ّموستي) ّشمتوّ( ،ّ ّبوالريجيا ، 

ّ(.مااز)وسليانةّ(ّمكتريس)،ّمكثرّ(ّسيميتوس)

ّبدّ  ّ:ّق ةالموقعّاألثري 

ّالَموقع َج ر  د 
ّّ,أ  ّّ,7991عام ّالعالمي  ّالتراث ّالئحة على

ّالرُّّ ّالمدينة ّدق ة ّباعتبار ّصيانةّلليونسكو ّاألكثر وماني ة

 .ّّبشمالّافريقيا

ّ

ّبدق ة ّالموقعّاألثري 

ّاألثريّتمي زّ ي ّدق ة ّموقع ّيمتدّ , ي ّّالذ  ّ,هكتارا17ّعلى

ّ ّالن وميدي  ّتاريخ ه ّوب َثراء  ه ّلَمَعال م  ّالجي دة َياَنة ّالص  بَحالة

ّو ّووالب ونيقي  وماني   .الب يَزن طيّ الرُّ

 
ّ

 انّفَّولّ ق ّ.ّك.ّلّجبَّق ّم نّقعّدق ةّوّ مَّرّل ّوُّّصَّإعادةّتَّ
7997ّ(J.C.Golvin)ّ

ّالضريحّاللُّوبي ّوالكابيتولّوالمسرحّومعبدّ-ي عد  الب ونيقي 

 Junon)وجونونّكايالستيسّ(Satureneّ)سات ورنّ

Caelestisّّدق ة َرة  ّش ه  ّّ.منّبينّالمعالمّال تيَّصَنَعت 

 الموقع األثري  بدق ة
 

 

ّمسرحّدق ة

ّ

ّ

 البونيقيّ ّ–الضريحّالل وبيّ

ئيسي ة ّالر  ّاألثري ة ّّبالجهةّالَمَواق ع ّهي :ّ ّ(تابركة)طبرقة

ّ ّتونقة ّتينقة)وعين )ّ ّودقة ّالباب ّثقة)ومجاز والكريبّ(

ّموستي) ّوشمتوّو( ّسيميتوس)ّبوالريجيا وسليانةّ(

ّ(.مكتاريس)ومكثرّ(ّزاما)

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

"ةثق ّ"أقواسّالنصرّ    "Thuggaّّّّّ كابيتولّدق ة           

ّّّّّّّّّّّ 

ّبمس ن د  ّالم  ّهذه َفت  ر  ّع  تعامدّوقد ّالم  ط َخط  ّذاتّالم  ها ال ك 

ّيشقُّّ ّال ذي ّكبيران ّمحوران ّه ديكومانوسّال:

(Decumanus)ّّ الل ذانّّ(Cardo)والكاردو

ّ ّالفوروم ّيهي أ ّحيث ّقائمة ّزاوية ّفي احةّ)يتقاطعان الس 

ن فّالبازيليكّييّذّ الّ(العمومي ة شتملّعلىّمبانيّمنّص 

ّالتّ  َمت  د  ت خ  ّا س  ّوالي ّالتجاري ة ت ضانّلألنشطة ح 

ةّوحتّ  ّّ.ىّكمحاكماالجتماعاتّالعام 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 سليانةّ– (Musti) موقعّموستيّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ــــةد ليــل معمــار المواقــع األثري   

  
 معمارّعصورّماّقبلّالتاريخّوالعصورّالبدائي ــة

وحوانيتّّّميقاليتّ–دولمان  

  
نوميديّولوبيمعمارّ  

  

وماني ةالمّ معمارّ دنّالر   

  
ونالمعمارّ ص  البيزنطي ـةّح   

 



 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

Thimida Bure

Kouchbatia

Djebba

Sicca

Veneria

المين��������اء الروم�����اني

(Thabraca)

Musti El-Krib

Ksour Toual

Sidi Ali

Belkacem

Agbia

Zama Minor

Kbor-Klib

El KsourMedaina

Zanfour

Thubucnica Bulla Regia

Simittus

Mactaris

Thugga

Chusira

Thichilla

Elles

Vatlis

المص����در: مكت�����ب الدراس�����ات أوداك

تَم�����ركز الروم��ان ف�����ي المن����اطق الداخليّ��������ة الخص��������بة ب���������القرب من من������ابع المي�����اه وف�����ي مف��������ترق أهمّ  الطرق�����ات  حي����ث  تتوفّ������������ر 

كميّ�����ات هـاّمة من  مواد البن���������اء  ،الحج���ر والكل�������س والرخ���ام.

 

 المفت��������اح

المواق�����ع األثريّ�������ة الّرئيس�������������يّة

مرف����أ تج����اري ق������ديم

مقط���ع حجارة رخاميّ���ة

مخزن الخش�����ب

الس������لم
ك��م  0

البح������ر األبي��������ض المتوس�������ط   

طبرق������ة

بوس���������الم

دق��ة

تش�����������يال

زاما

مس�������تي الكري��������ب

بالريجي������������ا

س������يدي عل����ي بالقاس������������م

ش������متو

زنف�������ور

ال����الس

مك�����ثر

القص��������ور

كس�����رى

قص�����ور طوال

عي����ن تونق��������ة

ئر
زا

�����
ج�

ال

 20

الش����مال

هنش�������ير الف�������ّوار

حّمام مالّق

عي����ن جّزة

طاول��ة يوغرط���ة

  تحدي�������د أماكن المواق�����ع األثري�������ة 

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 
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مرف����أ تج����اري ق������ديم

ك��اب نيق���������رو

س��������������������كافينيريا
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 دقّ��ة 

الموق�����ع

البني�����������ة
العمراني��������ة 

موق���ع دقّ��ة أألث�����ري

دقّ��ة هو موق���ع أث����ري يوج����د بمعتمدي�����������ة تبرس����������ق. وف�����ي عام 1997 قام��ت منّظمة اليونس������������كو ب����إدراج الموق������ع ض��من الئحته��������ا 
تمت��������دّ  عل���ى   للتّ���������راث الع������المي بآعتب������������اره المدين�������ة الرومانيّ�������ة األك�������ثر ص�������يانة بش������مال إفريقي�������������ا. و تق��������ع هذه المدين�������ة ال�������تي 

70 هكت����ارا وس���ط منطق����ة ريفيّ����������ة.

الش����مال
 -1

س���وق   -2

س��احة ال������ريح   -3

معب�����د اإلل���ه ماركور   -4

معب�����د أوقس�����ت   -5

معب�����د الح���ظ   -6

معب�����د الكوتوك����������ورد   -7

8- معب�����د فروجيف������������ا روليج������ار بات�������ار  

معب�����د تيل���������وس    -9

10-  مس����كن ديون������زوس وأولي������س  

11- معب�����د نص����ر كرك�����اال  

12-  مس����كن فين����������وس  

13-  معب�����د دار األش���هب  

14-  مس����كن أمنيافيليس����������������������يا  

15-  مس����كن ال�������������������تريفوليوم  

16-  حمامات البس����������������يكلوب  

17-  مس����كن الفص���������ول  

18-  ق���وس س�������������بتيم س����������يفار   

19-  معب�����د بلوط������ون   

20-  م���راحيض عموميّ��ة   

21-  حمامات ليس����������������ينيان   

مخّطط دقّ��ة

 معمارالم��دن العتيق�����������ة

الس����احة العمومي�����ة و الك��������������ابيتول 

 المعم�����������ارالريفي
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

معب�����د س������اتورن 

دلم��ان 
قب������ور رومانيّ����ة 

ملع���ب س������باق الخي������ل 

ملع���ب مينيرف������������ا 

قب������ور رومانيّ����ة 

حناي�����ا 

حناي�����ا 

معب�����د جون���ون
 ك������������ايلمنيس

ص�����هاريج 

حّمامات 

مس��رح مزدوج 

مس��رح 
إدارة 

ش������بّاك  
ت������ذاكر

س���ور يع�����ود  
للعص��������ر 

الق��������ديم المت������أخر
ص�����هاريج 

ن������افورة 
مس����كن

الق����������رقوني

عي����ن دوض������ريح بون�������ي

بازيلي������������ك 
فكتوري������������ا

معب�����د نبت����������ون 

www.Dougga-City guideالمص����در: 

تحي��������ط بالّس��������احة العموميّ������ة ( الف�������وروم) مجموعة من المب���������اني منها ما يس����������تخدم للتج���������ارة والعدال������ة والتجّمع�������ات الّدينيّ�����������ة 
العموميّ������ة. ويمثّ�������ل ب�������ذلك هذا الفض���������اء قل�����ب المدين�������ة الرومانيّ�������ة نظ���را ل���دوره اله��ام ف�����ي الحي������اة اإلقتص������������اديّة والّسياس�������������يّة 
والّدينيّ�����������ة. وتبتع�������������د مس����الك التنق�����������ل بدقّ������ة عن المث������ال النظ�����ري المنتظ��������م حول الك����اردو وال���������ديكومانوس نظ���را للمخّط�����ط 
األص�������لي للمدين���������ة ال����راجع للف�������������ترة ما قب�������ل الرومانيّ�������ة. وي����رّجح أن يك�����ون م��ركز المدين�������ة مخّصص����ا للم��������������ترّجلين. كما تتّخ��������ذ 
الّطرق�����ات هيئ�����ة أزق��ة كب���������يرة كث���������يرة المنعطف����������ات. وق���د هيّئ�����ت به���ا تجه�������يزات تطه������ير كما تش������هد عل���ى ذل���ك الص������������فائح 

الحجريّ������ة ال�������تي تغط������ي مجاري تص���������ريف المي�����اه وال�������تي الت������زال ف�����ي مكانه���ا.

(Thugga)باج���ة  
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

العناص��������ر
العمراني��������ة 

 معب�����د 

ف�����وروم س��احة وردة الري������اح

 معب�����د 

 معب�����د 

س���وق

 ف����وروم  دقّ��ة 

:س�����لم
م0102030

تبل�����������غ مس��احة ف�����وروم دقّ��ة 2924 م  وهو ص�������غير الحج���م و تختل�����������ف درجة الحف�������ظ ب���ه من مك�ان إل���ى أخر نظ���را
لألض������رار ال�������تي ألحقه����ا الحص�����ن الب������������يزنطي ب�����������البعض من مباني��������ه.

ول���م تُفل�����������ح س��احة وردة الري������اح ف�����ي إض������فاء المزي�����د من اإلتس��������اع له��ذه الس����احة العموميّ�����ة وأكتف����������ت بلع��������ب دور فس������حة لمعب�������د
 ماركور وعل���ى األرج��ح أنّ��ه عل���ى أحد جوان���ب الس����احة ك��ان يوج����د مجل���س الش��������يوخ و منّص���ة للخطب���������اء .

 مشهد ثالث��������ي األبع������اد للف�������وروم 

 إعادة تص������ّور هش��ام القص�������وري 

مشهد يش������رف من الك���������ابتول مس����لك 
القس�������م الغ�������ربي للف�������وروم

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

-Dougga wikipedia-المص����در:رس���م من قب�������ل أوداك  

²

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

بالريجي�����������ا 

ف�����ي الّس��������ابق ك��ان  هذا الموق�����ع األث�����ري  يوج����د عل���ى الط������ريق ال������ّرابط بي�������ن قرط���اج وهيب������ون (عنّاب�����ة حاليّ������ا) . ويق�������ع ف�����ي 
ال���وادي األوس����ط لمج���ردة الي������وم .وق���د ساهم قرب������ه من موق���ع ش������متو بم���ا يتمت�����������ع ب���ه من مق���اطع غني�����ة بالرخ������ام النومي�������دي 
بص������ورة كب���������يرة  ف�����ي ث����راء هذه المدين�������ة . وق���د تأقلم��������ت بالريجي�����������ا مع تض���������اريس المنطق������ة فل�������م تتب������������ع ف�����ي مخطّطها 

العم������راني مث�����اال مس��������بقا. 

الط�����ريق الرومانيّ������ة وتحدي�������د موق���ع بالريجي�����������ا 

مش��هدان يبين������������ان طبيع��������ة تض���������اريس الموق�����ع والمس������اكن تح����ت األرض�������يّة 

الموق�����ع

الّش����مال

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المفت����������اح

ط���ريق رومانيّ����ة

هيب������ون 

كالم��ا 

س���������يرتا 

طبرق������ة

م����ادافروس

س�������يكا فونوري���������ا
زاما ريج���ا

تيفاس������������ة

قرط���اج

بالّريج��������ا

ت�����اال االّس

  La cité d'Althiburos et l'édifice des Asclepieia, Mongi Ennaifer, Ministère des affaires culturelles المص����در: 

المص����در: مكت�����ب الدراس�����ات أوداك

(Bulla Regia)جندوب������ة 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

البني�����������ة 
العمرانّي��������ة 

 معمارالم��دن العتيق�����������ة

مث���ال الموق�����ع

المفت���������اح
1- ص�����هاريج

2- معل����م مب������ني بتقني���������������ة األب������وس رتيكوالت��������������وم
3- ص�����هاريج

4- مرّك��ب ت������ذكاري
5- ق���وس نص�����ر

6- حص���ن ب����������يزنطي
7- معاب�����د

8- حمامات جولي������ا ميمي������ا
9- مب������نى دي���ان
10- رواق مس����كن
11- مس����كن الك�������نز
12- مس����كن رق���م3
13- مس����كن رق���م7

14- بازيلي�������������ك مس��������يحيّة
15- مس����كن رق���م 2

16- مس����كن الّط���اووس
17- مجموعة مس����اكن رق���م 1

18- مس����كن الص��������يد
19- مس����كن الص��������يد الجدي������د

20- قب�������ور
21- مس����كن رق���م9

22- مس����كن رق���م10
23- مس����كن الّص��������يد البح�������ري

24- مس����كن رق���م15
25- مس����كن رق���م أمفيتري��������������ت

26- حّمامات فين����������������انتي
27- الحّمام��ات الش���������ماليّة الش����������رقيّة

28- مس����كن رق���م8
29- مس����اكن من رق���م11 إل���ى 14

30- ن�������افورة مي���اه
31- ف�����وروم
32- ك���������ابتول

33- معب�����د أبول�������وم
34- بازيلي�������������ك

35- س���وق
36- مس����كن رق���م 4
37- مس����كن رق���م 5

38- مب������اني مجهولة الوظيف���������ة 
39- حّمامات ش��مال غرب المس�����رح 

40 - مس��رح 
41 - حّمامات ش���رق المس�����رح 

42 - الفس���������حة الكب�����������يرة األول�����ى 
43 - معب�����د إزي����س 

44 - الفس���������حة الكب�����������يرة الثاني�����������ة 
45 - جدار س�����اند 

46 - مس����كن 
47 - الحّمام��ات الجنوبيّ�����������ة الكب�����������يرة 

48 - كنيس���������ة ألكس���������ندر 

 المعم�����������ارالريفي
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Les ruines de Bulla Regia (Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Thébert ). :المص����در

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

نج			د ببوالّريجي															ا ال							تي تع					رف أساس					ا بمس									اكنها جمي				ع مكّون				ات المدين							ة القديم							ة من معاب					د و ف					وروم و حّمامات 
ومس		ارح إل			خ... وللبع										ض من هذه المع						الم أحجام ض		خمة ومهيب					ة  وإل			ى الي						وم ل			م يش					هد قس					م هامّ  من  المدين							ة

   حفريّ								ات وآستكش														افا.  

ك�������������ابيتول ف�����وروم بازيلي�������������ك

معب�����د
أبول������ون

مش�هد للك���������������ابيتول مث���ال معبداإلل�������ه أبول�����ون

مش�هد لموق�����ع بالريجي�����������ا

مث���ال البازيلي�������������ك المس����������يحيّة

ف����وروم بالريجي�����������ا

العناص��������ر
العمراني��������ة 

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

الش����مال

 Les ruines de Bulla Regia ( Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Théber ). :در				المص

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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AMMAEDARA

م����ادافروس

 مك�����ثر الموق�����ع األث�����ري

CIRTA
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CARTHAGO
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SICCA VENERIA

MADAVROS

ZAMA REGGIA
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Makthar
(Mactaris)

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 الط��رق الروماني������ة و تحدي�������د موق���ع 

 الط��رق الروماني������ة و تحدي�������د موق���ع 

الموق�����ع

ت����لّ  منبس��������ط عل���ى إرتف��������اع يص�����ل إل���ى 900م  ما بي�������ن أودي���ة وزاف����ة و يكش�������ف موقعه���ا هذا ف�����ي أنش�����أت المدين�������ة عل���ى حاف����ة 
  موض���ع تس������هل حمايت������ه عن طابعه����ا األص������لي العس��������كري. 

ع����ثر ف�����ي الموق�����ع عل���ى العدي�������د من البازيليك����������������ات مث����ل البازيلي��������������ك المعروف�������ة ب�������������روتليوس و تفي�����������د أحد الفرض������������يّات
أنّ  هذا المب��������نى (ال���ذي يوج����د مك��ان معب�����د ك��ان مخّصص����ا ف�����ي األص����ل لس���������اتورن ) هو كاتيدرائي��������������ة المدين�������ة.

الّش����مال

الّش�����مال

 معمارالم��دن العتيق�����������ة المعم�����������ارالريفي

ط���ريق رومانّي����ة  
مفت�������اح  

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

هيب������ون 

كالم��ا 
س���������يرتا 

طبرق������ة

س�������يكا فونوري���������ا
زاما ريج���ا

تيفاس������������ة

قرط���اج

بالّريج��������ا

ت�����اال

Source :  La cité d'Althiburos et l'édifice des Asclepieia, Mongi Ennaifer, Ministère des affaires culturelles

المص����در: ص��ور أوداك  

المص����در: ص��ور أوداك  
البازيلي�������������ك 

البازيلي�������������ك 

 (Mactaris)

 (Mactaris)

 (Mactaris)

  س���������ليانة

- 51 - الخصوص����������يّات المعماريّ�����ة لجهة الّش�����مال الغ��������ربي التّونس�����������ي  
مكت�����ب دراس���ات "أوداك"



الموق�����ع األث�����ري

050100

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

ب����اب العي�������ن

ون
�����

ول�
 أب

��د
عب��

م

ض�����ريح جول���ي 

مس��رح مزدوج

معب����د أثورمس�������كار

حمامات الك��������������ابيتول 

ك�����������ابيتولمعب����د ب���داموس

بازيلي������������ك بأروق�����ة
س�����كوالدي
 جوف������انس

ف����وروم نومي�����دي 

ب����رج ب���������يزنطي

بازيلي������������ك هيك��������دقونس

الحمام��ات الكب�����������يرة

معل���م
 جولي������وس ب�������يزون

ميقالي���������ة 

ي
رم

 ه
يح

�ر
ض����

مش�هد عل���ى الف�������وروم 

مخطط الموق�����ع األث�����ري ق���وس

 الف���������ترة الس�����������������يفيرية 

البني�����������ة 
العمراني��������ة

يمث�������ل الف�������وروم (الس����احة العموميّ�����ة) المك����ان ال���ذي يتق����������اطع في�������ه الكاردوال�������������ديكومانوس وي���رمز ب������ذلك إل���ى قل�����ب المدين�������ة 
ال  الروماني�������ة. وتبل�����������غ المس����احة المرص��������فة به���ذه الس����احة 1500 م2. وعل���ى جنباته���������ا ك��ان يوج����د رواق معمد مغل����ق بعق��������د 

ي���زال إل���ى الي������وم يمث�������ل أحد أفض������ل المع������الم ب���������الموقع.

ش������يد ق���وس النص�������ر ال���ذي تخترق����������ه فتح��������ة عل���ى ش���رف اإلم�����براطور     
وق���د تم����ت المحافظ������ة علي�����ه ف����أدمج ف�����ي التحص��������������ينات وأس�����ند إلي�����ه ب����رج. ويح�������يي هذا المب��������نى ذك��رى التح�������ول ف�����ي منزل����ة 

المدين�������ة وإنش�����اء حي جدي����د. 

"س������������كوالجوفانس" ف�����ي حالت������ه الراهن���ة ، هو مب������نى يع�����ود إل���ى الف����������ترة الس�����������������يفيرية. وق���د ش��هد ص�������يانة جي����دة وتنقيب���������������ا من 

طرف جيلب���������ار ش���ارل بيك���������ارد.وتبيّ�����������ن نقيش����������ة وجدت ب���������الموقع أنّ��ه ك��ان عل���ى األرج��ح مك��ان تجّم�����ع مجل���س ش������باب المدين�������ة. 

ف����وروم ق���وس ت����راجون  

مق������برة
 مس�������يحية 

مالحمام��ات الكب�����������يرة

الش����مال

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Maktar Gilber Ch PICARD المص����در: ص��ور أوداك  

المص����در: ص��ور أوداك  

المص����در: 

المص����در: ص��ور أوداك  

 (Mactaris)  ( Trajan )

. ( Trajan )

  س���������ليانة(Mactaris)  مك�����ثر 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

يب�������دو أن الحمام��ات الرئيس�������������ية بمك���������ثر ل���م تك������ن تش����������تمل عل���ى قاع��ة رياض����ة. فق�������د وق����ع إدماجها ب������������المبنى ذو المث������ال 
التن��������اظري وال���ذي تبل�����������غ مس�����احته الجملي�������ة قراب������ة 4400 م2 منها 225 م2 لقاع����ة الم��اء الب������ارد الراجع���ة إل���ى الف����������ترة 

الس�����������������يفيرية ، وال�������تي تتوس����������ط هذا المرك����ب. 

مشهد عل���ى المس����رح الم��زدوجمث���ال المس����رح الم��زدوج

مث���ال الموق�����ع األث�����ري  المص����در : دلي������ل بيك���������ارد

بوائ������ك الحمام�ات

العناص��������ر 
العمراني��������ة

الش����مال

 معمارالم��دن العتيق�����������ة المعم�����������ارالريفي
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 (Mactaris)

  س���������ليانة(Mactaris)  مك�����ثر 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

1
2

3 4

5 21
16

23

15 17

10

10
12

1114

24

9
8

6

7

13

20
22

19
18

Oued Melah

(Ragada) Madjerda

المفت��������اح

ش������متو هو موق���ع ق������ديم يق�������ع ش��مال غرب الب�������الد التونس�������������ية
أي���ن توج����د آث����ار س������������يميتو أو             وهي مدين����ة ملحق����ة 
بمقاطع������ة إفريقي�������������ا البروقنص�����������������لية ف�����ي العه���د الروم�����اني.

تق�������ع ش������متو ب����وادي مجردة ، ويف�����������ترض أنه��ا كان����ت
موجودة قب������ل الق�����رن الخ��امس ق.م. تط����ورت المدين�������ة 
الص���������غيرة ت����������دريجيّا بفض����������ل موقعه���ا ف�����ي ملتق���������ى 

مس���������لكين رئيس�����������������يينن.

بأث�������اره ال�������تي تمت�������د عل���ى 1500 عام  من ال��زمن ، يبل����������غ الموق�����ع مس��احة تف��������وق 80 هكت����ارا. وق���د عرف�����ت ش������متو خاص��ة 
باس����������تخراج الرخ���ام وال���ذي ك��ان ف�����ي الف����������ترة الروماني�������ة حك��را لإلمبراطوري���������ة. 

وق���د س������كنت المنطق������ة من��ذ ما قب������ل الت���������اريخ دون إنقط�����اع ذل���ك أنه��ا اس������تمدت ثروته�������ا من الخص��������وبة الفالحي����������ة العالي��������ة 
ال�������تي يتمت�����������ع به���ا وادي مجردة.

1- جس������رعلى واد مجردة

2- طاحون��ة

3- مس��رح

4- ف�����وروم وبازيلي������������ك

5- بازيلي������������ك الس�����وق 

6- حمامات بلدي���������ة 

7- حناي�����ا

8- معس�����كر عمل

9- كنيس���������ة بيزنطي������������ة

10- قص�����ر

11- س�����لم حجري

12- معب�����د  س������اتورن-

 كنيس���������ة بيزنطي������������ة

13- معب�����د

15- مب������نى روم��اني كب���������ير

16- كنيس���������ة إيطالي��������ة

17- بقاي���������ا المق�����اطع

18- مس��رح مزدوج

19- مب������نى جن������ائزي روم��اني

20- ط����ريق روماني����ة

21- جدار روم��اني فاص������ل

22- متح����ف أث����ري

23- مقه��ى

24- مق���اطع روماني����ة

14- معب�����د

 ش������متو  

التموق��������ع والتض�����������اريس مشهد بجب�������ل ش�����متو

مث���ال موق���ع ش�����متو األث�����ري

 معمارالم��دن العتيق�����������ة المعم�����������ارالريفي

البني�����������ة 
العمرانّي��������ة 

الموق�����ع 

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

أعاد الرس�����م أوداك المص����در : ص��ور 

(Simmuthus)

(Simmuthus)

  جندوب������ة 
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الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

الحمام��ات الروماني�������ة

حناي�����ا روماني����ة 

جس���ر روم��اني عل���ى وادي مجردة 

مس��رح روم���انيبازيلي�����������ك روماني�����ة ق���رب  

ش������متو 

مث���ال اآلث�����ار والمق�����اطع القديم�������ة 

 معمارالم��دن العتيق�����������ة المعم�����������ارالريفي

العناص��������ر 
العمراني��������ة

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 الف������وروم 

 Makthar ( J.Ch. Picard )  : المص����در
مث���ال الموق�����ع لش�������متو

الف������وروم 

  جندوب������ة (Simmuthus) ش������متو  
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

المس������اكن تح����ت 
أرض�����ية

الس�������كن

تتك���������ون مدين����ة بالريجي�����������ا من عدة أحي���اء س���������كنية. ويتميّ����������ز هذا الموق�����ع بخصوص�����������يّة معماري���ة س���������كنية تبع���������ا لبن��������اء 
ظلّ  غي���اب  ط����ابق تح����ت أرض���ي عل���ى ش������اكلة مخّطط المس������اكن. وهي خصوص�������ية تث�����������ير إش���������كاليّة وتس�������اؤالت عّدة ف�����ي 

اس�������تخدام مخّططات مماثل�����ة له��ا ف�����ي جهات حاّرة أخرى من اإلمبراطوري�������ة الروماني�������ة.

من بي�������ن مم���يزات "بّالريجي�����������ا" الطواب������ق تح����ت أرض�����ية للمس��������اكن وال�������تي أنش���أها الّروم��ان التّخاذه����ا س������كنا أثن������اء حرارة 
الص��������يف.

ُزيّن������ت دي���ار النب���������الء بالريجي�����������ا بب���������الط فسيفس����������������اء ف�������ائق الجم��ال يحم���ل أحيان�����ا رس��وما للوج�����ه ، س�����يّما بالّط����������ابق تح����ت 
األرض����ي وال���ذي ل���م يُع�����رف ل��ه مثي�������ل بالعم�������ارة الس�����������كنية القديم�������ة.

حفري�������ات المس�����اكن تح����ت األرض�������ية ببالريجي��������������ا 1900

ط���ابق تح����ت أرض���ي بمس�������كن الص��������يد

فسيفس���������������اء به���و مس����كن الك������نز
مشهد لمس������كن الك������نز

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 (Maison de la chasse)

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

الس�������كن

مجمع س�������كني

مث���ال الط�����ابق األرض�����ي

َمثَّ����لَ  النس����������يج العم������راني الهلنس�������������تي                        إطارا لإلس������������تقرار بالمك�������ان ح�����تى ف��������ترة هجران الح���ي ف�����ي العص������ر 
الب������������يزنطي. وُزّود هذا المس������كن ببازيلي����������������ك ذات مث���ال ص������������ليبي الش�������كل تظه���ر ش���ماال بوس������ط المب��������نى.

 الص��������يد

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

الش�����مال

 Les ruines de Bulla Regia ( Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Théber ). :المص����در

 (hellénistique)

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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يتعلّ�����������ق األمر بأكبرتح�������������ت أرض�����يّة الموق�����ع. وتت��������وّزع غرفه����ا المقبّي�����������ة حول رواق ُمعّمد. وتنتظ����������م الفض���������اءات عل���ى 
ج�������انبي الّص�����حن الم�������ربع ال���ذي تحي�������ط ب���ه أروق��ة معّمدة وهو المص����در الم����ركزي للتهوي����������ة واإلن����ارة بالمك�������ان. 

ويتّخ�������ذ ال���رواق المعّم���د ش����كل رواق داخل���ي ذو أعمدة يحي�������ط بفن����������اء ، وتص������ل مقاس�������اته لـ��� 19×13م وتزيّن��������ه أعمدة ذات 
تيج�������ان كورنتي����������ة.

الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

مث���ال الط�����ابق األرض�����ي

مث���ال الط�����ابق الس����������فلي

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Les ruines de Bulla Regia ( Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Théber ). :المص����در

Maison

de la chasse

 المع����روف  

بم������نزل الّص��������يد

المس������كن  

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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يمثّ�������ل مس����كن  "الك������نز"  المع����روف أيض�����ا تح����ت اس���م مس����كن"                  " الن�����وع 
الث���������اني من المخّطط���ات. ويٌفض����������ي مدرج ال���دخول إل���ى به���و طول���ي يٌوص�����ل إل���ى غرف 
مايص�����لُ  عددها إل���ى ث�����الث غرف وتبيّ�����������ن  مفتوح�������ة بش��������كل متعام����د مع البه�����و وعادة 
نّ  هذه الغ����رف ل���م تك������ن ُمعّدة لإلس����������تعمال اليوم������ي  جودة لوح���ات الفسيفس������������������اء إل���ى 

وإنَّم��ا كان����ت ُمَخّصص����ة لمناس����������بات ُمعيّن������ة.

مث���ال الط�����ابق األرض�����ي

الموق�����ع األث�����ري

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Les ruines de Bulla Regia ( Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Théber ). :المص����در

 المع����روف  

بم������نزل الك�������نز

المس������كن  

Maison

du trésor

Amphitrite

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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ك������������ابيتول دق��ة هو معب�����د روم��اني ٌخّص���ص أساًس�����ا لجوبيت�������������ار أوبتيم����������وس ماكس������يمو                   
وق���د ُرّممت ُجدران��ه ال�������تي أٌنش�����أت بتقني���������������ة األب�����وس أفريك�����������انوم                 ، والقس�������م العل������وي من واجهت���ه ما 

بي�������ن 1903 و1910. وق���د ت����زامن تش������������ييد ك���������ابتول دق��ة مع بن������اء مع���الم أخرى من نف�������س الن�����وع بش������مال إفريقي�������������ا.

مش�هد االك��������������ابيتول 2008 مش�هد لك��������������ابيتول دقّ��ة

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

المنش�������آت

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

 معب�����د 

ف�����وروم س��احة وردة الري������اح

 معب�����د 

 معب�����د 

س���وق

 ف�����وروم  دقّ��ة 

:س�����لم
م0102030

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

  Dougga Wikipedia :المص����در

 (Opus Africanum) 

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة 
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رواق الك�����������ابتول الٌمعّم���د

يُفض����������ي الَم��درج ال���ذي يتك���������ّون من إحدى عش���ر درجة إل���ى رواق الواجهة الُمعّم���د. وت������������رتفع األعم�دة الكورنتيّ������������ة إل���ى 
ثماني��������ة أمت���ار وتعلوه������ا الواجهة المثلث�����������ة ال�������تي تب��������دو ف�����ي حال��ة جيّ����دة حي����ث ال ت����زال محافظ���ة عل���ى ص��ورة تمجيديّ���������ة 
لمش����هد خطف نس�����ر لإلم�������براطور (                     ) .ويش���������تمل جوف الك�����������ابتول عل���ى مواض���ع ُخّصص�����ت لث�������الث 

تماثي����������ل ُهيّئ�����ت للعب����������ادة. ويُمثّ�������ل الف�������وروم والك�����������ابتول الم����ركز الحّس�����اس للمدين���������ة.   

الك���������ابتول 

أعمدة الك�����������ابتول

مش�هد داخل الك�����������ابتول

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

مص��در : رس���م هشام القص�������وري

المنش�������آت

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة 
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يش���������تمل هيك����ل "أبول������ون" عل���ى ثالث��������ة معاب�����د وقاع��ة مركزيّ����ة فس���������يحة وق���د ُجّهز ص����حنه ذي األروق���ة الٌمعّم���دة بمنّص�������ة 
ويٌع�����دّ  هذا المعب�������د مث�����اال للمعم�����ار اإلف������������ريقي. تتميّ����������ز به���ا عادة العم���ارة الديني����������ة الرومانيّ�������ة. 

معب����د أبول�����ون

المص����در : أوداك

مث���ال معب�����د أبول������ون

وتٌوج����د تماثي����������ل "أبول������ون س���������يتار" و"س������يراس" و"إس������كوالب" ، الي������وم بقاع������ة بالط����������ابق األرض����ي لمتح������ف بوالريجي�����������ا.

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

( Ch. Emonts ) المص����در: 

المنش�������آت

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا 
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تتّخ��������ذُ  الواجهة الرئيس�������������ية للمعل��������م إتج����اه الغ����رب. ويٌ����دخل إلي�����ه ع����بر ثالث��������ة أب����واب تُفض�����������ي إل���ى به���و يُغّطي�������ه َقْب������و 
ُمتعام����دا يُفض����������ي ب����دوره إل���ى ُملحق�����ات ن���دخل منها ع����بر أب����واب ثالث��������ة إل���ى قاع��ة شاس�����عة تتك���������ّون من بالط����ة مركزيّ����ة 
وفض������������ائين ج������������انبييّن بهم���ا بقاي���������ا بوائ�������ك كان����ت تس������������تند إل َص����������فّْين من األعم�دة تفص����������ل بي�������ن البالط�������ة المركزي������ة 

والجنب���������ات مّما ساهم ف�����ي تش�����������كيل ثم������اني بالط�����ات.

البالط�������ة المركزي������ة 

فض������اء ج�������انبي

س�����������������������يكافينيريا  

كنيس���������ة دار الق����وس

حنيّ�����ة البازيلي��������������ك

الج���دار الش�������مالي للبازيلي�����������������ك

مث���ال

أحد أب����واب الج���دار الش�������مالي

الج���دار الجنوب���������ي للبازيلي�����������������ك

مدخل البازيلي��������������ك من جهة البه�����و

الس�������لم :

ح����ائط يفص����������ل بي�������ن البه�����و والبالط�������ة

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

الش����مال

فض������اء ج�������انبي

م123

Thése de 3éme cycle Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982 / AUDEC المص����در :

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

به���و

المنش�������آت

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

(Sicca Veneria)الك����اف 
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ُغّطي����ت البالط�������ة بهيك��������ل داعم والفض���������اءات الجانبي�����������ة بأقبي������������ة متقاطع������ة وتُفت������������ح األْض�������لُع الجانبي�����������ة له��ذه القاع����ة 
الكب�����������يرة ش���ماال ع����بر ب����������ابين ُمْغلقي���������ن حاليّ������ا. أّما جنوب������ا فتفت����������������ح ع����بر ثالث��������ة أب����واب تٌْفِض�����������ي إل���ى س��احة الف�������وروم 

القديم�������ة ال�������تي أُعي����د تهيئتُه������������ا ف�����ي ش����كل ص���حن كب���������ير ٌمْغَل����ق. 

مشاهد خارجي���ة
المص����در : أوداك

مقط���ع للكنيس�������������ة (الحال����ة الّراهن���ة)

قس�����م مف��������ترض أعي����د تص������ّوره

مقط���ع مف��������ترض للكنيس�������������ة

المص����در :

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

كنيس���������ة دار الق����وس

م123الس�������لم :

 Thése de 3éme cycle Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982 / AUDEC

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المنش�������آت

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

 الك����اف(Sicca Veneria)س�����������������������يكافينيريا  
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يَْعلُ�������و الفض���������اء الم����ركزي بالبازيلي������������������ك الرومانيّ�������ة بالك��������اف َقْب������و ُمتق�������اطع بينم���������ا ٌغّطي����ت أذرع الّص����������ليب بأقبي������������ة 
ُطوليّ�����ة أو نص�����ف كرويّ����ة.

ص���حنرواق 

مث���ال البازيلي��������������ك

واجهة البازيلي��������������ك

مقط���ع البازيلي��������������ك

بازيلي�����������ك روماني����ة

مش�هد داخل���ي

مص��در الص�����ور

مشاهد للص�������حن

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

رواق 

رواق 

م123الس�������لم :

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در : 

المنش�������آت

المنش�������آت
الدينيّ�����������ة

 الك����اف(Sicca Veneria)س�����������������������يكافينيريا  
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يق�������ع السُّ�����وق عن���د مخرج الف�������وروم. وي����رجع إنش�����اؤه إل���ى الق�����رن الثال��������ث.
ويش���������تمل ك��ل من ض��������لعيه الش�������مالي والجنوب���������ي عل���ى س������تّة دك�������اكين.

مث���ال الّس�����وق

يتّخ�������ذ المب��������نى ش����كل مس���������تطيل تبل�����������غ أبع�����اده تقريب�������������ا 11.9م×12.6م ويُحي�������ط ب���ه رواق ُمعّمد ويش���������تمل ف�����ي أحد 
جنبات���������ه عل���ى حنيّ�����ة.

 الّس�����وق

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

المنش�������آت
التجاريّ���������ة

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Les ruines de Bulla Regia ( Azedine Beschaouch, Roger Hanoune, Yvon Théber ). : المص����در

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

تنتظ����������م الوح���دات حول قاع��ة المي�����اه الب������اردة حس���ب ترتي�����������ب واض���ح للتمّش�����������ي ال������داخلي لمس��������تخدمي الحّمام��ات. وق���د 
أُْدِمج هذا  المب��������نى ض��من النس����������يج الحض�����ري بواس������طة تجه�������يزات مخصوص����ة من حلي������ات رخامي��ة وفض������اءات 

انتقالي�������������ة تفص����������ل م������ابين الط������ريق والحّمام��ات.

رواق ٌمعّمد 
مدخل

ردهة

وم
زي
�ان
�����
م��
جي

قاع��ة الم��اء الب������ارد

قاع��ة الم��اء
 ال�������دافئ

قاع��ةقاع��ة الم��اء 
 التع��������ّرق

المص����در : مث���ال

المنش�������آت
 التّرفيهيّ���������������ة

مدخل

وم
زي
�ان
�����
م��
جي

 الّس�����اخن

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

مشاهد آلث�����ار الحّمام��ات

 جندوب������ة(Bulla Regia)بالريجي�����������ا المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

المفت����������اح :

غرف����ة تغي�����������ير المالب�������س

قاع���ات ال���دخول

قاع���ات حاّرة 

ردهات

قاع��ة ب����اردة

قاع���ات حاّرة وجافّ����ة

قاع��ة رياض����ة

قاع���ات حارة ورطب���ة

قس�����م داف�����ئ

مس������ابح القاع����ة الب������اردة

A-A

b

C.C'.C"

d-d'

L-L'

P

S-S'

T

F

حّمامات ليس���������������يليان

قاع��ة المي�����اه الب������اردة بالحّمام�����ات

الش����مال

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

مث���ال

المنش�������آت

المنش�������آت
 التّرفيهيّ���������������ة

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة 
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

المس����رح

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

 مس�����رحية 1953

يُع�����دُّ  مس��رح دقّ��ة ال���ذي ُش������يّد ف�����ي168م  من ك��ان آن���ذاك أك������ثر مع���الم إفريقي�������������ا الروماني�������ة ص�������يانة. وتص������ل طاق��ة إس�������������تيعابه 
أنّ  عدد س����كان دق��ة ين����اهز 5000 س����اكن. وينتم���������ي هذا المعل������م لمجموع��ة من المب��������اني  إل���ى 3500 ش���خص والح���ال 

يمت�������دُّ  إنش���اؤها عل���ى ق��������رنين من ال��زمن.    اإلمبراطوري�������ة ال�������تي 

عل���وّ  عل���ى المدين�������ة إهداء يُ�����ذّكر بالمؤس��������س   نُق�����ش عل���ى الواجهة المثلّث�����������ة لخش��������بة المس�����رح وعل���ى ال���رواق ال���ذي يش������رف من 
أي م����اركيوس ك�����ادراتوس                                 ال���ذي "ش������يّد ووهب لوطن����ه العدي�������د من المع������الم."

مث���ال

المنش�������آت
 الفرجويّ����������ة

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية  المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

  Dougga -Wikipedia المص����در :

المنش�������آت

 (P. Marcius Quadratus)

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة 
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

مع���الم
جنائزيّ��������ة

الض��������ريح اللوب�������ي - البون��������ي

تفص���������������يلة للنق����������ش الب������ارز بالط����������ابق األخ�����ير

ُش������يِّدَ  من حجارة ُمهندمة ويبل����������غ طول��ه 21 م����ترا. نص�����ل إلي�����ه ع����بر قاع���دة حجري���ة تتك���������ّون من خمس درجات.  هو ض������ريح 
وعل���ى الواجهة الش���������مالية للمنّص��������ة ، وهي أّول الطواب������ق الثالث����������ة ، توج����د ناف������ذة تُفض�����������ي للغرف���������ة الجنائزي����������ة ، وهي 
مغلق�����ة بكتل�����������ة حجري���ة. وق���د ُزخرف�����ت بقي���������ة الواجه��ات بنواف����������ذ وهميّة. أّما ال������ّدعائم الركنيّ���������ة األرب������ع فه����ي من الط���راز 

اإليُون�������ي.

ص��فّ  أعمدة عل���ى هيئ����ة معب�����د ص�������غير أّما األعم�دة المندمج����ة ف�����ي الج���دران عل���ى جنب������ات  ويتك���������ّون المس��������توى الث���������اني من 
الواجه��ات فه����ي من الط���راز اإليون�������ي. ويب�������دو الط������ابق الثال��������ث واألخ�����ير األك�������ثر ث����راء ف�����ي الزخرف������ة ، ب���ه دع���ائم 

ُج�������هُ  ف�����ي القّم����ة ش����كل هرمي. ويُتَّوِ األول  جانبي���������ة ش��������بيهة بتل����������ك الموج���ودة بالمس������������توى 

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

الم������دافن الميقاليتيّ�������������������ة بت����������ونس والج������زائر :

1- ب�������ني مّس��وس
2- مي������ديا
3- دجلف�������ا

4- آي���ت راوون��ا
5- إبراس������ن

6- أي���ت غارات

الم������دافن الميقاليتيّ�������������������ة

أفض�������ى تط����ّور هذه العم���ارة الجنائزي����������ة إل���ى إنش�����اء أجمل من أك������بر المع������الم الميقاليتيّ�������������������ة بإفريقي����������������ا. ويَُمِكّنَُن���������ا دراس��ة 
إالّس ، مغراوة ، مك�����تر ، حّمام ال����زواكرة) تَتَبّ������������ع تح����ّول ال����دولمان البس������������يط إل���ى دولم��ان ذي البّواب���������ة  المواق�����ع (موق���ع 

َف�����ت لحم���ل الكتل����������ة الحجري������ة للّس����������قف وال�������تي تتج��������اوز حدود الغرف�������ة الخارجي�����ة. بإض���������افة عَض��ادات خارجي���ة ٌوّظِ

مع���الم
جنائزيّ��������ة

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

الش����مال

7- كدي����ة الص�������نم
أوالد حنّ���اش   -8

9- كاف��������الّو
10- تام������الوس ، كولّ����و

11- الخن�����ق

12- رأس العي�������ن بوم����رزوق

16- الّش������وكان

17- ركني�������ا

18- قلع������ة بوعطف��������ان

19- ن��ادور

20- كدي����ة الب������اطوم

21- تازبن����������ت

22- قاس��������تال

23- قلع������ة الص�������نم

24- بالريجي�����������ا

25- الك����اف

26- دق��ة

27- تبرس����������ق

28- ش���اوش

29- حّمام زواك��رة

إالّس  -30

31- مغراوة

32- مك�����ثر

33- حيربوغ���������انم

34- حي����درة

34- حي����درة

35- الب��������الواع

36- النفيض�������������ة

37- العالي��������ة

الش����مال

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 G. Camps, « Dolmens », Encyclopédie berbère, 16 | Djalut – Dougga, Aix-en-Provence, Edisud, 1995, p. 2490-2509 المص����در :

دولم��ان الك����اف

إّالسميقالي�����������ت مك�����ثر ميقالي�����������ت 

(Mégalithiques)المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

إّالس لص�������نف ال����دولمان ذات البّواب���������ة المميّ�����زة للجه����ة. وتتك���������ّون هذه البّواب���������ة من تج����اوز لكتل����������ة الّس�������قف  جلّ  مع���الم  تنتم����������ي 
الحج���ري ال�������تي تس������������تند إل���ى عَض��ادات ف�����ي ش����كل كت������ل حجريّ���ة مهندمة مس�����������تطيلة المقط������ع تتّخ��������ذ واجهته��ا العريض��������ة 
إالّس هو مرّك��ب ميق���������������اليتي يجم����ع تح����ت نف�������س الغط����اء عّدة  موقعً���ا ٌموازي���ا للُكت����������ل الحجريّ������ة لل�������دولمان. وك��ل معل����م من مع���الم 
غرف رباعيّ������ة األض�����الع عل���ى ش������اكلة أك������بر ال����دولمان المغاربي���������ة. وتنتظ����������م هذه الغ����رف حس���ب ص����������فين يفتح�����������ان عل���ى 

َمَمرّ  م��ركزي يُْفِض����������ي ب����دوره إل���ى غرف����ة محوري���ة ف�����ي جوف المعل������م. 

يش���������تمل الموق�����ع عل���ى مجموعة هاّمة من الميقالي�������������ت ذات الكت��������ل الحجري������ة الكب�����������يرة. وتحت��������وي هذه المجموع��ة عل���ى فض������اء 
���صٌ  للميّ��������ت ، يُ����ؤّدي أثن������اء مراس�����يم وض���ع الّرم��اد. فق�������د أس������تُْخِدَمت الميقالي�������������ت  ق�����ديما كمق��������برة جماعي���ة. ُمَخصَّ أُعدَّ  ِلَمْنَس�������ك 

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

مع���الم
جنائزيّ��������ة

الك����اف

إالّس دولم��ان 

إالّس أث���ار ميقالي����������ت 

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

مع���الم
جنائزيّ��������ة

إالّس  إالّس وجن���وب وش���رق قري�����ة  توج����د ميقالي�����������ت 
الص���������غيرة التابع����������ة لوالي������ة الك����اف. وتمث�������ل هذه 
الميقالي�������������ت َنوِعيّ�����ة  َش��َمال إفريقيّ������������ة من المب��������اني 

الميقاليتيّ�������������������ة ظهرت من��ذ 4500 س����نة.
ت����مّ  إنش���اؤها ، ال���ذي ينس��������ب للنومي����������������ديّين ، قب������ل أن  وق���د 
يؤّس������س الفينيقيّ���������������������ون  المص����ارف التجاريّ���������ة عل���ى طول 

الس�����واحل.
ميقالي�����������ت ت������ونس هي باألس�������اس دولم��ان(يع�������ني لف�������ظ " 
دولم��ان " ،ب����������البرطون, طاول��ة حجري���ة ) ، متكون�������ة من كتل�������ة 
حجريّ���ة ض��خمة أو أك������ثر كغط���اء يس�����������تند عل���ى حجارة 

عموديّ��ة أو أفقيّ���������ة هي بمثاب����������ة الق�����دم  ل��ه. وغالب������ا
ما آعت��������برت ال����ّدولمان عل���ى أنّه��ا مع���الم جنائزيّ��������ة تحت��������وي 

عل���ى م����دافن جماعيّ���ة.

إالّس ميقالي����������ت 

غرف����ة

مدخل

رواق

غرف����ةغرف����ة

غرف����ةغرف����ة

غرف����ة
غرف����ة

إالّس معل����م من طراز 

مش�هد للواجه����ة

مخّطط

مخّطط

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

ج
در

 م
ط

�ائ
ح���

ّمر
م

إالّس أث����ار ميقالي�����������ت 

دولم��ان ب������الرواق

دولم��ان بس���������يط

  باج���ة(Thugga) دقّ��ة المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

مع���الم
جنائزيّ��������ة

الك����اف

األهمّ  ب�����������البالد التونس�������������يّة نظ���را لبنيته��������������ا المخصوص������ة ومقاس�������اتها الّض����خمة.  تعت������������بر المع������الم الميقاليتيّ�������������������ة ب��������إيالّس 
وهي " أك������ثر تعقي�����������دا من ال����دولمان حس���ب ما الحظه "               " . فه����ي ممّرات مغّطاة مبنيّ��������ة بكت���������ل حجريّ���ة عريض�����ة ، 

ي�������تراوح طوله��ا من ثالث��������ة إل���ى أربع����ة أمت���ار ، م�����رتكزة عل���ى قاع�����دتها األق����ل س����مكا.

رواق

مخّطط

إالّس ميقالي����������ت 

مش�هد للواجه����ة

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المنش�������آت

G.Camps
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أنّ  بن������اء الّس������اكف عادة ماَيتطلّ���������ب حجارة ثقيل�����������ة ذات  يت��������الءم آس�������تخدام األق����واس مع حال��ة األبع������اد الّص���������غيرة ذل���ك 
مقاس����ات كب���������يرة.

نالح����ظ : 
ـ العالق������ة التناس����������������بيّة ، فاآلرتف�������������اع ي����زداد وف����ق ش����عاع الق�����وس .

ت����مّ  حس���ب  ـ أس�����لوب وض���ع الفق���������رات ب������أقواس النص�������ر بأث�������ار"                     " بالكش����������������باطيّة وجب����ل " قُّراَع���ا " (باج���ة) 
الت������امّ  . التن��������اظر 

2 م  
 =

الش�������عاع 

ُمْب������نىَ  بالحج�������ارة المهندم���ة      ق���وس 

ت����امّ  أق���واس النص�������ر بالكش����������������باطيّة ، "                   " تن������اظر 

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

أق���واس

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

أق���واس 
نص�����ف دائريّ������ة

تاّم���ة
1 م  

.5
 =

الش�������عاع 

أق���واس نص�����ف دائريّ������ة تاّم���ة ،
   حمامات "                           " 

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در: مكت�����ب الدراس�����ات أوداك

بالريجي������������ا جندوب������ة

 Thermes Iulia Memmia

 Thimida Bure

 Thimida Bure
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  حّمامات مك�����ثر  

  النظ�����ام اإلنش���������ائي للق�������وس    آث����ار معل����م عمومي بمك���������ثر  

  عق���د منخف�������ض كش����������باطية ، دجبّ����ة ، باج���ة        أق���واس قليل����������ة اإلنخف��������اض  مس��������تندة إل���ى جدران حجريّ���ة مك�����ثر

  ق���وس من الحج���ارة المهندم���ة م�����رتكز عل���ى جدار من ال������دبش 

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

أق���واس

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

R
=1

.2
0m

R
=1m

R
=1m

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در: مكت�����ب الدراس�����ات أوداك

أق���واس 
نص�����ف دائريّ������ة

تاّم���ة
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يوج����د ق���وس النّْص�������ر عن���د مدخل المدين�������ة وهو ذو فتح��������ة  وحي����دة يص�����ل ارتفاعه�������ا إل���ى 4.70 م����ترا.

  أق���واس عي����ن تونق��������ة  

الح���يّ  الس���������كني                 عي����ن تونق��������ة      مخّطط التموق���������ع ف�����ي 

  ق���وس النّص�������ر  

  واجهة    مث���ال 

  س�����لم 

أق���واس 
النص�������ر

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

أق���واس

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

  م 012

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 "Thignica"

 "Thignica"
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حجارة 
وص���خور 
طبيعيّ�����������ة

يتك���������ّون جب����ل ش������متو من الكل�������س المع����روف ف�����ي العص������ر الق��������ديم بالرخ������ام األص��������فر العتي�����������ق.
وق���د وق����ع إكتش�����������افه وإس����������تغالله قب������ل الف����������ترة الروماني�������ة ، من��ذ ف��������ترة حك��م                .

األّول قب������ل المي������الد ف�����ي بن������اء الّس�������ارية  وق���د وق����ع اس�������تعمال هذا الّرخ���ام بروم���ا من��ذ النص�������ف الث���������اني من الق�����رن 
المش��������يّدة عل���ى ش���رف الّراح���ل                      .

المص����در: أوداك
   

  الحمام��ات الرومانيّ�������ة بمك���������ثر بالحج�������ارة المهندم���ة 

  َدَعاَمة من الحج���ارة المهندم���ة  

المص����در: مق��ال
   

حجارة 
مهندمة

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

مواد بن������اء

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 "Micipsa"

" Jules César "
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الحج���ارة:
نم��اذج

لآلس����������تخدام

  ت����اج  

  ت����اج كورن��������ثي  

  تيج�������ان منحوت�����ة ف�����ي الحج���ارة  

  واجهة مثلث���������ة منحوت�����ة   جزء من إف�������ريز  

  شواهد قب������ور من الحج���ارة المنحوت��������ة 

  حاجز 

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

مواد بن������اء

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در : أوداك
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فسيفس����������������اء
رومانيّ�����ة

تتميّ����������ز الفسيفس������������������اء الرومانيّ�������ة بآس����������تخدام تش������������كيالت مختلف����������ة من األل����وان وتمثّ�������ل ف�����ي الغال������ب ، شخص��������يات  أو 
حيوان������ات. 

لوح��ة فسيفس����������������اء بمك���������ثر تمثّ�������ل " 
الح���بّ     فين����������وس" آلهة 

تُْع�����َرف لوح��ة الفسيفس������������������اء الرومانيّ�������ة الُمس����ّماة " أمفيتري��������������ت " أو لوح��ة الفسيفس������������������اء الّص��������يد شخص��������يّات بآس����������تخدام 
مربّع�����ات ص�������غيرة من الّرخ���ام. 

  لوح��ة فسيفس����������������اء بمك���������ثر    

  المس������كن المع����روف   

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

الكس�������اء

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 La Tunisie Antique.com المص����در :

"Amphitrite"
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كس����اء 
األرض������يّة

  رس���م وتخطي�������ط الكس������اء األرض����ي ب������الرواق المعّم���د 

  رس���م وتخطي�������ط الكس������اء األرض����ي  

  رس���م وتخطي�������ط  كس����اء أرض�����يّة البه�����و  

  مدين����ة ألتيب�������������وروس

الكس�������اء

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة
معمار 

الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Mongi Ennaîfer, La cité d'Althiburos et l'édifice des Asclepieia, INAA المص����در :

"Althiburos"
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  تفص���������������يلة لألب�������وس أفريك���������ا ن���وم  

أن���واع
األب������وس

  جدار القاع����ة المركزيّ������ة بك�������������ابتول دقّ��ة

  حّمامات                     بالريجي�����������ا   بازيلي������������ك وف�����وروم ش������متو 

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

يفي�����������د لف�������ظ "أب����وس" "         " بالالّتيني������������������ة  األس������لوب ال���ذي يجّم����ع ب���ه ال������ّدبش والحج���ارة المهندم���ة ف�����ي البن��������اء. 
ونف�������رق ف�����ي العم���ارة القديم�������ة بالش��������مال الغ��������ربي التونس�����������ي ، بي�������ن عّدة أنم��اط من البن��������اء ، أكثره����ا ش������يوعا هي :

ـ أب����وس أفريك��������ا ن���وم :
و هو ترتي�����������ب معروف ب��������������الترابطي ف�����ي ش����كل حجارة رب����ط عموديّ��ة توض�������ع حس���ب مس������افات متقارب���������ة نس�����������بيّا من 

بعض������ها البع��������ض ويمل�����ؤ الفض���������اء الفاص���������ل بينه��������ا بال����������ّدبش.

ـ أب����وس                         :
هو ن���وع من البن��������اء مش�����يّد من الم���الط ومن أص����ناف ش�������تّى من الحج���ارة .

ويس����������تخدم هذا الخلي��������ط ذو الهيئ�������ة اإلس������������منتيّة تص���������اعديّا ف�����ي المب��������نى بتن����������اوب بي�������ن طبق������ات من الم���الط ومن الحج���ارة 
الص����������لبة.

ويس����������تخدم هذا الن�����وع من الم���الط وحده مش�����كّال  داخل هياك����ل خش���������بيّة أو عل���ى هيئ����ة تعبئ�����������ة محتج����زة بي�������ن كتلتي���������������ن 
حج�����������ريّتين .

ويض���������طلع هذا القس�������م الّظاهر من الج���دار ب����دور الهيك�������ل الّس�������اند للحش��������وة المكّون�����ة من مالط ج����يري ودب����ش مختل������ف األحج��ام.
وق���د مّكن����ت هذه التقني�������������ة من س��رعة ف�����ي اإلنش������اء ، وتماس������ك للمب�����������اني وتغطي��������ة لفض���������اءات ذات أبع�����اد مهّمة نس�����������بيا وذل���ك 

بإنج������از أقبي���������ة وقب������اب من أنم��اط مختلف����������ة.

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

 Opus 

 "Caementicum" 

 "Memmiens"

 "Opus" 
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أب����وس ك�����ادراتوم
هي التقني�������������ة ال�������تي تس�����������تعمل كت�������ال حجريّ���ة متوازي������ة األض�������لع (ف�����ي حال��ة الج���دران ذات الحج���ارة الكب�����������يرة تص������ل 

األبع������اد إل���ى 70×40×40 م) وذات قاع���دة أفقي���������ة.
تجمي��������ع هذه الحج���ارة المهندم���ة يك�����ون ب����دون مالط وص��ل.

 

أب����وس رتيكوالت������������وم
ب�������ني الج���زء الظاهر من الج���دار بال����������دبش الص���������غير الّمك����ون من حجارة مربّع����ة الّش�������كل ومن نف�������س الحج���م (مايق�����ارب 15 ص��م 

للض����������لع) موضوعة عل���ى ال����ركن مكّون���ة ب������ذلك رقع���ة ش�������طرنجيّة الّش�������كل ذات خطوط مائل����ة .
وق���د نحت������ت حافّ����ة القس�������م المن����دمج بش��������كل مائ���ل ح�����تى يتس������������نّى إدخاله��ا بطريق���������ة أفض������ل ف�����ي الم���الط.

 

البن�������اء باألنابي�������������ب الخزفيّ��������ة:
تس����������تخدم أساس�����ا ف�����ي بن������اء األقبي����������ة وبص������ورة اس�����������������تثنائية ف�����ي الج���دران .

ك��لّ  أنب������وب ف�����ي الّط���رف الع�������ريض للوح�����دة  وتس�����������تعمل فيه������ا األنابي����������ب الخزفيّ���������ة اس�������طوانيّة الش�������كل. فيض���������ّمن 
للخ�����طّ  عل���ى حس���اب القب���������و.) الموالي�������ة ل��ه. (مّما يمّك�����ن من الحص�����ول عل���ى مي����الن 

أب����وس س�����������ينيوم:
متك�����ون من خلي������ط من الج������ير والم��اع والرم��ل ومس���حوق فّخ�����اري . ويس����������تخدم هذا اللّب���������ن ، ال���ذي يوفّ�������ر درجة عزل جيّ����دة ، 

إلحك����ام من���ع تس������ّرب المي�����اه للمب�����������اني فيس��������������تخدم أساس�����ا ف�����ي كس����اء الج���دران الداخليّ�������ة للص���������هاريج.

أب����وس س����������اكتيل:
توض�������ع الّص������������فائح وف����ق أش����كال معقّ����دة هندس������يّة أو حامل��ة لرس�����م الوج��ه.

تق�������صّ  بس������مك ض�������عيف لتيس���������������ير تركيبه�����������ا. وتس����������تخدم ف�����ي نف�������س هذا اإلتج�����اه بتجمي�����������ع أن���واع مختلف����������ة من الم��واد 

أب����وس  أب����وس    

مس��رح بالريجي�����������ا بوالريجي�����������ا ، معل����م مش�����يد ب���������األبوس رتيكوالت��������������وم  
 

  بوالريجي�����������ا

 معم�����ارالمواقع األثري�������ة

 اإلن���دماج التق����������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�����������ارالريفي معمارالم��دن العتيق�����������ة

الكس�������اء

معمار 
الف���������ترة اإلس����������تعمارّية

األب������وس

 "Reticulatum"  "Quadratum" 
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 :تقديم
 م 846 سنةة إلى البالد التونسية يوش العربي  وصلت الج  

بالنسيبة للكيا  م  866مال الغربي فيي بلغت منطقة الش  ف

وقيييد ات سيييمت القيييرو  ا وليييى . بالنسيييبة لتبرسييي  866و

يالالت حاكمية بظهور س   وليم  .(ي أغالبية  فياطمي  ) يِّدةم ش 

مال الغربي التونسي إلى قطيعية اإلسالم بالش   ؤد  ظهور  ي  

بل انخرط في  ,سائدا في العصر القديمة مع ما كا  ي  جئ  ف  

يييم  تواصيييل ت   هيييها  تجل يييىيجيييهورل إليييى سال  السيييني  و د  ت 

هات  واصل  ر  العيش وت  لط   في استمرار   الت واصل للتوج 

 .االقتصادية

رلييهلك  يي تييهك   رةمال الغربييي فييي ال تييأنميياط العيييش بالش 

  ة بمثيالتها التي كانت سائدة في العصير القيديماإلسالمي  

ز للعصر القديم وواصيلت أرييا  يِّ م  ير الم  ل الت عم  اص  و  فت  

يي : باجيية)هييا للييبالد ثرائ  جيية للقميي   إ  نت  مال الغربييي الم  الش 

 .(مطمورة روما

يييولتيييد يم الت    ت الجواميييع  د  يِّ واجيييد اإلسيييالمي بالمنطقييية ش 

اميات ومساجد   يول   ,ا حييا  والحم  يالحمايية أ   ما   ض  ت أ  نش 

ييوإل   ,القصييبة وا سييوار يين  لطة ب  ظهييار الس  . ت القصييوري 

يييييي ييييييع  وس  يييييياك  الح   ت  ال  ال  ت الس  ييييييال  و  الم   ة  م  يييييي) ة  ي  يري  و  الز 

ة حافظيييت ي  إليييى ات خييياه سياسيييات إنشيييائ  ( و والح صيييي  

 ليتفتوا( زاويية  مدرسية) ي  ار  م  ع  وث الم  ر  و  ت الم  ع  ووس  

ة دول مي  أغالبية وفياطمي ي  وزييري ي    لى المنطقية  يد 

وتجيدر اإلشيارة إليى أ   العميرا  .  صيي ي وح   ي د  ح  و  وم  

وقييد . اإلسييالمي يختليي   يي  نظيييرل فييي العصيير القييديم

يي عت الييوفرة ال الحييية بالجهيية  لييى ات خيياه سياسييات ج  ش 

  المعماري وروثي   لى الم   ة  فظ  ا  ح  ة مع الم  ي  ع  س  و  ة ت  ي  ائ  ش  ن  ا  

 .والعمراني

 

    

 مشرفتان على المنطقةتان مدينتان مركزيّ :  الكاف وباجة

 

 : ريض  موذج الح  النّ 

و  إلى المنطقة أواخر القر  م  ل  س  أقبل العرب الم  

موا الخيارات الم  . ابع للميالدالس   خهة سابقا م  ت  فد  

تمث لة في االستقرار وماني ي  والبيزنطي ي  والم  قبل الر  

. بالمناط  الخصبة حول ينابيع الميال ومحاور التنق ل

وا القصبات والحصو  البيزنطي ة وشي دوا د  د  فج  

روا ا سوا  وا حيا  السكني  ال ة حول مساجد وطو 

 .المدينة العتيقة

المدينة العربية اإلسالمية شكل نسيج  مراني  ه  خ  ت  وت  

ها ت  ي  ن  بالكثافة وبنو ية ب      ص  ت  وت  . با سوار اط  ح  م  

نة م  فراغات ب  الم   ساحات  طر   أزق ة  )ة ي  ن  ي  تكو 

د  . تل المبني ةبي  الك   ت صل  ( أزق ة غير نافهة وت ع 

أهم  المباني امات والمقاهي المساجد والمدارس والحم  

" الدار العربي"كنى ويت سم فضا  الس  . العمومي ة بها

 .اخلبان تاحه  لى الد  

:  يج المدينة فيس  ن  ة ل  ل  ك  ي  ه  ل العناصر الم  ث  م  ت  ت  

أهم و ري  الجانبي ةوالط  ( قصبة وأسوار)ينات ص  ح  الت  

احات والمسالك والجامع الكبير والمعالم الرئيسية  الس 

وهو الحال بالنسبة لمد  الكا  . إلخ ,(أضرحة)

لي تا     ..مال الغربيمنطقة الش  بوباجة وهما مدينتا  ت 

 

 

 

 (ويكيبيديا): المصدر  ,باجة والكاف امدينت
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حصينات ا للت  ا غلبي تجديد  وقد شهد العصر 

لمساجد ل اوتشييد   ا لألسوارالبيزنطية وتد يم  

 ,اماتأسوا  ومدارس وحم  )ة جهيزات العمومي  والت  

 (.إلخ

م الطيبومرفولجيا والمعجم المعماري بالمدينة س  ت  تو

فتتكو   الوحدة السكنية م   ,ي زةم  بخصائص م  

 .المساك  هات ال نا 

 

 

 

 

 

 

 عاد لمسكن ذو فناءاألب   يّ الث  منظور ث  

م  ري ض  للنسيج الح  كلة ي  ه    التجهيزات الم  وتتكو  

جهيزات الديني ة الت   م  ه  الجامع الكبير والزوايا فيما ي  

 .جهيزات االجتما ية العامةوم  ا سوا  بالنسبة للت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وساحة جامع منارة

 (1910)سيدي أحمد الغريب 
 

 لى الطري      ت     التي ت   و ادة ما تكو  الواجهات

الباب ووافه وال تحات بها صغيرة ونادرة فالن   ا   م  ص  

اهر م  الخارجص  ن  هو الع    س  ك  ع  وت  . ر الوحيد الظ 

 ..هيئته وحجمه وزخرفته وظي ة وصن  المبنى

ي اله   ,م  التل  ا وسط ز   ل مدينة تبرس  ج  مثِّ وت  

غرب -جنوبيت سم بسلسلة جبلي ة صغيرة اتجاهها 

 وقد وقع إنشا  مدينة تبرس   غراض . شر -وشمال

 

 مشهد عام لتبرسق 

  ر  ش  وهي بهلك ت  . م454دفا ي ة   لى ارت اع يناهز 

 لى سهل صغير م  الجنا  وبساتي   و  ل  م     

 .الزيتو  يت خه شكل قوس دائري

ت  لى سثار روماني ة أ  ش  ن  ويبدو أ   المدينة قد أ  

 ,الحقا ,يك  استقرار العثماني ي  بها ولم. وبيزنطي ة

هلك أ   المحافظة  لى النظام . با مر اليسير

لد  واالنضباط ب   د ب  ه  حروبا كثيرة لم يك  با مر  ش 

 .  يِّ اله  

ل   حالهو و باجة  )تقريبا المد  والقرى بالمنطقة  ج 

يص  ث  قسم منها خ  ي ب ع  والت  (. مجاز الباب  إلخ ا ص 

وا بتستور ل  كي ي  الهي ح  وريس  ا ندلسي ي  الم  إليوا  

 (.كسرى)رت عات ى الم  ر  والسلوقي ة ومجاز الباب وبق  

 

 

 

 

 

 

 مشهد عام لمدينة تبرسق
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 .1.II     المدن العتيقة معمار دليل  

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 مدينة الكاف

 
 مدينة تستور

 

 
 مدينة باجة









 معم�����ارالمواقع األثري��������ة
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 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة
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Kesra
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Medjerda
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الك�����اف

عي����ن دراهم

باج����ة
مجاز الب�������اب

س����������لوقية
تس�����������تور

تبرس����������ق
جندوب������ة

مك�����ثر

كس�����رى

والي����ة ب������نزرت 

والي����ة منوب�����ة 

والي����ة زغوان 

والي����ة الق��������يروان 

والي����ة س������يدي بوزي�������د 

والي����ة القص����������رين 

المص����در: مكت�����ب الدراس�����ات أوداك

ك��مالس������لم

المفت����������اح

مس�����الك رئيس������������يّة
واد مجردة ورواف�����ده

م��ركز عم���راني ذو نس���������يج م������ديني

تواج����د عناص�����ر من المعج����م المعم���ار الع��������ربي 

م��ركز ذو منش����أ أندلس��������ي مورس����كي -الق�����رن الس����������ابع عش���ر-

األنس������جة العمرانيّ��������ة المت����������أثّرة بالط�����������ابع األندلس���������ي المورس�������كي( ذكرته�����ا كت������ب الرّحال�����ة و الم������ؤّرخين)

الّش�����مال

01020304050
:
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 العمرانيّ��������ة

N
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S

NN

S

EO

N

CF

تب��������دو مدين����ة الك����اف (الك����اف ص���خرة) معلّق�����ة ف�����ي التموق���������ع
الجهة الغربي����������ة لجب�������ل ال��������ّديرعلى إرتف��������اع (750)م 
و تمث�������ل نقط����ة إلتق���������اء لع����ّدة مس����الك ت��������ربط بي�������ن 

من��اطق و جهات تب��������ادل مهّمة بجه���ة الش����مال الغ��������ربي.
تحت��������لّ  ب������ذلك مكان���ة رئيس�����������يّة بالمنطق����������ة فعبره��������ا 
جلّ  اإلتص��������االت و التب�����������ادالت بي�������ن الّش����مال  تم����رّ  
التّونس�����������ي و الّش�����رق الج������زائري و يمك�����ن موض��عها 
هذا من مراقب�����ة محكمة للّس������هول الفالحيّ����������ة و ق���د 
أض������فت القص����������بة و األس����وار عل���ى هذا التجّم�������ع 
الس���������كني هيئ����ة مركزإس���������������تراتيجي ودف�����اعي كب���������ير.

المراح���ل الرئيس�������������يّة لتط������ّور مدين����ة الك����اف 
هي : 

- الف����������ترة العثمانيّ�����������ة و ال�������تي اس����������توعبت 
الع��������ربيّ  من عهد  الم��وروث ال����راجع للفت�������������ح 

األغالب�������ة إل���ى الف����������ترة الحفص�����������يّة
عل���يّ  - ف��������ترة الحس��������ين ب����ن 

عل���يّ  بـ������اشا  - ف��������ترة 
- ف��������ترة حّمودة باش������ا

ترات������������بيّ  الف����������ترة المعاص�����رة لف����������ترة  يب�������دو النس����������يج الحض�����ّري بمدين��������ة الك����اف كثيف�������������ا و يتّس���������م بتوزي�����������ع 
اإلحت�������الل و ف��������ترة اإلس��������تعمار (مس����الك رئيس�����������يّة ، مس����الك ،ثانويّ��������ة ، أزقّ��ة غ����ير ناف������ذة.) و ب������الرغم من قلّ����ة إنتظ������ام 

ف����إنّ  المس������اكن (ال������ديار) و الفض���������اءات المبنيّ����������ة تب��������دو منتظم�����ة. القط������ع و اخت�����الف اتّجاهاته�����ا 
الش������عاعيّ  حول الم����ركز بموق�������ع الج���امع حذو القص����������بة ال�������تي كان����ت تتعّه��������د بحماي������ة  و ق���د وق����ع تع��������زيز النظ�����ام 

العم������رانيّ  للمدين���������ة. المدين�������ة. وتلع��������ب القص����������بة الي������وم دورا هاما ف�����ي ق���راءة المش����هد 

 

 الف����������ترة العثمانيّ�����������ة 
 

 

عل���يّ   ف��������ترة الحس��������ين ب����ن 
 

 

عل���يّ  بـ������اشا   ف��������ترة 
 

ف��������ترة حّمودة باش������ا
Epoque contemporaire

(colonisation et post-indépendance).

الك����اف مدين�����ة

  القص����������بة  
  س������يدي بومخل������وف  

  الك����اف - مش�هد عام   

  القص����������بة  

تط����ّور مدين����ة الك����اف

اإلنحن������اءات العمرانيّ��������ة النّاتج��������ة عن 
الطوبوغرافي�������������ا (أو التّض�����������اريس)
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  األنس������جة العمراني��������ة  

ت����مّ  إنش�����اء المجموع��ات الحض�������رية حس���ب اتج����اه مواز  تح����دد النس����������يج العم������راني تبع���������ا لطبيع����������ة تض���������اريس المنطق������ة. فق�������د 
النحن������اءات تض���������اريس جب����ل "ال������ّدير." وتتك���������ّون الفض���������اءات الغ�������ير مبني��������ة أساس�����ا من طرق  جانبيّ���������ة وفض������اءات بينيّ������������ة 

ومن بطح����ات قديم�����ة أو رحب����ات.
وتتج�������ه جمي����ع هذه المكّون������ات إل���ى القّم����ة حي����ث توج����د القص����������بة ال�������تي تعل��������و الهض�������بة مّما يُمّكنه������ا من مراقب�����ة س��هل الك����اف 

بأكمل�������ه.

مفت��������اح : 

القص����������بة

 القص�������ر (الحص�����ن الّص���������غير)

س������يدي بومخل������وف

 البازيلي��������������ك

  متح����ف الفن���������ون

 جامع س������يدي ب����ن ص�����الح

 القادري�������ة

 جامع س������يدي البّك��������وش

 جامع س������يدي عل���ي ال��������تركي

  التجه���������يزات الك��������برئ 

البني�����������ة
 العمرانيّ��������ة

الك����اف مدين�����ة

:الس������لم

:الس������لم

م

م

الّش�����مال
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يتح�������ّدد التمفص������������ل العم������راني للمدين���������ة ف�����ي المس��������توى الحض�����ري بواس������طة "الح���وم" والتجه���������يزات الك��������برى (الج���امع 
الكب�����������ير ، الّس�����وق... ) والحوم��ة هي مجموعة أوليّ�����ة حي����ث يتع��������اون األج��وار ويتض�����������امنون ف�����ي األش�����غال والحف��������الت 

واألم�راض والم������آتم إل���خ.
ونط��اق هذه المجموع��ة هو نط��اق العائل��������ة األبويّ��������ة ال�������تي ان������دثرت من��ذ مّدة طويل�����ة. وق���د ُوض����عت حدود الح���وم انطالق������ا من 

بح����ث مي������داني واس��������تنادا إل���ى المعطي������ات ال���واردة ف�����ي أطروحة دكت������وراة مونش���������يكور (1918) .
وتتك���������ون مدين����ة الك����اف من أرب�����ع "حوم" (ج-حومة) هي : "حومة" الح���وارث و"حومة" الّش���������������رفيّين و"حومة" ب����ن عني������ن    

و"حومة" المص�������لّى.
ف����إنّ  الفض���������اءات الفارغ������ة جاءت نتاج������ا لمختل���������ف أش����كال اله��دم ال�������تي لحق�����ت  يه���مّ  الّش�������كل الحض�����ري للك������اف  أّما فيم�������ا 

بالمدين����������ة (خ��الل الس��������������تينات) . وتعت������������بر المص�������لّى والّش���������������رفيّين أك������ثر الح���وم ت�������أثّرا.

  " الح���وم "

 الح���وارث
   

مفت��������اح : 

  البن��������اء  

يت�������دّرج تمفص����������ل الفض���������اء الحض�����ري ف�����ي ك��ل حومة حس���ب مس������������تويين :
- مس������توى س�������كني : يتك���������ون من مس����اكن (دي���ار) (مس����كن يفض����������ي إل���ى زنق����ة غ����ير ناف������ذة أو ط����ريق) .

- مس������توى عام : يتك���������ون من أم�اكن العب�������ادة وبع�����ض التجه���������يزات (زواي���ا ، حّمام) .

حدود األس����وار

نقط����ة إلتق���������اء

البني�����������ة
 العمرانيّ��������ة

   الُمص�������لّى 

 الش���������������رفيّين

 ب����ن عني������ن   
   

"حومة"

الك����اف مدين�����ة

الّش�����مال
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تب��������دو الط���رق المتقاطع���������ة عل���ى هيئ����ة      مخّصص����ة لّس�������كن ، بينم���������ا ُخّصص�����ت المس�������الك المتواص���������لة لمس�����������تويات 
يوميّ�����ة وحض�����ريّة. وتُح��������افظ وض������عيّة الم���داخل ، باجتنابه������������ا التموق���������ع ف�����ي محور الّط������ريق ، عل���ى الخصوص���������يّة 

العائليّ�����������ة للمجموع����ة.
وتتّس����������م غالبيّ���������ة طرق الم�����������ترّجلين بآنحناءاته�����������ا وبم���دارجها المص�������احبة لالنح������دارات مّما خل���ق تسلس�����������ل مش��هدي 

مخص��وص.

1- ط����ريق

2- دّك��ان
3- مخزن

  4- متج����ر 

مفت��������اح : 

تتّس����������م الط���رق بآنح������دارات مهّمة وب����درجات 
الّس��������اللم وباألس��������طح الُمنح�����درة.

مس��احة س������يدي عل���ي ب����ن عيس������ى ، 
الزاوي�����ة الرحمانيّ�������ة

جلّ  المس�������الك من��اظر مش����هديّة متتابع�����������ة للبن�����������اء ولمجم��ل الموق�����ع. تض������من 

ط����ريق ب��������ربوش (ط����ريق تجاري������ة) 

مث���ال لمش����هد تسلس��������������لي
 للمس���������لك

ط����ريق ب��������ربوش
(ط����ريق تجاري������ة)

البني�����������ة
 العمرانيّ��������ة

الك����اف مدين�����ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

(T)

المص����در: أوداك

01020
م:الس������لم

01
م:الس������لم 23
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الت������لّ  األوس����ط وال���ذي يتس���������م   تمثّ�������ل باج���ة جزء من 
بسالس���������ل جبلي���������ة ص�������غيرة وتش�����هد قص�����������بتها عل���ى ن���وع 

فري�������د من المعم���ار. فق�������د ُش������يّدت عام 1700 ألغ��راض 
دفاعيّ�������ة مك��ان حص���ن ي����رجع للف�������������ترة القرطاجيّ��������ة.

قص��������بة باج���ة

الش�������كل الع����ام لمدين�������ة باج���ة

مش�هد ش��امل لمدين�������ة باج���ة ال�������تي تعلوه������ا القص����������بة

القص����������بة وس���ور المدين�������ة

منظ��ر ش��امل لمدين�������ة باج���ة

الموق������ع

باج���ة مدين�����ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در: أودك

Googleالمص����در: ص��ور 

Googleالمص����در: ص��ور 

Googleالمص����در: ص��ور 
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- اعتُِب��������َرت مدين����ة باج���ة من��ذ الف����������ترة األول����ى إلنش��������ائها ، قاع���دة عس�������كرية هاّمة. ونج���د تأكي���������دا ل�����ذلك ف�����ي الوص�����ف ال���ذي 
قّدم��ه الم��ؤّرخ الروم�����اني                         أثت�������اء حرب                 . وب������الرغم من تعّرض������ه للتّل�����������ف خ��الل الق�����رون 
ف����إنّ  السُّ�����ور ال ي���زال ُمحافظ����ا عل���ى ُمخطّطه األص������لي. وق���د ك��ان  الوس�����طى وتهديم�����ه بالكام�������ل تح����ت الحماي�����ة الفرنس��������������يّة 

يتب�����������قّ  منها س���وى اإلس����م وهي : يتخلّل�����������ه أب����واب عّدة ل���م 
- ب����اب بوطاح���ة : يحم���ل اس���م ن������افورة كان����ت تع�����رف بعي��������ن بوطاح���ة

- ب����اب العي�������ن : معروف أيض�����ا تح����ت اس���م "عي����ن الش�����مس" ول��ه هيئ����ة "قُلنس����������ّوة."
- ب����اب الجن��������ائز : س���ّمي به���ذا اإلس����م بحك������م مرور المواك����ب الجنائزي����������ة تحت�������ه إث����ر آداء ص���الة الجن�����ازة ف�����ي الج���امع 

الكب�����������ير.
- ب����اب المدين�������ة /ب����اب الرحب������ة : والمع����روف أيض�����ا باس������م ب����اب "تفاح�������ة" .

- ب����اب الس���������بعة : س���ّمي ك����ذلك تخلي����������دا ل����ذكرى شخص��������يات باج���ة الس���������بع.
- ب����اب الّس�����وق : ينتص�����������ب عل���ى آث����ار ب����اب روم��اني ذو ب���������������ائكتين وال���ذي ال ت����زال عتبت�����������ه موجودة عل���ى عمق أربع����ة 

األرض حاليّ������ا. أمت���ار تح����ت مس������توى 
- ب����اب الجدي������د/ب����اب الجدي������د الفوق������������اني/ب����اب خن�����انو/ب����اب خ��ال.

ب����اب بوطاح���ة والعي�������ن والّس�����وق هي أب����واب عربيّ������ة ُش������يّدت ف����وق أب����واب تع�����ود للف�������������ترة الرومانيّ�������ة. وق���د ُحف�����رت ف�����ي 
األرض. ُس��مك الج���دار عن��دما اس������تحال تواص������ل اس�������تخدام الفتح�����������ات القديم�������ة نظ���را الرتف���������اع مس������توى 

تمثّ�������ل باج���ة الم����ركز العم������راني األك�������بر بالمنطق����������ة :
- فق�������د كان����ت هيكلته���������ا التراتبي����������������ة ف�����ي األص����ل 

متكّون�������ة من طبق������ات حس���ب نم��وذج ق���روي متج������انس.
- وق���د ساهم ترك���������يز ص����ناعات تحوي�������ل الم��واد 

الغذائيّ���������ة واألحي�����اء الّس�����������كنية ف�����ي تع��������زيز  
التعم����������ير بالمدين����������ة.

حدود النس����������يج الم��������ديني

باج���ة مدين�����ة

البني�����������ة
 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0100200 م:الس������لم

الّش�����مال

ن������افورة ب����اب العي�������ن

ن������افورة ب����اب الجن��������ائز ب����اب العي�������ن

 ب����اب الجن��������ائز و س���ور المدين�������ة

 (Salluste) (Jugurtha) (Vaga)

- 98 - الخصوص����������يّات المعماريّ�����ة لجهة الّش�����مال الغ��������ربي التّونس�����������ي  
مكت�����ب دراس���ات "أوداك"



 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المفت����������اح :

الفض���������اءات المبنيّ����������ة

الفض���������اءات غ����ير المبنيّ����������ة
حدود النس����������يج الم��������ديني

أحجام الفض���������اءات المبنيّ����������ة (المل�����ئ)

يب�������دو النس����������يج الم��������ديني بمدين��������ة باج���ة ش������ديد الكثاف�����������ة وهو ذوتوزي��������ع ترات������������بي.

المفت����������اح :

الفض���������اء المب��������ني

الفض���������اءات غ����ير المبنيّ����������ة
حدود النس����������يج الم��������ديني

الفض���������اءات غ����ير المبنيّ����������ة (الف�������راغ)

تتك���������ّون التركيب��������������ة العمرانيّ��������ة من س���احات وس���احات ص�������غيرة ومس����الك. أما العناص��������ر المهيكل��������ة للنس�������������يج الم��������ديني 
فتتمثّ���������������ل ف�����ي التحص��������������ينات (القص����������بة) والط������ريق الج���������انبي والّس�����احات الرئيس�������������يّة والّس�����احات الّص���������غيرة والط���رق 

والج���امع الكب�����������ير.

باج���ة مدين�����ة

البني�����������ة
 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0100200
م:الس������لم

0100200
م:الس������لم

الّش�����مال

الّش�����مال
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س��احة التّوت���������ة
فتح�������ة تُفض����������ي
 إل���ى دار بالق�������ي

ط���ريق أحمد 
ب����ن الض�������ياف

زنق����ة غ���ير ناف������ذة

تُع�����دّ  س�������احتي التوت���������ة والبرادعيّ���������ة األش���هر بالنس��������������يج الم��������ديني بباج�������ة.
وذل���ك تبع���������ا لموقعهم�����ا عل���ى مقرب�����ة من الج���امع الكب�����������ير ومن الّس�����وق مّما جع��ل منهما عالمات عمراني�����ة ب����ارزة.

مشهد 
للّص�����������باط 

ط���ريق 
رش������يد ب����ن يوس������ف 

ط���ريقس��احة س��������كنية
 رش������يد ب����ن يوس������ف 

ط���ريق 
رش������يد ب����ن يوس������ف 

مشهد لمدين������ة باج���ة 

التموق���������ع 

س��احة التوت���������ة ومقه��ى الس�����وق بباج�������ة 

س��احة التوت���������ة  

زق���اق 

ط���ريق أحمد 
ب����ن الض�������ياف

فتح�������ة تُفض����������ي
 إل���ى ب����اب عل���ي الص����مادحي

باج���ة مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در: أودك

المص����در: ص��ور أوداك

المص����در: أودك

بآتج���������اه الج����امع الكب������������ير 

�ة 
�������

ديّ����
البل

اه 
�������

تج��
بآ

المص����در: بلدّي��������ة باج���ة
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

المع������الم الرئيس�������������يّة بالنس��������������يج الم��������ديني

المفت����������اح : 

القص����������بة 
الفن���������دق 

الج���امع الكب�����������ير

الج���امع الحنف����������ي (مس���جد ص�������غير)

س��احة التوت���������ة

ض������ريح س������يدي بوتفاح�����������ة

حمام

عي����ن (س���������بيل ص��احب الط�������ابع)

كنيس���������ة

محاور مهيكل�����ة

مخُصوص����ةْ . فتتك�������������ّون الوح���دة الّس�����������كنيّة من المس������اكن ذات الفن���������اء.  يتّس���������م النم�����ط الهيكل���������ي للمعم�����ار بباج�������ة بم�������يزة 
يه���مّ  التجه���������يزات الدينيّ����������ة ، واألس����واق فيم�������ا  أّما التجه���������يزات المهيكل��������ة فتتمثّ���������������ل ف�����ي الج���امع الكب�����������ير والزواي�����ا فيم�������ا 
�����عُ  مع ب�������اقي العناص��������ر  تَُجمَّ يخ����صّ  التجه���������يزات اإلجتماعيّ�������ة العاّم���ة. وتمثّ�������ل "ال���ّدار" عنص�����را من المجموع��ة العمرانيّ��������ة ، 

بص���������فة مباش������رة وف����ق اتّجاه���ات عّدة. ويك�����ون التط������ّور ع����بر إض�����افة وحدات باتّب�����������اع جنب������ات ال���ّدار.

حدود النس����������يج الم��������ديني

باج���ة مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Googleالمص����در: ص��ور 

0100200
م:الس������لم

الّش�����مال
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0100200

460

450

440

430

420

410

400

الموق�����ع

الت������لّ  األوس����ط ال���ذي يتّس���������م بسلس������������الت جبليّ���������ة ص�������غيرة يفص����������ل بينهم��������ا أودي���ة س���������ليانة  تُع�����دّ  مدين����ة تبرس����������ق جزء من 
دائ���ريّ .  وخ��الّد وبع�����ض الُمنح�����درات. تعل��������و المدين�������ة س���هال ص�������غيرا من البس���������������اتين يتّخ�������ذ ش����كل ق���وس 

ويب�������دو نس��������يج مدين����ة تبرس����������ق ع���الي الكثاف�����������ة 
يتّس���������م بتالح���������م مكّونات�������ه وتجّمعه����ا وانفتاحه���������ا عل���ى 

ال���ّداخل. 
ويمت�������دُّ  م������ابين س���������احتين كب���������������يرتين تقع��������ان ش��مال 

المدين�������ة وجنوبه�����ا. أّما ب����داخل النّس����������يج فتب������������دو 
الّس�����احات أص����غر حجما واألزقّ���ة غ����ير الناف���������ذة عدي����دة.

بس�������������اتينالقس�������م المب��������ني

مقط���ع بي���������اني لمجم��ل المدين�������ة

مش�هد لتبرس������������ق

مفت��������اح :

حدود المدين�������ة

تركيب������������ة النس����������يج العم������راني

تبرس���������ق مدين�����ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

( Grira (A) et Kanzari(R) )

المص����در: ص��ور أوداك

المص����در: 

مس�����لم :

0100200 م:الس������لم

الّش�����مال

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

يش���������تمل النس����������يج الم��������ديني بتبرس��������������ق عل���ى 
ن������وعين رئيس���������������يين من المس�����ارات :

- مس����الك تجاري������ة (س���وق العي�������ن) ومس����الك 
للم��������������ترّجلين ومس�����لك ج�������انبي يفص����������ل القس�������م 

المب��������ني عن البس���������������اتين.

مس�����لك ف�����رعي

ط����ريق للم��������������ترّجلين

مشاهد تسلس���������������ليّة عمراني�����ة (ط����ريق س���وق العي�������ن)

تبرس���������ق مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در: ص��ور أوداك

المص����در: أوداك

المص����در: أوداك

المص����در: س�����لمى هس����ني
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

جامع س���وق العي�������ن (مس���جد ص�������غير)

مفت��������اح

فن�������دق مقه��ى

س���وق العي�������ن

حمام س���وق العي�������ن

2

1

1

2

3

3

4

4

1

2

3

1

2

3

حدود المدين�������ة

التجه���������يزات الّرئيس�������������ية 
بتبرس��������������ق

مختل������ف المش���اهد المس��������تخرجة من 
المس����ار

الّس�����وق

المس����ار

مفت��������اح

مقط���ع بي���������اني لمس����ار"س���وق العي�������ن"

تبرس���������ق مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

ط����ريق حزاميّ���ة

0100200 م:الس������لم

الّش�����مال

الّش�����مال

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

ُش������يّدت مدين����ة تس����������تور ِوف����ق النم�����وذج اإلس����������باني. وهي م���زيج من ت����������أثير موريس�������كي- أندلس�������ي عمي���ق ومن 
حض���ور الط�������ابع الم��������ديني التّونس�����������ي.

الموق�����ع

ويب�������دو النس����������يج العم������راني بتس��������������تور كثيف�������������ا وهو مهيك����ل تعام�������ديّا عل���ى خ��الف أنس����جة الم��دن العربيّ����������ة. 
ولكنّ������ه مع ذل���ك ح�����افظ عل���ى انفت����������اح مباني��������ه عل���ى داخله��ا.

واد مجردة

الش�������كل الع����ام لتس������������تورمش�هد فوق�������ي

هض����بة 

نس��������يج عم���راني

مجردة

حي األندلس���������������يّين

حي الح���ارة

حي التغّ����������ارين

تس���������تور مدين�����ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 INP

المص����در: أودك

المص����در:
0100200 م:الس������لم

المص����در: أوداكالمص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المفت����������اح :

محور ث������انوي

المح��اور الرئيس�������������يّة لمدين�������ة 
تس����������تور

مث���ال لمش����هد تسلس��������������لي

محور ث������انوي

محور رئيس���������ي

س���وق تس����������تور هو عب����ارة عن ط����ريق وس���طى نش�������اطاته تجاريّ������ة و حرفيّ�������ة.
ويمثّ�������ل ب������ذلك المح���ور الّرئيس�����������ي بالمدين����������ة يفص����������ل بي�������ن حي الح���ارة و أحي���اء األندلس���������������يّين و التّغ����������ارين.

تس���������تور مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0100200 م:الس������لم

الّش�����مال

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

ش������يّدت مدين����ة تس����������تور وف����ق النم�����وذج اإلس����������باني وهي م���زيج من ت����������أثير موريس�������كي - أندلس�������ي عمي���ق و من 
حض���ور الّط�������ابع الم��������ديني التّونس�����������ي.

مفت��������اح

مس���جد
زاوي���ة

فن�������دق
حّمام

المص����در : رس���م أُعي����دت ص��������ياغته من قب������ل أوداك

قس�����م من نس��������يج مدين����ة تس����������تور

و يب�������دو النس����������يج العم������راني بتس��������������تور كثيف�������������ا و هو مهيك����ل تعام�������ديّا عل���ى خ��الف أنس����جة الم��دن العربيّ����������ة. 
و لكنّ������ه مع ذل���ك ح�����افظ عل���ى إنفت����������اح مباني��������ه عل���ى داخله��ا.

تس���������تور مدين�����ة

البني����������ة

 العمرانيّ��������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0100200 م:الس������لم

الّش�����مال
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يت�������مّ  ال���دخول  يتعلّ�����������ق األمر بمث�������ال عن نم��وذج المس������كن البس������������يط. فن������اء مس���������تطيل تحي�������ط ب���ه بي�������وت بس���������يطة. عادة ما 
إل���ى المس������كن ع����بر زنق����ة غ����ير ناف������ذة. ويمثّ�������ل الفن���������اء 1/3 المس����احة الجمليّ�������ة للمس���������كن.

عيّن�����ة 1 - دار بط�������ريق أميلك�������ار 

مس����كن

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

مقط���ع ج-ج

المفت����������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مطب����خ

مرحاض

مخزن

واجهة ش�������رقيّة واجهة غربيّ������ة واجهة ش�������مالية  واجهة جنوبيّ���������ة 

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����اف س����كن

0246

1

2

3

4

5

6

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الس�������لم:

الّش����مال

م

Thèse de 3ème cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

مقط���ع ب-ب

المص����در: 
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يتّس���������م هذا المس������كن بـ���� :
األرض ويوفّ�������ر ذل���ك اتّجاه���ا جيّ����ًدا للبي������������وت. - الش�������كل المنتظ��������م للفن�����������اء وال���ذي يملي��������ه ش����كل قطع���ة 
- يق�������ع المخ���زن ف�����ي الط������ابق تح����ت األرض����ي حتّ�����ى يُوفّ�������ر ظروف����ا أفض������ل لحف�������ظ الم��واد الغذائيّ���������ة.

- الفن���������اء يمثّ�������ل 1/3 المس����احة الجمليّ�������ة للمس���������كن. 
- غي���اب ط����ابق عل���وي.

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

الواجهة ش�������رقيّة الواجهة غربيّ������ة الواجهة ش�������مالية  الواجهة جنوبيّ���������ة 

واجهات "وس���ط ال���دار" 

عيّن�����ة 2 - دار الب�������اجي 

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����اف س����كن

900

5
0

0
المفت����������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مطب����خ

مرحاض

مخزن

1

2

3

4

5

6

مخزن7

مس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال
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أنّ  اتج����اه البي���������وت وتقس����������يمها لفض���������اءات ص����غرى  يمثّ�������ل الفن���������اء 1/3 المس����احة الجمليّ�������ة للمس���������كن. ويب�������دو 
أق���لّ  أهميّة ف�����ي البي���������وت البس�����������يطة من�ه ف�����ي البي���������وت المرّكب�������ة. هو 

لك����لّ  منهما نم��اذج عدي����دة : ونالح����ظ تواج����د ن������وعين من البي���������وت 
- البي���������ت البس������������يط - البي���������ت المرّك����ب.

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

المفت����������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مطب����خ

مرحاض

مخزن

مكت�����ب

واجهات لوس�����ط ال���دار 

عيّن�����ة 3 - دار القاض�������ي 

بي�������ت بالمقاص����������ر

خزان��ة

واجهة غربيّ������ة واجهة ش�������مالية 

مقط���ع ب-ب

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����اف س����كن

6
0

0

1000

B

B

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال
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تت��������وّزع الوح���دات حول الفن���������اء ذو الش�������كل المنتظ��������م (م����ربّع.)
ويمثّ�������ل الفن���������اء 1/3 المس����احة الجمليّ�������ة للمس���������كن.

مقط���ع أ-أموق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

المفت����������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار
بي�������ت

مرحاض

عيّن�����ة 1- 

مقط���ع ب-ب

مث���ال المخ���زن

مقط���ع ج-ج

مث���ال الط������ابق األرض����ي

غرف����ة

مخزن

مث���ال الط������ابق العل������وي

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ة س����كن

Plan R.D.C

6
7

5

695

1

2

3

4

5

6

مس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال
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يتك���������ّون هذا المس������كن ذو الط������ابق الوحي������د من "وس���ط ال���دار" وس������������قيفة وبي�������ت ومطب����خ. ويمثّ�������ل الفن���������اء 
تقريب�������������ا 1/4 المس����احة الجمليّ�������ة للمس���������كن.

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

مقط���ع أ-أ

المفت����������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مرحاض

عيّن�����ة 2- 

مقط���ع ب-ب

واجهة لوس�����ط ال���ّدار

مطب����خ

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ة س����كن

2

3

4

5

1

مس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال
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دار ب����ن ق���دور (1)

عيّن�����ة 1- 2- 

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق العل������وي

دار الحنف����������ي (2)

مث���ال الط������ابق األرض����ي

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تبرس���������ق س����كن

مس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الّش����مال

المص����در: س�����لمى حس�����ني

مالس�������لم: 15

مالس�������لم: 15

الموق�����ع 
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دار الك���������افي (3)

عيّن�����ة 3- 4- 

مث���ال الط������ابق األرض����ي مث���ال الط������ابق العل������وي

دار ب����ن لمي�����ن (4)

مث���ال الط������ابق األرض����يمث���ال الط������ابق العل������وي

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 س����كن

مس����كن

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

مالس�������لم:

الّش����مال

15

مالس�������لم: 15

المص����در: س�����لمى حس�����ني

الموق�����ع 
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عيّن�����ة 5-  

مفت��������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مرحاض

مطب����خ

مخزن

نالح����ظ وجود ط����ابق عل���وي يلع�������ب دور المخ���زن ص���������يفا والغرف�������ة ش������تاًءا.
الغُ����رف َمقبيّ��������ة تُس����������تخدم إحداها للنّ�������وم والثّاني�����������ة كغرف�������ة جل���وس عائليّ��������ة.

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 س����كن

1

2

3

3

3

66

4

3 5

3

A

A

A

A

مس����كن

1

2

3

4

5

6

الموق�����ع

مث���ال الط������ابق العل������وي

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

مش�هد عل���ى الفن���������اء

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

 Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در:
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عيّن�����ة 6-  

مفت��������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مرحاض

مطب����خ

ما نالحظ���ه أنّن�����ا إزاء :
- مس����كن بس���������يط ذو ش����كل منتظ������م
- الغ����رف تت��������وّزع حول الفن���������اء   

مقط���ع أ-أ

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق العل������وي

الموق�����ع

مش�هد عل���ى الفن���������اء

مقط���ع ب-ب

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 س����كن

2

1
3

3

45

3

A

A

B

B

A

A

B

B

مس����كن

تبرس���������ق

1

2

3

4

5

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در:

نالح����ظ اس�������تخدام مف����ردات معماري���ة ذات ط�����ابع م������ديني (أقبي���������ة وعق���ود وحدي����د مش����ّكل وأرابيس���������ك.)

الّش����مال

0246
مالس�������لم:
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يتميّ����������ز هذا المس������كن بفناءات�������������ه الثالث����������ة ذات 
األش�����كال غ����ير المنتظم�������ة :

- الغ����رف تت��������وّزع حول الفن���������اءات.
كم�ا نالح����ظ وجود داموس ُمخّص��ص لخ���زن الم��واد 

الغذائيّ���������ة.

مقط���ع أ-أ

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق العل������وي

الموق�����ع

مش�هد عل���ى الفن���������اء

داموس

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 س����كن

2

2

3

5 2

31

5

3

3

3

3

6

4

4

3 3

6

6

2

2

3

3

A

A

A

A

مس����كن

تبرس���������ق

مفت��������اح

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مرحاض

مطب����خ

1

2

3

4

5

6

عيّن�����ة 7-  

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الّش����مال

0246
مالس�������لم:

 Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در:
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 س����كن

1

2

3

3
3

3
4

6

3

5

3

مس����كن

تس���������تور

داموس

س������������قيفة 

وس���ط ال���دار

بي�������ت

مرحاض

مطب����خ

1

2

3

4

5

6

مفت��������اح
مش�هد من غرف����ة

مش�هد عل���ى الفن���������اء

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

مقط���ع ب-ب

الموق�����ع

دار ب����ن موس���ى  

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:
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مس����كن

بي�������ت

يت�������مّ  ال���دخول إل���ى المس������كن البس������������يط ع����بر مدخل 
يُفض����������ي إل���ى زق���اق أو زنق����ة غ����ير ناف������ذة.

يت�������مّ  ال���دخول إل���ى هذا المس������كن ال�������برجوازي ع����بر م������دخلين 
يَفتح�����������ان عل���ى الط������ريق.

المكّون������ات المعماريّ�����ة

زنق����ة غ����ير ناف������ذة

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

عالق���ة وس���ط ال���دار بالفض������������اء الع����ام

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق األرض����ي

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك���اف س����كن

بي�������تبي�������ت

بي�������ت
بي�������ت

س������������قيفة بي�������ت وس���ط ال���دار

وس���ط ال���دار

زنق����ة غ����ير ناف������ذة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Thèse de 3ème cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC المص����در: 
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يُمثّ�������ل "وس���ط ال���دار" العنص��������ر الُمنّظ����م لمجم��وع الوح���دات الٌمكّون�����ة لل�����دار.

م��ركزيّ  ُمولّ��د هو "وس���ط ال���دار." يت�������مّ  حس���ب دائ���رة مركزيّ����ة له��ا عنص�����ر  إنّ  تط����ّور الفن���������اء وتكّون�������ه 

موق���ع ال���ّدار من المجموع��ة الحض�������ريّة

ط����ريق

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ة س����كن

مس����كن

المكّون������ات المعماريّ�����ة

بي�������تبي�������ت

بي�������ت

بي�������ت
بي�������ت

س������������قيفة  وس���ط ال���دار

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق األرض����ي

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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الواجهة الش����������رقية

س���ور

موق���ع القص����������بة بالنس�������������بة لمدين�������ة الك����اف

تق�������ع القص����������بة ف�����ي قّم��ة المدين�������ة وتتّس����������م بطابعه��������ا ال�������دفاعي. وق���د كان����ت تتمتّ������������ع بأهميّ����ة عس�������كريّة وهيمن���ة عل���ى 
المب��������اني المحيط�����ة به���ا.

ويُلّخ������ص هذا المعل������م ت�������اريخ المدين�������ة بأكمل�������ه إنطالق������ا من الف����������ترة القديم�������ة وص����وال إل���ى انته�����اء الف����������ترة الحس�������������ينية 
التركيّ����������ة.

معل����م دف�����اعي 
القص����������بة

القص����������بة

الحص�����ن الكب�����������ير

فس������حة

مس����كنس���ور

مدخل رئيس���������ي
ص�����هريج

آث����ار قديم�����ة

ص���خرة

مث���ال القص����������بة

الواجهة الغربي����������ة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����اف تجه�������يزات

س���جن

فس������حة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC المص����در :

0246
مالس�������لم:

الّش����مال
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تعل��������و القص����������بة المبنيّ����������ة من الحج���ارة الٌمهندم���ة مدين����ة باج���ة. وق���د ٌجعل����ت به���ا فتح��������ات أعل���ى الج���دار 
لض����مان مراقب�����ة محكمة. 

معل����م دف�����اعي 
القص����������بة

موق���ع القص����������بة

واجهة القص����������بة

مش�هد عام

مش�هد عل���ى القص����������بة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ة تجه�������يزات

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در : أوداك

المص����در : أوداك

La Tunisie ancienne.com المص����در : 

المص����در : أوداك

الّش����مال
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يق�������ع الج���امع الكب�����������ير "س������يدي البّك��������وش" وهو معل����م دي������ني عل���ى 
المح���ور الرئيس�����������ي للمدين���������ة (س���وق ال������ترك الق��������ديم) مع األم���اكن 

الُمخّصص������ة للنش���������اطات والخ��دمات مّما جعل���ه يلع�������ب دورا اجتماعي�������ا 
ع���الي األهميّ��ة.

منش����أة ديني��������ة 
"القادريّ�������ة"

قاع��ة ص���الة

مث���ال الج���امع

من��ارة

المكّون������ات الفض��������������ائيّة للج�����امع

ص���حن

من��ارة

ميض����ة

قاع��ة ص���الة

غرف����ة اإلمام

محراب

من������بر

مقط���ع أ-أ

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����افالمنش�������آت

Midha

A

6
4

31

2

7

5

A

1

2

3

4

5

6

7

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC المص����در :

مث���ال التموق���������ع
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َن�����ة  يق�������ع المب��������نى ف�����ي حي القص����������بة ، عل���ى مقرب�����ة من البازيلي��������������ك. وتعل��������وه من��ارة ذات قاع���دة ُمثَمَّ
األض�������لع وث�����الث قب������اب بيض���������اء اللّ�����ون ذات أحجام وأش����كال ُمختلف����������ة إثن������ان منها ُمض�����لّعة وذات أحجام 

كب���������يرة. 
وق���د ُحّول���ت الزاوي�����ة إل���ى مس���جد.

منش����أة دينيّ��������ة
"زاوي���ة س������يدي
 بومخل������وف"

مفت��������اح

1- س������������قيفة

2- مدخل النس�������اء

3- ص���حن

4- قاع��ة ص���الة

5- قاع��ة ض������ريح

6- َ◌َحرم

7- دّك��ان

8- برط����ال

9- من��ارة

10- قاع��ة وض��وء

11- ُخل���وة

مش�هد س������يدي بومخل������وف مث���ال التموق���������ع

مقط���ع أ-أ

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك���اف

1
2

3

4

5

6

8

9 10 11

4

4

6

3

مث���ال 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC المص����در :

المنش�������آت
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تق�������ع البازيلي��������������ك أس�������فل القص����������بة وهي ذات جدران خالي�����ة من ال���زخرف بني���������ت من الحج���ارة الُمهندم���ة 
والُمص������������فّفة بعناي����������ة.

ويتك���������ّون المعل������م من ص���حن مكش����وف وقاع��ة كب���������يرة ص��������������ليبية الّش�������كل ذات ُمخّطط يون��������اني.

منش����أة دينيّ��������ة
البازيلي��������������ك

مقط���ع أ-أ

يتّخ�������ذ المث������ال ش�����كال مس����������تطيال مقاس�������اته 35 م عل���ى 25 م. 
ويش���������تمل عل���ى ص���حن (أت�������ريوم) يُحي�������ط ب���ه رواق ُمعّمد تُغّطي��������ه أقبي���������ة ّمتقاطع������ة وتس������������تند عق���وده التاّم�����ة عل���ى 

اثن������ا عش���ر عّض��ادة ض��خمة وب���ه قاع��ة رئيس�����������يّة ص��������������ليبيّة الش�������كل.
ويَعلُ�������و الفض���������اء األوس����ط َقب������و متق�������اطع بينم���������ا تُغّط������ي أذرع الّص����������ليب أقبي���������ة طوليّ�����ة أو رب�����ع كرويّ����ة. 

رواق

ص���حن

فض������اء
بالط����ة  ج������انبي

عرض�����يّة

جوف 
الكنيس�����������ة

مث���ال البازيلي������������ك

واجهة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك���اف

رواق

رواق

رواق

فض������اء
 ج������انبي

بالط����ة 
عرض�����يّة

بالط����ة 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

0246
مالس�������لم:

المص����در :

الّش����مال

مث���ال التموق���������ع

المنش�������آت
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منش����أة دينيّ��������ة
زاوي���ة س������يدي
 بوتفاح�����������ة

مش�هد عام واجهة

مث���ال

مقط���ع

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ة

1
5
m

10m

6
m

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 La Tunisie ancienne.com المص����در :

الّش����مال

0246
مالس�������لم:

المص����در : أوداك

المص����در : أوداك

المص����در : أوداك

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة
الج���امع 
الكب�����������ير

يت�������مّ  ال���دخول إلي�����ه   يتعلّ�����������ق األمر بأق������دم مس��اجد المدين�������ة يُفض����������ي إل���ى س��احة تُوج����د بجان������ب الب������اب الجنوب���������ي للمدين���������ة 
ت����مّ  إظهار المح���راب بتش����������������ييد قبّ������ة قبالت�����������ه أّما س�����قف الج���امع فق�������د جاء عل���ى ش����كل أقبي���������ة  ع����بر جهات ث�����الث. وق���د 

  َجملُونيّ�������ة وقب������اب. 

مش�هد عام للج�����امع

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ مقط���ع ب-ب

المن����ارةمش�هد داخل���ي للج�����امعمنظ��ور ثالث���������ي األبع������اد
المص����در :  

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مث���ال الط������ابق العل������وي

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة
جامع الرحماني�������ة

يق�������ع الج���امع عل���ى المس�������لك الرئيس�����������ي "س���وق العي�������ن" وهو أص����غر حجما نس�����������بيّا من الج���امع الكب�����������ير الواق������ع 
ق���رب البلديّ�����������ة.

يخ����صّ  نظامه  وي�������ذّكرنا هذا الج���امع بالمعم������ار العثم���������اني عل���ى مس������توى مظهره الخ���ارجي ولك����ن أيض�����ا فيم�������ا 
تَْس��������ِندُ  وت����دعم القبّ��������ة الوس�����طى. البُني������������وي. ويتّس���������م بِقباب�������������ه ُرب�����ع الكرويّ�������ة ال�������تي تلع��������ب دوًرا بنيوي������������9ا ذل���ك أنّه��ا 

ميض�����أة

قاع��ة ص���الة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ مقط���ع ب-ب

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

ص���حن

س��احة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تبرس���������ق

2

1

3

4

4  المفت����������اح

1

2

3

4

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAAالمص����در :  

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة
الج���امع الكب�����������ير

حيّ  الرحيب���������ة وحي التغ��������������ريّين. ويُغّط�����ي قاع��ة  يمثّ�������ل هذا الج���امع شاهدا عل���ى المعم���ار الموريس����������كي. يق�������ع بي�������ن 
الّص������الة س�����قف من الَقرمي��������د أّما المن����ارة فتتك�������������ّون من بُ����رج ُم����ربّع المس�������قط يعل�������وه بُرج����ان ُمثّمنً�����ا األض�����الع.

ميض�����أة

مث���ال

ص��ورة قديم�����ة للج�����امع الكب�����������ير

مقط���ع أ-أواجهة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تس���������تور

Minaret

محراب

ص���حن

رواق

قاع��ة ص���الة

ص���حن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAAالمص����در :  

الّش����مال

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة 
مس���جد س������يدي 
عب����د اللطي��������ف

يتّخ�������ذ المح���راب ال���ذي تُفض�����������ي إلي�����ه البالط�������ة ش����كل حنيّ�����ة ن��ات أق���واس.وف�����ي مس������توى الط������ابق الث���������اني للمن�������ارة نج���د إطار 
س��اعة.

وق���د بُني���������ت المن����ارة ذات المس�������قط المس�����������تطيل من اآلج��ر وهي تُمثّ�������ل عالمة مرجعيّ����ة ب����ارزة بالمدين����������ة.

ميض�����أة

ص���حن

قاع��ة ص���الة

ص��ورة قديم�����ة للج�����امع 

من��ارة

مث���ال المس�����جد

مش�هد  للط��������ريق التج������اري

رواق

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تس���������تور

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAAالمص����در :  

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة 
زاوي���ة

مق���رّ   تحت��������لُّ  زاوي���ة س������يدي عل���ي العري�������ان موقع���ا مميّ���زا ف�����ي حي����اة المجتم�������ع التس������������توري. ذل���ك أنّه��ا تلع��������ب دور 
الفرق��������ة الّص�����������وفيّة وتتّخ��������ذ هذه الزاوي�����ة ش����كل مب������نى متواض������ع  فض�������ال عن أنّ��ه خال من ال���ّزخرف.

يق�������عُ  ف�����ي حي الح���ارة. ويش���������تمل المب��������نى عل���ى قاع��ة  زاوي���ة س������يدي محمد بوعبي�����������د الّرحم��ان هو ض������ريح 
جنائزيّ��������ة. وق���د ُص��ّممت هذه الزاوي�����ة حس���ب مث���ال منتظ������م.

زاوي���ة س������يدي محمد بوعبي�����������د الرحم��ان

مش�هد عل���ى الص�����حن

قاع��ة جنائزيّ��������ة

زاوي���ة س������يدي عل���ي الريّ������ان

الموق������ع
مث����ال الزاوي�����ة

قاع��ة جنائزيّ��������ة

رواق

ص���حن

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تس���������تور

ص���حن

رواق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الّش����مال

0246
مالس�������لم:

0246
مالس�������لم:

dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAAالمص����در :  

الّش����مال

مث����ال الزاوي�����ة

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة دينيّ��������ة 
زاوي���ة س������يدي

نص�����ر

مق���رّ  لمدرس����ة  تق�������ع الزاوي�����ة ، ال�������تي ُش������يٍَّدت عام 1733 ، ف�����ي حي الح���ارة. وهي 
ولمب��������نى جن������ائزي.

مث���ال الط������ابق العل������وي

مش�هد للقبّ����������ة

مش�هد للم�����دخل 

قاع��ة جنائزيّ��������ة

رواق

ص���حن

قاع��ة ص���الة

قاع��ة
 درس

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تس���������تور

قاع��ة
 درس

قاع��ة
 درس

قاع��ة
 درس

مث���ال الط������ابق األرض����ي

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الّش����مال

0246
مالس�������لم: dessin repris par AUDEC/ Relevé par L'INAA  : المص����در

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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منش����أة تجاريّ������ة 
حّمام

ب����ن عني������ن

هو مك��ان مخّص��ص للتجّم���������ع والنظاف��������ة ف�����ي آن واحد. ويتميّ����������ز بتع���������ّدد أل���وان مدخل��ه وبقبّت�������������ه. وتُغّط������ي هذه 
األخ�����يرة الّص�����حن فتوفّ������������ر ب������ذلك إض��اءة علويّ�����ة.

قاع��ة
 الم��اء

 الب������ارد

غرف����ة 
تغي�����������ير

المالب�������س

ص���حن

مقه��ى

س������������قيفة

مقط���ع ب-ب

مقط���ع أ-أ

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك����اف

قاع��ة
 الم��اء

 الب������ارد

قاع��ة
 الم��اء 

ال�������دافئ

قاع��ة
 الم��اء 

الّس�����اخن

غرف����ة 
تغي�����������ير

المالب�������س

غرف����ة 
تغي�����������ير

المالب�������س

مث���ال الط������ابق األرض����ي

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

0246
مالس�������لم:

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC  : المص����در

المنش�������آت
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الك���اف

 

منش����أة تجاريّ������ة
حمام

"عي����ن ش��مس"

حاليّ������ا مهّدم

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

واجهة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

يع�����دّ  الحّم��ام من أك������ثر التّجه���������يزات العموميّ�����ة أهميّة بالمدين����������ة. فيق�����������ع عل���ى المس�������الك الّرئيس�������������يّة به���ا.
وعادة ما يك�����ون عل���ى مقرب�����ة من أب����واب المدين�������ة ف�����ي تواص������ل لألم�����اكن العموميّ�����ة ( ط����ريق تجاريّ������ة س���احات إل���خ).

0246
مالس�������لم:

Thèse de 3éme cycle.Ali Mahjoubi. ITAAUT-1982/AUDEC

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

منش����أة تجاريّ������ة
حمام

"س���وق العي�������ن"

يَُع�����دُّ  األق����دم بمدين��������ة تبرس����������ق ، عل���ى ط����ريق "س���وق العي�������ن." يوج����د هذا الحّم��ام ، ال���ذي 

الواجه��ة الرئيس��������������ية للحّم�����ام

مث���ال الط������ابق األرض����يمث���ال الط������ابق تح����ت األرض����ي

مقط���ع أ-أ

9

7

6

5

5

4

3

1

2

3

10

9

8

المفت����������اح :
1. مك��ان ال�������دفع

2. س������������قيفة

3. غرف����ة تغي�����������ير

 المالب�������س
4. مطاهر

5. بي�������ت ب����اردة
6. بي�������ت الّس�����خون
7. بي�������ت النحاس������ة

8. النحاس������ة
9. غرف����ة الخ���زن

10. المخ���زن

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در :  

الّش����مال

 Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT

0246
مالس�������لم:

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني
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منش����أة تجاريّ������ة

وجدت العدي�������د من الفن���������ادق بالمدين����������ة وكان����ت عل���ى مقرب�����ة من 
األب�����واب وذل���ك لض����مان خصوص�������ية الس������كان األص������������ليّين.

ويُع�����دّ  الفن���������دق جزءا من��دمجا ف�����ي نس��������يج المدين�������ة العربيّ����������ة. 
ويمك�����ن الّ���دخول إلي�����ه ع����بر جهتي�������ن. 

مقط���ع أ-أ

فن�������دق

مث���ال الط������ابق األرض����ي

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در :  

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني
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منش����أة تجاريّ������ة

بُِن�������يَ  عليه�����ا. األرض ال�������تي  يتّخ�������ذ المب��������نى ، ال���ذي يوج����د عل���ى الط������ريق الرئيس�����������ي "س���وق العي�������ن" ش����كل قطع���ة 

مقه��ى

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ مقط���ع ب-ب

مقط���ع ج-ج

A

A

C C

B

B

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در :  
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مالس�������لم:

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني
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منش����أة تجاريّ������ة

مخ����بزة

تتّس����������م هذه المخ������بزة بس������������قفها المك����ّون من أقبي���������ة.

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مقط���ع أ-أ

مقط���ع ب-ب

Four

Four

AA

B

B

تبرس���������ق

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Grira (A) et Kanzari(R), 1984 ITAAUT المص����در :  

0246
مالس�������لم:

الّش����مال

المنش�������آت

مث���ال التموق���������ع
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األق����واس المعج����م المعم���اري

عادة ما يق�������ع اس�������تعمال الق�����وس الم���زخرف ف�����ي من��ازل الطبق��������ة البرجوازي���������ة وال������ديار الكب�����������يرة.

منش����أة تجاريّ������ة

ق���وس منخف�������ض

فتح��������ةق���وس المح���راب بالج�������امع الكب�����������ير بباج�������ة

ق���وس ن�����ائمإطار األب�����واب ق���وس ت����ام

ق���وس متج����اوزمحراب جامع س������يدي بومخل������وف

رس���م أعي����د ص��������ياغته من قب������ل أوداك المص����در

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

30050 50

25 455 25

505

385

26550 50

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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الفتح�����������ات

النواف���������ذ

عادة ما تك������ون النواف���������ذ المطلّ����ة عل���ى الفن���������اء طويل�����ة الّش�������كل وُمؤّطرة بالرخ������ام أو بالحج�������ارة.

أما النواف���������ذ المطلّ����ة عل���ى الط������ريق فه����ي أص����غر حجما.

ناف������ذة من الحدي������د المط��ّرق

ظلّ��ة للناف�����������ذة

تفص���������������يلة لقنّاري���������ة من "المش����������ربية" (قص��������بة الك����اف)

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

2
0
0

60

2
2
0

100

6
0

1
4
0

120

200

9090

2
0
0

200

رس���م أعي����د ص��������ياغته من قب������ل أوداك المص����در

المعج����م المعم���اري

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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األب�����واب

األب�����واب له��ا مقاس����ات وأش����كال ش�������تّى. أك������ثر األن����واع 
الّس������اكفِ  المس��������������تقيم  انتش��������ارا هو الب������اب ذو 
وب���������������َدْرَفتَْينِ . وف�����ي مرحل��ة الحق����ة ظهر الب������اب ذو العق������د 

المنكس��������ر أو المتج������اوز.

تعت������������بر األب�����واب العناص��������ر الوحي������دة الظاهرة من المس������كن بالخ������ارج.

عادة ما تك������ون األب�����واب ، بالمن��������ازل الكب�����������يرة ثريّ������ة الزخرف������ة وذات إطار حجري.

ب����اب ذو س����اكف مس�����������تقيم بمس��������كن بس���������يط بباج�������ة

ب����اب مق���ّوس ومؤّطر باج���ة

ب����اب مس����كنإطار ب����اب بمس��������كن "تبرس����������ق"

رس���وم اس��������تنادا إل���ى ص��ور أخذت من قب������ل أوداك
المص����در

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

1515 200 1515

260

30 140 30

200

30 30

5 20 5 850 5 20 5

الفتح�����������اتالمعج����م المعم���اري

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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األب�����واب

مض��وة

ب����اب بمقه������ى بباج�������ة (س��احة التوت���������ة)

مض��وةمض��وة

ب����اب حمام بتبرس��������������ق

ب����اب زاوي���ة س������يدي بومخل������وف (الك����اف)

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

2
2

0
5

0
2

0

2
7

0

20 140 40

180

الفتح�����������اتالمعج����م المعم���اري

رس���وم اس��������تنادا إل���ى ص��ور أخذت من قب������ل أوداك
المص����در

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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المن����ارات

غالب������ا ما تنقس�����������م المن����ارات إل���ى ن������وعين :
- ن���وع أّول قاعدت������ه ُمربّع����ة (جامع تس����������تور)

- ن���وع ث������اني قاعدت������ه ُمثّمن�����ة 
(س������يدي بومخل������وف الك����اف)

من��ارة الج���امع الكب�����������ير بتس��������������تور

المن����ارة

من��ارة ذات قاع���دة مثّمن�����ة

من��ارة جامع س������يدي بك������وش (الك����اف)

من��ارة ذات قاع���دة مس�����������تطيلة

من��ارة ض������ريح س������يدي بومخل������وف (الك����اف)

مش�هد للمن�������ارة واجهة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

8
m

4
m

1
2
m

8
m

4
m

1
2
m

المعج����م المعم���اري

رس���وم اس��������تنادا إل���ى ص��ور أخذت من قب������ل أوداك
المص����در

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

- 143 - الخصوص����������يّات المعماريّ�����ة لجهة الّش�����مال الغ��������ربي التّونس�����������ي  
مكت�����ب دراس���ات "أوداك"



القب���������اب

قُبّ������ة
س������يدي 

بومخل������وف

قب������اب 
جامع الرحماني�������ة

(تبرس����������ق)

ت��������ذّكرنا بني���������ة القب���������اب بالج�������امع بالمعم������ار العثم���������اني. وتت��������وّزع أنص����اف الِقب���������اب األرب������ع الجانبيّ�����������ة حول القبّ��������ة 
المركزيّ������ة حس���ب مح���ورين متعام�������دين.

تفص���������������يلة للقبّ����������ة

مث���ال للقبّ����������ة

مش�هد للقبّ����������ة

مث���ال للقبّ����������ة
مقط���ع عل���ى للقبّ����������ة

مقط���ع ثالث���������ي األبع������ادتفص���������������يلة للّس����������قف

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

2
m

3m

5
m

5.5m

المعج����م المعم���اري

قُبّ������ة
الحم��ام

(الك����اف)

هي قبّ������ة بس���������يطة تس������������تند مباش������رة إل���ى الج���دران. تُغَّط������ي الّص�����حن وتوفّ��������ر ب������ذلك اإلض����اءة لغ����رف تغي�����������ير 
المالب�������س بالحم������ام.

مك��ان ال�������دفع

غرف����ة
 تغي�����������ير
 المالب�������س

غرف����ة
 تغي�����������ير
 المالب�������س

الص�����حن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

تتميّ����������ز هذه القبّ��������ة ذات الحج���م الكب�����������ير بقاع������دة دائريّ������ة تس������������تند إل���ى رقب������ة
متع�����ّددة األض�������لع. وتوفّ��������ر الفتح�����������ات الّص���������غيرة به���ا إض��اءة ُعلويّ�����ة مّما خل���ق جّوا 

مميّ���زا داخل  الض��������ريح.
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تفص��������������يالت لألس��������قف

أن���واع األس�������قف
الموج���ودة بتس��������������تور

قبوطول���������يقبّ������ة

س�����قف بمنح������در واحد
 ينض�������اف لألقبي������������ة الطولي�������ة

س�����قف بمنح������در
 واحد ينض�������اف لس��������قف أفق�������ي

س�����قف بمنح������در واحد 

س�����قف ذو منح�����درين ينض�������اف ألقبي����������ة طوليّ�����ةس�����قف بس���������يط بمنح���������درين

س�����قف متك�����ّون من أرب�����ع جهات ينض�������اف إل���ى أقبي���������ة طولي�����ة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المعج����م المعم���اري

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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تفص��������������يالت للكس���������اء الج���داري

األس�������قف 
ومعالج���ة الواجه��ات

(تس����������تور)

تفص���������������يلة لواجهة جامع س������يدي عب����د اللطي��������ف 

هيمن���ة الحج���ارة المهندم���ة واآلج��ر.

واجهة خارجي���ة تَُبيّ�����������ن الب������اب الج���������انبي بالج�������امع الكب�����������ير

مقط���ع للبواب�����������ة الجنوبي�����������ة س��احة الج���امع الكب�����������يرقرمي�����د

المص����در : دراس��ة حول تس���������تور. الس������عداوي
الرس�����وم أعي���دت ص�������ياغتها من قب������ل أوداك.

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المعج����م المعم���اري

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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تفص��������������يالت للكس���������اء الج���داري

المعالج�����ة المعماري�����ة
للواجه����ات 
بتس��������������تور

الواجهة الغربي����������ة للج�����امع الكب�����������ير

تفص���������������يلة : س����اكف من اآلج��ر المرّص����ف

الواجهة الجنوبي�����������ة لقاع����ة الص������الة بالج�������امع الكب�����������ير بتس��������������تور

المص����در : دراس��ة حول تس���������تور. الس������عداوي
الرس�����وم أعي���دت ص�������ياغتها من قب������ل أوداك.

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المعج����م المعم���اري

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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بن������اء الج���دران

الحج���ارة

إن التواص��������ل بي�������ن المحي������ط وماّدة البن��������اء يكش�������ف عن العالق������ة الوطي������دة بي�������ن الوس��������ائل المعتم�������دة وتج������انس المب��������اني.

عادة ما يحظ����ى النظ�����ام اإلنش���������ائي باألهمي������ة عل���ى حس���اب النظ�����ام ال�������زخرفي. فتك����������ون العناص��������ر الزخرفي���������ة ُمكّمل���ة لنظ�����ام 
البن��������اء. الحج���ارة ، والحج���ارة الِحِثّيّ���������ة والج������ير والرم��ل والجب�������س وهي مواد َمحليّ�����ة تُوج����د بوف��������رة ف�����ي المنطق������ة.

نُق�����ّدم هنا بعض�������ا من األمثل�������ة الس������تخدامها :
- األساس������ات ، بن������اء الج���دران ، ال������ربط.

- بن������اء أس�����قف الفض���������اءات ذات األبع������اد الكب�����������يرة- األَْس������ُكف
- بن������اء قب������و باس����������تخدام حجر ال�������������������ترافنتين ب����دون هيك����ل َس�����اِند.

- بن������اء س�����قف المس����احات الكب�����������يرة.

قص��������بة الك����اف

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مواد البن���������اء

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الكس�������اء الج���داري
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الس��������قف ذواألبع������اد الص���������غيرة (الك����اف)

الحج���ارة

يتلّخ����������ص أس�����لوب التّنفي����������������ذ ف�����ي ش����كل قب�������و من اآلج��ر أو من الطي������ن يُض�����اف إلي�����ه طبق������ة من الحج���ارة الِحثيَّ���������ة أو من الج������ير 
ث����مّ  ولتوف��������������ير خاص�����يّة الع����زل يُض�����اف التي����������ن  الح���يّ .  الح���يّ . وعادة ما تتك����������ّون التعبئ��������������ة العلويّ���������ة من ال�������تراب والج������ير 

الش�������وكي للم������الط وأخ����يرا يوض������ع فوقه������ا طبق������ة عازل��ة.
يت�������مّ  وض���ع ال��������������������ترافنتين (أنظ���ر الرس�����م) بالكيفيّ������������������ة التالي�����������ة. توض�������ع الحج���ارة لّم��ا يك�����ون مالط الوص�����ل (جب����س) تحته�������ا  ث����مّ  

جفّ . ق���د 

يعتم��������د بن������اء القبّ��������ة من اآلج��ر أو من الحج���ارة الِحثيّ���������ة أو من عناص����ر بن������اء أخرى هي :
1) تحدي��������د مك�ان العنص��������ر الّس�������انِد (عارض��ات أو عق���ود) ال�������تي تس�������������تند عل���ى األعم�دة أو العَض������ادات.

��ه. ������عاع الُموجَّ َس������تَْحِملُ  الشُّ 2) رس���م مك�ان الّس�����اق الوس�����طى ال�������تي 

وتك������ون تفاص�������������يل تنفي��������������ذ البن���������اء عل���ى النح�����و الت���������الي :
واألق����لّ  ُس����ْمكا (آجر ُمجّوف أو مآلن موض��وع عل���ى ص����������فحته العريض��������ة ،  3) يق�������ع اختي�������ار عناص����ر البن���������اء األْقص������ر 

الحج���ارة الِحثيّ���������ة مهندمة حس���ب نف�������س الحج���م) .
4) يُ��������رفع الش������عاع الموّج��ه ، ويُثبّ�����������ت بواس������طة خي����ط حدي����دي مس������������تقيم.

     (تجنّ�������ب اس�������تخدام خي����ط البن���������اء من الم��اّدة البالس���������������������تيكيّة)
ق���صّ  األرك���ان بأس���������لوب مائ���ل حتّ�����ى يتس������������نّى تتبّ������������ع العناص��������ر المكّون�����ة االنحن������اء ِبيُْس����������ر ودون ت����رك زواي���ا.  (5

5) وض���ع الم��واد بأتب�����������اع الّش������عاع الموّج��ه وذل���ك ف�����ي جمي����ع اإلتّجاه����ات.

يت�������مّ  البن���������اء بغل��������ق ال������دائرة طبق������ة تل�������و األخ��رى.  (6

ِليَِج������فّ  (خلي������ط من اإلس������منت الكثي�����������ف)  ط����ويالً   ال يتطلّ����������ب وْقتً������ا  يمك�����ن أن ينطل��������ق البن���������اء باس����������تخدام مالط 
وإكم�ال بقيّ���������ة الطبق���������ات (عس������يرة الوض������ع) باس�����������تعمال مالط س�������ريع الجف�������اف (الجب�������س) .

أس�����قف الفض���������اءات ذات األبع������اد الكب�����������يرة

رس���م بي���������اني لبن��������اء قبّ������ة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

R=2mR=2m

R=1.80m

مراحل بن������اء القب���������و الطول�����ي

الحنّي�������ة الداخلي�������ة للق�������وس
الحنّي�������ة الخارجي�����ة للق�������وس

عق���د وس���طي من الحج���ارة 

عمود 

آجر مجّوف 

مالط خفي�������ف
 وطبق�����ة عزل 

مواد البن���������اء

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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الس��������قف ذواألبع������اد الص���������غيرة (باج���ة)

أس�����قف الفض���������اءات كب���������يرة األبع������اد (باج���ة)

يس�����������تند الس�������قف ذو الش�������كل األفق���������ي أو ذو الس�����طح المائ�����ل إل���ى ح�������ائطين ج������������انبيّين ؛ وتمّك�����ن العارض�����ات 
الخش�����������بيّة (ي�������تراوح قطرها م������ابين 10 إل���ى 15ص��م) من تغطي��������ة مس�����افة ت��������تراوح م������ابين 1.80 إل���ى 2.5م.

َن��ة ُمْس��������بَقًا. قب������ل اإلنط�����الق ف�����ي البن��������اء ، تك������ون الحج���ارة ُمهندمة وُمخزَّ

حجارة

آجر

ينطل��������ق بن������اء القب���������و من جزءه الخلف����������ي وقس����مه 
عل���وّ  60ص��م  الرئيس�����������ي ح�����تى يص�����ل إل���ى 

تقريب�������������ا. (حي����ث يب�������دو مظهر وش����كل القب���������و عموديّ���ا 
تقريبً�������������ا)

يه���مّ  األمر الفض���������اءات ذات األبع������اد الكب�����������يرة وهي 
باألس�������اس تجه�������يزات مث����ل : معاص���ر ال���������زيتون 

والمق����اهي والمخ������ابز.

س���طح مائ���ل

ت����راب م��دكوك ومنخ���ول

عارض��ة خش���������بيّة

حجارة مس��ّطحة

مالط

رس���وم أعي���دت ص�������ياغتها قب������ل أوداك المص����در
رف�����ع هندس����ي من قب������ل أوداك

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مواد البن���������اء

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الج���صّ  و"الّش�������هبة" (مالط من الّرم��اد) . ويُْض�����َمنُ  الع����زل بم�������زيج من  فتوض�����������ع طبق������ة أول���ى من الّرخ���ام أو الحص�����ى. 
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بن������اء الج���دران الحامل����ة (تس����������تور)

أْس����ُكفُ  النّواف���������ذ

قطع���ة حجر منبس�������طة

الحج���ارة

عارضة حجرّي���ة متواص�������لة

رك�����يزة

حجارة ص������غيرة 
متع�����ددة األحج��ام

تتك���������ّون الج���دران الحجري������ة من :
- حجارة ركنيّ�������ة وقط����ع حجريّ���ة منبس�������طة توض�������ع عل���ى ص���������فحتها العريض��������ة.

- لوح���ات حجريّ���ة وعارض��ات حجريّ���ة متواص�������لة.
- مالط وقط����ع حجريّ���ة ص�������غيرة مختلف����������ة األحج��ام.

مقط���ع تفص����������������يلي لج���دار حامل

حجارة ركنّي������ةمالطحجارة ص������غيرة

عارضة حجرّي���ة
 متواص�������لة

مث���ال

قطع���ة حجر منبس�������طة

س����اكف من الع����ود بتس��������������تور

س����اكف دائ���ري مب������ني من اآلج��ر الم���آلن عق���د تخفي�����������ف من��دمج ف�����ي البن��������اء

رس���م أعي���د ص��������ياغته من قب������ل أوداك

INAAرف�����ع هندس����ي من قب������ل 

المص����در

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

قطع���ة حجر منبس�������طة

حجارة ركنّي������ة

مواد البن���������اء

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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األساس������ات

العناص��������ر الحامل����ة

الحج���ارة

تتك���������ّون األساس������ات مّما يل������ي :
- قاع���دة أول���ى

- طبق������ة من مالط الوص�����ل

بط بي�������ن ُمختل������ف الطبق���������ات. ويتك���������ّون الم���الط من ج����ير + رمل أو من  تُ����ؤّمن الحج���ارة المهندم���ة األك�������بر حجما ال������رَّ
ج����ير + حجارة حثيّ�������ة. وف�����ي الح������������التين يك�����ون مالط الوص�����ل ممزوًجا جيّ����ًدا ومخلوط��ا قب������ل وض���عه.

أس��اس ترتي�����������ب البن��������اء وال������ربطش���ّدادات (قط������اين)

رس���م أعي���د ص��������ياغته من قب������ل أوداك المص����در

عمود ذو ت����اج رخاميدعّامة من بن������اء حجري

عمود تَْعلُ��������وه عارض��ة من الحج���ارة المهندم���ة دعّامة من كتل�������ة واحدة ذات عارض��ة من الحج���ارة المهندم���ة

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مواد البن���������اء

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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أن���واع الجل��������يز  مواد البن���������اء

الترب���������ة
الجل��������يز

أش����كال وزخارف وأل���وان مختلف����������ة ل������������تزيين مربّع�����ات الجل��������يز.

جل������يز حمدان
(باج���ة)

جل������يز غرناط��ة
(تس����������تور)

ورق��ة العن������ب 
(الك����اف)

ص��ور مأخوذة من قب������ل أوداك المص����در

جل������يز "باب�������ا عل���ي"
ن���وع 1

جل������يز "باب�������ا عل���ي"
ن���وع 2 

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة
معمار 

الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 INP. Aziza MIled - Béja المص����در:

 INP. Aziza MIled - Béja المص����در:
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مادة ومواد البن���������اء

العنص��������ر وتقني�����������ة البن��������اء التحوي����������ل الم��اّدة

خلي������ط
َش���يٌّ 

ترب�������ة

ف������والذ

حجارة

ت�������ذويب
وتش�����������كيل

خام

ُمهندمة 

تَحوي�������ل ع����بر
الش�����يّ 

آلن
 م

جر
آ

��د
ي���

رم
ق

يز
�����

جل�
ّداد

ش���
ّكل

ش����
 م

��د
دي��

ح
مة

هند
 م

رة
جا

ح
ط

ال
/م

ير
ج����

 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

Tirant Gtayn

Mathwa

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

كس����رى قري�����ة

تق�������ع قُ���َرى المرتفع�����������ات ب�������أعلى الِقم�����م الجبلي�����������ة. ونالح����ظ تواج����د بع�����ض النّوات��������ات مث����ل كس����رى (س���������ليانة) وتوك���������ابر 
وش���واش بمج����از الب������اب وإي����ّالس (الك����اف) .وعادة م�����اتكون هذه الق�����رى غ����ير مس��ّورة باآس���������������تثناء كس����رى ال�������تي ت�����رجع 
أسوارها للف�������������ترة البيزنطيّ��������������ة. بينم���������ا تلع��������ب ِسلس���������لة من المس������اكن الجانبيّ�����������ة الُمتالص�����������قة دور س���ور حماي��ة. وتتّس����������م 
قري�����ة كس����رى بموض������عها عل���ى ارتف��������اع يبل����������غ 1000م. وق���د اش������تهرت بمعالمه������ا الميقاليتيّ�������������������ة وش����ّالل المي�����اه وبم���دارجها 

المنُحوت��������ة ف�����ي الّص�����خر.

الموق�����ع

مش�هد ش��امل لقري�������ة كس����رى

ش�����ّالالت المي�����اه بكس��������رى

مشاهد لقري�������ة كس����رى

google earth 2012

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المص����در:
منظ��ور عام لقري�������ة كس����رى
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

البني�����������ة
العمراني��������ة

منطق����ة الن�����واة القديم�������ة بكس��������رى

مفت��������اح :  

تنب�����������ع المي�����اه ال�������تي تع���������بر القري�������ة من العي�������ون. ون����ذكر منها عل���ى س���������بيل المث������ال : عي����ن قش�����اش وعي����ن س�����لطان وعي����ن 
س������يدي يح����ي وعي����ن م���يزاب. 

تع�����ود الط���رق الُمدّرج��ة ، وهي رمز القري�������ة ، للف�������������ترة القديم�������ة.
تش���������تهر قري�����ة كس����رى بطرقه�����ا الُمدّرج��ة ال�������تي تع�����ود للف�������������ترة القديم�������ة.

عي����ن م���يزابعي����ن س�����لطانعي����ن غ����ير

مس����الك داخليّ�����ة ذات انح���دارمدرج منح���وت ف�����ي الّص�����خر

 منطق����ة الن�����واة القديم�������ة 

كس����رى قري�����ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 (Extrait du PAU)
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

كس����رى س����كن

حوش
بالح������اج

داي

يتك���������ّون هذا المس������كن من ط���������ابقين. أرض���ي وعل���وي. فيش�������������تمل الط������ابق األرض����ي عل���ى غ�����������رفتين يص�����ل عرض 
ً  ب����أحواض لخ���زن عل���ف الحيوان��������ات. أّما ف�����ي الط������ابق العل������وي  الواح���دة 2م ، تس����������تخدم للخ�����زن وعل���ى ص���حن ُمغّط��ى ُهيّ���أ
فنج�������د ث�����الث ُغرف ُخّصص�����ت لس�������كن العائل��������ة. وتت��������وّزع الفض���������اءات بالمس����������كن عل���ى ث�����الث ُمس���������تويات ُمتزاوج���ة مع 
األرض الُمنح�����درة. ط����ابق أرض���ي أو ما يُع�����رف ب������الّروا. وتُس�����������تعمل الغُ����رف لخ���زن العل������ف (مخزن حب����وب  تض���������اريس 
َفيُْص�����������َعدْ  إلي�����ه ع����بر مدارج حجريّ���ة داخليّ�����ة وخارجيّ���ة. ويتك���������ّون من مجموعة من ال������ديار  ومؤون�ة) . أّما الط������ابق العل������وي 

وش������رفة مغّطاة.

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

س������بّاط

بي�������ت

بي�������ت

بي�������ت

بي�������ت

بي�������ت

بي�������ت

مش���عّ 

Rapport de mémoire PFE Bilel Ghrichi المص����در:

مش���عّ 

س������������قيفة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

كس����رى س����كن

حوش
ب����ن 

طروب���ة

يتك���������ّون هذا المس������كن من ط���������ابقين أرض���ي وعل���وي. ويش���������تمل الط������ابق األرض����ي عل���ى غ�����������رفتين تس������������تعمالن للخ�����زن 
َص�����ت  ومن ص���حن ُمغّط��ى ُجِعَل����ت ب���ه أحواض لخ���زن عل���ف الحيوان��������ات. وف�����ي الط������ابق العل������وي توج����د ث�����الث غرف ُخّصِ
إالّ  عل���ى القلي�����������ل من العناص��������ر ال�������تي تنتم����������ي إل���ى الُهويّ����ة البربريّ������������ة  لس�������كن العائل��������ة. ول���م يُح��������افظ هذا المعم���ار 

كاإلن�����دماج ف�����ي الموق�����ع الُم�����������رتفع أو البن��������اء باس����������تخدام حجارة جافّ����ة. 

مث���ال الط������ابق األرض����يمث���ال الط������ابق العل������وي

حيّ  الغُ����رب (حومة قش�����اش)

التموق���������ع

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Relevé Hichem Ksouri Architecte Enseignantالمص����در:
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

حيّ  الغُ����رب (حومة قش�����اش)

كس����رى س����كن

حوش
ب����ن 

عاش���ور

ف�����ي هذه النّوعي�������ة من الّس�������كن ، عادة ما تك������ون منطق����ة الخ��دمات ومنطق����ة الّس�������كن ُمجمّعة ف�����ي نف�������س الُمس��������توى ، عل���ى 
عك��س الوض���������عيّات الّس����������ابقة ال�������تي كان����ت فيه������ا موّزعة عل���ى عّدة طواب����ق. بينم���������ا ح�����افظ الّص�����حن عل���ى وظيفت�����������ه 
األص��������ليّة كن����واة للمس���������كن وكعنص�������ر تت��������وّزع حول��ه الغ����رف وفض������اءات الخ��دمات. وعادة م�����ايكون الّص�����حن مس���������تطيل 
ب����دّ  من اإلش����ارة  أو م����ربّع الش�������كل وهو الفض���������اء الحي����������اتي للم�����رأة حي����ث ت����دور ش�������تّى األنش������طة الّس�����������كنيّة. لك����ن ال 
أنّ  المس������كن ال����������بربري ف�����ي األص����ل هو  أنّ  هذا المس������كن هو نت������اج لتط������ّور ولي������س نموذج��ا ُمْس������بق التص��������ّور. ذل���ك  إل���ى 

أبس������ط من نظ������يره ب�������المركز الم��������ديني الحض�����ري.

مث���ال الط������ابق األرض����يمث���ال الط������ابق العل������وي

مقط���ع ك-كمنظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

مش���عّ 

اس������طبل 

مخزن 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 Relevé Kanzari, B., Z. Mouelhi المص����در:

التموق���������ع
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

كس����رى مواد البن���������اء

الحج���ارة

الج���افّ  أو الحج���ارة الجافّ������ة) هو تقني�����������ة إنش�����اء  إنّ  البن��������اء بالحج�������ارة الجافّ������ة (المعروف�������ة أيض�����ا تح����ت ُمس��ّمى البن��������اء 
تتمثّ�����������ل ف�����ي تجمي��������ع حجارة ص�������غيرة وص����������فائح حجريّ���ة وكت������ل وعارض��ات حجريّ���ة خاّمة أو مهندمة لبن��������اء جدار ب����دون 

اس�������تخدام مالط وص��ل.

يت�������مّ  البن��������اء بكس��������رى بآس����������تخدام حجارة ص�������غيرة الحج���م. حي����ث توض�������ع الظ���روف المناخيّ�������ة بالجه�����ة ف�����ي   وعادة ما 
اإلعتب���������ار. وتُْعِط������ي البن��������اءات بالحج�������ارة الجافّ������ة طابعً�����ا مخصوًص����ا للموق��������ع. فالحج�������ارة الُمَهندم���ة والُمش��������ّكلة بق�������ّوة 

األي�����دي تُْض�����������في تعب������������يرا معماريّ���ا ص��ارما.  

مقط���ع لج���دار من الحج���ارة الجافّ������ة 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

المتح������ف األث�����ري بكس��������رى

م��نزل بكس��������رى
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

كس����رى مواد البن���������اء

الحج���ارة

توض�������ع حجارة الوص�����ل حس���ب مس������افات فاص��������لة ُمنتظم�����ة.

المفت����������اح :
1. حجارة األس����اس

2. حجارة البن��������اء

3. حَص���ى التّعبئ�������������ة

تك���������وين جدار من الحج���ارة الجافّ������ة

واجهةمقط���عمش�هد من ف����وق

مراحل بن������اء جدار من الحج���ارة الجافّ������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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 ّشمال الغربي الّتونسيلا لجهةالخصوصيات المعمارية 

 

 - 566   -"أوداك" مكتب دراسات

 

 

 الفهرس

 
الوسط الّريفيمعمار   

  تقديم 761

  الوسط الّريفيدليل معمار  761

  االندماج العمراني  711

  االندماج المعماري 711

  االندماج الّتقني 781

  خالصة 781

 
 

 
 

 

 

 

  





 ّشمال الغربي الّتونسيلا لجهةالخصوصيات المعمارية 

 

 - 561   -"أوداك" مكتب دراسات

 

 تقديم 

 وجالالالدفضالالالن االالالم التجّمعالالالات السالالالكنّية الكبيالالالر  ونوا يهالالالا  ت  

 هالالي منتشالالر و .أشالالكال مختة الالة مالالم الّسالالكم الري الالي بالمنطقالالة

التبالدو م  كمالا . بعّد  مواقع بالجهة   بشالكل كبيالر بتضالاري  ر  أث  ت 

 .المنطقة والم عطى المناخي

الت  ال المبنّيالة بالتالاريا اتجتمالااي ت ّددت هاله  اششالكقد و  و د  ب 

الالالالب  ت  ر  م   الالالالب  ت  ر  ة ا  ط  ا وثيقالالالالا بالناالالالالاع اتجتمالالالالااي اتقتصالالالالاد  اط 

فتنتاع إما في االاالنت أو . وبالتقاليد والثقافات وأنماط السكم

فالالي شالالكل مجمواالالات قبةّيالالة كانالالت قالالد اسالالتقّرت منالاله القالالرم 

XVIII. 

ى ري يالالة كبيالالالر   الالالول فكالالام أم تكّونالالالت مالالدم صالالالغير  وقالالالر

. المراكز ال ضرية الراليسّية التالي اهالرت فالي فتالر  ال مايالة

فمثن نجالد أم بالواراد  وقع الور والكريالب وبالوروي  ومكثالر 

ن   اشمالر نجالد  ( سوق الخمي )و تتوّزع  ول سةيانة ڤوبر

في ايم دراهع وبنالي مطيالر وواد مةيالز وبوسالالع ويارديمالاو 

ز العمرانالي لجندوبالة وفرنانة وهي مدم تطّورت  ول المركال

 (. سوق اشربعاء)

وت . ف الالول هالاله  المراكالالز ال ضالالرية تطالالّور السالالكم الري الالي

كام هه  المنطقة الري ية يعتمدوم اةى ال ن ة واةى يزال س  

ُ  اسالتغنل اشراضالي ال ام   يال  اسالتقّر . نمط إقتصاد  ساالد ق و 

جبال خمير وااليم )السّكام اةى مقربة مم الموارد الطبيعّية 

وقالالع القالالرى اةالالى م)وييالالر بعيالالد االالم الميالالا  ( وفرنانالالة دراهالالع

 طول جداول الميا 

 

 
ة( زراعة الحبوب)ة  األنشطة الفالحي    في باجة و جندوبة خاص 

 

 

 

 

 

وبص ة ااّمة فإّم الكثافة السكنّية في الالدّوار والّدشالر  تالرتبط 

 ع  د  ق الولكالم أيضالا ب  ( سهل أو هضالبة)بطبيعة تضاري  الموقع 

الال أّم المسالالاكم اشقالالالدع بالمنطقالالالة االالاد  مالالالا تكالالالوم ع هلالالالك التجم 

الالن  ت  م   الال   ن  بينمالالا تبالالدو المسالالاكم ال ديثالالة م  . ةق  ص  ةة االالم النالالوا  ص 

 .ال ضرية اشصةّية

وبشالالكل االالاّع تقالالع المسالالاكم التقةيدّيالالة اةالالى الجنبالالات الم مّيالالة 

 (. وحالس  )لةهضاب 

الالالا نواالالام مالالالم التجّمعالالالات لمختةالالال  " الالالالدّوار"و" الّدشالالر " م  ه 

" الهناشالالالالالير"المجمواالالالالالات العاالةّيالالالالالة لالالالالالن   القبيةالالالالالة داخالالالالالل 

  اةى مقربة مم ايوم الميا  أو فالي أوديالة اشنهالار (ال قول)

 .اةى الّس وح المزرواة

 

 (الكاف –نواحي نبر )بالشمال الغربي   ةريفي كنامس

 

الال لكالالمّ  ع باشراضالالي ق الالو  م  و لألسالال  لةت  التجمعالالات اش الالد  تن  

 . طة واةى المواقع اشاةى خصوبةس  ب  ن  الم  

وت خ َّض  ق ّو  الّرياح  قبل وصولها لةمساكم بواسطة  الواجز 

  ولدى إنتاج المسكم يقع ااتبار المنالا  القالار. نباتّية مختة ة

فيبدو . ةتبريد وخاّصة التدفالةل ي  يعك  المسكم ال اجيات 

 .الّسكم التقةيد  في توافق تاّع مع الموقع

خنل تواجد فناء داخةي ومالم خالنل اتتجالا  وياهر هلك مم 

. شرق اله  يبدو اشكثر م نالمالة مالم النا يالة المناخيالة-جنوب

لكالم ال ت الالات الصالالغير  بالواجهالالات وواقيالالات الشالالم  اشفقّيالالة 

 .تبدو نادر  بالواجهات الجنوبية
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ة فالالي اسالالتعمال المالالواد كم الري الالي بالمنطقالالة خصوصالاليّ ولةّسالال

لألساسالالات واشيصالالام الخشالالبّية  فتسالالتخدع ال جالالار : الم ةّيالالة

وبمالا أّنهالا مالواد هّشالة فالإّم كسالاء الجالدرام . والمنط لألسالق 

ا في كّل فصله  ع  واشسق  يتطةّب ت   ا وتجديد   . د 

ناخيالالة  ويسالالتجيب الّسالالكم الري الالي بشالالكل مة الالوا لةاالالرو  الم 

 .بسيط م وافقا لنمط  ياتهع وّفر بهلك إطار ايش  في  

 

  : كيفية تقسيم الفضاء

 .بعيم دراهع وجندوبة" المعّمر "مثال 

وهالالو شالالكل مالالم . كانالالت االالّد  االالاالنت بالجهالالة تسالالكم اشكالالوا 

 .كم الري ي تطّور ابر الزممالسّ 

  تغّطيالالُ ( نبالالات الخةالالن )الكالالو  المصالالنوع مالالم اشيصالالام

 (.اشبة كبير  تنم و بوفر  بغابات خمير)نبتة الّدي  

ا"مجمواة مم اشكوا  تكّوم  ع  م  ج  وت    ".دّوار 

  كو  مم اشيصام م غّطى بالّدي. 

 صيغة متطّور  لةكو  بجدرام مم ال جار  اإلسمنتّية. 

  بيت"أو " دار"المسكم الّصغير المعرو  ت ت إسع." 

 

 سّد  أو كالبتو   زياتيم  شالجر الّسالرو  هضالاب  ل قو

 (.سةيانة)يابّية  من درات كةسّية 

 

ال ضالالرية سالالةيانة مالالثن  لمراكالالزواجالالد بعالالض اكمالالا نن الالا ت

وسالاليد  ( الكالالا ) وتوكالالابر ومجالالاز البالالاب وإيالالن  والسالالر 

 (.الكا )زيم

 
 

 
   

  ،حقول أشجار الصنوبر والزيتون و السرول

 (سليانة)منحدرات كلسية و هضاب مشجرة 

 

عمارية لموا سة الم با  
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 الريفي المعمــاردليل 

 
 

 خمير بجبل( كوخ)رة معم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في سهول مجردة نفردةو مساكن م "وارالد  "

 

 

 
 

 مميز للتل العاليمشهد ريفي 

 

 
 
 (الكاف)مشهد ريفي 

 

 
 

ع لعدد من األكواخ  تجم 
 

 



 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

التموق���������ع

 

 

 
 

 

Terrain en pente 

Ecran Naturel : 
Végétation dense 

de la forêt 

مشاهد ريفي����������ةالموق�����ع

معّمرة (ك��وخ) بجب��������ال خم���ير ُدّوار ومس����اكن ُمنف������ردة بس�����هول مجردة

مائ���دة يوغرط���ة ، قلع������ة س�����نان الك����اف دش���رات بمرتفع������������ات منطق����ة الك����اف

فض�������ال عن التجّمع�������ات الس�����������كنيّة الكب�����������يرة ونواحيه�����ا ، توج����د أش����كال عّدة من الس�������كن ال����������ريفي وتت��������وّزع بمواق�������ع مختلف����������ة 
بالجه�����ة. وتب��������دو مت�������أثّرة بش��������كل كب���������ير بتض������������اريس المنطق������ة وب�������الُمعطى المن�����اخي. فق�������د تح����ّددت هذه األش�����كال المبنيّ����������ة 

    بالت�������������اريخ اإلجتم������اعي-اإلقتص����������ادي للجه����ة.

للت���������لّ  الع������الي مش�هد ريف��������ي ُمميّ���ز  دش���رات بُمرتفع������������ات منطق����ة الك����اف

تلع��������ب النبات������������ات الغابيّ����������ة دور حاجز نب����������اتي يحِم����ي المب��������نى من الّري�����اح الُمهيمن������ة. وعادة م�����ايكون هذا الح���اجز كثيف�������������ا 
يُوفّ�������ر حاجي����ات التبري�������������د وخاّص��ة التدفئ�������������ة.

اتج����اه ال������ريح المهيم����ن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 Google image المص����در:

حاجز طبيع��������ي :
 كثاف��������ة نباتي�����������ة بالغاب���������ة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

الموق�����ع

ت����وّزع الّس�������كن ال����������ريفيالموق�����ع

مفت��������اح :

قري�����ة ، دّوار ، تجّم�����ع ، س����كن ريف��������ي ُمهيم��ن (مجّمع أو منف������رد)

ض������يعات إس���������تعمارية ، س����كن إس�������تعماري ذو ط�����ابع ريف��������ي.

مختل�����ف أش����كال الّس������كن ال���������ريفي

الُح���وشالمعّم���رة (الك����وخ)ال���دّوار التقلي��������������ديالّدش�����رة التقليديّ����������������ة

هي تجّمع�����ات ص�������غيرة  
بالمرتفع���������������ات الص�������خريّة 
بالت����������لّ  الع�������الي مث����ل ماهو 
ألوالد  الح���ال بالحم������ادة 
عيّ���ار وبقري���������ة كس����رى. 
وعادة ما تك������ون الّدش�����رات 
ُمجّمعة حول ض������ريح أو 

أك������ثر.

ال���دّوار هو عب����ارة عن قري�����ة 
ريفي����������ة تق�������ع بالّس��������هول 
الكب�����������يرة المتخّصص���������ة 
ف�����ي زراعة الحب�������وب (باج���ة 

وجندوب������ة وس���������ليانة) . 
وتعتم��������د عل���ى األودي����ة 
والّس�����دود (مث����ل ماهو الح���ال 
ف�����ي دّوار "س�����ِميّة" بالجه�����ة 
لس�����دّ  ب�������ني  الجنوبيّ�����������ة 

مط���ير) .

المعّم���رة هو بن������اء ريف��������ي 
محلّ���ي من كت������ل الّط���وب 

تُغّطي��������ه األغص����ان.
ويمك�����ن أن تك������ون غرف����ة 
س����كن "بي�������ت" . أو وحدة 
س����كن متكّون�������ة من بي�������ت أو 
أك������ثر. أو مجموعة متكّون�������ة 
من 4 إل���ى 5 وحدات س���������كنيّة 
متجّمع����ة وس���ط المش����هد 

ال����������ريفي.

ال����������ّريفيّ   هي  وحدة الس�������كن 
الح���وش و الّ���ذي يمك�����ن أن 
يع�������ني ببس���������اطة المس������كن أو 
أن يكتس������������ي معن���اه عّدة  
حس���ب الموق�����ع بالمنطق����������ة 
جنوب������ا أو ش���ماال ، ش�����رقا أو 

غرب����ا.

الّدش�����رة وال���دّوار هما ش�����كالن لتجّمع�������ات س���������كنيّة 
لمختل���������ف المجموع��ات العائليّ������������ة من نف�������س القبيل��������������ة 
ب����داخل الهناش���������ير (الحق������ول) عل���ى مقرب�����ة من عي����ون 

المي�����اه أو ف�����ي أودي���ة األنه���ار عل���ى الّس���������فوح المزروع��ة.
رس���م نموذج���ينم��ط التموق���������ع ب����أرض منح��درة

دراس��ة األص������ناف المعماري�����ة واس���م األمكن�����ة

مس����كن ريف��������ي بالش��������مال الغ��������ربي (نواح���ي نِبّ������ر ، الك����اف)ك��وخ بعي��������ن دراهم

حدود الوالي������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

حدود المعتمديّ���������ة

الّش�����مال
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

نم��ط الت�������وّزع

ص��ور لمش����هد ريف��������ي ب����واد "الزرق����ة"

س����كن ريف��������ي (دار)

"دار" 1"دار" 2

نم��ط التموق���������ع

الّش�������كل الفض������������ائي لل��������ُدّوارين وموق���ع ال������ّدارين 1 و2 

ن���وع أن���وع ب

الش�������كل الفض������������ائي

مث���ال ب

مقط���ع ب

مث���ال أ

مقط���ع أ

نم��ط التموق���������ع

الموق�����ع

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 Office de développement Syloo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisien) المص����در:
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

نم��ط التجّم�������ع

تجّم					ع لع				ّدة أحواش

مش	هد ريف								ي نواح			ي مدين				ة ن						بر

ن						بر (الك				اف)

ت											رتبط كثاف									ة الّس							كن بال						دّوار والّدش					رة بص									فة عاّمة ، بطبيع											ة تض									اريس الموق					ع (س		هل أو هض				بة) 
أنّ  مس				اكن أق			دم الق										اطنين بالمنطق										ة عادة م					اتكون متالص								قة. بينم									ا تك						ون  ولك				ن أيض					ا بق							دم التجّم							ع ذل			ك 

المس						اكن المبنيّ										ة ح							ديثا ُمنفص										لة عن النّ					واة األص								ليّة.

عمادة عي				ن الهنش									ير 
(دّواري			ن عمارة)

وتمت							دّ  ب						ذلك عل			ى منطق				ة ذات ط					ابع  تُح				دّ  وادي مالّق.  "ن						بر" هي عب				ارة عن قري					ة تق							ع ف					ي الّس				هول ال							تي 
فالح						ي/غ				ابي ما بي							ن م									دينتي جندوب						ة والك				اف. وتحي							ط به			ا من ك		ل جهة غاب				ات الّص										نوبر مّما ساهم ف					ي عزله		ا.

ف					ال ي			زال الط							ابع ال										ريفي مهيمن				ا عل			ى المش				هد المحي						ط بقري									ة ن						بر.

الموق�����ع

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

الّش�����مال
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

نم��ط التجّم�������عالموق�����ع

مث���ال التموق���������ع ألح��راش ب����دّوار "س������يدي س�����ماعيل"

دّوار س������يدي
اس�����ماعيل
ُهيّئَ�����ت منطق����ة الّس�������كن ب����دّوار (قري�����ة) س������يدي س�����ماعيل ف�����ي ش����كل أحواش بس���������يطة ومرّكب�����ة ، منف������ردة أو مجّمعة.(باج���ة)

نم��ط تموق�������ع األح��واش بال������دّوار.

حوش بس���������يط ومنف������رد

أحواش مرّكب�����ة وّمجّمعة

واد بوش�������������بيب

حوش مرّك��ب

أحواش مرّكب�����ة وّمجّمعة

واد بوش�������������بيب

المص����در : 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

 Ministère de l'Agriculture -direction des ressources en eau / AUDEC

Ministère de l'Agriculture -direction des ressources en eau / AUDEC المص����در : 

الّش�����مال

الّش�����مال
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مشهد ريف��������يالموق�����ع

تق�������ع ت�������اجروين عل���ى بع�����د 35 ك��م جن���وب الك����اف عل���ى المح���ور الُم��ؤّدي للقص������������رين ، 
ف�����ي س�������فح جب����ل س���الطة (1103 م) .

ت�������اجروين
بالك��������اف

وحول النّ�����واة الحض�������ريّة يتط�������ّور مش�هد ريف��������ي تتخلّل������������ه الّدش�����رات والوح���دات الس�����������كنيّة 
المنف���������ردة.

ت�������اجروين
بالك��������اف

بالت����������لّ  الع������الي ، عل���ى بع�����د 30 ك��م جن���وب ش���رق الك����اف. تق�������ع الّس�����رس وهي مدين����ة 
تُع�����دُّ  من أّول الم��دن بالمنطق����������ة الروماني�������ة "           "   أنّ  الّس�����رس  وتوج����د عل���ى س�������فح جب����ل "مع����يزة" . ومن الج������دير بال��������ذكر 
وال ت����زال المنطق������ة ُمحافظ���ة عل���ى طابعه����ا  وكان����ت تّع�����رف ق�����ديما تح����ت إس���م "أّس���وارس" ال�������تي تع��������ني آلهة الفالح�������ة.
الفالح��������ي الّس��������ائد فيُهيم���������ن عل���ى النّش�������اط اإلقتص����������ادي به���ا أساس�����ا زراعة الحب�������وب وتربي����������ة المواش�����ي. وتُحي�������ط 

بالت����������لّ  الع������الي.   بالمدين����������ة المش���اهد الّريفيّ������������ة ومجموعة من الّدش�����رات 

المش����هد المحي������ط بهض��������بة ت�������اجروين ذو الط�������ابع مش�هد ريف��������ي بهض��������بة ت�������اجروين
ال����������ريفي ، جب����ل س���الطة "1103 م"

عمادة عي����ن الهنش���������ير (دّواري���ن عمارة)

س��هول الّس�����رس

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

  Thusca
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المص����در : 

مش�هد عام

مفت��������اح

- 1- مخزن 

-5-2- غرف

-3- مطب����خ

-4- إس������طبل

-6- طابون�����ة وموق��د

التموق���������ع

مقط���ع أ-أ

مث���ال

ن������بر
(الك����اف)

عمادة عي����ن الهنش���������ير (دّواري���ن عمارة)س����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)

الّش�����مال
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

عمادة عي����ن الهنش���������ير (دّواري���ن عمارة)س����كن

التموق���������ع مش�هد عام

المفت����������اح

-2- مطب����خ

-3- مخزن

-4- غرف

-1- إس������طبل

الواجهة الجنوبيّ�����������ة

مقط���ع أ-أ

مث���ال

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

-5- رواق

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

مث���ال

مقط���ع أ-أ

الواجهة الغربيّ����������ة

عامّ  مش�هد 

المفت����������اح

-1- غرف

-2- مطب����خ

-3- غرف����ة الض��������يوف

-4- مطب����خ ق������ديم

-5- مخزن

-6- طابون�����ة وموق��د

عمادة س������يدي مط���ير (دّوار ِلْعرايبيّ�������������ة)س����كن

ت�������اجروين
(الك����اف)

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

التموق���������ع

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

عمادة س������يدي مط���ير (دّوار ِلْعرايبيّ�������������ة)س����كن

ت�������اجروين
(الك����اف)

مث���ال

مقط���ع أ-أ

الواجهة الش���������ماليّة-الش����������رقيّة

عامّ  مش�هد 

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

عمادة بوْص������������ليعَة (دّوار المعزيَ������ة)س����كن

س���رس
(الك����اف)

المفت����������اح :

-2-1 غرف

-3- مطب����خ

-4- غرف����ة الض��������يوف

-5- مطب����خ ق������ديم

-6- مخزن

-7- طابون�����ة وموق��د

مث���ال

مقط���ع ب-ب

مقط���ع أ-أ

مش�هد عام

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

المفت����������اح :

-1- س������������قيفة

-2- اس������طبل

-6-5-4- غرف����ة

مث���ال

مقط���ع ب-ب

مقط���ع أ-أ

الواجهة الجنوبي�����������ة الش����������رقية

-3- مطب����خ

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

عمادة بوْص������������ليعَة (دّوار المعزيَ������ة)س����كن

س���رس
(الك����اف)

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

حوش عادي بس���������يطحوش كب���������ير مك��ّون من حوش������ين بس������������يطين متالص������������قين

ُرْكن����ان ببي�����������ت : ُدّكان���ة ومجل���س

مجل���س

فُْس������َحة مركزيّ����ة

س���ّدة

انتظ������ام الفض���������اءات بغرف���������ة (بي�������ت)

دّوار س������يدي س�����ماعيلس����كن

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 

الّش�����مال
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 A  A

 B

 B

دّوار س������يدي س�����ماعيلس����كن

مث���ال

1/100س�����لممق���اطع

تجوي�������ف ُمخّص��ص ِلتَلقّ������������ي الّطاحون����ة اليدويّ��������ة

منظ��ور ثالث���������ي األبع������اد

1/100س�����لم

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية

Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (Tunisie)المص����در : 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

أس�����لوب البن���������اءس����كن

وق���شّ  (جهة جندوب������ة) بن������اء ق���روي مب������ني بالحج�������ارة وُمغّط��ى بج����ذوع خش���������بيّة 

عادة ما يس����������تعمل الق��������رويّون بالجه�����ة مواد بن������اء محليّ�����ة المص����در.
وتك������ون هذه الم��واد إّما :

- ُمْس������تَخرجة من الغاب�������ة أو من النبات������������ات الُمحيط�����ة.
األرض وُمهيّئ�����ة عل���ى عي����ن المك����ان. - مأخوذة مباش������رة من 

أغص��ان

أوراق
مالط من ال������تراب والّطي������ن

ق���شّ 

كتل�������ة من الترب���������ة

مالط من الترب���������ة

مشاهد ريفيّ����������ة

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

أس�����لوب البن���������اءس����كن

الك����وخ هو عب����ارة عن ش����كل أوس���ط ما بي�������ن الخيم�����ة والمس������كن.
وهو ن���وع من التكيي��������������ف الق�����روي للّس���������كن ف�����ي ش������كله الب����������دائي. ف�����ال ينت����������ج عن مث���ال ق������ديم من البن��������اء ال����������ريفي.

وظيفتَ������������يْ  غرف����ة الن�����وم  فبال����������ّداخل نج���د س������ريرا أو س���������ريرين من ص����ناعة يدويّ������ة. وي����ؤّدي الك����وخ ف�����ي أغل���ب األحي�����ان 
األرض  ُحِف�����َرتْ   ب���������القشّ .) ولتوف�������������ير الثّب����������ات للج�����دران  والمطب������خ. أّما الج���دران فتتك�������������ّون من الترب���������ة ( طي���ن ُمدّعم 
من ال���ّداخل حتّ�����ى يتس������������نّى الحص�����ول عل���ى اإلرتف���������اع الك���������افي للّس����������قف دون اإلض����طرار إل���ى رف�����ع الج���دران إل���ى 

عل���وّ  كب���������ير.

 

مشاهد ريفيّ����������ة

المعّم���رة (الك����وخ) : هو ش����كل بن������اء ريف��������ي محلّ���ي من كت������ل الط���وب مغّطاة باألغص�������ان. ويمك�����ن أن يع�������ني :
- غرف����ة س����كن ، بي�������ت.

- وحدة س����كن متكّون�������ة من بي�������ت أو أك������ثر.

- مجموعة من 4 أو 5 مس����اكن ُمجّمعة.
وتك������ون هذه المعّم���رة إّما ب������الّطوب ومن األغص����ان ومغطاه بال���������ّديس أو ذات جدران مبنيّ��������ة بالحج�������ارة اإلس������������منتيّة 

ب���������القشّ . ويك�����ون س��������قفها من القص����������دير الُمغّط����ى 

مث���ال من فض������اء ٌمخّص��ص لتربي������������ة الماش�������ية (واد الزرق����ة)

ك��وخ بعي��������ن دراهم

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

1 2

4 5

3 6

أس�����لوب البن���������اءس����كن

يّع�����دّ  الّط���وب ماّدة بن������اء بيئيّ������������ة ويق�������ع اس�����تخدامه بك���������ثرة بالجه�����ة.
ث����مّ  يُجفّ��������ف  ����ِره  والق�����شّ  يق�������ع مزج هذا الخلي��������ط بع�����د تخمُّ وهو عب����ارة عن آجر (كتل�������ة) ُمتكّون�������ة من الترب���������ة والّرم��ل 
داخل���يّ   الظ���لّ . وأثن������اء البن��������اء يق�������ع الوص�����ل بينه��������ا باس����������تخدام مالط تُ��������رابي يس����������تعمل أيض�����ا كِكس������اء  ف�����ي 

وخارجيّ . أّما الترب���������ة الطينيّ����������ة فتس��������������تخدم كم���الط وص��ل وكس����اء.
الق�����شّ  الُمقّط������ع أو مع مالط آخر ويُش�������ّكل عل���ى هيئ����ة آجر  "الّط���وب" هو طي���ن مخل���وط بالم������اء وبكميّ��������ة ص�������غيرة من 

يُجفّ��������ف بأش�������عّة الّش�����مس.

مشاهد ريفيّ����������ة

مراحل بن������اء مس����كن

ق���شّ 

قص�����ب أعواد

جذع خش�������بي

معمار 
الف�����������ترة اإلس����������تعمارّية
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 لّشمال الغربي الّتونسيا لجهةالخصوصيات المعمارية 

 - 191   -  " أوداك"  مكتب دراسات

 

 الفهرس

 
الفترة االستعمارّيةمعمار   

  تقديم 291

  الفترة االستعمارّيةدليل معمار  291

  االندماج العمراني  291

  المعمارياالندماج  101

  االندماج الّتقني 132

  خالصة 111

 

  





 لّشمال الغربي الّتونسيا لجهةالخصوصيات المعمارية 

 - 191   -  " أوداك"  مكتب دراسات

 

 :  تقديم

فااي تيااوير ( 0991-0880)سااا ن نمااان الةمايااة ال رنسااية 

 يار وساكك ةديدّياة )مال الغرباي ة التةتّية بمنيقة الّشاي  البن  

 (.سدود، إلخو جسورو

نماماا سساتخراا الماوارد اليبيعّياة  ,فضا  ناذ كلاك ,وأقرّ  

نتجااات ال  ةّيااة والغابّيااة، الم  و صااا مناااجن الةديااد والرّ )

 (. إلخ

مال ة مجاال الّشاوقد شملت  اك  الب نياة التةتّياة، تقريباا، يالبّيا

:  صاب الةماياة ال رنساّيةوقد ت اوت تأّثر الم دذ بانت   .الغربي

بناي و الّسار و الجريصة)ت بعض المدذ الجديدة تماما فب عث  

وتيّورت مدذ أخرى تياّورا كبيارا وداد ثقلهاا (. ميير، إلخ

اات  المراكاد الةضاارّية القديمااة إشااعانها  ,بالمنيقاة َنم  بينمااا د 

 .مثل ما  و الةال بالكاف وباجة وتبرس  ومجاد الباب

ااب نااذ كلااك مهااور أنسااجة ة  َتاار  فت   رّية جدياادة وتجهياادات ض 

 : نمومّية إنتاجّية وخدماتّية

 :  حول المدن العتيقة القائمة (1

ت  أنسجة   ن  ر  اجديدة ةول األنساجة القديماة و  ة استعماريّ  د      ف 

يَ ّتس  صو  ي  خ  م   ي  م  ن   ( تعامدي وشايرنجي)يه ن بانتمان م خ 

 .مثل ما  و الةال بمدذ الكاف وباجة وتبرس  ومجاد الباب

ر الم   (2 عات القائمةعبر التطو    : كث ف للتجم 

( سااليانة)وسااو  الخمااي   )جندوبااة(مثاال سااو  األربعااا ، 

 .إلخ ,ويبرقة( فرنانة)وسو  األةد 

 

وع كني ماذ الّناالمنتوا المعماري الّساد ه  ش   ,وفض  نذ كلك

 :  بيذ شكليذ أساسّييذ    ر  فن    . ملةوما الةضري تنّونا
 

 وع الجديااد مااذ الّسااكذ الااكي و ااو الّناا: الّسااكذ الجماااني

 .اسستعماري مهر مع المعمار

  ّ ة للّسكذ ال ردي و اي إّماا ص  الم خصَ : اسستعمارية ال ي

 .ترسلةس  قة أو م  ت ص  م  أو    ردةن  م  
 

رررررة جديررررردة بالكامرررررل علررررر   (3 الي  م   عبرررررر  مدررررراا مررررردن ع 

راز        : األوروبيالط 
 

 :مثل

جمّية الم   - ن  صاا ، والةدياد مثلماا ةول منااجن الرّ : دذ الم 

وتاجرويذ والّسر  وسااقية سايدي ريصة  و الةال بالجّ 

 .إلخ ,يوسف

 

 

 

 

عديااد اتنتاااا ال  ةااي بسااهول مجااردة ت  ل  : نوّيااةماادذ ر   -

ّثل م  الّنموكا األفضل الم  ( بباجة)تيبار  ي ت مّثل مدينة والتّ 

 .لها

ّمالّية م خ   - ىم دذ ن  ر  ب  مثل : ّصصة تنشا  الب نى الّتةتّية الك 

ااأت   ش  مااا  ااو الةااال بقريااة العّمااال ببنااي ميياار والتااي أ ن 

 .الّتسميةبمناسبة بنا  السّد الكي يةمل ن   

 

ررررررة علرررررر  (4  عبررررررر  يامررررررة ررررررريعات اسررررررتعماري ة   حي 

ة    :  موايع وأراري غمي 

 

ًعا لكّل كلك نرف الّريف بالّشامال الغرباي شاك  جد ب  يادا وت 

ه  الّتشتُّت   ام  مّيًدا للّسكذ الّري ي ق و   .م 
 

 

 

 

 : الد كل العمرامي

 

تَ  ة   ع  ب  ت  ن  دم  , بالهضاا نياات  المبااني م  ن  فاي مشاهد  جاةً فتبادو م 

دارات الّتضاري  ة  ها سن  ان  ب  وكلك بات   ,جبال ويابات خمير

 .نا اتها في انسجان مع المشهد المةيية  وان  

 

 
بيعة ط  المبامي مع احترام ل   امتظامممط   

محدرةم  الراريس الت    

 

ولي ة وعرري ة ببمي مطير   رق ممحدرة ط   ط 

ر   ي  طار م    ْخر 
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 مدهد عام للمبامي وسط الغابة

 كميسة ومسجد ببمي مطير
 

تنايماااا بااار  . ت مّثااال قرياااة بناااي مييااار م ةيياااا بي ّياااا م  ت  ف ت ع 

جهيااادات مثااال الكنيساااة والجاااامع ننصاااراذ مرجعّيااااذ التّ 

اذ المشهد ي  .الكثيف ابع الغابيّ اليّ الكي يغلب نليه عل و 

 

 :الت صميف المعماري

وقد أ ش َعت  بالمنيقة نّدة مراكد ةضرّية نسكرّية وإدارّياة 

ااال   . كبيااارة ك  ي  اااالنسااايل الة  فقاااد    ةاااول ب ناااى تةتّياااة  ريّ ض 

الكنااااا   والورشااااات وتجهياااادات مختل ااااة نلااااى ياااارار 

والمياةذ ومخادذ الةبوب والمغادات والبنوك والمقاا ي 

وال نااااد  والمياااانن والمخاااابد ومةاااّ ت بياااع الةلوّياااات 

والمكتبااات والماادار  الداخلّيااة اسبتدا يااة لاااوسد والبنااات 

 . إلخ ,والمستش يات والم نب والّسجوذ

 

 :ون مّيد  بيذ 

   رارينلى معمار المباني العمومّية : 

 .المباني الدينّية، الكنا   -

 .المباني اتدارية والتعليمّية -

 

 .(الكاف) جهيدات المنجمّية مثل الجريصةالتّ  -

 . و ةال بني ميير ّمالية مثل ماجهيدات الع  التّ  -

 المعمار الّسكني : 

فض  نذ الّشكل الّري ي للّسكذ في الضيعات، تنّوع المنتاوا 

 . المعماري الّسكني باألنسجة العمرانّية

 :ون  ّر  بيذ ث ثة أنماي

  ّ اسااتعمارية للّسااكذ ال ااردي و ااي إّمااا فااي ّت  فااي

ت   ن ردة أو م   .ترسلةس   صقة أو م  م 

 مبنى للّسكذ الجماني. 

  ّناادمل فااي الن ساايل القاادين مثلمااا  ااو فضااا  سااكني م 

 الةااااااااال بالنساااااااابة للّسااااااااكذ بقصاااااااابة الكاااااااااف 

 .أو بكسرى

 
  ّيعات ال  ةيةمعمار الض: 

ةم  ب   ,يعةالّضاا تضاامذ د  تعااد  ال اا ّا المالااك  تواجااد  , كّوناتهااا الم 

اد   ,ل فاي ةقولاهتواص  م  ال اذ  ماذ خ  الماواد ال  ةّياة  ذ  كماا ت مك 

عاّدات . هاويق  س  قبل ت   فض  ناذ أّنهاا تسامح بة ام اوست والم 

ااتعملة فااي خدمااة األرض س  بعااض يعة ّضااالكمااا تةتضااذ . الم 

 .األنشية الّري ّية مثل تربية األينان واألبقار والماند

ة بعين دراهم  ريعة استعماري 

 

 

 

 ريعة بين السلويي ة ومجاز الباب
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 مرجع
ةاالستعماري   الفترة معماردليل 

 

  
(تاجروين)ة يطار محط   ( جمدوبة)ة القبارة المالي     

 

  
(الجريصة)ة مة ممجمي  يمد بمي مطير لعمال سد  يرية    

  
(باجة) بماية سكمي ة ف  ي     (مجاز الباب) لموظ   

  
(باجة) ريعة   حي ة (مجاز الباب)استعماري ة ريعة    
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حدود المنطق������ة المدروس����ة
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المص����در: أوداك

غربش���رق

ش

ج
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

يعتم��������د التخطي����������ط العم������راني عل���ى ش�������بكة 
ُمتعام����دة تنتظ����������م حس���ب المح��اور الرئيس�������������يّة. 

ويعُ�����ود التغي��������������ير ف�����ي آتّج����اه الطُّرق�����ات 
أساس�����ا إل���ى طبيع��������ة تض���������اريس المنطق������ة.

نََم��طُ  تموق�������ع النس����������يج الحض�����ري  يب�������دو 
االس��������تعماري ، عل���ى المس��������توى 
العم������راني ، ف�����ي قطيع������ة مع النس����������يج 
الق��������ديم. ويتّخ�������ذ ش����كل مجموعة من 
الض�����واحي الُمحاذي�����ة للمدين���������ة العتيق������������ة.

الموق������ع

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مفت��������اح: 

م��راكز 

محاور رئيس�����������يّة  

محاور ثانوي��������ة  

نم��وذج لهيكل��������ة النس����������يج العم������راني االس��������تعماري لمدين�������ة باج���ة  

الش�������كل الع����ام للمدين���������ة االس�����������تعمارية 

مش�هد ق������ديم لمدين�������ة باج���ة

باج���ةالمدين�������ة 

ش
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2
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

باج���ةالمدين�������ة 

ِّ�������لُ  مدين����ة باج���ة َم��ركزا عمرانيّ�����ا إدرايّ���ا. فه����ي ُمهيكل�����ة حول بَُن�������ى تحتيّ����������ة وتجه�������يزات ش�������تّى من كنيس���������ة ودك�������اكين  تَُمث
ومخازن وفن������ادق ومستش���������������فيات...

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مفت��������اح: 

 البلديّ�����������ة 

 الكنيس�����������ة
 محّطة القط�����ار

ش�������بكة النس����������يج العم������راني.

م��ركز مدين����ة باج���ة

الم����ركز العم������راني مع مش�هد للكنيس�������������ة القديم�������ة بباج�������ة

غربش���رق

ش

ج
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 ب�������ني مط���يرالمدين�������ة 

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

ُس���دّ  ب�������ني مط���ير وذل���ك به���دف إي���واء مهندس����ي وعّمال الحض��������يرة.  بُِنَي���������تْ  القري�������ة عام 1948 بمناس�����������بة تش������������ييد 

تق�������ع قري�����ة ب�������ني مط���ير ف�����ي ُمنح���در هض����بة يبل����������غ إرتفاعه�������ا  650 م متّبع��������ة ف�����ي ذل���ك ُمنح���درات التلّ��������ة.
فتب������������دو المب��������اني ُمندمجة ف�����ي مش�هد مرتفع���������ات وغاب����ات خم���ير تبع���������ا آلتباعه��������ا ُمنحني��������ات التض�����������اريس ف�����ي 

ت����امّ  مع المش����هد الطبيع�����������ي الُمحي������ط. انس�����جام 

المص����در: م��ذّكرة خت����م دروس حول ب������ني مط���ير
المدرس����ة الوطنّي�������ة للهندس�������ة المعمارّي�����ة والتعم����������ير

الش�������كل الع����ام للقري����������ة

س���دّ  ب�������ني مط���ير (ص��ورة قديم�����ة)رس���م بي���������اني يوّض������ح ش����كل القري�������ة

تب��������دو نوعيّ�����ة الح���دود ف�����ي ب�������ني مط���ير َمْش����َهِديَّة باألس�������اس فه����ي نباتيّ������������ة ومائيّ�����ة وعمرانيّ�����ة. 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة
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الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مث���ال عام يُبيّ����������ن ش�������بكة الطُّرق�����ات ال�������تي تتّخ��������ذ هيئ����ة ُمنحني��������ات متوازي������ة ذات ُمْنعطف�������ات عّدة.

يُوّض������حُ  تموق�������ع المب��������اني مقط���ع بي���������اني 

توج����د القري�������ة بموق�������ع ذو انح���دارات كب���������يرة. فتتّخ������������ذ مواق���ع المب��������اني اتّجاه���ا ُموازي���ا آلنحن������اءات التض�����������اريس 
ت����امّ  مع أش����كال تض���������اريس المك����ان. ُمتزاوج���ة ب������ذلك بش��������كل 

تحت��������لّ  الكنيس�����������ة األرثودكس������������يّة ، وال�������تي تحتض����������ن حاليّ������ا ناديً�����ا لألطف��������ال ، أعل���ى نقط����ة بالقري�����������ة. 
ا به���ا. وتُمثّ�������لُ  ب������ذلك عنص�����ًرا مرجعي:����ا بص���������ري:ا ُمِهم:

تق�������عُ  بقل���������ب القري�������ة ، ش�����كال ُمربَّعً�����ا تقريبً�������������ا. َِّخ��������ذُ  س��احة ب�������ني مط���ير ال�������تي  تَت
ك��لّ  القري�������ة. المص����در: ُم��ذّكرة خت����م دروس حول ب������ني مط���يرَفتَُوفِّ������������رُ  ب������ذلك مش��هدا ُعمرانيّ�����ا ُمنفتح����������ا عل���ى 

المدرس����ة الوطنّي�������ة للهندس�������ة المعمارّي�����ة والتعم����������ير

تموق�������ع الكنيس������������ةالكنيس������������ة مرجع بص������ري

رس���م لس����احة القري��������ة

عامّ  لس����احة القري��������ة مش��هد 

موق���ع الّس����احة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني
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 ب�������ني مط���يرالمدين�������ة 

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مفت������اح: 

مس����كن 
تج����ارة

تجه������يزات تعليميّ�����������ة
مدرس��ة - حديث�������ة
مدرس��ة - قديم�����ة

مض�����يف
دار الّش��������باب

معهد
إدارات

قص�����ر البلديّ�����������ة
س�����وناد
س������تاغ

منطق����ة ص�������ناعيّة
مص�����نع ق������ديم
مب�����اني دينيّ��������ة

جامع
كنيس���������ة - ن��ادي لألطف��������ال

تتك���������ّون القري�������ة من تجّمع�����ات حض�����ريّة ُمتض����اّمة ومن بناي���������ات ُمش���������تّتة ذات كثاف���������ة ُمنخفض��������ة.

تق�������ع الفي�����������الت ذات الغ���������������رفتين وال�������تي تفتق��������������د لحديق��������ة ومدفئ������ة ف�����ي س�������فح الهض�������بة وعادة ما تك������ون 
نواف�����ذها ض�������يّقة.

بينم���������ا توج����د الفي�����������الت ذات األرب������ع أو الخم���س ُغرف والُمجّه��زة بُش����������رفة وحديق�����ة كب���������يرة ف�����ي قّم��ة الهض�������بة. 
وتَْفِرُض���������هُ  التراتبيّ����������������ة االجتماعيّ�������ة. وف�����ي ذل���ك ت����������أثير تُْمِلي��������ه 

المص����در: ُم��ذّكرة خت����م دروس حول ب������ني مط���ير
المدرس����ة الوطنّي�������ة للهندس�������ة المعمارّي�����ة والتعم����������ير

تموق�������ع المب��������اني 

ُمتَض�����امّ   �����ع حض���ري  تجمُّ

بناي���������ات ُمش���������تّتة

ُمتض�����امّ  بب����������ني مط���ير الكثاف�����������ة العمرانيّ��������ة بالقري�����������ةمث���ال لتجّم�������ع حض���ري 

مس����اكن ُعّمالفي��������ال موّظف ( َعِقي������د ب���������الجيش )

ش
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

 ب�������ني مط���يرالمدين�������ة 

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مفت��������اح: 

ط����ريق جهوي��ة 
طرق بي�������ن األحي�����اء

أزقّ��ة
مدارج ُعمرانيّ�����ة

ِّ�������لُ  الم��دارج ببِن����������ي مط���ير ُعْنص�����ًرا ع���الي األهميّ��ة بالنس�������������بة المش�������هدين المعم���اري والعم������راني. فه����ي َمدارج  تُمث
ن���ة انِفراج�������ات بص��������ريّة ُمهّمة خالله���ا. حض�����ريّة ُمس��������تعملة بكثاف������������ة وتب��������دو ٌمندمجة مع األش����جار ُمكّوِ

المص����در: ُم��ذّكرة خت����م دروس حول ب������ني مط���ير
المدرس����ة الوطنّي�������ة للهندس�������ة المعمارّي�����ة والتعم����������ير

الطرق�����ات 

مث���ال لم��دارج بب����������ني مط���ير

مقط���ع بي���������اني لط������ريق

مقط���ع بي���������اني لط������ريق ث������انوي
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

ب��������ربرةالمدين�������ة 

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

عل���ى بُْع�����د 15 كل����م انطالق������ا من عي����ن دراهم ف�����ي آتّج����اه الغ����رب (الح���دود الجزائريّ��������ة التونس�������������يّة) تعترض�������������نا 
قري�����ة مهجورة تق�������ع ف�����ي قل�����ب الغاب�������ة.

اإلدارة العاّم���ة للّس�������دود واألش�����غال المائيّ�������ة الُكْب��������رى ، به���دف إي���واء  وق���د أُْنش�����أت هذه القري�������ة ، وهي عل���ى مل��ك 
ُس���دّ  َب��������ْرَبرة. الف����������ريق الُمكلّ������ف ببن����������اء 

المص����در: ُم��ذّكرة خت����م دروس حول ب�������ني مط���ير
المدرس����ة الوطنيّ�������ة للهندس��������ة المعماريّ�����ة والتعم����������ير

س���دّ )التموق����������ع ص���ورة القم�����ر اإلص�������طناعي (قري�����ة/

مقط���ع لتض������������اريس المنطق�������ة ب

مقط���ع لتض������������اريس المنطق�������ة أ
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

12

3

الجريص�������ةالمدين�������ة 

الهيكل���������ة
العمراني��������ة

مفت��������اح:

1. محّطة قط���ار
2. منج��م

3. المدين�������ة المنجميّ�������ة

ِّ�������لُ  المدين�������ة المنجميّ�������ة بالجريص�����������ة (مس����اكن العّم���ال) أُْنُموذًج��ا جيّ����ًدا للُمخّط�����ط الُمتعام�������د الّس��������ائد. تُمث

اس���������تقرّ  الفرنس��������������يّون عل���ى مقرب�����ة  أُقيم�����ت قري�����ة الجريص�������ة المنجميّ�������ة ف�����ي بداي������ة الق�����رن العش���������رين. فق�������د 
ف�������آنجرّ  عن ذل���ك ظهور تََهْيُك��������ل ص����ناعة منجميّ����ة فعليّ����������ة. من منطق����ة اإلس����������تغالل 

تَص������طفّ  المس������اكن وتنتظ����������م عل���ى ش����كل ِسلس���������لة. وتق�������ع تغطيته�����������ا بالقرمي�����������د الُمَس�����ّطح من النّ�����وع 
المارس����������يلي.

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

عامّ  لمدين�������ة جريص�����ة المنجميّ�������ة ص��ور من القم�����ر اإلص������طناعيمث���ال 

الّش�������كل الع����ام للمدين���������ة 

مث���ال لمس������اكن العُّم���ال 

ش
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

س����كن 

س����كن 
ف����ردي

ُجلّ   الُس					دّ  بن						اء مجموعة من المس						اكن ف					ي ف								ترة زمنيّ				ة محدودة به			دف إي			واء  تطلّب										ت أش				غال تش												ييد 
الم									وّظفين والعّم			ال. وتتّس										م هذه المس						اكن بطابعه								ا البس												يط والمتواض									ع نس											بيّا مقارن				ة بالمعم						ار 

الكولوني														الي/االس								تعماري.

 ب�������ني مط���ير

المص				در: ُم		ذّكرة خت				م دروس حول ب							ني مط			ير
المدرس				ة الوطنيّ							ة للهندس								ة المعماريّ					ة والتعم										ير

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق الُمْفِض���������ي للحديق����������ة

الواجه�ة الرئيس��������������ّية

- 204 - الخصوص										يّات المعماريّ					ة لجهة الّش					مال الغ								ربي التّونس											ي  
مكت					ب دراس			ات "أوداك"



 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

س����كن 

حي المحّط��ة 

عامّ  : هيمن���ة المب��������اني االس�����������تعماريّة بأس������������قفها ذات الهياك������ل الخش�����������بيّة التقليديّ����������������ة الُمغّط���اة بالقرمي�����������د  مش�هد 
األحم��ر.

ڤـ������عفور

مب������نى عمومي للش��������ركة الوطنيّ�������ة للّس���������كك الحديديّ��������ة 

منطق����ة تموق�������ع المب��������اني الفرديّ���������ة بمدين��������ة قعف��������ور
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

194 116 190 29 40 80 150 80 40 29 192 116 192

500 448 500

1448

167 116 44 80 43 548 16 64 242 64 64

450 548 450

1448

50 50 448 50 400 50

50 50 448 50 400 50 53 53

50

س����كن 

مس����كن وظيف��������ي
معتم����د
طبرق������ة

طبرق������ة

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

مث���ال التموق���������ع

مك��ان ص�����هريج الم��اء الّس�����اخن

مث���ال الط������ابق  األرض����ي

الّش����مال

205 90 205

500

206 90 204

500

50 400 50

50 50
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

194 116 190 84 280 84 192 116 192

500 448 500

1448

167 116 362 224 79 130 242 64 64

645 303 500

1448

50 50 448 50 400 50 53 53

668

50 448 50 506

5040050

1161027450

175 100 198 475 606

473 475 606

20 20 548 50 506 50360

طبرق������ةس����كن 

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

األّول مث���ال الط������ابق  

مث���ال غرف����ة الغس���������يل

مس����كن وظيف��������ي
معتم����د
طبرق������ة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

+0.90

+5.70

+10.50

+15.00

+0.00

طبرق������ةس����كن 

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

الواجه�ة الرئيس��������������ّية

الواجه�ة الجانبّي�����������ة الغربّي����������ة

مس����كن وظيف��������ي
معتم����د
طبرق������ة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

+0.00 +0.00

+0.90

+5.70

+10.50

+0.90

+0.00

-2.90

+5.70

+10.50

طبرق������ةس����كن 

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

مقط���ع ب-ب

مقط���ع أ-أ

مس����كن وظيف��������ي
معتم����د
طبرق������ة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

Cour

ch.parents

Cuisine

chambre

chambre

S.D.B

Salon
ch.parents

Cuisine

chambre

chambre

S.D.B

Salon

س����كن 

س����كن 
جماعي

باج����ة

المص����در: أوداك

تب��������دو مقاس����ات المب��������اني ، 
ذات الش�������كل البس������������يط 
م����رّبع أو مس���������تطيل ، 
متناس�����������بة ما بي�������ن الع����رض 

والعم���ق والّط���ول.
وعادة ما تك������ون الج���دران 
الُمه�مّ   الخارجّي�����ة ذات الّس�����مك 

مبنّي��������ة من حجارة ال������دبش.

مث���ال ط����ابق عل���وي بمب����������نى

س����كن جماعي بباج�������ة

موق���ع المب��������نى

ش
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

س����كن 

س����كن 
جماعي

باج����ة

المص����در: أوداك

عادة ما تش����������تمل البناي�����������ة عل���ى ثالث��������ة مس���������تويات: 
����������صُ  الط������ابق األرض����ي للتج���������ارة والخ���زن بينم���������ا تُْس�����������تعمل الطواب������ق العلوّي���������ة للّس���������كن. فيُخصَّ

نِج���دُ  مدرًجا رئيس������������يIا ، عادة ما يُْفض����������ي إل���ى س��احة ص�������غيرة ُهيِّئَ�����ت لتهوي��������ة  وف�����ي الم���دخل 
فض������اءات الخ��دمات.

مش�هد لواجهة بناي��������ة س����كن جماعي

ُس�������كنى

ُس�������كنى

مت����اجر

الواجهة الرئيس�������������يّة
0 2 4 6m

الس�������لم: 
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

B

BB

A

A

A

B

س����كن 

ض������يعة

باج����ة

المص����در: أوداك

به���دف تف��������ادي ت�����������أثير الّري������اح الُمهيمن������ة ، عادة ما تُْب����������نى الّض���������يعات ف�����ي مواق���ع َمحمّي��ة بص���������فة 
طبيعّي�����������ة (التض�����������اريس والح���اجز النب������������اتي) فيوض����������ع ف�����ي االعتب���������ار ل���دى اإلنش������اء اإلتّج������اه 

تُس����������تخدمُ  الم��واد واألس�������قف الُمالئم�����ة.  وآنتظ������ام األحج��ام كما 

نم��اذج التّجاه����ات وانتظ������ام مب������اني قائم�����ة بالّض������������يعاتتنتظ����������م الض��������يعة وس���ط س������ياج نب����������اتي

حاجز نب����������اتي

تموق�������ع المس������كن بالض������������يعة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

0246

س����كن 

ض������يعة

باج����ة

بُني���������ت الض��������يعة الُمحاط��ة بس���������ياج نب����������اتي ، عل���ى 
تُْش������رفَ   قّم��ة التض�����������اريس حتّ�����ى يتس������������نّى له��ا أن 

عل���ى المحي������ط الفالح���������ي والحق������ول الزراعيّ�����ة.

مشهد لقري��������ة بباج�������ة

مث���ال الط������ابق األرض����ي

واجهة المخ���زن

الواجه�ة الرئيس��������������ّية للض�����������يعة 

المص����در: أوداك

ض������يعة

ش
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Wc

المص����در: رس���م أعي����د ص��������ياغته من قب������ل أوداك

مكت�����ب

ردهةمخزن

اس������������تقبال

مكت�����ب
 الكات��������ب
 الع����ام

به���و
 ال���دخول

مدخل رئيس���������ي

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مكت�����بمكت�����بمكت�����بمكت�����ب

مكت�����ب

قاع��ة األف������راحمكت�����ب

ش������رفة

قاع��ة 
اإلجتماع�����ات

مث���ال الط������ابق العل������وي

مكت�����ب
مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

باج����ة

منش����أة إدارّي���ة 
مق��رّ 

البلدّي�����������ة

منش����آت
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"الّش����������اليه"
منش����أة إدارّي���ة 

مق��رّ 
البلدّي�����������ة

ب�������ني مط���ير

يَُع�����دُّ  "الش���������اليه" أك������ثر المب��������اني الألّفت�����������ة لألنظ������ار بب����������ني مط���ير. 
يتمتّ�����������عُ  بمش�����هد ش��امل لُمجم��ل القري��������ة. َجعل���هُ   ويق�������ع بفقّم���������ة الهض�������بة مّما 

أنّ  المب��������نى ك��ان ف�����ي األص����ل س���������كنيَّا. وهو حالي,������ا يُس����������تخدم كتجه��������يز إداري  تج����در اإلش����ارة إل���ى 
مق��رّ  البلديّ�����������ة) . )

مش�هد ش��امل يُبيّ����������ن المب��������نى وس���ط ُمحيط���ه الغ��������ابي

الم���دخل الرئيس�����������ي

س����كن
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ب�������ني مط���يرس����كن

(ENAU)المص����در: َرف�����ع هندس����ي مأخوذ من م��ذّكرة خت����م دروس حول ب�������ني مط���ير 

رس���م أعي����د ص��������ياغته من قب������ل أوداك

مكت�����ب

ش������رفة

مكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

مخزن

قاع��ة
 إجتماع����ات

قاع��ة
 إجتماع����ات

قاع��ة
 إجتماع����ات

مث���ال الط������ابق األرض����ي

مث���ال الط������ابق العل������وي

مكت�����ب

ش������رفة

مكت�����ب

مطب����خ

مكت�����ب

قاع��ة
 إجتماع����ات

مكت�����بمكت�����ب

مكت�����ب

مكت�����ب

ش

ش

"الّش����������اليه"
منش����أة إدارّي���ة 

مق��رّ 
البلدّي�����������ة
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ب�������ني مط���يرس����كن

الواجهة الش���������مالية الش����������رقيّة

رس���م أعي����د ص��������ياغته من قب������ل أوداك

خاص�����يّات البن��������اء:
- أس�����قف مائل����ة.

- هيك����ل خش�������بي ُمغّط��ى بالقرمي�����������د.
- نواف�������ذ ب���������������درفتين من اللّوح�����ات الخش�����������بيّة.

- سلس���������لة من النواف���������ذ بالّط����������ابق العل������وي.

- ش������رفة ُمس��������تندة عل���ى عارض��ات خش���������بيّة.

- طالء بل������ون ُمميِّ���ز (أس���ود وأحمر) .

الواجهة الجنوبيّ�����������ة الش����������رقيّة

"الّش����������اليه"
منش����أة إدارّي���ة 

مق��رّ 
البلدّي�����������ة
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يعت������������بر تص���������ميم المب��������نى أحد مظاهر العم���ارة العربي����������ة ف�����ي مجاز الب������اب ، خاص��ة فيم�������ا يتعل�����������ق بهندس�������ة 
المب��������اني العام���ة ذات الطبيع����������ة اإلداري����ة

الص�����ورة المعماري�����ة هجين����ة تجّم�����ع  بي�������ن قواع���د تك���������وين المب��������نى الكالس�������������يكي الجدي������د وما يس������مى ب��������المعجمع 
المعم���اري الع��������ربي المغ�������ربي .

تتم����������يز ك��وة الواجهة الرئيس�������������ية ب���������ديكور يس����������تخدم أش�����كاالً  هندس������ية مس�������تعارة  من مراجع  مغربي�������ة.

مجاز الب������اب منش����آت

منش����أة إدارّي���ة 
مق��رّ 

المعتمدّي���������ة
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المق�����رّ  الح�����الي لمعتمديّ���������ة مك�����ثر) أثن������اء الف����������ترة اإلس�����������تعماريّة. ويق�������ع ف�����ي قل�����ب المدين�������ة  أُنِش�����أ المب��������نى (
عل���ى مقرب�����ة من عّدة تجه�������يزات عل���ى غرار المحكم���ة ، مكت�����ب البري���������د إل���خ.

المص����در: أوداك

مق���رّ  المعتمديّ���������ة مش�هد لواجهة 

واجهة المعتمديّ���������ة

مك�����ثر

الُمس���������تْعِربِ  حي����ث  يَْس�����������تَْلِهمُ  ُمْفَرداِت�������ه من الّط���راز  معماريّ  ُمختل������ف  ت����مّ  اللّج�����وء ف�����ي إنش�����اء المب��������نى لُمعج����م 
نالح����ظ:

- تن������اظرا تاّم���ا.
- اس�������تعمال للحج�����ارة الُمهندم���ة.

- اس������تخداًما للعق���������د الفارس���������ي (ب����اب ال���دخول) .
- فتح��������ات ُمجّهزة بش�����������بكات من الحدي������د الُمط��ّرق.

منش����أة إدارّي���ة 
مق��رّ 

المعتمدّي���������ة

منش����آت
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منش����أة إدارّي���ة
محكمة الع����دل

مك�����ثر

المحكم���ة هي َمْبَن������ى عمومي أنش�����أ أثن������اء الف����������ترة اإلس�����������تعماريّة ونُالح����ظ ب���ه:
- واجهة متن������اظرة

- اللّج�����وء للط���������ابع المعم���اري "المس���������تعرب" .

مش�هد للم�����دخل الرئيس�����������ي للمحكم�����ة

مش�هد للش�����������رفة

الواجهة الرئيس�������������يّة

المص����در: أوداك

منش����آت
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تعليمي������������ة

تيب�����������ار

المعه���د القط������اعي للتك�������������وين المه����ني الفالح��������ي ف�����ي تربي����������ة البق���������ر بتيب��������������ار-باج���ة

المص����در: أوداك

يُغّط�����ي الَمْبَن��������ى العُْل������وي س�����قف مائ���ل عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي.
ت����امّ  ونس�����ق منتظ������م ن������اتج عن سلس���������لة من النواف���������ذ يعلوه�����ا إطار. وتتّس����������مُ  الواجهة بتن����������اظر 

الواجهة الرئيس�������������يّة

منش����أة

منش����آت
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D
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A

A

الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

مث���ال الط������ابق األرض����ي ، أعي����دت تهيئت������������ه
 (مطعم + مطب����خ)

س�����لّم : 1/200

مث���ال الط������ابق العل������وي ، أعي����دت تهيئت������������ه
 (مبي�������ت ل�����ألوالد)

س�����لّم : 1/200

المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف

منش����أة

منش����آت

 

تعليمي������������ة
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

األول ، أعي����دت تهيئت������������ه  مث���ال الط������ابق 
(مبي�������ت للبن�����������ات)

س�����لّم : 1/200

مث���ال الط������ابق الث���������اني ، أعي����دت تهيئت������������ه
 (مبي�������ت للبن�����������ات)

س�����لّم : 1/200

المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف

منش����آت

 منش����أة

تعليمي������������ة
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

مقط���ع أ-أ
س�����لّم : 1/200

المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف

مقط���ع ج-ج

س�����لّم : 1/200

مقط���ع ب-ب

س�����لّم : 1/200

مقط���ع د-د

س�����لّم : 1/200

منش����آت

 منش����أة

تعليمي������������ة
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المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث
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 منش����أة
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منش����أة
للنّق����������ل

محّطات القط�����ار - باج���ة ، س�����جنان

جلّ  محّطات القط�����ار بمنطق��������ة الّش����مال  يَُع�����دّ  إنش�����اء محّطة القط�����ار الّس���������بب وراء تط����ّور المدين�������ة. وتتّس����������م 
الغ��������ربي بأتّباعه����������ا لنف���������س النّم�����ط المعم���اري.

محّطة القط�����ار بباج�������ة 

رس���م لمحّط��ة القط�����ار بباج�������ة 
محّطة القط�����ار بباج�������ة 

محّطة القط�����ار بس���������جنان 

رس���م لمحّط��ة القط�����ارواجهة محّطة القط�����ار

المص����در: أوداك

منش����آت
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عادة ما يك�����ون ش����كل المب��������نى مس����������تطيال ويتك���������ّون من ط���������ابقين (ط����ابق أرض���ي وآخر ُعل���وي.)
تش����������تملُ  الواجهة عل���ى فتح��������ات بس���������يطة ذات إطار حجري ودرف����ات خش���������بيّة.  -

خش�������بيّ  ُمغّط��ى بالقرمي�����������د (المارس������������يليّة) .  - يتّخ�������ذ الّس�������قف ش����كل هيك����ل 

محطّة القط�����ار ڤـ������عفور

مش�هد لم���دخل المب��������نىمش�هد للزاوي�������ة

الواجهة الرئيس�������������يّة

الواجهة الجانبيّ�����������ة

المص����در: أوداك

منش����آت

منش����أة
للنّق����������ل
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منش����أة دينّي��������ة 
كنيس���������ة

ب�������ني مط���ير

ِّ�������لُ  كنيس���������ة ب�������ني مط���ير ُعْنص�����را يعل�������و القري�������ة. تُمث

ت����امّ . - تن������اظر 
- قاع���دة المب��������نى طوليّ�����ة تق�������ع ف����وق الم���دخل.

الواجهة الرئيس�������������يّة

س�����قف مائ���ل : أق���واس ، قرمي�����د وحجارة ُمهْنِدمة.

مش�هد ش��امل
المص����در: أوداك

منش����آت

التموق���������ع

- 231 - الخصوص����������يّات المعماريّ�����ة لجهة الّش�����مال الغ��������ربي التّونس�����������ي  
مكت�����ب دراس���ات "أوداك"



 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

تق�������ع الكنيس�����������ة ف�����ي وس���ط المدين�������ة. تحت��������ل موقع���ا رائع����ا ، ف�����ي قل�����ب ال������ّدائرة الرئيس�������������ية. تحي�������ط به���ا 
المع����دات األخ��رى مث����ل الس�����وق ومكت�����ب البري���������د والبلدي�����������ة .

تج����در اإلش����ارة إل���ى أن��ه ت����م إعادة توظي�������ف المب��������نى لتحتض������������ن قاع��ة الع����روض الثقافيّ���������������ة

توف��������ر الفتح�����������ات المقبب�����������ة ، الواقع������ة ف����وق الم���دخل الرئيس�����������ي والواجه��ات الجانبي�����������ة ، اإلض����اءة وجو خاص 
داخل المب��������نى.

Article " la tunisie ancienne" :المص����در

منش����آت

منش����أة دينّي��������ة 
كنيس���������ة

التموق���������ع
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باج���ة

يتّس���������مُ  المب��������نى بـ����:
- طريق�����ة بن������اء القاع�����دة بالحج�������ارة الُمنهدم���ة.

- فتح��������ات ُطوليّ�����ة تَْعلُ��������و الَم���ْدخل.
ي�������ه القرمي��������د. - س�����قف عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي يغّطِ

ص��ورة قديم�����ة

المص����در: أوداكالواجهة الرئيس�������������يّة (الحال����ة الّراهن���ة)

منش����آت

منش����أة دينّي��������ة 
كنيس���������ة
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منش����أة
منجمّي����ة

الجريص�������ة

أُنش�����أت كنيس���������ة الجريص�������ة عام 1910. ويتّس���������م المب��������نى بس���������قف مائ���ل عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي يُغّطي�������ه 
القرمي��������د وبآس����������تعمال الحج���ارة الُمهندم���ة ف�����ي بن������اء القاع�����دة. 

يوج����دُ  بالمنطق����������ة مجموعة من التجه���������يزات المنجميّ�������ة عل���ى غرار:
مق���رّ  ش����ركة جب����ل الجريص�������ة.   -

- مب������نى تعاونيّ����������ة "حّش���اد."

يمت�������دّ  رواق. يتِّخ�������ذُ  س�����قف المب��������نى ش����كل هيك����ل خش�������بي. وعل���ى طول الواجهة ذات الّس�������قف المائ�����ل 

المص����در: ص��ور ورس���وم أعي����دت ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

التموق���������ع

مشهد لكنيس�����������ة الجريص�������ة

التموق���������عمشهد للتجه�����������يز المنجم�����ي

مشهد لزاوي�����ة المب���������نى

منش����آت

منش����أة دينّي��������ة 
كنيس���������ة
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

منش����أة دينّي��������ة 
الغريب����������ة

جار-ط����ابق أرض���ي

مدخل س��احة

س��احة عموميّ��ة

م���������ترّجلين
ق 

ط����ري
محور 

التموق���������ع

مس������توى 8 م

قاع��ة 
جل���وس

غرف����ة

ف����راغ عل���ى الّص�����حن

ف����راغ ف����وق الفن���������اء

مث���ال الط������ابق األرض����يمث���ال الط������ابق العل������وي

مخزن

رواق

مدخل

فن������اء

مدخل

ص���حن

محور ط����ريق 9 م

مث���ال التموق���������ع

  ً أيض�����ا ك��ان كني�������س الغريب����������ة الك����اف ، ال���ذي يُ����دعى 
غريب������ة الك����اف أو غريب������ة اليه�����ود ، كنيًس���������ا 

تونس�����������يًا س��������ابقًا ف�����ي مدين����ة الك����اف. تعل��������ق إل���ى 
الطق�����وس الس������������فارديم ، وهي تق�������ع ف�����ي الح���ي 

اليه�����ودي  .

ك��ان هذا المب��������نى لف����������ترة طويل�����ة م��ركزا لحش�����د 
اليه�����ود ، ق�����ادمين من داخل الب�������الد )باج���ة ، 

تس����������تور ، عي����ن دراهم ك،
هو واحد من س������تة غريبي����������ات أخرى منتش��������رة ف�����ي 

جمي����ع أنح���اء المنطق������ة المغاربي���������ة ، وأهمها جرب����ة.

منش����آت
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

مقط���ع أ-أ

مقط���ع ج-ج

مقط���ع ب-ب

منش����آت

منش����أة دينّي��������ة 
الغريب����������ة
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الك����اف

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

الواجهة الغربيّ����������ة

الواجهة الجنوبيّ�����������ة

الواجهة الش���������ماليّة

مس������توى 0.00 م

مس������توى30.10 م

مس������توى 7.9 م

مس������توى 7.36 م

مس������توى 6.30 م

منش����آت

منش����أة دينّي��������ة 
الغريب����������ة
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ال�������درفات

النواف���������ذ

تفص�������������يل لل���������درفات (س����كن جماعي بباج�������ة)

عنص�����ر س�����اند لناف���������ذة عل���ى ش����كل 
بب����������ني مط���ير

م�����رتكز ناف������ذة

مقط���ع لناف���������ذة

ناف������ذة عل���ى ش����كل 

الفتح�����������اتمعجم معماري

المص����در: أوداك

- Z -
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األب������وابمعجم معماري

هيمن���ة اللّون�������ان األحم��ر واألس����ود ف�����ي طالء األب�����واب والنواف���������ذ وال������درفات إل���خ (ب�������ني مط���ير) .

ب����اب (مس����كن بباج�������ة)طريق�����ة بن������اء زاوي���ة (معتمديّ�������ة مك�����ثر)

ب����اب كنيس���������ة ب�������ني مط���ير

المص����در: أوداك
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ش������رفةمعجم معماري

تفص���������������يلة لش��������رفة (المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف)

الش���������رفات

تفص���������������يلة لش��������رفة (محكمة الع����دل بمك���������ثر)

تفص���������������يلة لش��������رفة (في��������ال بمك���������ثر)
المص����در: أوداك
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 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

ش������رفةمعجم معماري

تفص���������������يلة لُظلّ����ة (بلديّ���������ة باج���ة)

الش���������رفات

 تفص���������������يلة لُش��������رفة (بلديّ���������ة باج���ة)

المص����در: أوداكتفص���������������يلة لش��������رفة (س����كن جماعي بباج�������ة)
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 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

ش������رفةمعجم معماري

تفص���������������يلة لُش��������رفة (س����كن جماعي بباج�������ة)

الُش���������رفات 

تفص���������������يلة لل������������درابزين وللُش�����������رفة

إطار لفتح����������ة ولُش��������بّاك ُعْنص�����ر ُزْخ�����رفي

إف�������ريز/ ُطنُ���ف ل������������تزيين الّش��������رفة

ال���������درابزين

اإلط��ارات

إف�������ريز/ ُطنُ���ف 

المص����در: أوداك
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حدي����د ُمش����كَّلمعجم معماري

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل وإطار ناف������ذة (معتمدي�������ة مك�����ثر)

الحدي������د
الُمش������كَّل

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل وإطار ب����اب الم���دخل (معتمدي�������ة مك�����ثر)

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل (المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف)
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المص����در: أوداك
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 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

A

C

B

D

حدي����د ُمش����كَّلمعجم معماري

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل بُش����������ْرفة (س����كن جماعي بباج�������ة)

الحدي������د
الُمش������كَّل

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل بب��������اب (المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف)

تفص���������������يلة لحدي������د ُمش����كَّل ب��������أبواب الّس��������ياج (المعه���د النموذج�����ي بالك��������اف)

ب����اب 1

ب����اب 2

ب����اب 3

تفص���������������يلة أتفص���������������يلة بتفص���������������يلة جتفص���������������يلة د

المص����در: المعه���د الوط�����ني لل���������تراث

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

أب����راج الكن����������ائسمعجم معماري

َش��ِهدَ  بُ����ْرج الكنيس�����������ة تحوي�������رات عدي����دة إث����ر الف����������ترة اإلس�����������تعماريّة.

كنيس���������ة
  باج���ة

تت��������مّ  اإلض����اءة ع����بر فتح��������ات طوليّ�����ة (عل���ى الواجهة الرئيس�������������يّة عن���د الم���دخل)  -

- اإلط��ار من الحج���ارة الُمهندم���ة.
المص����در: رس���وم أعي����دت ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

ص��ورة للحال�������ة الّراهن���ةواجهة

إض��اءة ع����بر فتح��������ات طوليّ�����ة (ب����رج الكنيس�����������ة)تفص���������������يلة لناف���������ذة (عل���ى الواجهة الجانبيّ�����������ة)
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

اإلط��اراتمعجم معماري

مش�هد للواجه����ة

كنيس���������ة
  باج���ة

إطار (ناف������ذة ف�����ي الواجهة الرئيس�������������يّة)

ُزخرف ف�����ي مس������توى ب����اب ال���دخول (من الحج���ارة الُمهندم���ة)

مش�هد للم�����دخل الرئيس�����������يإطار الم���دخل الرئيس�����������ي

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

معتمديّ�������ة مك�����ثرمعجم معماري

األق����واس

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

اإلط��ارات

األب�����واب

مش�هد لب������اب ال���دخولواجهة الب������اب

مش�هد لق�����وسواجهة الق�����وسمش�هد لناف���������ذة واجهة 

تفص���������������يلة اإلط��ارتفص���������������يلة ِلتص�������������وينة
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

األس�������قفمعجم معماري

دار الش��������باب 
ب�������ني مط���ير

يش���������تملُ  هذا المب��������نى الُمتواج������د بب����������ني مط���ير عل���ى ُمف����ردات معماريّ���ة ُمميّ���زة تع�����ود للف�������������ترة اإلس�����������تعماريّة. 
وتُع�����رف من خ��الل :
الت������امّ . - التن��������اظر 

- اس�������تخدام الحج���ارة الُمهندم���ة.
- الّس�������قف عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي تقلي������������دي.

- اس�������تعمال القرمي��������د المارس����������يلي.

مش�هد ل���دار الش��������باب

الواجهة الرئيس�������������يّة

المص����در: أوداك
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

األس�������قفمعجم معماري

عارض��ات
الخش�����ب
وقرمي�����د

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

تفص���������������يلة للعارض��������اتتفص���������������يلة للّس����������قف ذي الهيك�������ل الخش���������بي

مش�هد لل�����رواقتفص���������������يلة للعارض��������ات
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

األس�������قفمعجم معماري

قرمي�����د

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

مب������نى إداري بب����������ني مط���ير 

عامّ  مش�هد 

واجهة جانبيّ���������ة

كيفيّ������������ة وض���ع وتفص���������������يلة للقرمي����������د 

- 250 - الخصوص����������يّات المعماريّ�����ة لجهة الّش�����مال الغ��������ربي التّونس�����������ي  
مكت�����ب دراس���ات "أوداك"



 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

األس�������قفمعجم معماري

الهيك�������ل
الخش���������بي

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

الّش�������كل والنظ�����ام البني������������وي للهيك���������ل الخش���������بي

مش�هد خارجي

مش�هد داخل���ي
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 معم�����ارالمواقع األثري��������ة

 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة

البني�����������ةمعجم معماري

خش���ب

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

س�����قف عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي بض����������يعة اس���������تعماريّةتفص���������������يلة لس��������قف ُمعلّ����ق تح����ت الهيك�������ل الخش���������بي

مشاهد داخليّ�����ة لس��������قف عل���ى هيئ����ة هيك����ل خش�������بي

تفص���������������يلة أ

تفص���������������يلة ب

تفص���������������يلة للهيك���������ل الخش���������بي التقلي��������������دي

َعاِرض��ة ُعلويّ�����ة

َراِف����دة

عارض��ة ُوْس���َطى

الهيك�������ل الحام��ل
 للّس����������قف

عراض��ة ُس�����������ْفِليّة

جدار َحاِمل
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 اإلن���دماج التق������������ني اإلن���دماج المعم���اري اإلن���دماج العم������راني

 المعماراإلس�����������تعماري المعم�������������ارالريفي معمارالم��دن العتيق������������ة
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البني�����������ة

خش���ب

المص����در: رس���وم أعي����د ص��������ياغتها من قب������ل أوداك.

المفت����������اح:

1. الجهة الّظاهرة من الّس�������قف
2. حاجز للبخ���������ار

3. عازل

4. س����اكف

5. راف����دة

6. ل���وح خش�������بي
7. قرمي�����د

يُوض������عُ  القرمي��������د ف����وق هيك����ل 
تقلي������������ديّ  ذو  خش�������بيّ  
وص���الت مص����������فّفة وب������ذلك 
تك������ون الَجَنَب���������ات واألج��زاء 

الخ���طّ . َب�����ةُ  عل���ى نف�������س  الُمَحدَّ
أّما خاص�����يّة الَع����زل ،فيوفّره����������ا 
تََراُك������بُ   عل���ى الجنب���������ات 
القرمي��������د وقن�����وات ص��رف 
المي�����اه. وعل���ى الطَّ���َرف 

تراُك������بُ  القرمي��������د. 
ويك�����ون اإلنح����دار األدن����ى 
للقرمي����������د حس���ب حجم هذا 
األخ�����ير وحس���ب اتّج����اه الري�����اح 
الُمهيمن������ة. وعادة ما يبل����������غ 

اإلنح����دار 30 درجة.

مقط���ع ُمتعاِم����د مع الّرواِف�������د

مقط���ع موازي للّرواف���������د

قرمي�����د مارس��������يلي ذو درجتي�������ن متف������������������اوتتين من اللّ�����ون األحم��ر (قرمي�����د من الن�����وع الُمتراِك�������ب ذو قس�����م ظاهر ثاب�������ت)

قرمي�����د من الن�����وع المتراك�������ب والم������رفُوع

عارض��ة زخرفيّ�������ة

مزراب

عنص�����ر س�����اند

طبق������ة من اإلس������منت الُمس�������لّح

خش�������بيّ  تفص���������������يلة لس��������قف 

معجم معماري
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I. التونسيّ  مال الغربيالشّ ب اهنةالرّ حالة ال  
ّجهة ّالتونسيّ  َشِهَدت ّالغربي ّالش مال ّمنذّ, ُّعمِّرت الت ي

ّالقديم ّتغي راتّعــد ةّتظهرّ,يةضَِّقّنّ خاللّاألربعينّسنةّالمُّ,
ّّوــاتّالمُّعَّتوسّ ّفي نشاءدن ّعــدّ ّا  ّومدارسمبانــيّعمُّة ّومي ة

ّ.ستوصفــاتّومساكنّوأحيــاءومُّومعاهدّوأسواقّ

ّا ّهذه ّتظهر ّلم ن ّم1ُّّةراتّالهامّ يِيّغّ لتّ وا  ّفي ستوىّبوضوح
ّالعمراني ة ّاالنتظامّّ,الهيكلة ّمستوى ّفي ّتتجل ى فإن ها

ّاالجتماعي ةّ ّمضامينها ّفي ّوكذلك ّللمدن الفضائي 
ّوالمُّ ّللسكّ ّمارساتواالقتصادي ة ّواألنماطّاالجتماعي ة ان

ّالمُّالمُّفيّّوالس ائدةّالمعماري ةّ ّ.ستخدمعجمّالمعماري 

ةهاّآنذاكّحاجةّمُّبانيّكانّإنشاؤُّمَّّالمعماري ونّفقدّأقامَّ ّ,لح 
ّ ّبهدف ّموادللنّ ّلتصد ياوذلك ّفي ّّالبناءّقص

ّ.عاملّمعّالعناصرّاالنشائي ةّوالفضائي ةّالتقليدي ةلتّ لّو

ّّّ
ّّمحكمةّجندوبة

ّفتحاتّبالواجهةّهاستخدامّجدارّتخترقُّ

ّ
ّّّيّ حجّرساءّذوّكِّبناءّ:ّبجندوبةّّفيال

ّ
ّ

                                                           
1

ّاستثنائيّ   ّمجهود ّبذل ّتم  ّفقد ّوكمًّا, ّكيًفا ِّبَعق َلَنةِّ, األنماطّّوذلك
التقليدي ةّالنموذجي ةّبخلقُّمعادلةّذكي ةّات خذتّهيئةّمعمارُّيَحيُِّنّالت قليدّ

 .باستخدامّالموادّالُمتاحة

ّ
ّ
ّالمعماريّ َتّيّو ّالتي ار ّاإلعّ ّجل ى ّبإعادة  ارمَّالمعروف

(Reconstruction)ّّّاستعمال ّأعادت ّمباني ّشكل في
ّواآلجُّقُّالعُّ ّوالود ّجُّجدر ّالتي ّصغيرةَّلّعِّران ّفتحات ّبها ت
فتشهدّهذهّ.ّحديثةّومعمارّجديدذلكّبهدفّإنتاجّأمثلةّّو

ةّيفَِّلّوّ ةّذلكّأن هاّاقترحتّتَّدَّدِّّجَّالمبانيّعلىّتجاربّهام ةّومُّ
ّوالت ّالحداثة ّقبين ّفيّليد ّتقليدي ة ّعناصر ّبإدماج وذلك

ّّعقالنيّ  ّ.خطابّمعماري 
ّ

 
ّبجندوبةّبم ّنىّسكني 

ّشعةّالشمسألوعناصرّكاسرةّّط اةغَّشرفةّمُّذوّ
 

 

ّبجندوبةّ ّمبنىّسكني 
ّشعةّالشمسألذوّشرفةّمغط اةّوعناصرّكاسرةّ
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ّبجندوبةّالسّ  :ّوقّالبلدي   
(استخدامّاألقواس)ّقليدليفّبينّالحداثةّوالتّ وّ تَّحاولةّمُّ  

 

 

ّبجندّو ةبمبنىّسكني   
 

ّالتبدُّتَّ ّو ّوالعمراني ة ّاالجتماعي ة ّالسّ األّوحو الت ّي ةكنشكال
ّالتّ ّبَّبَّالسّ ّ,الجديدة ّظهور ّالحديثةّوجّ وراء ّالمعماري ة هات

ّالمّنتشرةالمُّ ّبالعنبالجهة ناّوّ.رسدّ ي ة ّاه َتَمم  أساساّّقد
ّّوموذجّالسّ بالنّ  ّ.بالتجهيزاتكني 

ّتختلفّفنالحظ ّالجديدة ّالمباني ّذاتهّ,أن  ّاآلن عنّّ,في
روبي ةّوعنّالمساكنّالتقليدي ةّّوالمبانيّالجماعي ةّبالمدينةّاأل

ّ.دنّالقديمةبالمُّ

ّ ّظهرت ّالنفقد ّبالمُّهذه ّالحديثة ّالسكني ة ّّوماذج رىّالقُّدن
ّتأثيرّكبيرّعلىّتجانُّدَّلّ والبَّ سيجّسّالنّ اتّالريفي ةّفكانّلها

ّ.التقليديّ 

 

 

 

 
ّبمدينةّتبرسق  مسكنّتقليدي 

 

 
 نموذجّلمسكنّموجودّحالي اّبطبرقة

 

ّّو ّأطرافّالمُّّتّأحياءّ َيِّنّبُّقد ّعلى ّوالقُّجديدة ّدن علىّ)رى
ّ ّ(.سيسيلياّبجندوبةّ–"ّبارتي"غرارّحي 

ّالعالّ,لكن ّالفضائي  ّالتطو ر ّهذا ّعلى ّأشَّذّ وة ّإليهّرّ ي نا
ةيِيّغّ بدورهاّتَّأنماطّالس كنَّعَرَفتّّقدسابقا،ّف ّ.ّراتّهام 

كانّّمنّموضوعّ ّنَّكَّالسّ ّ,تدريجي اّ,الجديدةّتّالر موزُّرَّيّ فغَّ
ّإل ّاستخدامي ة ّبقيمة تسيّقيمةّكّ موضوعّيَّّىيضطلعّسابقا

ؤش رّكمُّّستخدمُُّيّّكنُّفأضحىّالسّ .ّتبادلي ةّرمزي ةّواقتصادي ة
ّلمالكه ّ.علىّالوضعّاالجتماعي 

ّالمُّ ّؤشِّروقدّصاحبّهذا ّّعد ةأشكاالًّّذَّخَّيّاتّ ذّ ال, قطيعًةّ,
ّ ّأشكال ّالتقليديّ السّ بين ّوالس كن ّالجديدة ّتَّوالتّ ّ,كن ّظهرُّي

 :ستوىّاّفيّمُّأساسًّ
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 عة في مستوى الحجم الفضائّي للمسكن يالقط .أ
ّبعضّالفئاتُّدَّمَّعَّ ّبعضّّالشعبي ةُّّت ّاستخدام ّإعادة إلى

ّفيّمساكنهاّالجديدةعناصرّالسّ  ّ.كنّالتقليدي 

ّالطّ ّ,القطيعةُّّىل ّجَّتَّوتَّ ّالوُّبين ّسواءّبقات ّ ّالجديدة سطى
ّحضري ة ّأو ّريفي ة ّكنت ّمُّ, ّالحَّفي ّستوى ّالفضائي  جم

ّّ.للمسكنّباألساس

 ريفّية تفيلّ 

 

ّّةعلىّأراضيّفالحيّ ّقامةتّذاتّطوابقّمُّالّ يف
ّيعاتالضّ ّعلىّمقربةّمنّ

ّيُّ ّالطّ وجد ّالمُّعلى ّتجمّ ريق ّلسليانة ّّعّ ؤد ية ّريفي  سكني 
ّأفّ مُّ ّهش ة ّمباني ّمن ن ّالمُّسَّكو  ّالطبيعي  ّالمشهد زّيِّّمَّدت

ّ.للجهة

 بتيبــار نات  يل  ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ(1)ّفيالّ 

 

ّ(2)ّفيالّ 

 

 

ّ:بالكافّّبالمدينةّالعتيقةّفيالّ 
ّأعمدةّوّكساءّمنّالجليزّوةَّزّوِّاجَّتَّاستخدامّاألقواسّالمُّ

 

ّفيالّبسليانةّ
ّ ّالتجاري  ّاألرضي  ّوالطابق ّالسكني  ّالطابق ّبين الت مييز

ّّو ّالفتحات ّحجم ّعبر ّمألوفةّعبر ّغير ّألوان استخدام
 ّ.بالمنطقة

 

 

ّ:كبيرةّبباجةّّفيالّ 
   ميدرّ ط اةّبالقَّغَّفاتّكبيرةّمُّرّ شُّ

 

 ّيةر  ض  ح   تفيلّ 

 
ّكبيرةّعلىّأطرافّمدينةّالكافّّفيالّ 

ّبجوارّالقصبةّوضريحّسيديّبوّمخلوف
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ّ
 

 

ّبسليانةّّةكبيّرّفيالّ 
نةّ ّرفاتّشاسعةّشُّذاتّّمنّثالثةّطوابقمتكو 
ّط يّواجهاتهاّزخارفّمنقوشةغَّتُّ

 
 

 

ّبعينّدراهمّفيالّكبيرةّ
ُنّ ّوزخارفّمنقوشةّّذاتّمدرجّخارجيّ منّثالثةّطوابقّتتكو 

ّزّللجهةيِّّمَّوهوّالعنصرّالوحيدّبالبنايةّالمُّوسقفّمنّالقرميدّ
ّ

 

ّوشُّّمسكنّذوّطابق ّرفاتّعلوي 
 (حاذيّلمتحفّالفنونّالتقليدي ةّوالشعبي ةّلمدينةّالكافمُّ)

ّ
ّالسّ بالرّ  ّغالبي ة روي ةّكانّينحدرونّمنّطبقاتّقَّغمّمنّأن 

ّمُّ ّالطّ ّ,ةعَّتواضِّوريفي ة ّهذه ّالوُّفإن  ّقدّبقات ّالجديدة سطى
ّاألصليّ السَّّاهامِّظَّمعّنِّّعُّطَّقّ ات خذتّأشكاالّسكني ةّتَّ ّ.كني 

ّف ّأن  ّكانتّتُّفيّحين ّاألرضّالتي كنّللسّ ُّصّصّ خَّقطعة
ّ ّنادرا ّإال  ّتفوق ّتكن ّلم 2ّّم222ّالتقليدي 

ّالمُّ ّالمساحة ّفيالّ فإن  ّإلنشاء ّالسكني ةّّخص صة باألحياء
ّ.2م022ّّّأحياناّالجديدةّتبلغ

ّالنّ ثِّّمَّفيُّ ّخالفًّمُّّثاالًّالحديثّمِّّوذجُّمُّلّهذا .ّكنّالتقليديّ لسّ لا
ّالفيالّ  بحديقةّّحاطةًّعادةّماّتكونّمُّّ,نفردمُّّنّ كَّسَّكَّّ,ذلكّأن 

ّالفَّ ّدور ّاالنّ تلعب ّبالفضاءّضاء ّيربطها ّتقالي
ّالعالقاتّمم اّ.العام ّاضطراب ّفي ّالد اخلّّماّساهم بين

ّ ّالذّ ِقُّفّفَّوالخارج ّالت وازن ّالمسكنّيطّوّنَّمَّي ّهَّّيد ّعلى ال
ّ.ّاسابقًّّالتقليديّ 

َحىّ ّالفيالّ أض  ّرمزًّبذلكّّحجم ّومَّلنّ لا اًّرّهَّظّ جاحّاالجتماعي 
فاهِّ شهدّتّوّ.كماّفيّالس ابقّاتّالعائلي ةدهّالحاجيّ دِّّحَُّتّّالفّللر 

ّالمساحاتّالمبني ةّللمساكنّالتقليدي ةّالّّعد ةّأمثلةّ  علىّأن 
ّ.2م222ّتتجاوزّ

ّيُهمّ  ّفيما ّالدّ ّ,تالفيال ّّأم ا ّتَّفمن ّأن ّالمساحاتّتَّارج راوح
تتجاوزّّعّ طَّعلىّق2ِّّم022ّو022ّو022ّماّبينّّالمبني ة
ّ.2م1022ّو1222ّأحياناّ

ّالت فاوتُّ ّهذا ّبينّويكشف ّالسّ ّما ّالتقليدي ّحجم ّكن
الثينّسنةّخاللّالثّ للطبقاتّالُوسطىّكنّالمبنيّوحجمّالسّ 

ّ.األخيرةّعنّقطيعةّفيّمستوىّحجمّالس كن

ّ

 تفاُوت األحجام بين الّسكن التقليدّي  –ب 
 :والّسكن الم بني خلل الّثلثين سنة األخيرة 

 

 
مسكنّمنّالن وعّالُمنفردّّبعينّدراهمّيرجعّللفترةّاالستعماري ةّّذوّ

 (2م222ّالّتتجاوزّ)حديقةّّطابقّوحيدُّتحيطّبه
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّفيالّبتبرسقّذاتّثالثةّطوابق
 م022ّوبدونّحديقةّمساحتهاّالمغط اةّتفوقّ

ّ

مسكنّأبيضّاللونّيتوس طّ:ّمسكنّببنيّمطيرّيعودّللفترةّاالستعماري ة
 (2م102ّالمساحةّالُمغط اةّالّتتجاوزّ)حقالّأخضرّشاسعاّ

 

 

 تشهدّعلىّاس تعراضّالمكانةّاالجتماعي ةّللمالكّّفيالّبتبرسق
واقّالض خمّفيُّمستوىّالواجهة  عبرّالرِّ

 
 
 

 
 

 
 

 مساكنّببنيّمطيرّتعودّللفترةّاالستعماري ةّ
 مجالهاّالس كنيّواضُحّالُحدوِدّوَيشتملّعلىّاالسطبلّوالس احةّ

(2م122ّالّتتجاوزّالمساحةّالُمغط اةّ)ّالمالصق  
 

 
 

فيعةّلمالكهّكرمز  للمكانةّاالجتماعي ةّالر 
 مسكنّحديثّبتبرسق ُكِسَيتّواجهتُهّبالكاملّبالحجارة

 

 

 
 

 هيمنُةّالمساكنّذاتّالط ابقّالواحدّ
 علىّالن سيجّالعمرانيّبطبرقة

 

 

 

 

 

 

 

ّ 
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ّضحَّبناءاتّعاليةّبالوسطّال ّري 
 بطبرقةّضريّ وشبهّالحَّ

 

 

فرقة لتّ االُمعتمدة لتبيان الجديدة  موزالرّ  – ت
االجتماعّية بين المساكن التقليدّية والمساكن 

 :الحديثة 
فرقةّاالجتماعي ةّإلىّالقطيعةّهورّالر موزّالجديدةّللتّ يعودّظُّ

ّإلىّتحو لّفيّاالستعماالتّوالمُّ ّالر اجعة مارساتّالوظيفي ة
ّالسكني ة ّتُّّ,الفضائي ة ّوسلوكيات ّتصو رات ّول د ّزُّرِّبّ مم ا

ةّفضاءاتّالتّ  ّ.والتباهيّفاخرخاص 

ّ,بقاتّالمتوس طةيهّالطّ ِنّبّ يّتَّذّ الّ,تففيّهذاّالنوعّمنّالفيالّ 
ّ ّما ّيُّّؤُّيّ ُتهَّكثيرا ّصالونات ّجلوسّّضافُّثالثة ّقاعة إليها

لقاءاتّالعائلي ةّلُّصّصّ خَّوقاعةّجلوسّتقليدي ةّتُّ"ّبيتّقعاد"
ّ.اليومي ة

ّتُّ ّللضّ الصّ ُّصّخصّ بينما ّالحالّّ,يوفالونات ّهو مثلما
ّ.اطئّبطبرقةالشّ ّ–المهاريّبإقامةّ

 :بطبرقة " الشاطئ مهاري "إقامة 
ّتتمت عّهذهّاإلقامةّ ّاستثنائي  التيّتوجدّوسطّإطارّطبيعي 

 ّ.ذوّذوقّرفيعّصميمبت
 
 
 
 
ّ

 قامةّمحروسةّوُمسي جــةّذاتّمداخلُّمستقل ةإ

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إ
 

 

مداخنّمنّاآلجرّاألحمرّّبواسطةتّفئـةّهذهّالفيالّ دتّتمّ ت
ّ.قاومّللحرارةالمُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

بين الّداخل في الّسكن العلقات الجديدة  – ث
 :والخارج 

ّف ّواجهةّعلىّعكسّواجهةّالس كنّالتقليدي  ليستّّ,الفيالّ إن 
ّبواسطتها ّبالعكس ّبل المكانةّّاستعراُضّّمّ ِتَّيّّصم اء

ّالمُّالتحوّ فّ.للمالكّاالجتماعي ة ّلقُّغَّنّ لّمنّالمسكنّالتقليدي 
ّ ّالمُّّذاتهعلى ّالمسكن ّيُّإلى ّالخارج ّعلى علىّّحيلُّنفتح
ّ.لمكانةّاالجتماعي ةلّيّ اضَرّعّ تِّاسّ منحىّ

يّالّتكشفّزةّللواجهاتّالتقليدي ةّوالتّ ميِّّفبمقابلّالبساطةّالمُّ
ّللمالك ّاالجتماعي ة ّتكراّرّ,المكانة ألنماطّلّادًّعدّ وتَّّانجد

ّالمُّ ّالر موز ّكثرة ّوكذلك ّعلالمعماري ة ّاإلحالة ّمنها ىّراد
ّ.مكانةّالمالكّاالجتماعي ة

ّ ّفتكشف ّالدّ هذه ّبين ّالجديدة ّعنّالعالقات ّوالخارج اخل
ّ ّرغبة ّاالجتماعي ةالتّ في ّتناسقّّيلُّحُِّتّّوّ,فرقة ّعدم على

ّ.نالتكوّ ّدِّدَّالمراجعّالثقافي ةّلطبقةّاجتماعي ةّبصَّ
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ّالرّ وب ّالهَّغمّمنّأن  فيّّمكنّأنّيتجل ىورّيُّهُّبالظّ َّسّوَّهذا
ّالّراتهُّظّ مَّتَّ ّأو ّّسلوكي اتأخرىّكالسي ارة ّفإن  االستهالكي ة،

ورّهُّغبةّفيّالظّ هاّالرّ ُكّرِّّحَّتُّمارساتّالسكني ةّتبدوّطاغيًةّالمُّ
ّاالجتماعي ةّّانِّيَِّتبّ ّو ّالطبقات ّداخل ّاالجتماعي  الموقع
ّالجديدةالوُّ ُّنّفّ.سطى ّالحظ ّمثال ّالتونسي  ّالغربي  بالشمال

ّ.القصرّهيئةيّإحالةّعلىّةّببرجّفدَّوّ زَّوجودّعد ةّفيالتّمُّ

ّّ ّفإن  ّهذهالسّ ّأنماطبذلك ّتنوّ ّ,كن ّمن ّالر غم ّ,هاعِّوعلى
ّكثرةّووَّالثّ جاحّّوللنّ ّاكنّرمّزفإن هاّتجعلّمنّالسّ  ةَّرّفّ روةّولعل 
بقاتّالوسطىّالجديدةّالطّ ّصرّ عكسّحِّالر موزّالمعماري ةّتَّ

ّ.علىّاستعراضّمكانتها

 
ّ.ُمتنافرةبجندوبةّذاتّواجهاتّّفيالّ 
ّ(دارّشعبان)كساءّمنّالحجارةّالمنقوشةّّوفتحاتّزجاجي ةّ

 ّللنظرّالفتلونّّو
 

 

دةّببرجّفيالّ بطبرقةُّمزو   

ماّيمكنّأنّنعب رّعنهّبالر غبةّبالتشب هّبــُّّيترجمّهذاّالر مز
اّيَمكُِّنّّحيطُّغالباّماّيُّفّ."مالكّالقصر" هذاّالبرجّبمدرجّمم 

ّالطّ ّالكالم ّتأجير ّالعلويّمن ّلذلكّمدخالّّؤفيهيّ ابق تبعا
ّ.مستقال ّللمستأجر

ّ ُّتستلَهُم ّأنواعّمنّالمساكنكما منّاألخرىّبالمنطقةّّعد ة
ّ (Suisse) السويسري ة (les chalets) اليهاتنماذجّالشّ 
 .( Alsacienne) واأللزاسي ة

وهيّمساكنّمبني ةّمنّطرفّمهاجرينّقدامىّأقامواّسابقاّ
 .روباّوبأ

ّ

 

ّبعينّدراهمّ « chalet » ّهشالي

ّالتونسيّ جاءتّالتحو التّالعمراني ةّبالشّ  خاللّّ,مالّالغربي 
ّاألخيرة ّسنة ّللسّ ّ,األربعين ّذاته ّاآلن ّفي ياساتّنتاجا

ّالمُّ ّالسّ ّت بعةالعمراني ة ّمنذ ّالسُّبعينات انّكّ واستراتيجيات
ّ.ّال ذينّطو رواّالعمرانّفيّشكلهّالحاليّبالجهة

فيّخلقّلفترةّالست يناتّّيعودتسب بّمثالّالت نميةّالذيّفقدّ
ّ ّالن زوحّتفقيرّالطّ كتأثيراتّسلبي ةّعد ة ّفاقم ا ّالقروي ةّمم  بقة
ّ.الر يفيّنحوّالعاصمة

ّّو ّالمركزي ة ّالشعبي ة ّعرفتّاألحياء ّعلىّتلكّوقد الموجودة
ّكثافةًّ ّبدورها ّالعقاراتّّهامَّعّ دَّّاألطراف ّأسعار ارتفاع

فرادّالعائلةّلبناءّةّلبعضّمنّأتوفيرّاإلمكانيّ ّالعملّعلىّو
ّ ّ.تفاديّاالشتراكّفيّالس كنلطابقّيعلوّالمسكنّالعائلي 
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.II  ّغيير المعمارّي عناصر الت: 

ّالتونسي ونّ ّالمعماري ون ّوجد ّإزاءّ,أنفسهم عقبّاالستقالل،
نةّبصددّالتمد دّمُّمدنّ ت خذةّشكلّشبكةّعمراني ةّمعق دةّمتكو 

منّمراكزّقديمةّوضواحيهاّومنّأنسجةّحديثةّعلىّغرارّ
ّوالكاف ّباجة ّالفالحي ةلّباإلضافة، ثتّدَّأحّ فّ.لجهات

ّ.دنالبلدياتّأمثلةّتهيئةّعمراني ةّللمُّ

ّالمعماري ونوسعىّ تعاونينّمعّالمُّّملعالتّ لّ,االستقاللّإثر,
ّّوّفشي دواّ.الفن يين ّّوالمُّالمدارس ّالسكني ةّالفيالّ ستشفيات ت

ّالفنادق ة ّونقاطّالقو ةّوّ.وخاص  ّاإللهام لهذهّّكانتّمصادر
ّ ّالفترةالرّ العمارة ّلتلك ّكانتّ,باألساسّةًِّثياَرُّتّّاجعة ّسواء

 .إلخ,ّوّاستعماري ةأوّأندلسي ةّأّتأثيراتّكالسيكي ة

ّال ّالوقت ّفي ّلدًّدّ عََّتّّالجهةّتشهدّ,حاليأم ا ّلتجاربا
ّ ّشكلّمُّّوهيالمعماري ة ّفي ّجاءت ّمحلي ة ّتعبيري ة حاوالت

ّنسِلّوّ تَّ ّتتفاوت ّالتّ بيفات ّفي ّنجاحها ّخلفي ةّة ّبين وفيق
تكي فّمعّأنماطّالحياةّاتّالحياتي ةّوالوامهاّالحاجيّ شتركةّقِّمُّ

ّ.ّّقافةّبالجهةوالحقائقّالر اهنةّللثّ العصري ةّ

ّالمُّّو ّمن ّأن ه ّالحظنا هات ّالتوج  ّاختصار الجديدةّمكن
ّّالتدخ التّو المختلفةّعلىّاإلطارّالمعماريّبالشمالّالغربي 

ّ:فيّ
ّعلىّغرارالفضاءاتّالموجودةّّاستغاللتأهيلّّوإعادةّ -

ّاأل ّالتي ّللتراثّّيدَّعِّأُّضرحة ّكمتاحف توظيفها
 .التقليديّ 

- ّ ّجديدة ّبناءات ّالمُّكالتّ : ّوالبناءات هةّجّ وَّجهيزات
ّ ّإعادة ّإطار ّفي ّالعمومي اإلعمارّلالستغالل

ّوالب ّالعام ة ّالمُّناءات ة ّالخاص  ّطرفّمَّأو ّمن لة و 
 .الخواص

III   شّتى ات ذات مرجعيّ حداثة وضعّية دقيقة و 

 :موجودة فضاءات  إعادة تأهيل واستغلل .1
ّ ّمثال ّّعيدأُّلضريح ّّحفّ تّ كمُّتوظيفه ّالتقليدي  :ّللتراث

ّ.قاليدّالشعبي ةّبالكافمتحفّالفنونّوالتّ 

 

ّ

ُّأِعــيدّتأهيلهّواستغاللهّكيتعل قّاألمرّّ متحفّبفضاءّتقليدي 
ّيت خذّّ.بالكافاني ةّمَّيقعّبالز اويةّالر حّ قاليدّالشعبي ةّلفنونّوالتّ ل

تضنّزاويةّصوفي ةّحّ عّكانّفيّاألصلّيَّرك بّشاسِّشكلّمُّ
ّ.1191توظيفهّكمتحفّمنذّسنةّّعادَّهام ةّقبلّأنّيُّ

ّتُّ ّأجنحة ّعد ة ّمن ّالمتحف ن ّالقديمةّّوث قيتكو  العادات
ّ.والممارساتّاالجتماعي ةّالكافي ة

حماني ةّبالكافاويةّالرّ زّ ال  
مشاهدّخارجي ةّ–المتحفّالحاليّ  

 

المتحف الحالي : حمانّية بالكاف زاوية الرّ ال  
داخلّيةمشاهد   

 

 مشهدّلقاعةّالموسيقىّبالمتحف
 

 
بالقب ةزخرفةّال  
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  متحف طبرقة: 

ّطبرقة ّمتحف ُّّضّرَّعّ وتُّ .بازيليكالبّيقع ّاألثري ةّقَّاللّ به ى
ّالمُّ ّالحقبات ّلمختلف ّبّكتشفةالر اجعة ّجهة مغلقّ)طبرقة

عادةّالتّ  ّ(.ّهيئةحالي اّللترميمّوا 
 

 

 مدخلّالمتحف

 

والمدرسّية جهيزات الفندقّية والجامعّية التّ  .2
 :والرياضّية 

يراتّعميقةّفيّتنظيمّمجالهاّشهدتّمدينةّجندوبةّتغيِّ
ّ ّالعمراني ّجامعي  ّفضاء ّإنشاء ّانتظامّإثر ّإلى أد ى

ّ.2جديدّللمدينة
ّ

ّالجديدة  ّالطال بي ة ّالطبقة ّساهمت ّخاللّ,فقد ّمن
ّالمدينة ّديناميكي ة ّفي ّالجامعة ّإلغاءّّ,إدماج في

ّ.الحواجزّبالهياكلّالعمراني ة

ّالبنيةّّو ّإنجازات ّصاحبت ّالتي ّالمشاريع ّهي عديدة
ّالحَّالتَّ ّجسورمُّ)ري ةّضَّحتي ة ّحو الت، يّتعب رّعنّوالتّ (

                                                           
2 ّ ّالش مالّالغربيّعلىّجامعة ،ّ(2220جامعةّجندوبةّ)تشتملّجهة

ّالقانوني ةّّواالقتصادي ةّّوالتصر فّبجندوبة)كل يةّ أربعةّّ،(كل يةّالعلوم
المعهدّالعاليّللدراساتّالتكنولوجي ةّ)معاهدّعلياّللدراساتّالتكنولوجي ةّ

ّالعاليّ ّالمعهد ّبجندوبة، ّالتكنولوجي ة ّللدراسات ّالعالي ّالمعهد بباجة،
ّالتكنولوجي ةّ ّللدراسات ّالعالي ّالمعهد ّبالكاف، ّالتكنولوجي ة للدراسات

ّ.وسبعةّّمدارسّومعاهدّعليا(ّبسليانة

ّقِّ ّللمدينة ّحديثة ّصورة ّخلق ّفي ّالتجد دُّامُّوَّالر غبة ّها
ّ.والتطو رُّ

ةّمنّمساكنّجامعيّ ّ,تّغالبي ةّهذهّالمنشآتم عَّجَّوقدّتَّ
ّ ّوثقافي ة ّاجتماعي ة ّأربعةّوتجهيزات ّفي وتكنولوجي ة

ّرك باتّجامعي ةّبمعد لّمُّمُّ  .واليةرك بّبكل 

 
ّبمدينةّجندوبةّمنذّسنةّ 1119التوس عّالحضري   

 

 

رك بّالجامعيّبجندوبةّموقعّالمُّ  
 

ّ ّتكمن ّإلهام ّوتأثيراتّّ,أساساّ,لعمارةامصادر ّالتراث في
ّواألنسجةّمتعد د ّالمحلي ة ّالخصوصي ة ّفيّاالعتبار ّتضع ة

ّ.الحداثةّالتكنولوجي ةّوماّتضفيهّعليها،ّالعمراني ةّالقديمة

ّمُّّومع ّأمثلة ّنتحد ثّعن ّأن ّنملك ّال ّ,بالجهةّقةتناسِّأن نا
ّنَُّلّف ّأن ّخَّرِّّفَّنا ّبين ّكبيّرق ّقو ة  ظاهري اّانعارضَّيتّينط ي 

َّيّّلكن هماّو ّتَّلتقيان ّهيئة ّعلى ّالواقع ّأرض وليفاتّعلى
كُّ.ّفاوتّدرجةّدق تهاتت ّوهيّوضعي ةَّتح  مّالمنتوجّالمعماري 

ّ.مالّالغربيالمعاصرّبالشّ 

ّ
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ّ

لِحيُلُّيّ - قنيةّكنولوجياّوالتّ ةّالتّ َنَّلّقّ عَّعلىّفكرةّّالخط ّاألو 
ّأوربيةّيّ ثقافالّهُّعُّاجَِّرّمَّّمث لُّتَّوت ّمراجع ّفي ّأساسا ة

ّتُّ .وأمريكي ة ّحيث ّنموذجّوأمث ل ّأمريكا ة ّوخاص  ّاروبا
ّلنجاعةّالتكنولوجي ةّواالقتصادي ةّل لنظامّقدّنراهّكأُسس 

ّ.يوماّماّفيّمدنناّالمستقبلي ة

ّمدنّالشمالّالغربيّبمجموعاتّلكنّ  ّالمبني ة،ّهأحجام ا
ّقارنّ  ّما ّإذا ّبكثير ّأصغر ّاألوروبي ةّاتبدو ّبالمدن ها

ّ.خمةواألمريكي ةّالضّ 

ُّينِتج ّّوّالتطو رّفقد ّةاالقتصاديّ ّالمردودي ةالتكنولوجي 
ّ ّومواد ّرموزا ّالتقني ةّجديدة ّالعقالني ة ّفكرة ّعلى تعتمد

ّ ّالتكنولوجي ة ّصّوّفتُفرزوالحداثة ّالعصري ةّلرة لعمارة
ّّ.استعراضيّ ّطابعّذات

ّ والبل ورّالعاكسّوالجدرانّّسل حاإلسمنتّالمُّكّاموادإن 
ييفّكّ التّ وسائلّّواترةّوالعوارضّالمعدني ةّوالجسور،ّالسّ 

ّالمثب تّ(Granit)والقرانيتّ ّرموزُّتِحيّوالر خام ّلُّكل ها
ّ.كنّالر اقيعلىّالفعالي ةّالوظيفي ةّللسّ 

ّالتّ ّالن حوعلىّهذاّّو عاملّمعّالبرامجّالسكني ةّالتيّيتم 
ّ ّالغربي  ّالشمال ّجهة ّفي ّالجل ي ّتشابهها نالحظ

ّبالمراكزّالعمراني ةّالكبرى ،ّسي ما هذهَّفُتِحيُلّ.ّالتونسي 
ّالمعماريّ عبّ,العمارة ّالمعجم ّوعناصر ّالجمالي ة ّ,ر
ّمُّّعلى ّمَّحداثة ّفي ّالمراجع ّوأشكالهارِّادِّصَّتعد دة ّ.ها

ّعلى ّّوّوتشهد ّالبنوك ّالعام ةّذلك ّالخدمات مكاتب
ةّ ّ.والمبانيّالكبرىّوالفنادقّالفخمةوالخاص 

ّيّو - ّالثانيحيل ّمرجعيّ ّالخط  ّالوظيفي ةّاات لحداثة
ّّوّو ّذاتّالتّ البرمجي ة ّعلىّتأثيراتّأخرىّمتوس طي ة قنية

ّ.شرقي ةمالحت ىّالتونسي ةّوالمغربي ةّّوّاتصلةّبالهويّ 

ّ ّالل جوء ّويتم  ّالطريقة ّبهذه ّعناصرّإلى استعمال
ّالضّ  ّواألعمدة ّاالسمنتي ة ّوالواجهاتّكاألقواس خمة

ّمُّال اداتّوعناصر ّوالعض  ّالحديثة ّهندسي ةّفيّ زخّرثل ثة ة
دونّأكيدّعلىّتبن يّالتقنيةّاإلنشائي ةّالحديثةّللتّ أخرىّ

ّع ّالمحلي ةّلىالتخل ي ّالمعماري ة ّالمرجعي ة ّيليّ. وفيما
ّ:بعضّاألمثلةّ

 

 

 

 

 : حثببالجهة المعنّية بالالجامعات  . أ
ّّ:ّالمعهدّالعاليّللد راساتّالتكنولوجي ةّبباجة

ّحداثةّ ّبباجة ّللد راساتّالتكنولوجي ة ّالعالي ّبالمعهد نالحظ
بهّتركيبةّمنّاألحجامّفنجدّّ.وظيفي ةّوبرمجي ةّوتكنولوجي ة

ّعبرّ ّالخارجي  ّبالفضاء ّصلة ّربط ّمع لي ة ّاألو  واألشكال
ّ.جوالوالتّ خولّخلقّمسارّللدّ 

 

 
ّةّجباّ ISET عامّللمعهدّالعاليّللدراساتّالتكنولوجي ةّمشهد

ّوظيفي ةّمنتظمةّوفضاءاتأحجامّّ
 

 
ّئةّعلىّشكلّحدائقّومنتزهاتّهيّ فضاءاتّخارجي ةّمُّ

ّرسّصةّللدّ خصّ زّالعالقةّبينّالفضاءاتّالمُّزِّّعَّتُّ
ّشاركالقيّوالتّ ةّللتّ دّ عَّوالفضاءاتّالمُّ

ّ

 
ّ
ّ
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 :ّللد راساتّالتكنولوجي ةّبالكافالمعهدّالعاليّ
بالمعهدّالعاليّالتكنولوجي ةّبوضوحّّوةّتتجل ىّالعقالني ةّالتقنيّ 

ّبالكاف ّالتكنولوجي ة ّللد راسات ّاستعمالّ. ّوقع حيث
ّ ّالعاكس ّوالبلور ّالمسل ح ّالسّ االسمنت اترةّوالجدران

 .بالمبنىّمستخدمةّبكثرةالوالعارضاتّالمعدني ةّ
 

 
ّؤس ساتلمحضنةّالمُّّالرئيسي ةمشهدّللواجهةّ

 –المعهدّالعاليّللد راساتّالتكنولوجي ةّبالكافّّ-

 
 

ّ

ّ:ّالمعهدّالعاليّللد راساتّالتكنولوجي ةّبجندوبة
ّحاضِّّ ّالحديثة ّاإلنشاء ّتكنولوجيا ّبالمعّةًّرَّتبدو دّهبكثافة
ّعنّال ّفضال ّهذا ّبجندوبة، ّالتكنولوجي ة ّللدراسات عالي

ّّاعتماد ّأقواس ّمُّبالواجهات ّأشكال ّهيئة ّمنّعلى نحنية
ّ.االسمنتّالمسل ح

 

 
ؤس ساتالمُّّمحضنة  

 -المعهدّالعاليّللد راساتّالتكنولوجي ةّبجندوبةّّ-
 

 
 

ّمدخلّالمعهدّالعاليّللد راساتّالتكنولوجي ةّبجندوبة
ّ

ّجُّت ّالوظيفي ةبدو ّالفاعلي ة ّمظاهر ّبجامعةّّل  حاضرة
ّا ّوالبل ور ّالمسل ح ّكاالسمنت ّاعلجندوبة ّوالجدرانكس

ّوالقرانيتّالسّ  ّوالجسور ّالمعدني ة ّوالعارضات اترة
ّ.والر خامّالمثب ت

ّ

 

ّمدخلّجامعةّجندوبة
 

 

ّلجامعةّجندوبة ّمشهدّداخلي 
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 : بالجهة المدروسةالمعاهـــد الثانوّية  . ب
ّ:ّّمعهدّخميرّبعينّدراهم،ّحندوبة

ّخميرّ ّالثانوي  ّيشتملّالمعهد ّندوبةج) ّعلىّب( عينّدراهم
ّو ّوشاسعة29ّّّمبيت ّمفتوحة ّدرس ّقاعة

ّ.تبراتخّ م1ُّّتخص صةّوقاعةّم11ُّّّو

ّالمُّمِّّصُّ ّلتَّمت ّلِّسّ ؤس سة ّالتّ عَّطلّ تَّتجيب ّالميذات
ّبهاّوِّّ.در سينوالمُّ ّبيداغوجيّ ّمناخّّالئمّلخلقيّومُّدِّّفالجو 

ّ ّالبفضل ّاعتماد ّتُّالفضاء ّتنق ل ّوفضاءات ضيّفّ مفتوح
ّ.علىّحد ّسواءاخلّوالخارجّللدّ 
 

  
ّمدخلّالمعهدّ

 

ّاحةّواألروقةمشهدّداخلي،ّالسّ 

 

 المبيتّ-ّمنّالمعهدّانطالقاّمشهدّلجبالّخمير
 

 

 

 

 المبيت
 

 

ّبالكريب"ّالباجيّالمسعودي"معهدّ
نةّوحَّاتّاسمنتي ةّمُّداضّ عَّذاتّأروقةّطويلةّ ّواجزّمعدني ةلو 

 

 

ّببــاجة"ّالهيثمّابن"معهدّ
يقاعّفتحاتهالمُّضخمّبطوابقهّمبنىّ المنتظمّتعد دةّوا   

ّ ّالمعماري ة ّاألدوات ّمن ّجملة ّتوظيف ّوقع ّندّوللحيلولة
ّالتالميذ ّعزل ّيمك نّ. ّمم ا ّمعزولة ّلفضاءات ّمكان فال
ّ.الميذللتّ ّةّ مَّكَّراقبةُّمحّ اإلداريينّمنّمُّ

بفضلّبحثّفيّمستوىّاألحجامّّميمصّ فهوّمبنىُّمحكمّالتّ 
للمحيطّمنّّرمّ تَّحّ ومُّّدّ دِّّجَّواألشكالّومجهودّلخلقّتناسقّمُّ

ّلةّمنّيشكتخاللّاستعمالّبناءّمنّالقرميدّواآلجرّواعتمادّ
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ّ

ّالمُّ ّننسىاأللوان ّأن ّدون ّالمشهدي ةّّتناسقة، الفتحات
ّالّو ّالطبيعي  ّالمنظر ّّوذّ تواصل ّفّ ي ّالفتحات والجسورّرته

جّفيهّمِّدّ بلّأُّّ,حيطهالمبنىّعنّمُّلمُّيع َزلّبذلكّ.ّواألروقة
ّ.تامبانسجامّ

 

 : سةابجهة الدر ياضي رّكب الرّ المُ  . ت
ّبعينّدراهم ّ:ّالمرك بّالر ياضي 

ّالمُّشه ّدراهمك ّرَّد ّبعين ّالر ياضي ّاألخيرةّ,ب ّالفترة ّ,خالل
ّمُّ ّفي ّتحسينات ّاألساسي ة ّالتحتي ة ّالبنية فيّّتمث لتستوى

ّوصرفّمياهّاألمطارّوحمايةّساحةّألعابّالتّ  طهيرّوالري 
ّالقوىّوالمالعبّالمعش بة ّتدفئةّّعبرّوكذلك. ّنظام تركيز

ّ.بقاعاتّالر ياضةّوقاعاتّتغييرّالمالبس

 

ّّكزمّر ّهّللر ياضيينّجّ وَّمُّّعصريّ ّرياضي 
ّتجهيزاتّعصري ةّمتطو رةدع مّبمُّ

ّبِّّرك بّبإنشاءّجناحّ يقعّحالي اّتدعيمّالمُّ استقبالّّةِّقَّطاسكني 
ّ.ألفّدينار092ّسريراّوبتكلفةّتبلغ00ّّتصلّإلىّ

ّاألمر ّجمّ بمُّّ,إذنّ,يتعل ق ّالخضرةّمُُّّمتناسقع ّوسط ندمج
ّالفل ين ّتُّالتّ  (Chêne Liège) وغابات ّالقممّي غط ي

ّ.حيطةالجبلي ةّالمُّ

 

ّبعينّدراهمّالعالميّ مدخلّالمرك بّالرياضيّ

هّللمعمارّّينحووّ ّالمعاصرّبالشّ التوج  ّالتونسي  مالّالغربي 
ّالثّ حُّفينّ  ّاكتشاف ّإعادة ّبات جاه ّالمعماري ةّّرواتو التراثي ة

ّوالمدنّ ّالقديمة ّللمراكز ه ّالموج  ّواالنتباه ّبالجهة المحلي ة
ّ.العتيقةّباعتبارهاّدرساّمعماري ا

ّالصّ ّ,فنشهد ّهذا ّالمُّدًّعدّ َتّّ,دِّدَّفي ّللمحاوالت ّفتباينَّا قّفرِّّنُّة
لألشكالّالتقليدي ةّبتعبيرةّبسيطةّّصارمةّ ّينّ يِّحّ محاولةّتَّبينّ

خارفّذاتّدّإلصاقّالر موزّواعتمادّللزّ جرّ ومتناسقةّوبينّمُّ
ّّ.المصادرّالمتعد دةاتّّوالمرجعيّ 

 

 : سةابجهة الدر نتزهـــات المُ  . ث
ّيُّ ّوف ر ّذّ الّ,باجةمنتزه ّيقع ّالمدينةي ّغايرةًّمُّّواءًّأجّ ّ,خارج

ّالمُّ ّالطبيعي  ّللمشهد ّتماما ّبه ّال)حيط ّبناءاتالّوحواجز
ّ...(اتّاألرضيّ ّوّالكساءّو

 

غط يهاّالقرميدّبو ابةّالمدخلّيُّ  
أحمرّالل ونّوُيصَعُدّإليهاّعبرّمدرجّيكسوهّآجرّ   

 
 

 
منّالمنتزهّانطالقاّمشهدّللقصبة  
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 :المعمار الفندقّي  . ج

ّ:ّطبرقةّوعينّدراهممثالّ

ّوالتّ ّأث رَّّ ّالعمراني  ّوالسّ التوس ع ةيصنيع ّفي3ّّاح بعمق
ّ.سةاالفضاءاتّالريفي ةّوالمشاهدّالطبيعي ةّبمنطقةّالدّر

ّاضطربت ّّفقد ّوالعمارة ّالمدينة ّبين وِّضتّوعُّالعالقات
ّالجهةخولّأد ىّدُّّو.ّاتّوتطو رتّالمشاهدّالعمراني ةالمرجعيّ 

ّ.عاّوصراعاتّعد ةسارُّفيّالعصرّالحديثّتَّ

ّ ّالتونسيّ المعمارّالحاليّبالشّ إن  ّيُّّ,مالّالغربي  نّلم قد مّوا 
ّإجا ّاالجتماعي ة ّللمشاكل ّمباشرة ّولمسائلّبات والعمراني ة
وازناتّالمرُجو ةّماّبينّالتوس عّالعمرانيّوالمحيطّوالمشهدّالتًّ

،ّفإن هّيُّ ّ.عب رّبوضوحّعنّحالةّترد دّعميقالطبيعي 
 

 ّّقامةاإل ّدراهّ» Beau Séjour «ّالجميلة ّمبعين
ّبالجهة ّالفنادق ّأقدم ّبأحد ّاألمر ّيتعل ق ّبنيةّ. وهو

ّ.مدخنةمساحاتّأمامي ةّصغيرةّّوفندقي ةّذاتّشرفاتّّو
 

 

 

 

 

 

 

 

 ّطبرقةّبّ"ّأبوّنواس"ّفندق:ّ

ّال ّالفندق ّهذا ّالسياحي ةّذّ يتمت ع ّالمنطقة ّوسط ّيقع ي
ط ىّغانحدارّكبيرّمُّّوذبطبرقةّبمسبحّوسقفّمهيبّ

 .بالقرميــد
 

                                                           
ُّيؤم نّالوصولّلمدينةّطبرقةّ:ّّعين دراهم الدوليّ  –ة مطار طبرقّ 3

ّبصفةّعام ة يقعّعلىّبعدّخمسةّعشرّكيلومترّ.ّوجهةّالشمالّالغربي 
ّ ّسنة ّاستغالله ّانطلق ّوقد ّطبرقة 1112ّشرق .ّ ّمساحته 202ّتبلغ

ّ.مسافرا11.021ّحوالي2220ّّهكتارّّواستقبلّسنةّ

  
 

 
 

 

 ّصولجانّالشاطئّفندق» Golf Beach «ّ

 

ّ.جغرافي اّتراجعالفندقّحولّخليجّمُّّمَّمِّّصُّ

ّانتظم ّاألفّ ّتُّوالفيالّ ّرفُّالغُّّتوقد يّفضِّتُّحيثّّيةِّنِّحول
ّإ ّوالبحر ّالمسبح ّّلىا ّّولى ّأو ّالصولجان لىّبو ابةّإمسار

ّ.بعنايةّبهذاّالفندقُّمنف َذةًّهيئةّوتبدوّالتّ  .مدخلّالفندق
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 ّميموزاّفندق"Mimosasّ"ّبطبرقة:ّ

ّ ّباألحرى ّأو ّميموزا ّ"فندق ّميموزادار ّفاخرةّ" ّإقامة هو
ّالمدينة ّتعلو ّهضبة ّفوق ّيقع ّقديم ّقصر ّشكل ّ.تت خذ

ّعلىّ ّالعديدة فراءّوَبَواِئكـه ّالص  طابعّوتحيلّردفاتّنوافذه
ّ.بورجوازيّ 

 مسابحّخارجي ة،ّمسبحّلألطفال

 
 الواجهةّالشمالي ةّالشرقي ة

 

 المهاريّفندق ّ"Meharisّ"ّبطبرقة:ّ
 

 
ّ-طبرقةّّّ-المهاريّفندق  

22ّصفّالثانيّمنّالقرنّالنّ   
ّفيّشكلّكتلةّتحيطّبهالمب) (وحداتّمنفردةّنىّالرئيسي   

 
 
 

 
 

 

  ّّشمساطئّالمُّفندقّالش«Sani Beach »ّ:ّ
ّالتعبيرةّّهيمنتُّ ّعلى ّللنظر ّوالملفتة ّالد افئة األلوان

ّ.للمبنىّالمعماري ة
 

 
 

 

 
 

ّثال ّمن ّعصري  ّبمبنى ّاألمر ّّويتعل ق ّطوابق واجهاتّثة
ّ ّزاهية ّألوان ّوتشكيلة ّ)ذاتّملمسّخشن ّوبرتقالي  أصفر

 (.وأزرقّوأحمرّأرجواني
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 طبرقةّ"ّّنورّالعينّ–دارّإسماعيلّ"ّفندق: 

 

ّال ّالفندق ّتُّذّ يقع ّالصنوبرّي ّأشجار ّمن ّغابة ّبه حيط
ّ.قلبّغابةّخميربوالفلينّوالبل وطّ

ّوِّّمَّمِّّصُّّوقد ّّقَّفّ المبنى ّبين ّما ّيجمع ّالعربيطراز
ّوالحديث ّ.واألندلسي 

ّ

 

 

 " ّّبالكاف"ّوفيّدارّالشن: 
ّاالستعمار ّلفترة ّترجع ّقديمة تّدَّدِّّجُّّ.يتعل قّاألمرّبضيعة

ّمُّ ّمحلي ة ّحجارة ّوزُّدَّن ّهَّباستخدام ّّتي نَّمة ّالد اخل بموادّمن
ّ ّمورسيكي  ّريفي  ّبطابع ّوتت سم ّالعقار ّمالكو ّاقتناها وأثاث

(Morisque).ّ
 

 

 مشهد خارجي  
 

 

 رض  و  ض  خ  حيطه الم  م  المسكن ب  
 

 " ّّوفيّدارّالشن:ّ"ّ

ّالثّ  ّبين ّما ّيجمع ّبفندق ّاألمر ّوالطبيعةيتعل ق ّقافة حيثّ.
ّبِّ ّهكتاراتقَّيقع ّخمسة ّعلى ّيمتد  ّحقل دقّفنّرُّوفِّويُّّ.لب

ّ.خيماتّبربري ةّوجناحاّيوفّّواّللضّ رفًّغُّ"ّالشن وفيدارّ"

يوفِّّكماّيقد م لمنتجاتّاّتقدمطاوالتّّ,فضالّعنّذلكّ,للض 
رّهذاّاإلطارّالجامعّماّبينّالجليزّوالحجارةّكِّّذَّفيُّ.ّالمحلي ة

ّالمسكنّالعائليّ والمرقومّ ّ.والمخد اتّبجو 

 
محيطهّالطبيعيّ ّالمسكنّفي  
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 ّزانّ"ّفندق"ّ»  ZEN « ّّ:ّ

حترمّبطابعهّالمُّّ,ذيّيقعّوسطّطبرقةال,ّذاّالفندقهيتمي زّ
ّشُّّ.للمحيط ّذات ّغرفا ّصحنّرّ ويوف ر ّعلى ّتفتح فات

ّمم اّيجعلهّيت خذّشكالّجديداّنسبي اّمقارنةّبالهياكلّ داخلي 
ّبالجهةّالفندقي ةّاألخرى ّالمرجعي  ّ.وبالمعجمّالمعماري 

ّ
 

 

 

 

 

 

 

 ّّروبنسونّ"نــادي:ّ"ّ

خليجّبّ,فّمباشرةّعلىّالس احلشرِّذيّيُّالّ,المشروعيقعّهذاّ
ّوالخاصيّ ّ.طبرقة ّالمويستجيبّللحجم ّ.طلوبةاتّالمعماري ة

ّف ّعلى ّيشتمل ّالمشهدّّمتناسقةفضاءات ّفي مندمجة
ّ ّالمنطقة ّأشجار ّوسط ّغرارالمحل ي ّالصنوبرّّعلى

ّ.الصغيرةّجيراتوالشّ 
 

 

 

ّ ّبعد ّعلى ّالسياحي ة ّالمحط ة ّهذه 92ّّتقع مالّشكلم
ّتونس ّغرب ّبالجبالّ. ّبها ّالمحيط ّاإلطار ويتمي ز
ّالمُّ ّاألطرافوالمشاهد ّّ.ترامية النباتاتّّتمي زتحيث
ّالمُّ ّالمحيطةّبطابعها ّالهضاب ّأغلب ّفتغط ي ، توس طي 
ّمُّ ّوالفل ينّّةضّروّ ضَّخّ بغابات ّالبل وط ّبأشجار غني ة

ّ.نوبروالصّ 

ّمِّكِّي ّهَّوتُّ ّّورَّحّ ل ّألعابّ ّ–االستقبال ّ ّمائي ةّ ّالمسبح
ّ.راتّ ّووناف
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 طبرقةّبّ"ّماريناال"ّاتإقام:ّ 

"ّقناري ة"شرفاتّعلىّهيئةّةّعلىّالخارجّعبرّفتحاتّّكبيرةّّوحفتن ّمُّّمبانيوتت خذّشكلّ.ّخص صةّللمصطافينمُّّققّ يتعل قّاألمرّبشُّ
ّ.عصري ةّبلوري ةوفتحاتّ

 

 

 

 

 

 

 إقامةّطبرقة      

 

 

 

 

 ّإقامةّ  

 

 

 

 

 

 

ّّّّّّّّّّّطبرقة(Corailّ)إقامةّالمرجانّ   

 

ّمدينةّطبرقةّمثالّّّ
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ّوحيدّمّ ّنالحظ شرّبكاملّالمنطقةّت ّنّ اعتمادّأسلوبّإنشائي 
ّهّ  ّشكل ّالمّ يّ يت خذ ّاالسمنت ّمن ّيملسّ كل ّوفراغات هاّّؤل ح

ّ.اآلجر

نتجةّمنّقبلّالمهني ينّأوّالمّ سواءّّ,المعاصرةتت خذّالعمارةّّو
ّ ّطرف ّمّ ّ,ك انالسّ من نالحظهّّ,المراجعّدّ تعدّ طابعا

ّوالتوسّ بالتجمّ  ّعلىّعاتّالعمراني ة ّسواءحعاتّالهامشي ة .ّد 
ّتجمّ  ّهيئة ّعلى ّوالبناءات ّالمساكن ّمّ فتبدو ت تةّشّ عات

ّمّ  ّمعماري ة ّسّ ّستوحاةلعناصر ّالشكلي ّجّ من ّالمعجم ال ت
ّالتقليديّ  .ّ ّسيّ ّأنتجمم ا ّمعماري ا ّالمرجعيّ زخرفا اتّء
ّعّ.والتأويل ّالجليزّعلىّالجدرانّولكنّأيضا ّلىكأنّنجد
ّ.رفاتحت ىّالشّ قفّّواتّوالسّ األرضيّ 

ّيقع ّعلىّمّ أعّ ّستعمالاّكما ّزخارف ّأو ّتيجان، ّبدون دة
ّالجمعّ.فاتّالّتستخدمّأصالرّ حواجزّشّ  فيّنفسّّ,وقدّيتم 
ّالواجهة ّالمنقوشالزّ ّبين, ّالهندسي  ّعلىّّخرف

ّالزجاجي ةّّص ّالج ّالفتحات ّمع ّالحجارة ّعلى ّأو
ّّ...واآللومينيوم

 

 
 

ّ ّتعد ّت حّ لم ّالجمالي ة ّوالخشنّّيلّ القيم ّالقديم ّعلى
ّولكنّ ّ.ّالال معرتبطةّباألملسّّوأصبحتّمّ والتقريبي 

للبناءاتّالتقليدي ةّّة ّز ّيّ الم مّ ّالخارجيّ ّالمظهرّ ّبساطةّ ّكانّ مّ ف
ّ.ااّحقيقيّ خرفيّ اّزّ هيجانّ ّاليومّ ّدّ جّ نّ 

ّمثال ّمطير ّ,ببني ّّ ّالسَّقف  ذ ّلوحّ ّشكلّ ّالمساكني تَّخ 
ّمّ خّ  ّالقّ ي ّّائلّ رساني  ّاألخيرّغط يه ّهذا ّمن ّيجعل ّمم ا رميد

ّ.عنصراّزخرفي اّالّأكثرّفيّغيابّتام ّللهيكلّالخشبيّ 
 
 

 

ّغط يهّالقرميدمنّاالسمنتّيّ سقفّمائلّ
 

 

ّ:ّّينجّ ظهورّمعجمّمعماريّهّ 
ّأشكالّذوقرميدّللزينةّّ–حواجزّّ–رفاتّشّ ّ–اداتّضّ عّ 

.إلخّ,شك لمّ حاجزّمنّالحديدّالّ–ّوألوانّشت ى  

 
ّمع ّغيرّمألوفةألوانّّونوعي ةغريبّجمّمعماري 

ّ

 "أوداك"صور : المصدر 
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 مباني ذات معجم معمارّي يبتعد عنلنماذج 
 : األمثلة المحيطة والموجودة سابقا

 

 

 زخارفّمنقوشةّونوعي ةّكساءّمشرقي ة
 

 

ّدارّالشبابّبسليانةّعلىّهيئةّمعبدّيونانيّ 
 

ّسيكي ةّتشكيلةّألوانّفاتحةّوواجهةّمثل ثةّوبو ابةّكالاستعمالّ
 ذاتّأعمدةّإييوني ةّعندّالمدخل

 
 

 
 

 
 

 

ّد ّلمكاتبّبجندوبةعّ مبنىّمّ 
ّ(بوائكّوفتحاتّزجاجي ةّكبيرة)ةّساترةّهواج

 

 
 

ّوتقنيات ّتوزرّونفطةالمبانيّبتذك رناّبواجهاتّّمعجمّمعماري 
(ّ ّ(زخارفّّمنّاآلجرّالطيني 
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ّبالكافّالمركزيّ وقّالسّ 
ّو ةّبأنواعّشت ىّمنّالجليزكسّ الجدرانّالد اخلي ةّوالخارجي ةّمّ 

 

 

ياضةّوالتربيةّالبدني ةّبسليانةّ تقد مّصورةّاإلدارةّالجهوي ةّللشبابّوالر 
 حيطهابالكاملّمعّمّ ّمعماري ةّتقطعّ 

 

 

ّنوبرّبعينّدراهمالصّ ّفندق
 (النصفّاألو لّمنّالقرنّالعشرين)

 
 

 

 حديثةّمباني
 
 

 
 

ّاقتصرّاستعمالّالقرميدّعلىّ ّّالبحتتأثيرهّالشكلي 
ّمائلّّيعلىّلوحّخرسانّثب تمّ ّفهوّ

 طحظهرّباألساسّعلىّالسّ يل
 
 

 

ّبواسطةلفتحاتّإبرازّوحمايةّا
 ط حسّ بالقرميدّالمّ ّاةّ غطّ مّ ّال تّ ظّ 

 

ّ
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ّمّ  ّظهور ّمّ نالحظ ّوصّ نسّ حاوالت ّلّ جمة ّأنماطّيّ حّ تّ ارمة ين
ّبالشّ  ّالقديم ّالمعمار ّوأشكال ّالغربي  ّأفرزّمال ّمم ا التونسي 

ّّ.معماراّعقالني اّحديثا

ّعنّ ّتعملّهذهّراكّ والتّ ّاإللصاقفبعيدا ّللر موز، بّالعشوائي 
ّالرّ المّ  ّعلى ّوالتّ حاوالت ّالبساطة ّإلى ّوالعقالني ةجوع .ّوازن
ّمعماريّ ّو ّعمل ّحصيلة ّاهتم واّهي ّومصم مين ّوحرفيي ن ين
ّاألشكالّ بتّ  ّالر غبةّجديد ّمع ّالسكني ة ّالحياة ّإلطار ّالزخرفي ة

ّ.والعالميّ الخيوطّالر ابطةّبينّالمحل يّّجّ سّ فيّإعادةّنّ 

ّالحقاّ ّهيّالمشاريعّالتيّسنقد مها ّفيّيّتتَّوالتّ ّ,فعديدة خذ
عنّبوضوحّتكشفّجهيزاتّتعليمي ةّغالبهاّشكلّمساكنّوت

ّمعّ ّالمعماري ة ّاألشكال ّفي ّالبساطة ّعلى ّوبحث حرص
فاهي ةّالحديثةّوالنماذجّالتقليدي ةّالجمع ىّوتشهدّعلّ.بينّالر 

ّّو ّمدارس ّعد ة ّبالجهة ّالجديد ه ّالتوج  ّثانوي ةّهذا معاهد
ّ.ّلياومعاهدّعّ 

ّالتّ ّلكنّ  ّفي ّباألساس ّتكمن ّالمحليّ الصعوبة ّبين ّوفيق
ّّو ّأشكالّمّ والوطني  ّعلىّهيئة ّبينها ّوالجمع عاصرةّالعالمي 

ّ.المعماري ةأصلي ةّللثقافةّّو

 األحجام  ب فيناس  االندماج من خالل التّ 
 : واألشكال واأللوان

ّّمعهدهيكلّال .ّأ ّ:بعينّدراهمّّ"خميرّ"الثانوي 

ّمّ  ّألهمي تهنتحد ث ّنظرا ّالمعهد ّهذا ّعن ّجد دا ّّحيث. تم 
ّالتّ  ّاناسّ اعتماد ّبين ّب ّلخلقّألشكال ّواأللوان واألحجام

ّالموجود ّمع ّتواصل ّف. ّّ,المبنىن س ج  ّالتيّبفضل الفتحات
ّّ.حيطهوطيدةّمعّمّ ّعالقاتّ ,ّتخلل هتّ 

 

ّ"خميــر"ّالثانويّمعهدالّ–مشهدّعامّ

ّ:ةّمعّموقعهاّغممتناّسكني ةعمارةّمثالّل .ّب

ّأحجامّتعل قي ّذات ّبفيال  ّمّ مّ ّاألمر ّوفتحات تناسقةّتناسبة
ّغرارّمّ عّ تّ اسّ  ّعلى ّمحلي ة ّطبيعي ة ّبناء ّمواد ّبنائها ّفي لت

ّالخشب .ّ ّالمسكن ّتّ فيبدو ّبفضلّّواصلّ في ّالخارج مع
ّ.ماءت جهةّنحوّالسّ هّالمّ ت ّنّ خّ دّ حيطةّبهّومّ هّالمّ فاتّ رّ شّ 

 بعينّدراهمّمبنى

ّبب ّاألمر ّّويتعل ق ّدراهم ّعين ّبين ّما ّيقع ّحديث بنيّناء
ّالمّ مثّ ي ّّ.مطير ّلالنسجام ّآخر ّنموذجا ّالموقعفَّّوّ ل ّمع ّق
ّالتّ اّبفضل ّحترام ّاألحجام ّبين ّالت امالتَّّوناسق فيّّحك م

ّ.استخدامّموادّالبناءّالمحلي ة
 

 

 يقعّماّبينّعينّدراهمّّوبنيّمطير"ّش ال يه"
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ّ"ّ:شمتو"متحفّمثالّ .ّج

ّالمّ  تحفّعلىّالواجهةّالنوميدي ةّالمبني ةّبواسطةّحافظّهذا
ّ.حجارةّرخامي ة

ّ

 
ّ"شمتو"فّحمتّمثال

 متحف .2 مسار الزيارة. 1 والفترة النوميدّية  ياجيولوج. 2
 بوابة المعبد النوميدّي وشرفة  توّفر رؤية عامةّ .2

 "سيميتوس"المستعمرة الرومانّية . 5  مكتب االرشادات. 6 رخام شمتو. 7
 

ّ:ّالمتحف مثال
ّّ:المفتاحّ
 الدائريّ ّالمبنى .1
 التاريخّّفترةّماّقبلّوّ"جيولوجيا"قاعةّعرضّ .2
 شرفّعلىّمشهدّعامصحنّوسقفّيّ  .3
 "الر خامّ"ّقاعةّعرضّ .4
وماني ةّالمّ "ّعرضّقاعةّ .5  "ستعمرةّالر 
 فضاءّاالرشاداتّوقاعةّمطالعة .6

 
 

ّ:(ّسليانة)"ّىكسّر"متحفّمثالّ .ّد

ّالمعهدّ ّإشراف ّتحت ّكسرى ّمتحف نشاء ّوا  ّتصميم تم 
ّفي ّبهدفّاالندماج ّوذلك ّللتراث ّّياقالسّ ّالوطني  البربري 

ّالبرج) ّمدينة ّالمبنىّ( ّأغلب ّإنشاء ّفي ّالحجارة باستخدام
ّ.ضاءةّبفضلّالفتحاتّالزجاجي ةوباعتمادّفضاءاتّمّ 

ّ

ّ

ّ

 
 

 

 

 

 

 

ّموقعّالمتحف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ّ"ّىكسّر"لمتحفّّةّوداخلي ةّهدّخارجيّ امش
ّةالبيزنطيّ ّستندّلألسوارالمّ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INالمعهد الوطنّي للتراث .المصدر 
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 "متحف كسرى"  جر  د  وم  اإلستقبال ،  فضاء: مشاهد داخلّية 

 
                

 مكتب          

 

 

     

 قــاعة العرض     المدرج    

 

 

 

 

 

 

 منحدر                    

 

 

م 061:  مساحة العرض -      قاعة عرض         قاعة عرض                          
2 

م 282: ابق األرضي  الط  مساحة  -             
2
 

م 028: ابق العلوي  الط  مساحة  -             
2
 

م 202: المساحة الجملي ة   -             
2  

 

 

 
 

        4م 482= ابق األرضّي  المساحة الجملّية للطّ               

 "كسرى " مثال متحف 
 INPالمعهد الوطنّي للتراث .المصدر 
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 :مقّدمة 

تشخيص لوضعّية  إعدادفي  الغاية من هذا الجزءتتمّثل 
ّي ابتداء المحافظة على التراث بجهة الشمال الغربّي التونس

 ومرورا بالمستوى التشريعّي والتكوينّي بالمستوى المؤّسساتّي 
 .راثوصوال إلى الموقف إزاء التّ و والمهارات 

تستدعي حماية ي للمناطق التّ  أّولي   د  ر  وسيقع تقديم ج  
 وم  ع  د  تصر م  خ  م   بأسلوبحافظة ي تتطّلب م  والمعالم التّ 

سّنى اّتخاذ المزيد من ت  ات حّتى ي  وصيّ بسلسلة من التّ 
 .راث المعمارّي بالجهةمان صيانة التّ ض  االجراءات ل  

 
 : مواقعالمعالم وال .1

الّتاريخ  منذمن األنماط المعمارّية  متنّوعةمجموعة نجد 
التطّور عبر الّتاريخ،  مراحلالبدائّي مرورا بمختلف 

 :وهي  ,فترة من هذه الفتراتب فارتبطت كّل مجموعة

 :ما قبل التاريخ فترة معمار . أ
 .قاليتّيةيمثال المجموعات الم -

 

 ة قيّ ة والبونيديّ يالنوم اريخ، الفترةمعمار فترة ما قبل التّ  . ب
 : ةالقرطاجيّ و 
 

 المعمار البربريّ  . ت
  "كسرى"مثال  -

 

ور أولى المراكز ه  وظ   قّي البربريّ ينالمعمار البو  . ث
 .العمرانّية

 جندوبة  :بشمتو ديّ يمعبد النومال -
 عاصمة( الكاف) (Cirta Regia) سيرتاريجيا -

 .ديةيالنوم (Regnum) "ومقنري"
 (القديمة)الفينيقّية " فاقا" بباجة (Vechia)" فيكيا" -

 

 لمدن الرومانية معمار ا . ج
دا على اه  لفترة الّرومانّية ش  ل اجعةالرّ المدن ت مّثل  -

تطّور العمارة والعمران في الفترات ما قبل الّرومانّية 
 .االسالميّ  حعاصرة للفتوالبيزنطّية وحّتى الم  

 

 

 

  :ةصون البيزنطيّ لح  معمار ا . ح
  وتبرسق ودّقة" اقعين تون"حصن 
 "هلديقونس"المعروفة بــ " بازيليك"(Hildeguns)  
 قصبة الكاف 
  ّةموقع ثق(Thugga)    دّقة بباجة 
  ريجيابوال"موقع "(Bulla Regia)   بجندوبة 
  ميتوسس"موقع"  (Smithus)ندوبةجب 
  مكتاريس"موقع " (Mactaris) بمكثر بسليانة 
 موستي" موقع"    (Musti)الكريب بسليانة 

 
 : ةالعموميّ  والمعالم المباني .2

مال الغربّي بالمعالم والمباني العمومّية منطقة الشّ  تزخر  
 :نذكر على سبيل المثالو . الغنّية بالتاريخ

 .الجامع الكبير بتستور -
 .ة ببني مطيرة الحاليّ البلديّ  -
     .بني مطير كنيسة -

 

 المعمار القديم  . أ
 .دّقة  (Forum) فوروم  -
  الريجياو ب  (Forum)فوروم   -

 

  ومانيةرّ ال الكابيتولمعابد و المباني   . ب
 الريجياو معبد أبولون بب -
 .معبد فينوس بالكاف -

 

 ةمسرح دقّ  . خ
 زدوجة رومانيةدّرجات م  سيرك وم   . د

 ةوماني بدقّ المسرح الرّ  -
 ةوماني بدقّ السيرك الرّ  -
  .وماني بعين تونقة بمجاز البابالمسرح الرّ  -

 

  "سكوال جوفانتيس"معهد الشباب  . ذ
 الحنايا الرومانية بالكاف  . ر
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 العمومّية امات الرومانيةالحمّ  . ز

 .ةبدقّ  (Cyclopes) سيكلوب اماتحمّ  -
 .ةبدقّ  اامات عين دورّ حمّ  -
 .مكثربجنوب الكبيرة للامات الحمّ  -
 الريجياو بب جوليا ماميا اماتحمّ  -

 

 "( بازيليك -كاتدرائّية)دار القوس، كنيسة   . س
 بمكثر" سانت بيار

 

 ومانية بالكافرّ ال البازيليك  . ش
 

 
 (الكاف) "دار القوس"كنيسة 

 
 مراحيض عمومّية بدّقة

  رومانيمعمار سكنّي   . ص
 (ريجيابوال) يدمسكن الصّ  -
 "أمفيتريت الكنز"مسكن  -
 مرنّي نموذج تخطيط ذومسكن  -

 

                
 األرضيّ  لطابقلمشهد              ّمع السكنيج  لم  ل مشهد       

 " مسكن الصيد"              " الصيد مسكن"         
 

 

   
  روماني، هنشير شط  مسكنمشهد ل       "الكنز أمفيتريت" مشهد لمسكن

  ، باجةةدجبّ  جبال غرة،          
 

مين المواقع والمعالم ث  من المهّم تحديد استراتيجّية حماية وت  
لّية ضمن الئحة مثيالمباني األكثر ت  األثرّية عبر إدراج 
 " شمتو"، مثل موقع وحّتى العالمّيةالتراث الوطنّية 

بوجود مقطع  األّول حيث يتمّيز الموقع "بوالريجيا"و
 .ضّيةر بالمساكن تحت األالثّاني رخامّي و 

 :ته صيان وجب ثريّ  تراث  : يفي معمار الرّ ال . ض

اهتمام الجهات الوطنّية والعالمّية المسؤولة عن حماية  وّجه  ت  
ركيز على المدن والمجموعات التراث المعمارّي نحو التّ 

ت الفضاءات الّريفّية محّل اهتمام ي  ق  ب  الحضرّية بينما 
  .عين على المحيطداف  الم  

المجموعات التاريخّية صيانة تعّلقة بالم  ات شكاليّ اإلومن بين 
. رى أصعبها حالّ تبدو مسألة الق   هاوتثمين اعليه محافظةالو 

من مباني ذات أحجام  القروّية التجّمعاتتتكّون هذه  حيث
نملك أن  فال .ووظائف محدودة عة وهيكلة بسيطةتواض  م  
نها بالمجموعات العمرانّية ذات الهيكلة المعّقدة والمكّونة قار  ن  

 .بعاد كبيرةأمن مباني ذات 

 ن باألساس في هذه الفوارق م  ك  ال ي  ك  ش  اإل لكنّ 
وائق ل العث  مّيز طبيعة القرية والتي ت  م  وهذه البساطة التي ت  

عملّية محافظة على الطابع الّرئيسّية التي تعترض كّل 
 .التاريخّي والجمالّي لمجموعة ريفّية ما

المعمارّي  هابتراث ر  خ  ف  ي لها أن ت  والتّ  ,فجهة الشمال الغربيّ 
وجب عليها أن  ,ريّ ض  الح  االستعمارّي و واألثرّي المدينّي و 

مساكن فتستحّق  .ا من مجهوداتها لتراثها الّريفيّ سم  ه ق  ج  و  ت  
الموجودة بجبال خمير وبالتّل العالي  ,الفاّلحين الصغيرة

 هاإيالئ   ,والظهرّية وسهول مجّردة وعلى مقربة من األودية
 . اينها الحق  م  ث  ت   وصة بهدفأهّمية مخص  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maison_tr%C3%A9sor_bulla_regia.jpg
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نشاط ت م ث ل الفالحة  الّي إنسان ع  فالقرية هي عبارة عن تجم  
لب غ  أ ل  ك  مت هيكلة القرية وش  م  ص   .بهاالقتصادّي الّرئيسّي 

فالمسكن ما هو إاّل عنصر  .شاطهذا النّ  ق  ف  و  مبانيها إذن 
 .من العناصر المكّونة للضيعة

غييرات الّطارئة في الّريفّي كيفّية تأثير التّ كن تاريخ السّ وي ب ي ن 
ستخدمة بإحداثها لتحّوالت في هيكلة قنيات الفالحّية الم  التّ 

ابتة بينما تبدو المباني ذات الوظيفة الثّ . القرية ومساكنها
 . كالمباني العمومّية غير معنّية بهذا التطّور

د   لكنّ  بالقرية ال يتمّثل في التوّسع العمراني  ق  أكبر تهديد ي ح 
 .نحو توحيد األنماط واألشكال وح  ن  في حّد ذاته بل في الج  

غييرات عميقة ومفاهيم ومبادئ حماية التراث تبدو قليلة فالتّ 
أقدم شكل للتجّمع اإلنسانّي  ,بال شكّ  ,فالقرية كانت. الفعالّية

لعب  حيث .شعبّيةلعمارة اللتعبير ت م ظ ه ر و منذ القدم ومحّل 
المحيط الطبيعّي دورا هاّما للغاية في استقرار اإلنسان 

ث ح  ب  فالقرب من األنهار كان م  . واختياراته عبر الّتاريخ
 .اإلنسان منذ العصر القديم

 والكاف " خمير"رتفعة بجبال الم   ع  اض  و  ثّم إّن الم  
األعداء  اء منم  ت  بدورها منذ القديم، ملجأ لالح   ,ت  ل  ث  وباجة م  

 .(فيضانات)والمخاطر الطبيعّية 

هذا النموذج االندماجي بوضوح في التراث  يظهرو 
يات أماكن مخصوصة م  س  فنجد ت  . ةهالمعمارّي الريفّي بالج

ى بجهة الشمال الغربّي للمشاهد الّريفّية والفضاءات ط  ع  ت  
 وا،راح، ر  حة، حوش، م  ّوار، بط  رة، د  ش  بالد، د  )المبنّية 

 ,وتتنّوع ما بين الجهات الجغرافّية للجبال ...(، دارةرّ مع  م  
ميات س  وهي ت   .غربا ,حدراتهانوسهول مجّردة وم  شماال 
 .قاليد القروّية القديمةلة عبر التّ تناق  توارثة وم  أماكن م  

 

 ّيز للتّل العاليم  المشهد الّريفي الم  

 

 

 ( زراعة الحبوب)األنشطة الفالحّية 
 وجندوبةخصوصا بباجة 

 (قةوادي زر  )ص لتربية الماشية  ص  خ  مثال لفضاء م  
 

 

  جبال خميرب( كوخ)رة م  مع  
 

, بتكوين التجّمعات السكنّيةاالجتماعّية تتحّكم العالقات و 
لمحيط ايرتبط نمط إنتاج اإلطار المبنّي بمكّونات بينما 

 .مواد ونباتات وحيوانات العديدة منالطبيعّي 
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 نفصلة بسهول مجردةومساكن م  ار وّ د  

 

 الجبلّية التونسّية  ةهريّ الظّ ب اتر ش  د  
 سليانة جهة

 

وعادة ما  (Gourbis) األكواخ ,اأساس ,رتفعاتالم  نجد ب
ونبتة  ّطاة بالقش  غ  الم   ةاألغصان والحجارة الجافّ ب تكون مبنّية

 .يسالد  
 

 
 

 ى بالقّش غطّ كوخ م  
 

 ,لةتواص  البناء الم   نتجت األشكال الحالّية عن إعادة
ل من بناءات التحو   تم  ف  ت عبر الوقت بناءات ثابتة ح  فأض  

من الّطوب واألغصان إلى استخدام بناء من اآلجر 
 .سّلحواالسمنت الم  

 

 
 

. هذا المشهد فيا ندمج  زء م  ج   ,منذ البداية ,تّثل  القرية م   لكنّ 
لق خ  فعبر األجيال العديدة حيط فارتبط االنسان بهذا الم  

كنولوجّي ستواه التّ فيها ما بين م   ق  ف  و   ة  ار  م  ا وع  ن  ك  ر س  و  وط  
 .بيعةقاليد والطّ والتّ 

 ا لالنسجام  اج  ت  جاءت ن   ,فضائّية ةدوح أّنهابما  ,القريةإذ أّن 
 تج  س  فن   .ع االنسانن  بين المشهد الطبيعّي وص   العميق  

جاءت نتاجا لعمل طويل  ,ا االنسجامه  وام  عالقات داخلّية ق  
وى الطبيعّية واالجتماعّية األمد ساهمت في تشكيله الق  

ه لتحسين إطار حياته ي  ع  ي واجهها االنسان في س  قنية التّ والتّ 
 ,بادراتهم   ل  في ج   ,ّيةع  ب  مع حرصه على البقاء في عالقة ت  

 :حالّيا هووح طر  ل الم  التساؤ   لكنّ  .مع الطبيعة وقوانينها

واهد من حافظـة على بعض الشّ الم   ,اليوم ,باإلمكانهل 
 ؟المعمــار الّريفّي بهــذه الجهــة 

العمارة الّريفّية بجهة الشمال الغربّي لنمط حياة تستجيب 
. دانّيةماء إلى المجموعة والّسعي نحو الفر  ت  يتداخل فيه االن  

ات بوظائفها وأشكالها وآلّياتها المعمارّية لحاجيّ فتستجيب 
 قتصادّية ا

أشكال التراث , طلقمن هذا الم ن   ,تبدوو  .واجتماعّية وثقافّية
 . زدوجةم   فعلة بردّ  رتبطة  الّريفّي المبني م  

جعّية ر  تعّلقة باالنتماء إلى مجموعة م  األولى م  رّدة الفعل 
 (.ضّيقةّسعة أو الم  و لة، العائلة الم  يعرش، قب)

ظام النّ بو  دينّيةات بمرجعيّ رتبطة م  فهي انية الثّ أّما رّدة الفعل 
 .االجتماعيّ 

بكونها مبنية  ,في أغلبها ,اليوم الحالّيةتّتسم البناءات ف  
فال تستجيب بذلك للقواعد . بصفة أحادّية من ق بل مالكها

وص عليها بمجّلة تهيئة المجال العمراني أو في أمثلة ص  ن  الم  
 . هيئة الرسمّية بالجهات المعنّيةالتّ 

فتشهد هذه األمكنة االجتماعّية الحديثة على نوع جديد من 
ر ّية"  . العمرانّية القديمةقاليد المعمارّية و مع التّ تقطع " الح ض 
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 ختّص في الجغرافيا م  ) "رشد الّشابيم  "وّضح ي  
 :في هذا الصدد ( والعمران

  علىتوّسطة بقات الم  تغّذى الطّ بينما ت  "
االنتماء للتراتبّية االجتماعّية فإّن الطبقات الشعبّية تتغّذى 

 الق يمب ارتباطهاعلى و على اندماجها في المجموعة 
 ( 27:2:02شابي ) ."ةخاصّ والفضاءات العمرانّية ال

ني هو عمل حافظة على هذه المبامكن أن نعتبر أّن الم  وي  
 ىمحاولة الحفاظ على أشكال إنتاج وب ن   سّيما فعال د  عق  م  

  .ع تجاوزهااجتماعية وق  

المحافظة  رر  ب  مكن أن ت  يوجد دوافع جديدة ي   ,ومع ذلك ,لكن
ّيةافة الق  على عناصر من الثق فنحن بحاجة لإلحساس . رو 

نية قحضارة ذات ت إطار بالقرب من هذه الثقافة، سّيما في
لسّكان توّفر ثّم إّنها قد بلغة مفهومة  خاطبنات   فهي .عـالية
تسارع سق الم  نّ لل م واز ن ارفيه وعنصرا زا للتّ ي  م  إطار م   الم دن

 .رّيةض  للحياة الح  

إلى إعادة توظيف جديدة  ل  التوص   ,نسبّيا ,فمن الّسهل
 .رى الفقيرةات الّراهنة للبناءات القديمة بالق  تستجيب للحاجيّ 

إلى المحافظة على عناصر معمارّية مكن التوّصل ومن الم  
ن فقدت وظيفتها االجتماعّية أو  .شعبّية بالقرية فحّتى وا 

شواهد ثقافّية  ل  ث  م  االنتاجّية القديمة فإّن هذه البناءات ت  
 .هاّمة

تة ت  ش  كتفي بالحفاظ على مباني م  نأن ال إذن المهّم  من
صيانة العمل على علينا ولكن  ,عبيوبقايا المعمار الشّ 

في إطارها الطبيعّي ( رةش  ّوار أو د  مثال د  )وعات كاملة مجم  
يتعّلق األمر إذن بالمحافظة  .سابقا عاشت فيهظهرت و التي 

على مجموعات ريفّية في محيطها الجغرافّي بنباتاتها 
  .تجّددةتواصلة وم  يشهد حياة م   ذي ال يزالحيطها الحّي الوم  

  المدن العتيقةات المتعّلقة بمعمار التوصيّ  .3
عّرضا وم  مال الغربّي هّشا يبدو التراث المعمارّي بالشّ 

ئة الحالة السيّ أهّمها عمره و : ذلك ألسباب عّدة و  .لالندثار
 .لهياكله ومبانيه، إلخ

الكوارث رائق و الح  و الّتجاهل و مّثل التدّخالت االنسانّية تكما 
 .دورها تهديدا لهذا اإلرثالطبيعّية ب  

 

حّتى التراث بالمتاحف والمعالم و الم تواجد راث الفّني ويبدو التّ 
 محلّ  أو بالمصانع ّيةمتاحف المنجمالمعروض بالالصناعّي 

 .التراث الّريفي الذي يبقى مجهوال بعكس تثمين

الحقول والغابات القرى و يعات و لكن مـاذا تمّثل هذه الضّ 
 ؟رّي ض  اإلنسان الح  لدى 

ون في ب  غ  ر  والحضرّيين اّلذين ي  اليوم عدد الّريفيّين يتزايد 
وق باقتصاد السّ  د  د  ه  حافظة على اإلرث الّريفّي الم  الم  
 . المجتمع المعاصرم تطّلبات و 

 وكيف ولماذا سنقوم بذلك؟ ؟فظتحنإذا بماذا 

 موروثبصعوبة إحياء  راثحول التّ  ل  د  طدم الج  ص  غالبا ما ي  
في محيط اجتماعّي واقتصادّي يبدو في قطيعة تاّمة مع  ما
 . ي أنشأته في األصلروف التّ الظّ 

بينها قد  الموازنة وفيق بين أمور يتعّذرفالعمل على التّ 
 جّددينم  كون نأن  ,إذن ,تطّلب األمري   .ر ةهّمة و ع  صبح م  ي  

ين ع  ب  ش  ت  حترمين للمحيط وم  ين وم  ن  ر  وم  تحين ف  ن  وخاّلقين وم  
لمستقبل وهو تمرين ل تطّلعينم  , في اآلن ذاته ,لكنبالماضي 

 .ةط  ق  س  ى منه الحلول الم  ن  ث  ت  س  ت   جب أني وبحث

بها  اكّل المقترحات مرّحب ,في مجال التصّرف في التراثو 
  .بعين االعتبار ذ  خ  جب أن ت ؤ  يو . جّيدة د  ع  كّل المبادرات ت  و 

تحت  بادراتقترحات والم  نسيق بين هذه الم  وقد وقع التّ 
ّدد االختصاصات ع  ت  عمل فريق م   حيث". فوت"معهد  إشراف

من الشمال  الخبراء التونسيّين واأللمان على ثالثة مواقع نم
 ".عين تونقة"وتستور و" موستي: "هي الغربّي التونسّي، و 

ي تهدف إلى وصيات التّ ل إلى مجموعة من التّ وتّم التوص  
  .يهوالمحافظة علارّي الّتونسّي التراث المعمصيانة 

إمكانّية  وصيات هووقد كان الهدف األكبر من هذه التّ 
فهي . نوع من المشاريع التراثّية بتونس أيّ بيقها على ط  ت  

ستند على منهج وتشخيص ي  عّمقة عبارة عن دراسة دقيقة وم  
ويعتمد المشروع على  .نميةراث والتّ بين التّ  مع  ج  ي  دوج ز  م  
إعداد  بهدفواأللمان بادل بين الخبراء التونسّيين التّ 



لشمال الغربــي التونســيا لجهة الخصوصيات المعمــارّية   

 - 626   -"أوداك" مكتب دراسات

ه   هوتثمينالتراث المعمارّي ات لصيانة توصيّ  الحقا ت و ج 
 .للوزارات المعنّية

 

ترن التراث المعمارّي الحظ هؤالء الخبراء أّنه غالبا ما اق  و 
عندما يتعّلق األمر بمشاريع تهيئة  ,سّيما ,بعراقيل وعقبات

 .بعد الثورة سّيماشغال العمومّية المجال واأل

على التراث المعمارّي بالمحافظة  الم تعّلقةهذه العراقيل  ن  ك  ل  
ولكن أيضا  رامة  شديد الصّ  ريع  تش  ال ترجع فقط ل   هوتثمين

 .شترك ما بين الخبراء والمواطنينفي العمل الم   ص  ق  ن  ل  

 ع  م  شترك ج  م   مل  مح ع  س   27:2ففي شهر مارس من عام 
معمار وآثار : خبراء تونسّيين وألمان من اختصاصات عّدة 

 وتاريخ 
ع مّثلي الم جتمبداع فّني وسياحة باإلضافة إلى م  ا  وتصميم و 

صال لالتّ  ّطط  خ  بتحديد م   ,المدنّي والسياسة المحلّية
  .ف في التراث المعماريّ صر  والت  

 مع الوضعّية االقتصادّية  يتالءم   خّطط  وهو م  
على  ,أّوال ,أكيدفتّم التّ . اهنة بالبالدوالسياسّية واالجتماعّية الرّ 

م ثقافة ل  ع  ت   هدفهي تربوّي وبيداغوجّي مش  أهمّية إرساء ت  
حّليّين من بين الم   ّكانجب أن يتّم اعتبار الس  يف .راثالتّ 

من كّل التدّخالت على  ل  و  نتفعين األ  والم  ّين يالفاعلين الّرئيس
د د  مدىحيث . التراث المعماريّ  رة على د  انخراطهم الق   ي ح 
 القراراتّكن م  ت  س  و . ندمجة بالمنطقةنمية الم  المشاركة في التّ 

راسة من األمل في تحقيق ّتخذة في إطار هذه الدّ الجديدة الم  
ك م ة جّيدة و   .ح 

روفة جّيدا وقليلة الغير مع, ل ت ث م ين منطقة الّشمال الغربي
 :الية التّ  المستويات  على  هّم العمل  من الم  , الزّوار

 :ستوى المؤّسساتّي الم  

ات دن العتيقة بالكاف وباجة وتستور على جمعيّ تشتمل الم  
 ّيةالّرغم من محدودعلى   وهي (.A.S.M)صيانة المدينة 

 س  يس  حيث تعمل على تح  . نشيطةو  فإّنها فاعلة هاإمكانّيات
 م  ظ  ع   لكنّ  .تهصيانضرورة و الّتراث أي العام بأهمّية الرّ 
من  ّدان  ح  تخّصص ي  في عناصر الفريق الم   قص  هّمة والنّ الم  

 .حافظةدون إرساء استراتيجّية شاملة للم   ول  تدّخالتها مّما يح  

 

 

 

 :ستوى التشريعّي الم  

في  ةتمّثل، م  ةتكاملم   ةتشريعيّ  مجموعةّتع البالد التونسّية بم  ت  ت  
نسيق بالتّ  ,أن توّفر ي من المفروضالتّ  ,التراثحماية مجّلة 

راقيل عّدة ع   لكنّ . الاّلزمة آلّيات الحماية ,عميرمع مجّلة التّ 
رورا ، م  حّين  م   عقاري   جل  ابتداء من غياب س   ,بقى قائمة  ت  
المادّية واإلطار اإلدارّي القادر على  ات  اإلمكانيّ  نقص  ب  

 . وافقة على أمثلة الحماية المخصوصةالم  

 من المعالم كان محل   اعدد هّم اإلشارة إلى أنّ لكن من الم  
أكثر  وّجهة  وقد كانت هذه اإلجراءات م   .ترتيب وحماية

يب، وذلك باقتناء العقارات من طرف ت  للحماية منها للتر  
 .ولةالدّ 

المطروح يتمّثل  ؤالوالبلدّيات فإّن الس   أّما فيما يهّم الخواّص 
تغيير الواجهات  مبانيها دونترميم و القرى في كيفّية تحديث 

كّلما تعّلق األمر عّدة قوانين نفسها تفرض ف. واألنهج
 .رميمبالتّ 

يوجد قانون يسمح بإمكانّية  ,مثال ,على الصعيد الوطنيّ 
 العمرانّي والطبيعيّ مناطق حماية التراث المعمارّي و  خلق

(Z.P.P.A.U.P)  

كّونة من لجنة في مستوى البلدّيات م   ث  ع  كما يمكن ب  
كّراس  د  ع  لها أن ت   ,المنتخبين ومن المعمارّيين المحّليّين

القرية المعنّية منطقة حماية ويمكن أن يتّم اعتبار .  1شروط
 (Z.P.P.A.U.P)طبيعّي و  تراث معمارّي وعمرانيّ 

سواء كان ذلك  ,القريةب بادر بترميماتي  من س   ل  ك   وعلى
حترم نوعّية أن ي على مستوى المباني العمومّية أو الخاّصة

 .ات المنصوص عليهاقف وكّل الخصوصيّ السّ 
                                                           

تتعّدد المواد المستعملة قديما في البناء بالمنطقة وتتمّثل فيما كان  1
فقد تعّلم اإلنسان على مّر العصور . يجده البّناؤون على عين المكان

كيما للمواد وفق ما يرمي إليه  . عزل تهوئة، صالبة، راحة: استخداما ح 
طار النوافذ وألوان الم الط من مكان إلفت ى آخر ختلف هيئة الجدران وا 

أن , للبناء اليوم, ووجب. صااوعلى مسافات متقاربة مّما أفرز طابعا خ
نعمل على درس ما هو موجود بالمكان اّلذي ننوي اإلنشاء به بتمّعن 
وأن نبحث عن المواد القديمة أو المعاصرة الّتي من شأنها أن ت الئم 

 .المكان حّتى إذا تعّلق األمر بعمارة عصرّية
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من مساحات  ,وعددهم كبير ,وّسع الفاّلحون حيث
سطبالتبحاجة لمخازن كانوا  فقد ,ضيعاتهم الئمة م   وا 

إضافة مباني من مواد  لكنّ . لظروف الفالحة العصرّية
  .الّريفي بالمشهدفي حاالت عّدة  تضرّ أاصطناعّية 

 اقترح حيث ,وع من المبانيادى إنشاء هذا النّ لنا أن نتفو 
لوال باستخدام مواد بناء تقليدّية أو مواد ستثمرين ح  بعض الم  

 .ولصّنعة ذات مظهر مقب  م  

مبنى جديد وسط  دماجإالعمل على  الضروريهل من  لكن
 ؟بإضفاء طابع قديم عليهمحيطه 

 : على صعيد المهارات

 التراث تكوين  حماية صادقة على مجّلة صاحب الم  
فعلى صعيد المهارات، انطلق  .ختّصين في مجال التراثلم  

في حملة  ,نينمنذ عشرات السّ  ,المعهد الوطنّي للتراث
والتدّخل على التراث وذلك بتكوين العّمال في  رميمحقيقّية للتّ 

 .مجاالت عّدة من فّن البناء

قص في اليد العاملة ال بّد من اإلشارة إلى النّ  ,لكن
حيث  .بدا واضحا خالل السنوات األخيرةذي الالمختّصة و 

 .قاعدلى التّ عجيل كامل  إلى إحالةيرجع 

مكينهم ت  راث و التّ ّصين في ت  خ  بادرة بتكوين م  الم  إذن من المهّم 
هّم وكذلك من الم   .مع انفتاح على الخواص ممّيزمن وضع 

في  نشطوني   باشرينشّغلين م  ركيز على ضرورة تكوين م  التّ 
الحجارة والخشب والّرخام والجبس  كميادينمجال التراث 

 .والبناء التقليدّي والبناءات العمومّية

مال الشّ  صيانة الخصوصّيات المعمارّية بجهةحيث تمّثل 
شترك م   ل  م  ع   ع  ض  و  الغربّي قيمة تراثّية وجب أن تكون م  

 .ط العمومّيةل  ني والمهنيّين والس  ديجمع بين المجتمع الم

نمية لتّ لنقطة إسناد : المحافظة على التراث  .4
 المحلّية

اليوم واعين  أصبح سّكان بلدّيات منطقة الشمال الغربيّ 
ّيزات م  أّن لمحيطهم هذا م  ركين د  وم  امتالكهم تراثا وهوّية ب

 يمة هذا ق ,لمّدة طويلةو , لم يدرك القروّيون حيث. ذات قيمة
 

 
 

 ء فيمن بعد العنا ,عوافالتراث فاحتقروا األرياف التي لم ينت
 .خول محدودد  م  إاّل ب   ,خدمتها

فهجروا  ,لديهمما يتعّلق بالمدينة يبدو أفضل  كان كلّ 
أدركوا أّن لهم  ,أّما اليوم. وتركوا أراضيهم ةمساكنهم القديم

 ,ا لذلكع  ب  ت   ,فظهرت. مزارعهمم و اه  ر  أن يواصلوا العيش في ق  
 : جديدة وم لّحةتساؤالت 

شأ مساكن جديدة ن  ستعملة وت  ر المباني الغير م  ج  ه  ت  س   هل
 ؟وفق أهواء كّل شخص 

ّية وترك ح  ب  خّلي عن األنشطة الفالحّية األقّل ر  هل وجب الت  
 ؟بورا  يضااألر 

 للفاّلحين ل  خ  ل د  م  ك  العمل على محاولة توفير م   ,و بالعكسأ
 ؟ في إطار حياة عصريّ 

دد كيف لنا أن نتحّكم في وصول طبقة من القروّيين الج  
دماجها لما فيه مصلحة المجموعة ؟  وا 

تسمح  من شأنها أن حلّي هي التيع م  و  ط  إّن إرساء سياسة ت  
السّكان في تثمين يرغب حيث . باستعادة التحّكم بالوضعّية
 .واصلة العيشة حّتى يتسّنى لهم م  كّل المجاالت االقتصاديّ 

نتجين المحّليين الم   ة  ي  ع  م  ب   في هذا االتجاهاعّيا م  ّركوا ج  قد تح  ف
 (.الغرفة الفالحّيةو نقابات وال

مكانّية إثا عن ح  وقد شاركت في هذه الحركة عّدة جمعيات ب  
قطاعات الهتّمة بات الم  ما الجمعيّ سيّ  ,نميةتحقيق التّ 

الّدولة أن فعلى . سياحّيةالثقافّية و الجتماعّية و االقتصادّية و اال
ع هذه ج  ش  ن ت  أو حّث على تهيئة المجال بع سياسات تتتّ 
 .مويالت الاّلزمةصيص التّ خ  ت  بادرات ب  الم  

العمل التراثّي على الجانب التقنّي بل يتعّلق ال يقتصر ف
وفكر يستند إلى خصائص الموجود  ذهنّيةاألمر بحالة 

 .قبل اّتخاذ القرار بتدعيمه أو إزالتهوحالته 

 يه  ض  ت  ق  بما ت  راث التّ  ف  ر  ع  ي  " : "ندري شاستالأ"يقول 
في  ,مّثلي   ه  فقدان   لكنّ  ,يات  ح  عليه من ت ض   الم حافظة  
 ..."األكبر   ضحية  التّ , الحقيقة
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