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مقتظف من اخلطاب امللكي ال�سامي

الزيارة امللكية لوجدة بتاريخ 18 مار�س 2003

جت�سيـدا لعـنايـتـنا الـ�سامـية بهـذه الـمنطقة، ذات الإمكانات الهامة والـموؤهالت 

قـررنـا  فـقـد  الـعـمـل،  فـي  والـجـديـة  الـقـوية،  بــالإرادة  الـمتـمـيـزة  الب�سـرية، 

الـ�ســرقـيـة، مـرتـكـزة عـلـى مـحـاور  الـجـهـة  لـتـنـمـيـة  اتـخـاذ مـبـادرة مـلـكـيـة 

اأربـعـة تـهـدف اإلـى تـحـفـيـز ال�سـتـثـمار والـمـقـاولت الـ�سـغـرى والـمـتـو�سـطـة 

الأولـويـة  واإعـطـاء  الأ�سـا�سـيـة،  بـالـتـجـهـيـزات  الـجـهـة  وتـزويـد  للـ�سـبـاب، 

والـتـاأهـيـل  بـالـتـربـيـة  الـنـهـو�س  عـن  فـ�سـال  هـامـة،  اقـتـ�سـاديـة  لـمـ�سـاريـع 

والـتـقـيـيـم،  والـمـتـابـعـة  للـتـمـويـل  اآلـيـات  مـعـتـمـديـن  الـتـ�سـامـن،  وتـفـعـيـل 

فـي الـتـفـعـيـل الـمـلـمـو�س لـمـبـادرتـنـا.

«

«
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ا�ستهالل

ي�سهد هذا املوؤلف على الهتمام املحلي والوطني والدويل الذي يحيط بفجيج.  ويعترب بالن�سبة لوكالة 

اجلهة ال�رشقية، اإحدى الإجنازات التي تندرج �سواء يف مهمتها ال�سمولية يف جمال التنمية القت�سادية 

والجتماعية امل�ستدامة للجهة، اأو �سمن برنامج اإعادة تاأهيل جمموع مدن اجلهة ال�رشقية، واأي�سا �سمن 

الربنامج املخ�س�س للمدن والواحات، والتي يبدو اأن و�سع ت�سميم للت�سبيك لفائدتها قد اأ�سبح يفر�س نف�سه 

باإحلاح كمفتاح للم�ستقبل.

يف البداية، كان يبدو اأن املقاربة والتفكري ينبغي اأن ينطلقا من عمل جامعي، واأعمال لطلبة موؤطرين جيدا 

من طرف جامعة �سييتي - ب�سكارا. اإل اأن النخراط القوي للتعاون الإيطايل ووكالة اجلهة ال�رشقية قوت 

ب�سدة الطموحات التي كانت متقا�سمة مع بلدية فجيج، التي لعبت دورا اأ�سا�سيا يف هذا العمل.

وقد ا�ستحقت جمموعة الأبحاث والأفكار والقرتاحات اأن تكون مو�سوع ن�رش يف هذه املرحلة، وهي و�سيلة 

منا�سبة ملنحها التعميم والنت�سار املطلوبني. وتوفر جملة Oriental.ma هذا الإطار، وخا�سة يف عدديها 

اخلا�سني، وتفخر با�ستقبال هذه الأعمال.
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EDITORIAL
افــتـــتـــاحـــيـــة
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Figuig tells the story of a part of saharan life in Morocco, cen-
tury after century. Figuig is a masterpiece of human ingenuity 
where sophisticated skills and dispositions have nurtured the 
development of a certain set of unique civilizational charac-
teristics that have made this beautiful yet fragile landscape 
an essential link in a complex system of multiple exchanges.
Figuig was planning and working towards self-sufficiency, yet 
managed to create and enrich its complementarities, taking 
place in a vast network of oasis cities, from the Moroccan 
Merzouga or Tata to the distant Timbuktu.

Figuig fascinates people even today as its heritage still tells 
this exceptional tale. It is a beautiful subject to study, to work 
on, to reflect upon, a subject of which the Italian cooperation 
has progressively uncovered its richness: as the knowledge 
grew, so did the affect.Our Italian partners have fallen into 
a love trap: they have become incurably passionate about 
Figuig as evidenced by the written works gathered here. 
However, local authorities and Mediterranean transalpines 
from abroad have a common goal: renewal and vitality for the 
city of Figuig does not mean turning it into an eco museum.

Figuig: 
change 

for continuity

حممد مباركي

مدير عام

 وكالة اجلهة

ال�رشقية

كـــيـــف تـــتـــغـــيـــر فـــجـــيـــج 

لــكــي تــبــقى

فــجــــــــيـــــج

حتكي فجيج جزءا من احلياة ال�سحراوية للمغرب، قرونا بعد قرون. 

فجيج، التي تعترب جوهرة الذكاء الب�رشي، حيث املهارات واآداب ال�سلوك 

الدقيقة، مكنت من بروز خا�سيات ح�سارية متميزة جدا، جعلت 

من هذا الإطار اجلميل مع ه�سا�سته، حلقة اأ�سا�سية يف منظومة معقدة 

من املبادلت املتعددة.

لقد كانت فجيج تفكر وتعمل يف اإطار اكتفائها الذاتي، لكنها كانت 

تخلق وتغني تكامالتها، املعا�سة �سمن �سبكة وا�سعة من املدن 

الواحات، انطالقا من الواحات املغربية ملرزوكة اأو طاطا اإىل واحة 

تومبوكتو البعيدة.

فجيج مازالت تبهر اليوم، لأن تراثها ما زال يحكي هذا التاريخ 

ال�ستثنائي. وهو مو�سوع جميل للدرا�سة، والعمل والتفكري، 

َعِمل التعاون الإيطايل على ا�ستجالء غناه تدريجيا : وكلما ازدادت 

املعرفة ا�ستقرت العاطفة. وقد ا�ست�سلم �رشكائنا الإيطاليون للعبة 

الع�سق. واأ�سابهم هوى فجيج، وا�سهاماتهم املكتوبة املجموعة 

هنا تدل على اأن ل عالج يداويهم. بيد اأن الهيئات املحلية وكذا 

�سداقاتنا يف اجلهة الأخرى من املتو�سط لها وعي م�سرتك : 

متكني فجيج من احلياة واإحياء فجيج ل يعني اأن جنعل منها 

متحفا اإيكولوجيا.

ومن ثم، فاإن مقاربة التنمية امل�ستدامة التي اأرادها �ساحب اجلاللة، 

ن�رشه اللـه، التي تن�ساف اإىل تدابري  ميثاق البيئة وبلورة »اجلهوية 

املتقدمة«، حتدد بو�سوح ال�رشوط املنا�سبة لربوز ف�ساء وا�سع للواحات 

التي ينبغي احلفاظ عليها وتنميتها. و�سيكون ذلك ثمرة جمهود طبيعي، 

ين�سجه ال�سخاء والت�سامن، وهي قيم واحتية عريقة ورا�سخة. واإعادة 

العتبار للرتاث، واحلفاظ عليه مل�سلحة امل�ستقبل، نابع من ذلك. 

وعلينا اأن نعترب باأن الرتاث ي�سكل جمموعة من�سجمة، ومتكاملة، 

وبالتايل مثرية لالهتمام.

افــتــتــاحــيــــــة
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As such, the sustainable development approach targeted 
by His Majesty the King, may God assist him, in conjunction 
with the resolutions of the Charter for the Environment and 
the perspective of “advanced regionalization” has created 
conditions which are favorable to the emergence of a vast 
space of oases to be preserved and developed.
It will be the result of a natural effort, weaving together 
generosity and solidarity, ancestral oasis values that are alive 
and well today. The result is the rehabilitation of its heritage 
and its preservation for the future. A multifaceted heritage that 
forms a coherent, synergistic and infinitely seductive whole.

Discovery tourism, for a curious and educated clientele 
seeking encounters with other cultures, seems to be an 
economic engine that is respectful of sites and populations, 
capable of generating welcoming activities and services to 
fuel the local economy. Maintaining the population in the area 
by offering new perspectives is a key factor. Prerequisite: 
the development of local resources and a well promoted, 
marketable offer.

We see how local products, culinary arts and even traditio-
nal medicines can one day find themselves on shelves in 
specialized boutiques, in tourist resorts or rural inns, or even 
supermarkets. These are controlled channels. More difficult 
and delicate is the path for rehabilitating and developing the 
patrimonial buildings. Rehabilitating entails giving a building a 
function when it no longer had any purpose or had maintai-
ned its old use by default, for lack of any alternative.

Success will come by capitalizing and sharing know-how. 
Stimulating new sectors, in terms of materials and specia-
lized companies, will create conditions that are susceptible 
to stopping the destruction of buildings. Success imposes 
a path where the history of each building is included, taking 
into account its initial purpose and the technologies used. It is 
then possible to consider taking action using only appropriate 
materials and techniques, in order to create a new function 
which obviously fits in with the sustainable economic deve-
lopment plans of the city. However for that to happen, we 
must embark on a patient yet resolute pedagogical path with 
the “Figuiguis”, re-teaching Figuig to its inhabitants.

Thus, there is consistency between the sectoral approaches 
and the global vision, sources of a coordinated action and the 
foundation of a true oasis strategy. This consistency will rely 
on the expected growth of a selective tourism, a so-called 
“niche tourisms” with, according to experts, greater yields 
than mass market tourism. The Oriental Agency supports this 
project which fits its own approaches and processes at all le-
vels. As such, the classification of Figuig as a World Heritage 
site is quite possible, even if it obviously requires a great deal 
of effort, discipline, citizenship, a sense of general interest, 
and the dynamics of development being reconciled with the 
preservation of heritage.

Considered on its own or as a link in the network of pre-saha-
ran Moroccan cities, Figuig is patiently building its sustainable 
economic revival. The authors’ contributions are a testimony 
to their patient, methodical work and will bring decisive 
content to the table. They should be thanked.
It was worthwhile to give their work the audience and reach it 
deserves.

ال�سياحة ال�ستك�سافية، لفائدة زبائن �سغوفني ومثقفني، يهمهم اللتقاء 

بثقافات اأخرى، تعترب حمركًا اقت�ساديًا يحرتم املواقع وال�سكان، 

مبقدوره اأن يدر اأن�سطة ا�ستقبال وخدمات من �ساأنها اأن تغدي القت�ساد 

املحلي. ويف نهاية املطاف، تثبيت ال�ساكنة مبنح اآفاق جديدة. وال�رشط 

الذي ل منا�س منه يتمثل يف تثمني املوارد املحلية يف �سورة عر�س 

قابل للت�سويق ومروج له ب�سكل جيد.

ونحن نرى جيدا كيف اأن املنتجات املحلية، وفنون الطبخ وحتى 

الو�سفات العالجية التقليدية، ميكن، يف يوم من الأيام، اأن حتتل رفوف 

املتاجر املخت�سة، وتتوفر يف املحطات ال�سياحية اأو املاآوي القروية، 

وحتى يف اأ�سواق التوزيع الكربى. اإنها �سال�سل متحكم فيها. 

اإل اأن ما يتطلب دقة اأكرث هي ال�سبيل الذي ينبغي اإتباعه لإعادة 

العتبار للرتاث املبني. الذي هو اأول منح اعتبار لبناء مل يعد له اعتبار، 

اأو يحتفظ به بديهيًا، يف غياب بدائل.

وميكن اأن نبلغ ذلك عرب جتميع وتوحيد املهارات. و�سيمكن حتفيز 

ال�سال�سل اجلديدة للمواد واملقاولت املتخ�س�سة من خلق ال�رشوط 

التي بو�سعها اإيقاف تدمري الرتاث املبني. ويفر�س النجاح �سلك طريق 

ُيفهم عربها تاريخ كل بناء، ومنه غايته الأولوية والتكنولوجيات 

امل�ستعملة. وميكننا حينها التفكري يف التدخل يف البناء، فقط بالتقنيات 

واملواد املنا�سبة من اأجل اإعادة اعتبار يندرج طبعا يف م�رشوع التنمية 

القت�سادية امل�ستدامة للمدينة. اإل اأنه ينبغي من اأجل ذلك اإتباع م�سار 

بيداغوجي يتميز بال�سرب وال�ستمرارية، باجتاه الفجيجيني، واإعادة 

تلقني فجيج ل�ساكنتها من جديد.

فهناك اإذا ترابطات قوية بني امل�ساعي القطاعية والنظرة ال�سمولية : 

اأ�س�س تدخل من�سق و اإ�سرتاتيجية حقيقية واحاتية. و�ستعتمد هذه 

الإ�سرتاتيجية على النه�سة املرتقبة ل�سياحة انتقائية، اأحد الأنواع 

ال�سهرية »لل�سياحة النوعية« الأكرث نفعا من الأ�سواق الكمية، على حد 

قول اخلرباء. ووكالة اجلهة ال�رشقية تدعم هذا امل�رشوع الذي يلتقي 

متاما مع مقارباتها وم�ساعيها. وهكذا، فاإن ت�سنيف فجيج �سمن 

الرتاث العاملي لالإن�سانية �سبه موؤكد، حتى لو تطلب، طبعا، الكثري من 

املجهود، والن�سباط، واملواطنة، ونكران الذات، حيث اأن دينامية 

التنمية اجلارية تتما�سى مع املحافظة على القيمة الرتاثية.

و�سواء فكرنا يف فجيج على م�ستواها اأو نظرنا اإليها كحلقة من �سبكة 

مدن ما قبل ال�سحراء، فاإن هذه املدينة تبني ب�سرب قواعد انطالق 

اقت�سادها امل�ستدام. واإن العمل املتاأين واملنهجي للموؤلفني والذي 

يت�سح ب�سكل ملخ�س عرب اإ�سهاماتهم، �سوف يحمل م�سمونا حا�سما. 

فليتلقوا عبارات �سكرنا وامتناننا. 

وقد كان من الالئق اإحاطة هذا العمل بالتعميم امل�ستحق.

افــتــتــاحــيــــــة
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مــــن اأجـــــل الإعــتــراف

بــتـــراث الـواحــــة

وقـــــ�ســــــور 

فـجــــيــــــــج

M
Gathering and 
offering of dates

Morocco is rich in secular 
traditions in terms of architecture 
and urban and cultural heritage. 
They have continuously been 
diversified, enriched by numerous 
contributions over time. This heritage 
reflects diversity in terms of form, 
geographical location, materials, 
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ر�صومات �صخرية، ومعارف 

حملية، تدل على �أن فجيج 

�رتوت على مر �حلقب من 

�لعبقرية �لإن�صانية.  وقد 

ظلت �ملمار�صات �حلا�صمة 

و�لكفاء�ت  �حليوية تابثة، 

مما مكن �ملدينة من �لبقاء. 

و�لأخطار �حلالية قاتلة، 

وطبيعتها قد توؤدي 

�إىل هجر �لو�حة.

Amar ABBOU
President 
of the Urban 
Municipality 
of Figuig, 
Provincial 
Delegate 
of Culture 

مـــــــقــــدمــات

In Recognition of   the 
heritage of the 
oasis and ksour 

of Figuig 
اإن املغرب غني بالتقاليد العتيقة يف جمال 

املعمار والرتاث احل�رشي والثقايف. وقد تعددت 

هذه التقاليد على مر احلقب واغتنت بالعديد 

من الإ�سهامات. ي�سهد هذا الرتاث على تنوع 

يف ال�سكل، واملوقع اجلغرايف، واملواد، 

والظروف الب�رشية والتاريخية، واملمار�سات 

الإجتماعية ومتلك الف�ساء، يثمن الوحدة التي 

تتبلور يف العالقات الب�رشية والقواعد الأخرى 

التي تهيكل وتنظم املجتمع )كرهان، 2003،  

ال�سفحتني 311  و312(.

باملغرب : تراث متنوع 

ذو اإ�سهامات متنوعة

يتوزع الرتاث التاريخي للمغرب على جمموع 

ترابه. وتظل املحافظة عليه �رشورة مطلقة 

بالن�سبة للذاكرة اجلماعية، واأي�سا �رشطا 

من اأجل تنمية حملية مندجمة ت�سمل طبقات 

عري�سة من املجتمع. 

وفجيج، الواحة املغربية، جت�سد تنوع ومتيز 

الرتاث الوطني، الذي يربز هنا عرب املواد، 

والأ�سكال، وال�ستعمال الر�سيد للف�ساءات، 

والوظيفة، ودور وفائدة كل بناء. فهذا ال�سكن 

ينطلق من احلاجيات ويهدف يف النهاية اإىل 

تلبية هذه احلاجيات، وكذا تطبيق املهارات 

الب�رشية. واملبنى يعترب كناقل لثقافة بناء 

)كورهان، 2003، �س 316(.

عمار عبو 

 رئــيــ�س

 الـجمـاعــة

 احل�رشية،

 لفـجــيــج

 املــنــدوب

 الإقــليــمــي

للثــقــافـــة

جــمــع  واإهـــــداء 

التـــمـــــــور
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مـــــــقــــدمــات

نوع من 

�ل�صكن �لرت�بي 

�ملتاأثر بالتقنيات 

�لإفريقية و�ملتو�صطية.

human and historical conditions, 
social practices and the appropria-
tion of space, which values unity 
as seen through human relations 
and other rules that structure and 
govern society (Kurhan, 2003, pp. 
311-312).

In Morocco: 
a diversified heritage 
with multiple contributions

Morocco’s historical heritage is 
distributed throughout its territory. 
Its preservation remains an absolute 
necessity for collective memory but 
also an imperative for an integrated 
local development reaching large 
segments of society.
Figuig, a Moroccan oasis, illus-
trates the diversity and originality 
of the national heritage, expressed 
here through the materials, forms, 
the rational use of spaces and the 
function, role and utility of each 
construction. Human needs repre-
sent the starting point for this habitat, 
the satisfaction of these needs along 
with the application of human know-
how, its end. Buildings are consi-
dered a vector for culture (Kurhan, 
2003, p.316).

National and universal 
heritage potential

Figuig is located in the Oriental Re-
gion, in the southeast of Morocco, 
an enclave bordered on three sides 
with Algeria. It includes seven ksour: 
as a typical example of ksour archi-

موؤهالت تراثية وطنية وكونية

توجد فجيج باملنطقة ال�رشقية، جنوب �رشق 

املغرب، وحتيط بها اجلزائر من ثالث جهات. 

وتتكون من �سبعة ق�سور ومتثل منوذجا متميزا 

للمعمار »الق�سوري«، كما اأنها تزخر باإمكانات 

تراثية واأركيولوجية ذات اأهمية على امل�ستويني 

الوطني والدويل.

وقد �سهدت هذه الواحة ميالد نوع من ال�سكن 

امل�ستعمل للرتاب متاأثر بالتقنيات الإفريقية 

واملتو�سطية. يف اإطار نظام خا�س »لتعمري 

  مع حتكم 
)1(

املجال« مهيكل على �سكل اإغرم

�سارم يف تدبري املوارد ال�سحيحة وعالقات 

وثيقة وحمكمة وجمددة )مزيان ، 2007، 

اجلزء الأول، �س 109 وبوب، 1992، �س 36( :

• بني الإطار املبني، والنخيل واملناطق املجاورة، 
وال�سبكة القت�سادية واخل�سو�سيات الجتماعية ؛

• يف العالقة الجتماعية التعاونية بني �سكان 
الواحة والراعي 

 
املدن والرحل، وبني فالح

املنتج، حيث »اجلزء الفالحي واجلزء املخ�س�س 

لل�سكن �رشوريني لبع�سهما البع�س، وكل تغيري 

يف جزء ما يغري اأي�سا اجلزء الآخر«.

وا�سل حيوي  يف و�سط ال�سحراء 

لقد كانت الواحة تلعب دورا اقت�ساديا هاما 

بو�سط ال�سحراء، وهي ت�سكل وا�سال حيويا، 

ونقطة متوين وماأوى مرحلي �رشوري 
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In Figuig, 
the exceptional 
octagonal minaret

بفجيج، 

ال�سومعة الفريدة 

املثمنة الأ�سالع
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tecture, it has enormous patrimonial 
and archeological potential on a 
national and universal scale.
Figuig saw the emergence of a 
new type of dwelling made of clay 
influenced by african and medi-
terranean techniques. A specific 
“urbanization of territory”, structured 
in Ighrem(1) - oasis - with a rigorous 
control of scarce resource mana-
gement and close, well thought-out 
and measured relationships 
(Meziane, 2007, Volume 1, p. 109 
and Pop, 1992, p. 36):

• between the constructed areas, 
the palm grove and the surrounding 
areas, the economic network and 
social specificities;
• in the mutual social relations 
between city dwellers and nomads, 
between the oasis fellah(2) and the 
transhumant breeder, where “The 
agricultural part and the inhabited 
part are indispensable to each 
other; every change in one part also 
modifies the other.”

A vital stopover 
in the middle of the desert

The oasis played an important 
economic role in the middle of the 
desert, a vital stopover, replenishing 
point and layover lodging necessary 
to the material and moral life of the 
nomads (Zaid,1992, pp. 87-88 et 
Meziane, 2007, p. 118). It was, at 
the time, much more than a simple 
agricultural zone. It had an urban 
function in a territory based on 
complementarity between oasis 
culture and pastoral nomadic life. It 
associated agriculture, trade, crafts-
manship and cultural and religions 
functions. During droughts, ruined 
nomadic populations camped 
around the oasis and offered their 
labour force to the ksour dwellers. In 
years of plenitude, nomads made 
Figuig’s ksour the store (Makhzen) 
for their productions (wool, melted 
butter, cereals). Through its reli-
gious and cultural function, Figuig 
was the only “literate space” in an 
immense territory, and as such it 
was an attraction: consultation of 
Oulemas(3) or judges, pilgrimages to 
holy places - Marabouts(4), Zaouïa(5) 
attendance (Benali, 1987, p. 154). 

للحياة املادية واملعنوية للرحل )زيد، 1992، 

ال�سفحتني 87-88 ومزيان، 2007، �س 118(. 

لقد كانت اآنذاك متثل اأكرث من منطقة فالحية 

فح�سب. فقد كانت متار�س وظيفة ح�رشية يف 

جمال ترابي يعتمد على التكامل بني زراعة 

واحاتية وحياة رعوية متنقلة. وكانت جتمع 

ما بني الفالحة، والتجارة، واحلرف التقليدية 

ووظائف ثقافية ودينية. ويف فرتات اجلفاف، 

كانت جماعات الرحل املفل�سة تقيم خيامها 

حول الواحة وتعر�س خدماتها على �ساكنة 

الق�سور. ويف �سنوات الوفرة، كان هوؤلء الرحل 

يجعلون من الق�سور خمازن ملنتجاتهم )�سوف، 

زبدة مذوبة، حبوب(. وبالنظر لوظيفتها الدينية 

والثقافية، فاإن فجيج كانت »الف�ساء الَعامِل« 

الوحيد ملجال ترابي �سا�سع، واإذاً مكان 

اجتذاب : ا�ست�سارة العلماء اأو الق�ساة، احلج 

لزيارة الأولياء، الرتدد على الزوايا )بنعلي، 

1987، �س 154(. وهذا التكامل وهذا التعا�سد 
على �سعيد تدبري املحيط َدَعَما املحافظة 

على الواحة وعلى تراثها.

فجيج : و�سعية حمورية)2(

مع مرور الأيام، اأحدثت ال�ساكنة مبواد حملية، 

معمارا مالئما متاما حلاجيات النظام 

الإيكولوجي للواحات. وقد اأثرت ثالثة عوامل 

على اختيار �سكان الواحات عند اإقامة 

ق�سورهم :

• العامل الأول هو امليزة التجارية لهذه 
املنطقة املتواجدة عند نقطة عبور املمرات 

التجارية ال�سحراوية، حيث اأن واحات الق�سور 

كانت كوا�سل، ومراحل، متكن القوافل من 

التزود باملوؤن ) مزيان، 2007، اجلزء الأول، 

�س. 118( ؛

• العامل الثاين هو املاء، الذي ي�سمح الولوج 
اإليه والتزود به من احل�سول على الإنتاجات 

الفالحية ال�رشورية لبقاء الواحة ؛

• واأخريا، الأمن، خ�سية من غارات النهابني.

موقع فجيج منخف�س حتيط بها اأعراف ذات  

اأ�سكال حادة، و�سيقة وقليلة الرتفاع ترتبط 

�لف�صاء �لَعالمِ 

�لوحيد ملجال 

تر�بي �صا�صع، 

و�إذ� موقع �جتذ�ب.

مـــــــقــــدمــات
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This complementarity and this 
mutuality of environmental manage-
ment supported the preservation of 
the oasis and its heritage.

Figuig: a location 
at a crossroads(6)

Over the centuries, the population 
created, using local materials, an 
architecture perfectly adapted to 
the needs of the oasis ecosystem. 
Three factors influenced the oasis 
inhabitants’ choice for building 
ksour:

• the first is the commercial ad-
vantage of this zone, located at the 
point of passage of saharan trade 
routes, the ksour oases serving 
as stopovers allowing caravans to 
replenish their supplies (Meziane 
2007, Volume 1, p. 118);
• the second factor is water, the 
ease of access and supply allowing 
for the agricultural production ne-
cessary to the survival of the oasis;
• thirdly, security, for fear of attacks 
by looters.

Figuig is located in a geographical 
depression surrounded by relatively 
low, acute narrow peaks, joined 
together by ridges (Zaid, 1992, 
pp. 56-57). In order to ensure its 
role as commercial crossroads in 
a relatively hostile environment, the 
population had to respond to de-
fensive imperatives and favor a very 
cohesive social organization both in 
social practices and the building of 
ksour, construction and agricultural 
tasks. A social principle of mutual 
aid and equality, carefully applied, 
was prevalent in the organization of 
oasis space and the constitution of 
the city, thus making it a collective 
effort (Kurhan, 2003, p.317).

The Figuig oasis: the water - 
palm grove - dwelling trilogy

The palm tree, water, and traditional 
irrigation system together constitute 
the driving thread of oasis archi-
tecture, coming together to create 
the landscape model. On one 
hand, men have shone in traditional 
irrigation, creating instruments for 
an ingenious distribution of water 

Weaving, 
where Figuig 
women excel
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احلياكة التي 

متهر  فيها 

ن�ساء فجيج

بِفجاج )زيد، 1992، �سفحتي 57-56(. 

ومن اأجل تاأمني دورها كملتقى طرق جتارية 

يف حميط معاك�س ن�سبيا، فقد ا�ستجابت ال�ساكنة 

ل�رشوط دفاعية واأعطت الأ�سبقية ل�سكل تنظيمي 

اجتماعي ما زال قائما اإىل يومنا يتميز بتما�سك 

كبري، يف جمال املمار�سات الجتماعية كما يف 

ت�سييد الق�سور، والبناء والأ�سغال الفالحية. 

وقد �ساد مبداأ اجتماعي للتعاون وامل�ساواة 

مطبق ب�سكل جيد على �سعيد تنظيم ف�ساء 

الواحة وت�سكيل احلا�رشة، ليتحقق بذلك اجناز 

جماعي ) كرهان، 2003، �س 317(.

واحة فجيج :  

ثالثية املاء - النخيل - ال�سكن

النخيل، واملاء ونظام ال�سقي التقليدي ي�سكلون 

اخليط الرابط ملعمار الواحة م�ساهمني يف بناء 

امل�سهد الطبيعي. واإذا كان الرجال قد برزوا يف 

ال�سقي التقليدي باإحداث ميكانيزمات من اأجل 

توزيع بارع حل�س�س املاء بني �سكان خمتلف 

 ،
)3(

الق�سور )نظام اخلطارات اأو الفوكارات(

فقد تخ�س�ست الن�ساء يف احلياكة ذات اجلودة. 

وكما قال اأحد حكماء القرن ال�ساد�س ع�رش 

امليالدي : »فجيج، هي تزادرت وت�سادرت« 

 .
)4(

اأي املاء واحلياكة

وهكذا، وبف�سل جودة املنتوجات، واملوارد 

الب�رشية، وتدبري املوارد الطبيعية، ا�ستطاعت 

فجيج اأن تقاوم التغريات. فال�سقي، واحلياكة 

والزراعة هي الأقطاب الثالثة املتكاملة للواحة. 

وهي ت�سكل كال من�سجما، يعك�س �سورة جمتمع 

خمتلف، منفتح على العامل. واملعمار املحلي 

لفجيج هو نتاج اأ�سباب خمتلفة مرتبطة باملناخ، 

وبوجود املاء، وبتوفر املادة وباملوقع. وينتج 

عن ذلك تعبري �سديد التعقيد. وهكذا، فاملنازل 

كان ينظر اإليها كمالجىء طبيعية يبحث فيها 

اأهل الواحة على اأق�سى �رشوط الراحة واحلماية، 

وكذا ال�ستغالل الأمثل للف�ساءات املبنية 

)الدرقاوي، 2000، ال�سفحتني 75 و76(.

يعترب النخل املنتج للتمور الرثوة الرئي�سية 

لفجيج، اإحدى اأقدم واحات اجلهة ال�سمالية 

لل�سحراء. والق�سور ال�سبعة مرتبطة كلها فيما 

مـــــــقــــدمــات
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Methodical: 
the aguadier 
monitors the 
water level

Figuig’s 
famous 
Aziza date

املكلف 

بح�س�س املاء 

يراقب بعناية 

م�ستوى املاء

مترة لعزيزة 

امل�سهورة 

لفجيج
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between inhabitants and various 
ksour (the khettarats(7) system). 
On the other hand, women have 
specialized in weaving quality(8).
Thus, by the quality of its products, 
human resources, management 
of natural resources, Figuig has 
managed to resist change. Irriga-
tion, weaving and culture are the 
three complementary poles of the 
oasis. They form a unified whole, 
a reflection of a unique society 
open to the world. Figuig’s verna-
cular architecture is the result of 
various factors linked to climate, the 
presence of water, the availability of 
materials and location. The result is 
an expression of great complexity. 
As such, homes were perceived as 
natural shelters where oasis dwellers 
sought a maximum of comfort and 
protection and optimal use of space 
(Darkaoui, pp. 75-76). The date 
palm is the main wealth of Figuig, 
one of the most ancient oases of the 
Sahara’s northern fringe. The seven 
ksars are interconnected by more 
or less lush gardens of the palm 
grove (Bencherifa and Popp, 1992, 
pp.12-13). The date palm, despite 
several uncertainties, remains the 
mainstay of Figuig’s oasis economy. 
Located on the northern limit of the 
date palm’s range, the 190,000 
palms suffer from the cold due to 
altitude and especially the fusarium 
wilt (bayoud)(9). This fungal disease 
first decimates the best species 
known for their fragility. Nevertheless, 
the date palm remains the symbol 
of fertility and prosperity. It is the 
tree of providence for the oasis as 
it has withstood the harshest crises 
(Zaid, 1992). The oasis dweller 
gives the palm tree special attention, 
constantly ensuring its irrigation in 
40°C heat: “it grows with its head in 
the fire and its feet in the water”.
In this fragile ecological environ-
ment, the oasis dweller practices 
a three tiered agriculture: the palm 
tree is the top layer which overs-
hadows smaller fruit trees (apricot 
trees, pomegranate fig, olive, etc.), 
who in turn protect lower crops of 
vegetables, wheat, barley, alfalfa, 
hanna, corn, etc. Thus we can see 
real microclimates, favorable and 
specific to agriculture in an arid 
zone. This stratification decreases 

بينها بوا�سطة ب�ساتني متفاوتة الخ�رشار. 

)بن�رشيفة وبوب، 1992، ال�سفحتني 12 و 13(.

والتمور رغم املخاطر املتعددة، تظل عماد 

190 نخلة التي  اقت�ساد واحة فجيج. والـ 000 

توجد يف احلدود ال�سمالية ملجال التمور، 

ت�سكو من برودة اجلو الناجتة عن الرتفاع  

 .
)5(

وباخل�سو�س من مر�س البيو�س

وهذا املر�س الفطري ي�سيب ويهلك باخل�سو�س 

الأنواع اجليدة من التمور، املعروفة ب�سعف 

مقاومتها. ورغم ذاك، فاإن النخيل يظل رمز 

اخل�سوبة والرخاء. كما ت�سكل النخلة ال�سجرة 

الهبة للواحة لأنها �سمدت رغم توايل الأزمات 

�سديدة الق�ساوة )زيد، 1992(. ويويل اأهل 

الواحة عناية خا�سة للنخل، حيث ي�سهرون 

على تاأمني ريه حتت حرارة تتجاوز الأربعني 

درجة مئوية : فالنخيل »ينمو راأ�سه يف النار 

واأرجله يف املاء«.

يف هذا الو�سط الإيكولوجي اله�س، ميار�س �ساكن 

الواحة الزراعة على ثالثة اأدراج : النخل هو 

الطبقة املهيمنة، التي تظلل اأ�سجار مثمرة اأ�سغر 

)اأ�سجار امل�سم�س، والرمان، والتني، والزيتون، 

اإلخ.(، التي تقوم بدورها بحماية املزروعات 

الأق�رش من خ�رشوات، وقمح، و�سعري، وف�سة، 

وحناء وذرة، اإلخ(. و هكذا نرى ظهور ُمنيخات 

مالئمة وخا�سة للزراعة باملناطق القاحلة.  

وهذه الطبقية تقل�س الآثار الق�سوى لل�سم�س 

والريح. واملناخ املحلي، الأكرث برودة، يخلق 

مبادلت عن طريق الت�ساعد حتافظ 

على م�ستويات ثابثة للحرارة والرطوبة 

حتت قبة النخل. فباحة النخيل ت�سبح 

اإذا اأهم من مكان انتاج ب�سيط، لأنه اأي�سا مكان 

لتوطيد العالقات املجتمعية ) �سقرون، 2006، 

�س 27(.

يف هذه املناطق، يعترب الق�رش جمموعة 

ح�رشية تعرب عن رغبة يف التوا�سل، 

والت�سامن والعي�س امل�سرتك، و اأي�سا املوروث 

الرائع والإجناز امل�سرتك ملجتمع متكيف 

جيدا مع و�سطه. ويعود الف�سل يف وجوده 

اإىل الن�سجام القت�سادي، والجتماعي 

والثقايف ملجتمع الواحات.
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Rock 
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غنى الوحي�س 

والنباتات وتنوعه

اإن باحة النخيل مبواردها املائية، اأعطت احلياة 

لوحي�س غني ومتنوع : ويتكون هذا الوحي�س 

من ثدييات متوح�سة من خمتلف الأ�سناف.

كما جند حيوانات �سغرية، كالقنفذ، والأرنب 

الربي، واجلربيل، وابن اآوى، والثعلب، والقط 

الوح�سي، والظبي. حالة الوحي�س الطائر تعد 

اأكرث تعقيدا، لأن الطيور ترتب يف اأ�سناف 

م�ستقرة وطيور مهاجرة، اإما م�ستية واإما 

م�سيفة، غالبية هذه الأ�سناف حممية 

وبع�سها مهدد بالنقرا�س، كما هو احلال 

بالن�سبة للحباري.

مكمن اركيولوجي 

ينبغي حمايته

 يوفر حميط الواحة منجما اركيولوجيا كامنا 

ما زالت قيمته مل تقدر على الوجه الأكمل : 

فهو مل يدر�س ب�سكل كاف ونتائج الأبحاث 

حول الهجرات والتغريات املناخية والأن�سطة 

الب�رشية، وامل�ساهد الطبيعية، مل تن�سـر اأو ن�سـرت 

ب�سكل حمدود. وتعترب فجيج �سمن الرتاب 

ال�سا�سع ال�سمال اإفريقي وال�سبه �سحراوي، 

وقد اأورثنا ما�سيها البعيد نقو�سا �سخرية 

ترجع يف غالب الأحيان اإىل ال�سيادين - 

الرعاة حلقبة النيوليتي، رغم اأهمية بع�س 

اجلوانب التي جتعلنا نفكر يف وجود حياة 

ا�ستقرار مبكرة. وفجيج من بني اجلهات الأكرث 

غنى بال�سواهد الركيولوجية. وقد اُكت�سفت بها 

مواقع حلقب ما قبل التاريخ، وكهوف ومغارات 

حتمل ر�سومات ونقو�سات �سخرية ذات �سيت 

عاملي، تغطي فرتة طويلة من مرحلة 

ما قبل التاريخ.

مهارة وثقافة هوياتية قوية

بف�سل املنتجات احلرفية، والأغاين والأنا�سيد، 

والحتفالت الدينية والدنيوية، تتمتع الواحة 

برتاث متنوع، غني وفريد.

والرتاث الالمادي ي�سمل الأوجه الأ�سا�سية 

لثقافة هوياتية وللتقاليد احلية : التقاليد 

the extreme effects of sun and 
wind. The cooler local microclimate 
creates exchanges by convection 
which maintain temperature and 
humidity levels constant under the 
canopy of palms. Thus the palm 
grove becomes more important 
than a simple production area but 
also serves as a place for socializa-
tion (Chakroune, 2006, p.27).
In these areas, the ksar is an urban 
entity that expresses a desire for 
communication, solidarity and com-
munity life; it is also the prestigious 
heritage and the collective work of a 
society harmoniously adapted to its 
environment. It owes its existence to 
the oasis society’s economic, social 
and cultural cohesiveness.

Rich and diversified 
fauna and flora

The palm grove, with its water 
resources, has enabled a rich and 
diversified fauna to thrive, including 
many species of wild land mammals.
Small animals can also be found, 
such as hedgehogs, hares, gerbils, 
jackals, foxes, wild cats, gazelles... 
The case for avifauna is more com-
plex because birds are classified as 
sedentary and migratory species, 
either wintering or summering: most 
of these species are protected. Some 
are endangered, such as the bustard.

An archeological 
goldmine to protect

The oasis environment hosts an 
archeological goldmine, the value 
of which is underestimated: it is not 
sufficiently studied and the results 
of research on migrations, climate 
changes, human activities, and 
landscapes are hardly distributed if 
at all. Figuig is part of a vast North-
African and Sub-Saharan territory 
whose distant past has bequeathed 
rock carvings often attributed to 
Neolithic hunter-pastoralists, despite 
the importance of several aspects 
suggesting early sedentary life. 
Figuig is one of the richest regions 
in terms of archeological evidence. 
Prehistoric sites, painted (decorated) 
caves or shelters and world renown 
rock carvings were discovered there, 
covering a long prehistoric period.
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Water 
management: 
very advanced 
engineering
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�ل�صاد�س ع�رش«.

Skill and strong 
cultural identity

Craftsmanship, songs, dances, 
religious or profane ceremonies... 
the oasis possesses a diversified 
cultural heritage, rich and unique.
The intangible heritage encom-
passes the most fundamental as-
pects of a cultural identity and living 
tradition: oral traditions, customs, 
languages, music, dance, rituals, 
festivities, traditional medicine and 
pharmacopoeia, culinary arts, tradi-
tional skills (tools, housing), crafts-
manship. The latter have tangible 
support (instruments, costumes, 
etc.) often made by skilled craftsmen 
whose skills and techniques are 
handed down from one generation 
to the next; the art and technique of 
producing it are intangible. The thou-
sands of manuscripts lying on family 
bookshelves reflect the intense in-
tellectual activity of the oasis since 
the XVIth century and the wealth of 
knowledge transported by caravans 
(quranic sciences, calligraphic art 
history, astronomy, medicine, etc.).

The ksour of Figuig, 
a unique architecture

Figuig’s unique architecture, 
characterised by its functionality 
and its distinct architectural style 
which combines simplicity, mo-
desty and equality, evolved with 
a surprising vision of functionality 
and complementarity between the 
built up area, the agricultural space 
and the artisanal activity (Mahfoudi, 
1998, pp. 93-94). Adobe is the 
main construction material in Figuig, 
with rocks, palm tree trunks and 
palm tree bases (kernafs(10)). These 
materials are all locally available in 
large quantities and aligned with tra-
ditional construction competencies. 
The structural integrity of the city of 
Figuig was traditionally ensured by 
regular maintenance operations 
taking place at least once a years, 
in addition to those required by ne-
cessity and when special occasions 
are celebrated in a home (marriage, 
pilgrimage). The important historical 
role of Figuig and its endurance 
are the result of very advanced 
engineering practices with respect 

ال�سفوية، والعادات، واللغات، واملو�سيقى، 

والرق�س، والطقو�س، والأفراح، والطب وال�سيدلة 

التقليدين، وفنون الطاولة واملهارات التقليدية 

) اأدوات، �سكن( وال�سناعة التقليدية. وهذه 

الأخرية تعتمد على اأدوات من الثقافة امللمو�سة 

)معدات، لبا�س، الخ(، ينجزها يف الغالب 

حرفيون مهرة ينقلون خربتهم وتقنياتهم 

المادية جيل بعد جيل.

وت�سهد اآلف املخطوطات التي تزخر بها 

املكتبات العائلية على كثافة الن�ساط الثقايف 

للواحة منذ القرن ال�ساد�س ع�رش وغنى املعارف 

املنقولة بوا�سطة القوافل )علوم قراآنية، تاريخ 

فن اخلط، فلك، طب، الخ.(.

ق�سور فجيج، 

معمار فريد

 اإن معمار فجيج املتفرد قد تطور، وهو يتميز 

بوظيفتيه وطابعه املعماري املتميز الذي ميزج 

بني الب�ساطة والتوا�سع وامل�ساواة، مع روؤية 

مده�سة للوظيفة وللتكامل بني الإطار املبني، 

والف�ساء الفالحي والن�ساط احلريف )حمفوظي، 

1998، ال�سفحتني 93 و94(.

واللنب هي املادة الأ�سا�سية للبناء بفجيج، 

مع احلجارة وجذوع النخيل وقاعدة �سعف 

(. وهذه املواد كلها متوفرة 
)6(

النخيل )كرناف

حمليا بكميات كبرية وت�سندها الكفاءات 

التقليدية يف جمال البناء. 

وقد مت تقليديا تاأمني ال�سالمة البنيوية حلا�رشة 

فجيج بوا�سطة عمليات منتظمة لل�سيانة، جتري 

على الأقل مرة يف ال�سنة، ف�سال عما تفر�سه 

ال�رشورة وعندما يحتفل مبنا�سبة ما يف املنزل 

)زفاف، حج(. والدور التاريخي الهام لفجيج 

وبقاءها حلد اليوم ناجت عن ممار�سات هند�سية 

جد متقدمة يف جمالت القت�ساد، وال�سناعة، 

واملاء والفالحة، والتي مت تطويرها من طرف 

ال�سكان طوال قرون. 

وهي تتجلى يف ا�ستعمال ناجع للموارد 

الطبيعية املحدودة، لال�ستجابة حلاجيات 

ال�سكان، اعتبارا للعامل الب�رشي والتقاليد 

والظروف البيئية القا�سية )الدرقاوي، 2000، 

�سفحتي 75 و76(.
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الرتاث املعماري لفجيج :  

غنى وتنوع

اإن الق�سور، وهي موروث تقاليد ح�رشية 

ومعمارية طويلة مع تقنيات ومواد حملية، 

تعطينا توليفة لإ�سهامات ثقافية خمتلفة مع 

الهتمامات التالية :

• تراث ثقايف ذو قيمة علمية متميزة بالن�سبة 
للتاريخ، والركيولوجيا والنرتوبولوجيا ؛

• مكون هام للموروث املعماري ؛
• �سهادة على تكيف ذكي مع و�سط جد قاحل، 

وه�س وذي موارد حمدودة ؛

• انعكا�س ملهارة �ساكنة الواحات يف جمال 
ال�سكن وتدبري الف�ساء ؛

• رمز هوية ترابية را�سخة ؛
• امتياز بارز للتنمية املحلية )تراث(.

فجيج : تراث هوياتي 

ينبغي احلفاظ عليه

منذ 40 �سنة، عرفت فجيج تو�سعا فو�سويا 

لتعمري من طراز غربي ل يالئم  خا�سياتها 

العمرانية ويتنافى متاما مع التقاليد املعمارية 

املحلية. 

وقد اأخل هذا الو�سع بالتكامل القائم بني 

الف�ساء املبنى والف�ساء الفالحي واأدخل 

اختاللت عميقة يف ف�ساء الواحات، مع م�ساكل 

عديدة جديدة )منها تعميم مفرط لنموذج 

»معيار اإعمار م�ستوحى من املدينة الغربية«، 

يف�سد تفرد امل�سهد احل�رشي الأ�سيل وي�رشع 

يف تبخي�س تراث معماري ترابي غني حل�سارة 

ما قبل ال�سحراء(. 

وو�سعية التدهور املقلقة هذه، قد توؤدي اإىل 

اندثار الرتاث احل�رشي الرتابي، اإن مل يكن 

الفقدان النهائي لقيم من احل�سارات احل�رشية 

التقليدية.

وقد توقفت عمليات الرتميم وال�سيانة 

الروتينية، مما اأدى اإىل تدهور هام للحا�رشة، 

يهدد بقاءها. ومتثل هذه املجموعة حاليا :

to the economy, industry, water 
and agriculture, developed by its 
inhabitants over centuries. The result 
is an efficient use of limited natural 
resources to satisfy the needs of 
inhabitants, fully taking into account 
the human factor, traditions and 
severe environmental conditions 
(Addarkaoui, 2000, pp.75-76).

Architectural heritage of Figuig: 
richness and diversity

The ksour, legacy of a long urba-
nistic and architectural tradition with 
local materials and techniques, pro-
vides a synthesis of diverse cultural 
contributions with the following 
interesting points:

• a cultural heritage of remarkable 
scientific value for history, archeo-
logy and anthropology;
• an important component of the 
architectural heritage;
• evidence of ingenious adaptation 
to a highly arid, fragile environment 
with scarce resources;
• a reflection of the skills of oasis 
populations for housing and space 
management;
• the symbol of a deeply rooted 
territorial identity;
• a remarkable asset for local deve-
lopment (heritage).

Figuig: a heritage 
of identity to preserve

For about 40 years, Figuig has un-
dergone western style urban sprawl, 
incompatible with its urbanistic spe-
cificities and in complete contrast to 
its local architectural traditions.
This has upset the complementarity 
between the constructed area and 
the agricultural land, and has intro-
duced deep dysfunctionalities in the 
oasis space, with many problems 
(including the disproportionate 
distribution of a “standard urbanism 
model inspired by western cities”, 
which alters the originality of the 
authentic urban landscape and ac-
celerates the depreciation of a rich 
architectural heritage on the land of 
Presaharan civilization). This alarming 
deterioration or disappearance of the 
urban heritage made of clay may 
cause the irretrievable loss of traditio-
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nal urban civilization values. Resto-
rations and routine maintenance of 
buildings are interrupted, which has 
resulted in a serious degradation 
of the city, threatening its survival. 
Together, this represents today:

• an under-equipped urban space, 
poorly integrated and abandoned;
• degraded structures, essentially 
inhabited by a population with very 
low income, often recently immi-
grated (nomad) with little in terms of 
roots in this space and culture;
• buildings in very poor state, non 
only in terms of structure, some of 
which threaten to collapse, but also 
in terms of the networks.

Ksour are thus facing serious pro-
blems in terms of urban planning 
and housing. The modern urban 
style is progressing; old structures 
are deteriorating, the ksour are de-
valued and the old adobe construc-
tions are less and less renewed 
and maintained. The degradations 
progress, with a cumulative effect:

• loss of cultural, institutional and 
economic functions appropriate for 
organizing urban development;
• concentration of a population 
with a very low income whose only 
lodging opportunity is devalued 
“traditional” housing in the historical 
city - in pockets of precarious or 
ruined houses - populations without 
the means nor skills to maintain 
the buildings and often lacking an 
understanding of the patrimonial 
“value” of the historical structures;
• poor condition of the building, 
with a structure marked by awkward 
intervention and the lack of main-
tenance occasionally resulting in 
situations of potential collapse.
The exodus from Figuig caused 
an interruption in maintenance and 
a degradation of the old adobe 
constructions. This interruption, 
combined with water infiltration from 
canals passing under the ksour 
structures and severe environmental 
effects (torrential rains), leads to a ra-
pid deterioration of many structures. 
As the structures of the ksour are in-
terconnected and compact (wall to 
wall) this propagates the damages 
of deteriorated structures to those 

• ف�ساء ح�رشيا ناق�س التجهيز، وناق�س 
الندماج ومهمل ؛

• ن�سيجا متدهورا، تقطنه يف اأغلبيته �ساكنة 
ذات دخل منخف�س جدا، انتقلت حديثا 

اإىل املدينة )رحل(، ولي�ست لها جذور كافية 

يف هذا الف�ساء وثقافته ؛

• حظرية عقارية، يف حالة �سيئة للغاية، لي�س 
فقط على �سعيد هياكل البناء املهددة اأحيانا 

بالنهيار، ولكن اأي�سا على �سعيد �سبكاتها.

فالق�سور اإذا تواجه م�ساكل جدية يف جمال 

التعمري وال�سكن. فالطراز احل�رشي الع�رشي 

ينمو، والن�سيج القدمي يتدهور، وتتنازل قيمة 

الق�سور، ويتناق�س جتديد وترميم البنايات 

القدمية الرتابية و قد تزايد تدهور هذه الأبنية 

مع اأثر تراكمي :

• فقدان الأدوار الثقافية، واملوؤ�س�ساتية 
والقت�سادية الكفيلة بتنظيم التنمية احل�رشية، 

• متركز ال�ساكنة ذات الدخل املنخف�س جدا، 
والتي تلجاأ، كفر�سة وحيدة لل�سكن، اإىل ال�سكنى 

»التقليدية« وذات القيمة املت�سائلة للمدينة 

التاريخية - داخل جيوب ال�سكن الآيل اإىل 

ال�سقوط اأو املخرب املوجود بالداخل - 

وهي �ساكنة تعوزها الو�سائل واملهارات 

ل�سيانة البناء ول تدرك، غالبا، »القيمة« 

الرتاثية للن�سيج التاريخي ؛

• احلالة املرتدية ل�سيانة املباين، بن�سيج 
تطبعه تدخالت غري موفقة ونق�س يف ال�سيانة 

يوؤدي اأحيانا اإىل اأو�ساع تتهددها خماطر 

النهيارات.

وقد اأدت هجرة �سكان فجيج اإىل توقف ال�سيانة 

واإىل هبوط يف قيمة الأبنية القدمية الرتابية. 

وقد اأدى هذا التوقف، الذي �ساحبته ت�رشبات 

املياه انطالقا من القنوات التي متر من حتت 

بنيات الق�سور والآثار القا�سية للبيئة )الأمطار 

الطوفانية(، اإىل تدهور �رشيع لعدة بنيات. 

ومبا اأن بنيات الق�سور مرتبطة مع بع�سها 

البع�س ومتما�سكة يف ما بينها )حائط ملتحم 

بحائط(، فاإن الأ�رشار تت�سع اإىل البنيات التي 

مازالت قوية، مهددة بذلك املدينة باأكملها 

)بكدوري اأ�سكري، 2002، �س، 143(.
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�ملعمار �لتقليدي 

فقد قيمته لدى 

جزء كبري من �ل�صاكنة، 

�لتي تف�صل عليه 

�ل�صكن �ملنعزل 

�لذي ميثل �لعي�س 

�لع�رشي �ملريح.

نظام ايكولوجي واحاتي 

ومهارة ينبغي احلفاظ عليها

اإن التدهور والإفقار املتوا�سلني للموروث 

الثقايف والتنوع البيولوجي الطبيعي، وغياب 

�سيا�سة ح�رشية وتراثية ناجعة والهتمام 

ال�سعيف بالأن�سجة احل�رشية القدمية من لدن 

مهيئي وثائق التعمري، وكذا الإهمال الوا�سح 

ملقت�سيات مدونة التعمري )قوانني 90-12 

و22-80( املتعلقة ب�سيانة الرتاث الثقايف، 

يطرح م�ساكل جدية للنظام الإيكولوجي للواحة 

باأكملها. وهذه التغريات هي م�سدر احلاجات 

والرغبات اجلديدة لل�سكان الذين يخ�سعون 

للتاأثريات الثقافية للمهاجرين وتاأثريات التقدم 

التقني العاملي، دون التحكم يف انحرافاتها.

وهكذا، نزلت قيمة العمارة التقليدية لدى جزء 

كبري من ال�ساكنة التي تف�سل ال�سكن املنعزل 

احلامل للرفاه الع�رشي، الذي مت تبنيه مبناطق 

تو�سع الق�سور. بحيث �ساهم الإعمار ال�رشيع 

يف ت�سويه املوقع، مما اأدى اإىل :

• فقدان قيم تقليدية )تدبري جماعي للموارد، 
حياة جماعية وت�سامن( والنهيار ال�سو�سيو 

اقت�سادي عرب تدهور قيمة ال�ستغال بالزراعة ؛

• تدهور قيمة ال�سكن التقليدي، الذي يرمز اإىل 
احلياة البدوية املرادفة للفقر، واله�سا�سة ونق�س 

�رشوط النظافة )ف�سلي، 1997، �س 129( ؛

• تفكك الق�سور التي ا�ستبدلت باأحياء م�ستتة 
ذات طابع غربي، متتد غالبا لتطال الأرا�سي 

الزراعية ؛

• الهجرة، لأن انحطاط اقت�ساد الواحة امل�سحوب 
بتمركز لل�سلع واخلدمات يف املدن الكربى 

)املحور ال�ساطئي، باخل�سو�س(، تبعا ل�سيا�سة 

لتهيئة الرتاب موروثة عن ال�ستعمار، دفع �سكان 

الواحة اإىل اختيار الهجرة، التي قد تفرغ يف نهاية 

املطاف هذه املنطقة من تراثها الب�رشي.

ثالثية املاء - باحة النخيل - ال�سكن، اأ�سا�س 

النظام الإيكولوجي للواحة، مهددة ب�سدة 

بالتحولت املفرو�سة، التي تعيد ت�سكيل 

اجلوانب ال�سو�سيو اقت�سادية واأي�سا اجلوانب 

ال�سو�سيو ثقافية.

that are still solid, thus threatening 
the entire city (Begdouri Achkari, 
2002, p. 143).

An oasis ecosystem and 
know-how to preserve

The degradation and the continuous 
impoverishment of the cultural 
heritage and the natural biodiver-
sity, the lack of an effective urban 
and patrimonial policy and the lack 
of interest in old urban structures 
on the part of designers of urban 
planning documents, as well as the 
obvious negligence with respect to 
the provisions of the Planning Code 
(Laws 12-90 and 22-80) relative to 
the preservation of cultural heritage, 
also pose serious problems for the 
future of the entire oasis ecosystem.
These changes lead to new needs 
and desires of inhabitants who are 
subjected to the cultural influences 
of those who have emigrated and 
of worldwide technical progress, 
without, however, any control over 
digressions.
Thus traditional architecture is now 
devalued for a large portion of the 
population, which prefers the single 
housing with modern comforts mo-
del  adopted in the extension zones 
of the ksour.To the point where rapid 
urbanization has contributed to 
modifying the area, leading to:

• a loss of traditional values (com-
munity management of resources, 
community life and solidarity) and 
socio-economic collapse by the 
devaluation of agricultural work;
• the devaluation of traditional hou-
sing, associated with a reference to 
rural living and synonym of poverty, 
precarity, and lack of hygiene (Fadli, 
1997, p. 129);
• the fracturing of ksour, replaced 
by dispersed neighborhoods of 
western style, often encroaching on 
agricultural land;
• exodus, because the decline of 
the oasis economy, associated with 
the concentration of goods and 
services in big cities (especially on 
the coastal axis) the result a planning 
policy inherited from the colonial 
era, compels oasis populations to 
migrate. This  may, in the long run, 
drain this region of its human capital.
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The water - palm tree - housing 
trilogy, which forms the basis for the 
oasis economy, is threatened by the 
imposed mutations remodeling so-
cioeconomic and sociocultural as-
pects. The decline of Figuig’s ksour 
was observed by its old inhabitants, 
by international organizations and by 
policy makers of local municipalities 
or decentralized state services. Each 
of these stakeholders is cognizant of 
the need for an urgent intervention 
to preserve and rehabilitate this he-
ritage. If the problem in developed 
countries is to restore missing ex-
pertise to develop a bio-architecture 
or a sustainable architecture, or to 
carry out restorations, the problem 
in Figuig, however, is to preserve 
this missing know-how, which does 
exist and can be transferred and 
incorporated with other experiences. 
The local construction techniques 
are still preserved; they can even 
serve as a universal model in terms 
of construction using clay (Bagdouri 
Achkari 2002, pp. 112-113).

The policy of the approach 
of patrimonial restoration

The question to be asked is: “Is 
the application of proper building 
regulations (planning, regulation) 
enough to preserve the architectural 
capital of the oasis? A rehabilita-
tion (or a preservation plan) must 
consider the expertise, the people’s 
concerns and aspirations for its 
socio-economic development, and 
seek to understand the reasons for 
the degradation of the ksour. Three 
principal components to consider:

• the identity value of the cultural he-
ritage as a possible factor in social 
cohesion, to create consensus with 
regard to the objectives of a more 
sustainable development;
•  the potential for activities linked to 
the preservation and enhancement 
of cultural heritage, as a vector for 
economic development, likely to 
create new job sources and reve-
nues (particularly cultural tourism, 
training and research, craftsmanship 
and trade, etc.);
• the mutual relationship between 
sedentary people and nomadic 
people can be redeveloped within 

لقد لوحظ تدهور الق�سور من لدن �سكانها 

القدامى، ومن طرف املنظمات الدولية ومن 

طرف اأ�سحاب القرار باجلماعات املحلية اأو 

امل�سالح الالمتمركزة. فكل هوؤلء الفاعلني 

واعون ب�رشورة تدخل عاجل للحفاظ واإعادة 

العتبار لهذا الرتاث. واإذا كان م�سكل الدول 

املتقدمة هو ا�ستعادة مهارة مفقودة من اأجل 

تطوير معمار يحرتم بيئته اأو معمار م�ستدام، 

اأو القيام برتميمات، فاإن م�سكل فجيج هو يف 

املقابل احلفاظ على هذه املهارات املوجودة 

والتي ميكن نقلها ومزاوجتها مع جتارب اأخرى. 

فتقنيات البناء املحلية مازالت م�سانة. وقد 

ت�سلح لتكون منوذجا كونيا يف جمال البناء 

بالرتاب )بكدوري ا�سكاري 2002، ال�سفحتني 

112 و113(.

�سيا�سة مقاربة ترميم الرتاث 

اإن ال�سوؤال املطروح هو : هل يكفي تطبيق 

القواعد املعمارية ال�رشفة )ت�سميم، قانون( 

للمحافظة على الرتاث املعماري للواحة ؟ هل 

ينبغي اأن ياأخذ خمطط املحافظة بعني العتبار 

املهارات، واإن�سغالت ال�سكان وتطلعاتهم يف 

جمال التنمية ال�سو�سيو اقت�سادية، وحماولة 

فهم اأ�سباب تدهور الق�سور. هناك ثالث جوانب 

رئي�سية ينبغي اأخدها بعني العتبار :

• القيمة الهوياتية للرتاث الثقايف، كعامل 
ممكن للتما�سك الجتماعي من اأجل خلق توافق 

حول اأهداف تنمية اأكرث ا�ستدامة ؛

• موؤهالت الأن�سطة املرتبطة باملحافظة 
على الرتاث الثقايف وتثمينه كحامل للتنمية 

القت�سادية، قادر على خلق م�سادر جديدة 

لل�سغل واملداخيل )اأ�سا�سا عرب ال�سياحة الثقافية، 

والتكوين والبحث، واحلرف والتجارة، الخ( ؛

• عالقة التعا�سد بني امل�ستقرين والرحل ميكن 
اأن تتطور يف اإطار جتارب الرتميم )مثال، اإعادة 

الإ�سكان، اأو ال�سكن الجتماعي داخل الن�سيج 

القدمي(.

من اأجل التدخل يف هذا الف�ساء اله�س، 

من ال�رشوري جدا اإ�رشاك ال�سكان املحليني 

مع بداية التفكري يف امل�رشوع وت�سوره. 

مـــــــقــــدمــات



21 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

Cover detail, 
redone 
according 
to tradition

A
fri

ca
 ‘7

0

تف�سيل لغطاء 

اأعيد و�سعه 

ح�سب الطرق 

التقليدية

ينبغي �جناز 

عمليات منوذجية 

للرتميم و�ملحافظة، 

ولو كانت �صغرية 

جد�، يف �إطار 

برنامج متفق 
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ومهمة املحافظة وتظل اإعادة تاأهيل الق�سور 

مهمة �ساقة ت�ستوجب :

• احلفاظ على نظام ال�سكن التقليدي، والرتاث 
املعماري للواحة دون اأن ن�سقط يف ال�سيغ 

الفلكلورية ؛

•�سمان التحكم يف النظام الإيكولوجي للواحة ؛
• اإعادة ترميم منازل الق�سور لتثبيت ال�ساكنة 

املقيمة وحت�سني اإطار احلياة ؛

• اإعادة ترميم املاآثر واملواقع التاريخية 
واإدراجها يف الأن�سطة الثقافية وال�سو�سيو 

اقت�سادية ؛

• اإعادة العتبار للق�سور ملنح ال�سكان ف�ساءات 
ح�رشية جماعية ذات طابع اجتماعي، وثقايف، 

وتربوي وترفيهي، ومداخيل عرب تهييئات 

ت�ستهدف حت�سني ظروف احلياة ؛

• تعا�سد جمهودات الرتميم التقني واإعادة 
العتبار الجتماعي، والثقايف والبيئي، حتى 

ت�ستعيد الق�سور ان�سجامها الوظيفي، والتعمريي 

واجلودة املعمارية وامل�سهدية التي ت�سيع يوما 

عن يوم.

املحافظة على الرتاث : 

الرهانات، التحديات والآفاق

الرتاث املعماري والثقايف للواحة �سخم.

فاأي اختيار ينبغي القيام به ؟ 

هل ينبغي انتظار الرتميم واملحافظة على كل 

هذا الرتاث اأو القيام باختيارات ؟ 

ماذا �سنقوم برتميمه واحلفاظ عليه ؟ 

ملاذا نرممه ونحافظ عليه ؟ 

وملن �سوف نرممه ونحافظ عليه ؟

اأمام الأخطار التي حتدق بالرتاث املعماري 

والثقايف للق�سور وحجم الإهمال اأو عدم اكرتاث 

الت�سيري احل�رشي، يبدو اأن الهدف الأول يتمثل 

يف ت�سجيل وتوثيق واملحافظة على الآثار 

)املكتوبة، وامل�سورة، واملبنية، الخ.( لتاأمني 

بقاء هذا الرتاث املهدد.

لكن، ينبغي القيام بعمليات رائدة للرتميم 

واملحافظة، على وجه ال�رشعة، ولو كانت 

�سغرية، وذلك يف اإطار برنامج متوافق عليه 

من طرف كل الفاعلني. ول ينبغي اأن ينح�رش 

the framework of experiences of 
restorations (for example the relo-
cation or social housing in the old 
structure).

In order to intervene in this fragile 
space, it is absolutely necessary 
to integrate local populations right 
from the project’s initial exploration 
and design. The conservation and 
renewal of the ksour remains a chal-
lenging task which must:

• preserve the traditional housing 
system, the oasis architectural heri-
tage, without folklorizing it;
• guarantee the control of the oasis 
ecosystem;
• restore the ksour houses to 
maintain the resident population and 
improve the quality of life;
• restore monuments and historical 
sites and integrate them into cultural 
and socio-economic activities;
• rehabilitate the ksour to provide 
people with urban public places 
for social, cultural, educational and 
recreational activities, and reve-
nues by developments destined to 
improve living conditions;
• associate technical restoration and 
social, cultural and environmental 
rehabilitation, to restore the ksour’s 
functional, urbanistic coherence 
and the architectural and landscape 
quality being lost.

Heritage preservation: issues, 
challenges and perspectives

The architectural and cultural heri-
tage of the oasis is immense.
What choices should be made? 
Should the restoration and 
preservation of the entire heritage 
be expected, or should certain 
choices be made?
What will be restored and preserved?
Why restore and preserve it? 
And for whom should it be restored 
and preserved?
Confronted with the dangers 
facing the architectural and cultural 
heritage of the ksour and the extent 
of negligence or lack of sensitivity 
on the part of urban management, 
the primary objective seems to be 
to record, archive and preserve 
evidence (written, graphic, photo-
graphic, constructed, etc.) in order 
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to ensure the continuity of this threa-
tened heritage.
However, pilot restoration and pre-
servation operations, even very small 
ones, are quickly needed as part of 
a program involving all stakeholders. 
The revitalization and preservation of 
the patrimony must not be limited to 
the restoration of a physical heritage 
but take into account the architectu-
ral heritage and memory in order to 
link the knowledge and vitality of the 
old city with the development of the 
city of today and tomorrow. Beyond 
its physical framework, the heritage 
bears witness to more than simply 
its materiality. It is the hub and mar-
ker for plural relationships, historical 
accounts. It is an urban repository 
and vector for cultural practices and 
values archived therein over time.  It 
is a vessel and vector of a spirit that 
lives within it and is transmitted. An 
urbanity, which identifies citizens to 
their city and the city to its citizens, 
preserves their patrimonial identity. 
Several questions are raised:

• the oasis survived (natural and 
cultural heritage) thanks to a rigo-
rous management of water re-
sources, what are ways to preserve 
this scarce resource?
• the oasis has always been an 
economic, cultural and social cross-
roads, should it be developed for 
and with its inhabitants, or restored 
and transformed into an open air 
museum?
• the oasis, as a cultural heritage 
and agro-economic system, has 
had a complementary relationship 
with presently declining activities, 
can development of sustainable 
tourism be an alternative?
There are still different perceptions 
between the oasis of abundance 
and the oasis as a place for agricul-
tural production. The two percep-
tions today are confronted with an 
obvious problem: is the survival of 
oases still a matter of self-sufficient 
production in tandem with other 
activities, or does it become an 
environment of intensive produc-
tion? This then becomes an issue of 
irrigation dams, boreholes, electricity 
networks, reforestation and protec-
tion in the form of national parks, 
improvement of living conditions for 

اإحياء هذا الرتاث واملحافظة عليه يف ترميم 

تراث مادي، بل يف اعتبار هذا الرتاث املعماري 

والذاكرة، من اأجل ربط معرفة وحيوية املدينة 

القـديـمـة بتـنميـة مدينـة اليـوم ومديـنـة 

امل�ستقبل. 

فبغ�س النظر عن الإطار املادي الذي يكونه، 

فالرتاث حامل و�ساهد على �سيء يتجاوز 

ماديته ال�رشفة. فهو مقر وعالمة لعالقات 

متعددة، و�سهادات تاريخية. كما اأنه وعاء 

للتمدن وناقل للممار�سات و تتوثق فيه قيم 

ثقافية، وهو حامل وناقل لروح ت�سكنه وينقلها. 

فالتمدن الذي يحقق فيه املواطنون هويتهم 

�سمن حا�رشتهم واحلا�رشة ذاتها 

عرب مواطنيها، يحافظ على الرتاث الهوياتي. 

ويف هذا ال�سدد، تطرح عدة اأ�سئلة :

• لقد ا�ستطاعت الواحة البقاء )تراث طبيعي 
وتراث ثقايف( بف�سل تدبري �سارم للموارد 

املائية، فما هي الو�سائل املحافظة على هذا 

املورد النادر ؟

• لقد كانت الواحة يف كل الأزمنة ملتقى 
طرق اقت�سادي، وثقايف واجتماعي، هل نريد 

تطويرها لفائدة ومع �سكانها، اأو ترميمها 

لتحويلها اإىل متحف مفتوح ؟

• لقد �سهدت الواحة، كموروث ثقايف ونظام 
زراعي - اقت�سادي، عالقة تكاملية بني اأن�سطة 

تعرف اليوم اأفول، فهل تنمية �سياحة م�ستدامة 

باإمكانها اأن ت�سكل بديال ؟

ما زالت توجد هناك ت�سورات خمتلفة بني 

واحة الوفرة وواحة كو�سط لالإنتاج الزراعي. 

وهذان الت�سوران يتقابالن اليوم يف �سورة 

اإ�سكالية بديهية : هل البقاء بالواحة يتوقف 

على اإنتاج اكتفائي بتكافل مع اأن�سطة اأخرى 

اأو هل ت�سبح و�سطا لالإنتاج املكثف ؟ 

�سنتحدث اآنذاك عن �سدود للري، وتنقيبات، 

و�سبكات كهربائية، وت�سجري وحماية بوا�سطة 

منتزهات اأو حمميات وطنية، وحت�سني ظروف 

عي�س ال�سكان، ومنع ا�ستغالل وا�ست�سالح الرتبة.

من ينقذ الواحات ؟  

هل نعتمد على القوة القت�سادية اجلديدة 

لل�سياحة ؟ 
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Covered street
in Figuig

زقاق م�سقف 

بفجيج
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يف كل �حلالت، 

يتعلق �لأمر 

باإيجاد وظيفة 

جديدة للبناية، 

قمينة مبنحها 

حياة جديدة 

حترتم �لإطار �لرت�ثي.

اإن ق�سور فجيج ت�سكل جمال منا�سبا لتطوير 

ال�سياحة، نظرا لطابعها الفريد، وجودة مواقعها 

واإمكانياتها يف جمال ال�ستقبال، لكن اأي 

�سياحة ميكن اأن نطور ؟

بارتباط مع الن�سغال العام بتنمية م�ستدامة 

للواحات، فاإن تراث الق�سور، عرب ال�سياحة 

الإيكولوجية والثقافية، ميكن اأن ي�سكل اأحد 

امل�سادر الدائمة لالأن�سطة والت�سغيل. فالق�سور، 

بعد ترميمها، ميكن اأن ت�سبح مراكز ا�ستقبال 

ومتكن من املحافظة على الذاكرة احل�رشية 

وت�سبح �سببا لل�ساكنة املحلية ل�ستعادة 

جذورها والأمل. والرهانات القت�سادية 

لتثمني تراث الق�سور متعددة ومتنوعة، 

وقد ترى النور عدة اأن�سطة يف اإطار هذا 

امل�سل�سل : اأ�سغال املحافظة على الق�سور 

وترميمها، با�ستعمال التكنولوجيات التقليدية 

�ستمكن من تعبئة احلرفيني املحليني ف�سال 

عن اليد العاملة املتخ�س�سة للمقاولت.

وتخلق الأ�سياء وال�رشوح الرتاثية املرممة 

واملعاد العتبار لها العديد من الوظائف 

املرتبطة بت�سيريها و�سيانتها. كما اأن تثمينها 

�سياحيا يحدث اأي�سا منا�سب �سغل خم�س�سة 

للتن�سيط املبا�رش والغري مبا�رش للموارد 

الرتاثية... ويف كل احلالت، يتعلق الأمر 

باإيجاد وظيفة جديدة لالإطار املبني، كفيل 

مبنحه حياة جديدة حترتم الإطار الرتاثي. 

وكل م�رشوع ينبغي اأن ي�ستح�رش ا�سرتاتيجيات 

»العودة اإىل الق�سور«. ينبغي اإذا الهتمام 

بالعالقات التي تربط ال�سكان الذين غادروا 

الق�سور مب�ساكنهم. 

بطبيعة احلال، ال�سياحة الثقافية لن تكون 

الأداة الوحيدة والفريدة للتنمية امل�ستدامة 

للق�سور. اإل اأن اإعادة العتبار للق�سور 

وم�ساعدة ال�سكان على متلكها جمددا �سي�ساهم 

يف خلق دينامية جديدة ويف تخفيف م�ساكل 

ال�سكن غري الالئق، بتلبية طلبات هذه ال�ساكنة 

يف جمـال ال�سكـن باإعطـاء �سـورة ايجـابيـة

 ملواقع حياتهم. وعلى م�سل�سل اإعادة العتبار 

للق�سور اأن يحدد كاأول هدف حماربة ال�سكن 

غري الالئق. 

populations, defence and restoration 
of soils.
Who will save the oases?
Will we count on tourism as a new 
economic force?
The ksour of Figuig are conducive to 
the promotion of tourism, given their 
exceptional attributes, the quality of 
their sites and their accommodation 
potential, but: what kind of tourism 
can be developed?
Related to the general concern for 
sustainable development of the oa-
sis, the ksour heritage can be one of 
the durable generators of business 
and jobs by way of ecological and 
cultural tourism. Once restored, the 
ksour can become centers, allowing 
the safekeeping of urban memory 
and become a way for local popu-
lations to rediscover their roots and 
hope. There are multiple economic 
issues concerning the development 
of the ksourian patrimony various 
activities can be generated by this 
process: the work of conservation 
or restoration of the ksour, using 
traditional and cultural technologies 
must simultaneously mobilize local 
artisans and specialized labour from 
companies.
Patrimonial objects and buildings 
that have been restored and reha-
bilitated generate numerous jobs 
related to their functioning and main-
tenance. Their touristic development 
creates additional jobs linked to 
direct and indirect animation of 
patrimonial resources... In any case, 
the issue is one of finding a new 
function for buildings, one worthy 
of ensuring their new life, respectful 
of the patrimonial framework. Any 
project must consider strategies 
for a “return to the ksour”. We must 
therefore look at the relationships 
maintained by the inhabitants who 
have left the ksour with their homes.
Obviously, cultural tourism cannot 
be the only tool for sustainable 
development of the ksour. Never-
theless, rehabilitating the ksour 
and helping the inhabitants redis-
cover a sense of ownership would 
contribute to the creation of a new 
dynamic and alleviate the problems 
with unfit housing, satisfying the 
housing demands of the inhabitants 
by restoring a positive image to their 
place of residence. The process of 
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Figuig women 
in the maze 
of streets

ن�ساء فجيج 

يف متاهات
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 يبدو و��صحا 

�أن ق�صور� على 

�ل�صعيد �لقانوين 

مينع يف �لوقت 

�لر�هن كل حماية 

للمناطق �لقدمية.

rehabilitating the ksour must have as 
a primary objective the fight against 
unfit housing. The improvement of 
comfort conditions inside the ksour 
homes (especially sanitation) should 
encourage inhabitants to remain in 
the ksour.

Everything starts with the establish-
ment of a regulatory framework 
for the construction, restoration or 
extension of buildings in the ksour 
zone. In order to do so, a supple-
ment must be added to the regula-
tion of the current development plan. 
Then, it will be necessary to define 
minimum architectural requirements 
to be met while leaving room for 
conditional innovation. Similarly, it 
seems clear that a lack of regula-
tions currently prevents any protec-
tion of ancient areas.
This regulation is currently being 
researched via the Figuig Oasis 
Ksour Architectural Study and by 
architectural norms validated by 
elected officials, as well as by the 
management plan currently being 
developed. We cannot wait for the 
implementation and enforcement 
of these regulations specific to the 
ksour in order to act.

It is urgent to launch oasis resto-
ration and preservation operations 
within the framework of a co-parti-
cipation programme between the 
stakeholders of civil society, in order 
to make the Figuig oasis ecosys-
tem a space for cultural and natural 
development. Pilot projects are on-
going with national and international 
organizations, such as the Oriental 
Agency, Africa ’70, Paris 7, etc.

A “package” meeting 
the “criteria for the inclusion 
of cultural assets on the world 
heritage list”

The ksour and palm grove as a 
whole illustrate a Saharan way of 
living. In the Figuig oasis, it shows 
a specific nature in the unity of its 
structure and the rigor of its organi-
zation. The ksour of Figuig make up 
an “ensemble” meeting the “Criteria 
for the Inclusion of Cultural Assets on 
the World Heritage List” as listed by 
UNESCO.

ومن �ساأن توفري �رشوط الراحة داخل امل�ساكن 

بالق�سور )وخا�سة التطهري( اأن ي�سجع ال�سكان 

على ال�ستقرار الدائم بالق�سور.

ويبداأ كل �سيء بو�سع اإطار تنظيمي مل�ساريع 

البناء، والرتميم وتو�سعة املباين يف منطقة 

الق�سور. 

لهذه الغاية، يجب اإ�سافة تكملة على نظام 

ت�سميم التهيئة اجلاري به العمل. وينبغي بعد 

ذلك حتديد حد اأدنى من ال�رشوط املعمارية 

التي يتوجب احرتامها، مع الحتفاظ للفنيني 

باإمكانية البتكار امل�رشوط. وكما، يبدو 

وا�سحا، فاإن هناك ق�سورا قانونيا يعيق يف 

الوقت الراهن حماية املناطق القدمية.

وهذا النظام هو حاليا مو�سوع بحث بوا�سطة 

الدرا�سة املعمارية لق�سور واحة فجيج وبوا�سطة 

املعايري املعمارية امل�سادق عليها من طرف 

املنتخبني، وكذا بوا�سطة ت�سميم الت�سيري 

اجلاري اإعداده. لكن ل ينبغي اأن ننتظر 

و�سع وتطبيق هذه الأنظمة اخلا�سة 

بالق�سور لكي نت�رشف.

فمن امل�ستعجل اأن نعطي الإنطالقة لعمليات 

الرتميم واملحافظة على الواحة يف اإطار 

برنامج م�ساركة جماعية بني كل فاعلي 

املجتمع املدين، لنجعل من النظام 

الإيكولوجي لواحة فجيج ف�ساءا للتنمية 

الثقافية والطبيعية. ويجري اإجناز عمليات 

رائدة مع موؤ�س�سات وطنية ودولية، كوكالة 

 ،Paris 7 ،Africa ‘70 اجلهة ال�رشقية، ومنظمة

اإلخ.

 

»جمموعة« ت�ستجيب »للمعايري 

املتعلقة بت�سجيل الرتاث الثقايف 

يف لئحة الرتاث العاملي«

ت�سكل جمموعة الق�سور وباحة النخيل �سكال 

من التجمعات ال�سحراوية، التي متثل، بواحة 

فجيج، طابعا متميزا بوحدة بنيتها و�رشامة 

تنظيمها. وت�سكل ق�سور فجيج »جمموعة« 

ت�ستجيب لـ »املعايري املتعلقة بت�سجيل الرتاث 

الثقايف يف لئحة الرتاث العاملي« التي اأعلنتها 

اليون�سكو.
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Magnificence 
of colors 
of Figuig
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األوان 

فجيج

وت�سكل الق�سور ال�سبع للواحة ومواقعها 

ال�سابقة، رغم ت�ستتها املجايل، جمموعة 

من�سجمة. فهي تعترب، على م�سارف ال�سحراء، 

عالمة حل�سارة م�ستقرة متمدنة وتعبريا 

لثقافة اأ�سيلة عرفت كيف حتافظ على 

متا�سكها، بف�سل موقع جغرايف بعيد 

عن املراكز احل�رشية الكربى الع�رشية، 

ِ)كيوم، 2005، �س 43(.

ولهذه الأ�سباب، فاإنه من اأ�سبقية الأ�سبقيات، 

حفاظا على هذا »النموذج البارز لال�ستقرار 

الب�رشي«، اأن يح�سل اعرتاف دويل به، لأنه 

ميثل اإطار وثقافة �سكان اأمازيغ �سحراويني. 

كما اأنه يعترب مثال ملجموعة معمارية حتيل 

على حقبة منو جتارة القوافل بجوار ال�سحراء 

وعرب ال�سحراء، وهو اأي�سا منوذج للتكامل 

بني الف�ساء املبني، والف�ساء الزراعي، 

وبني الرحل واملقيمني.

1- اغرم : قرية حم�سنة.

2- »ُيعرفون فجيج كمركز حقيقي للعمل بالن�سبة للجهة 

اجلنوبية الغربية للجزائر، لأنها امل�ستودع الذي ي�سع 

فيه كل رحل املنطقة موؤنهم، كما اأنها ملجاأ للمن�سقني، 

ونقطة التقاء اجبارية تقريبا لكل طرق املنطقة. ومنها، 

ي�ستطيع غاز ج�سور عرب املمر الطويل املكون من �سل�سلة 

الق�سور، الو�سول اإىل لغوات، اأي و�سط اجلزائر. 

دو لمارتينري ولكروا )1896(.

3- اخلطارات اأو الفوكارات : نظام لتعبئة املياه اجلوفية 

عن طريق اجلاذبية.

4- يقول ليون الإفريقي » اإنها ثالثة ق�سور يف و�سط 

ال�سحراء، يوجد مبقربتها عدد كبري من النخيل. 

والن�ساء بها يحكن من�سوجات �سوفية رفيعة وناعمة 

حتى حت�سبها حريرا، تباع باأثمان مرتفعة جدا مبناطق 

املغرب كفا�س وتلم�سان. والرجال هنا اأذكياء. فبع�سهم 

يتعاطى للتجارة يف بالد الزنوج، وبع�سهم يتوجه اإىل 

فا�س للدرا�سة. وحينما يح�سل اأحدهم على العاملية، 

يعود اإىل نوميديا  حيث ي�سبح اإماما اأو خطيبا. 

لذا، فكل هوؤلء النا�س اأغنياء. وتوجد هذه الق�سور 

على بعد حوايل 250 ميال من �سجلما�سة« 

)ترجمة عن الفرن�سية(.

5- البيو�س : مر�س ي�سيب النخيل ي�سببه نوع 

من الفطريات.

6- كرناف : اأرجل ثالثية ل�سعف النخيل.

In spite of the distance between 
them, the seven ksour of the oasis 
and their former sites make up a 
homogenous whole. They are the 
mark left by a sedentary urban civi-
lization on the desert threshold and 
the expression of an original culture 
which was able to preserve its unity 
thanks to its geographic location 
far from modern urban centers 
(Guillaume, 2005, p.43).
For these reasons, it is increasingly 
important for the preservation of this 
“eminent example of human settle-
ment”, that an international reco-
gnition be granted, as it represents 
the culture of the Saharan Amazigh 
populations for whom it is the set-
ting. It offers a wonderful example 
of architecture typical of the period 
of Presaharan and trans-saharan 
caravan trade development and is a 
model of complementarity between 
constructed space and agricultural 
land, between nomads and seden-
tary people.

1- Ighrem: fortified village
2 - Fellah - agricultural worker
3 - Ulemas (sing. Alem): scientific, 
scholarly
4 - Marabout: ascetic, holy wise man
5 - Zaouia - place reserved for Sufis
6 - “define Figuig as the true center of ac-
tion of the South-West region of Algeria as 
it is the warehouse where all the nomads 
of the region deposit their supplies, places 
of refuge and replenishment for dissidents, 
point at which all the big routes of the re-
gion converge. From there, an audacious 
invader can follow the long corridor formed 
by the chain of Ksour and reach Laghouat, 
meaning the center of Algeria.” De la Marti-
nière and Lacroix (1896)
7 - khettaras: system by which groundwa-
ter is mobilized using gravity
8 - Leo Africanus said: “They are three 
castles in the middle of the desert, near 
which there is a very large quantity of 
palm trees. Women weave woolen fabrics 
like quilts but so fine and delicate that it 
looks silk, and are sold at very high prices 
in the Barbary cities such as Fes and 
Tlemcen. The men are very intelligent. 
Some engage in commerce in the land of 
blacks. others travel to Fes to study letters. 
When one of them receive the doctorate 
insignia, he returns to Numidy to become 
a priest (imam) or preacher (Khatib). Also, 
these people are all rich. These castles are 
around 250 miles east of Segelmessa”.
9 - Bayoud: date palms disease caused 
by a species of Fusarium wilt (Fusarium 
Oxysporum albedinis form).
10 - Kernafs: triangular foot of palms
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وكــالــة الــجــهــة الــ�ســرقــيــة 

تـــدعـم 

الــتــنــمــيــة 

املـ�سـتـدامـــة 

لــفــجــيــج

Work from 
the Oriental 
Agency’s 
“Beaux Livres” 
collection

كتاب من 

جمموعة 

»الكتب البديعة« 

لوكالة اجلهة 

ال�رشقية

Mohamed MBARKI
Director General 
of the Oriental 
Agency

حممد مباركي

مدير عام

 وكالة اجلهة

ال�رشقية

تعمل وكالة �جلهة 

�ل�رشقية وجمموع 

�رشكائها �ملعنيني على 

�ملدى �لطويل بفجيج. 

فهي ت�صاند �ملو�طنني 

وتدعم �ملجتمع �ملدين بكل 

جتلياته. وبالن�صبة للم�صتقبل، 

فهي ت�صع لبنات ثمينة 

على طريق �لتنمية 

�لقت�صادية و�لجتماعية.

The Oriental Agency 
supports Figuig’s 
sustainable 
development

اإن �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، ن�رشه 

اللـه، هو اأول عاهل مغربي اأكد وجوده باملدينة 

الواحة. واأهمية الواحة الأقرب لأوروبا وغناها 

الرتاثي، الذي يربز بو�سوح يف جمالها الرتابي، 

ل يرقى اإليه ال�سك.

مركز اهتمام بالن�سبة 

لوكالة اجلهة ال�سـرقية

كانت فجيج يف قلب الهتمامات يف امللتقى 

الذي نظم مبقر اليون�سكو بباري�س يومي 15 

و16 مار�س 2011، حتت الرعاية ال�سامية 

ل�ساحب اجلاللة ومنظمة اليون�سكو، حول 

مو�سوع »الرتاث الثقايف والتنمية اجلهوية : 

املنطقة ال�رشقية املغربية«. وهذا امللتقى، 

الذي نظمته وكالة اجلهة ال�رشقية بتعاون وثيق 

مع مفو�سية املغرب لدى اليون�سكو، جمع بني 

املناظرة العلمية واملعر�س )منتجات حملية، 

منتجات حرفية، من�سورات، الخ( غايتهما 

تثمني خمتلف اأبعاد الثقافة والرتاث يف التنمية 

اجلهوية. وقد اجتمع يف هذا امللتقى الذي 

تراأ�سته املديرة العامة لليون�سكو، العديد 

من ال�رشكاء من املجتمع املدين الفجيجي 

واأفراد من اجلالية املهاجرة املقيمة بفرن�سا 

)اأزيد من 400 م�سارك(، اإ�سافة اإىل نحو ع�رش 

�سفراء وموظفون �سامون لليون�سكو. وخالل 

املناظرة، مت اإبراز املكانة املتميزة لفجيج، 

املدينة الواحة التي ي�ستحق تراثها الثقايف، 

املادي والالمادي التثمني واملحافظة.

HHis Royal Highness, the King 
Mohamed VI, may God assist him, 
is the first Moroccan Sovereign to 
have been so present in the oasis 
cities. There is no doubt regarding 
the importance of the oasis closest 
to Europe and the patrimonial wealth 
fortunately found on its territory.

A focus for the 
Oriental Agency

Figuig was the main topic of a mee-
ting on the theme “cultural heritage 
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Proceedings 
of the symposium 
for intangible heritage

اأوراق املناظرة 

حول الرتاث 

الالمادي

Proceedings 
of the symposium 
held at the UNESCO 
headquarters

اأوراق 

املناظرة 

املقامة 

مبقر اليون�سكو

Protocol session at UNESCO: 
Mrs. I. Bokova, Director General of UNESCO, 
Mrs. A. Bennani, Moroccan ambassador to 
UNESCO,  Mr. A. Azoulay, Counsellor to His 
Majesty the King of Morocco, Mr. M. M’barki, 
Director General of the Oriental Agency

اجلل�سة الربوتوكولية باليون�سكو : 

ال�سيدة اإرينا بوكوفا، املديرة العامة لليون�سكو، 

ال�سيدة عزيزة بناين، �سفرية املغرب لدى 

اليون�سكو،  ال�سيد اأندري اأزولي، م�ست�سار 

�ساحب اجلاللة ملك املغرب، ال�سيد حممد 

مباركي، املدير العام لوكالة اجلهة ال�رشقية

واختيار مكان التظاهرة مل يكن اعتباطيا، 

فامللتقى كان يهدف اأي�سا اإىل حت�سي�س كبار 

م�سوؤويل اليون�سكو حول ت�سجيل فجيج �سمن 

قائمة الرتاث العاملي. وقد مت احل�سول 

على نتيجة ملمو�سة مبجرد انتهاء التظاهرة، 

حيث مت و�سع املدينة الواحة لفجيج يف القائمة 

التمهيدية للرتاث العاملي لليون�سكو.

تراث، وثقافة، 

وجمتمع وتنمية م�ستدامة

لقد جاءت هذه املبادرة لتن�ساف اإىل العديد 

من العمليات الأخرى التي تدعمها الوكالة 

على �سعيد كل اجلهة، والتي ترمي اإىل تطوير 

الرتاث الطبيعي، والب�رشي والثقايف، كعامل 

للتنمية املحلية واجلهوية... وهي مقاربات 

جديدة للتنمية الرتابية، التي اأ�سبح تثمني 

املوارد املحلية بالن�سبة لها ) الرتاث، الثقافة، 

املوارد الب�رشية، الخ.( عامال للتنمية بذاته عرب 

ما اتفق على ت�سميته بـ »الراأ�سمال الجتماعي« 

and regional development: Oriental 
Morocco” held on March 15 and 
16, 2011, in Paris under the High 
Patronage of His Majesty the King and 
UNESCO. Organized by the Oriental 
Agency in close collaboration with the 
Moroccan Delegation to UNESCO, 
this meeting combined scientific 
symposium and exposition (local 
products, artisanal crafts, publications, 
etc.) aimed at highlighting various 
dimensions of culture and heritage in 
regional development.
The meeting, the opening ceremony 
of which was presided by the Director 
of UNESCO, brought together several 
partners from the Figuigui civil society 
and members of the diaspora living in 
France (more than 400 participants), 
in addition to several ambassadors 
and senior officials of UNESCO. 
During the symposium, the spotlight 
was placed on Figuig, oasis city 
whose cultural, material and intangible 
heritage deserves to be preserved 
and promoted.
The choice of venue was not insigni-
ficant, as another aim of the meeting 
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was to raise awareness among high 
ranking UNESCO officials about 
the inclusion of Figuig to the world 
heritage list. A first concrete result 
occurred immediately after the event: 
the oasis city of Figuig was listed on 
the tentative UNESCO World Heritage 
list.

Heritage, culture, society 
and sustainable development

This initiative has come in addition to 
numerous other actions supported 
by the agency across the entire 
region, aimed at promoting the natu-
ral, human and cultural heritage as a 
factor of local and regional develop-
ment... New approaches to territorial 
development, for which the valori-
zation of local resources (heritage, 
culture, human resources, etc...) 
have become a development factor 
through what is known as “social 
capital” and/or “cultural capital” of 
a territory. The agency thus deploys 
a proactive effort to support crafts-
men’s cooperatives, local products, 
the preservation of local know-how, 
the rehabilitation of buildings, niche 
tourism (hiking, cultural and religious 
tourism, and athletic tourism...).
To support them, the agency, in 
consultation with the municipality and 
all stakeholders, has endowed the 
city with signage dedicated to disco-
very tourism (see photos, opposite) 
organized into 7 circuits: a promotio-
nal pamphlet was published for each.
The Oriental region, bordering 
Algeria and featuring a 200km Medi-
terranean facade, has always been 
a crossroads of human, economic 
and cultural movement, both at the 
Maghreb and Mediterranean levels. It 
also served as a cultural and human 
bridge between the regions of the 
Maghreb and those of Sub Saharan 
Africa, as illustrated by the historical 
links between the oasis city of Figuig 
(south of the Oriental region) and the 
city of Timbuktu. This history has sha-
ped the heritage of this region with its 
diverse cultures, expressed through 
the culinary arts, traditional clothing, 
its furniture and building style, the 
human melting pot, etc. 
Alongside the civil society as repre-
sented by numerous active associa-
tions, the Oriental agency strives to 

و/ اأو »الراأ�سمال الثقايف« ملنطقة ما. 

وتبذل الوكالة هكذا عمال اإراديا لدعم تعاونيات 

احلرفيني، واملنتجات املحلية، واملحافظة 

على املهارات املحلية، واإعادة العتبار للرتاث 

املبني، وال�سياحة النوعية )�سياحة التجوال، 

ال�سياحتني الثقافية والدينية، ال�سياحة 

الريا�سية...(.

وملواكبتها زودت الوكالة، بت�ساور مع البلدية 

وجمموع الفاعلني املعنيني، املدينة باأدوات 

ت�سويرية خم�س�سة ل�سياحة الكت�ساف )انظر 

ال�سور يف اجلانب( مرتبة يف �سبع م�سارات : 

وقد خ�س�س مطوي تعريفي لكل واحد من هذه 

امل�سارات ال�سبعة.

اإن اجلهة ال�رشقية، املحادية للجارة اجلزائر 

واملتوفرة على واجهة متو�سطية بطول 200 

كيلومرت، كانت دوما ملتقى لتدفقات ب�رشية 

واقت�سادية وثقافية على امل�ستوى املغاربي 

واملتو�سطي. كما �سكلت ج�رشا ثقافيا وب�رشيا 

بني املناطق املغاربية ومناطق من اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء، وهو ما ت�سهد عليه العالقات 

التاريخية بيـن املدينـة الواحـة لفجيـج 

)بجنوب اجلهة ال�سـرقية( ومدينة تومبوكتو.

وقد �سكل هذا التاريخ تراث هذه اجلهة املتنوعة 

الثقافات والتي تربز عرب فنون الطبخ، وتقاليد 

اللبا�س، واملعمار يف املنقولت والعقار، 

والمتزاج الب�سـري، اإلخ.

وجنبا اإىل جنب مع املجتمع املدين املمثل 

من طرف العديد من اجلمعيات الن�سيطة، تعمل 

الوكالة يف اإطار احلوار والتوا�سل والقرب، 

وُتطور مقاربة النوع اإىل جانب تعاونيات 

وجمعيات ن�ساء فجيج باخل�سو�س.

م�ساندة على املدى الطويل 

و�سمن عمليات متنوعة

ت�سجع وكالة اجلهة ال�رشقية، التي اأحدثت يف 

�سياق املبادرة امللكية لتنمية اجلهة ال�رشقية، 

ال�سالت بني الثقافة والتنمية املحلية من اأجل 

ت�سجيع واإنعا�س النفتاح والتبادل واحلداثة 

�سمن »العوامل الالمادية« للتقدم القت�سادي 
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5 out of 7 published 
pamphlets each 
on an urban circuit:
• water ; 
•  the cliff ; 
•  the culture ; 
•  the gastronomy ;
•  the architectural 
    heritage ; 
•  the craftsmanship ; 
• the construction 
   materials

5 مطويات من بني
الـ 7 املقررة حول 

امل�سارات احل�رشية :

• املاء ؛
• اجلرف ؛
• الثقافة ؛
• الِذواقة ؛

• الرتاث املعماري ؛
• ال�سناعة التقليدية ؛

• مواد البناء

والجتماعي. وجت�سد فجيج مثال ملمو�سا 

لعمل الوكالة يف هذا املجال. 

فبف�سل تراثها الغني واملتنوع، وبالرغم 

من عزلتها اجلغرافية واإقفال احلدود 

مع اجلزائر املجاورة، فقد ا�ستطاعت فجيج 

على الدوام جتاوز عزلتها القت�سادية. 

وقد لعبت هجرة ال�ساكنة نحو مدن اأخرى 

باململكة، وكذا خارج املغرب، بذلك دورا 

�سابطا لإمكانيات التنمية وا�ستمرارية 

املدينة الواحة.

واعتمادا على املبادرة امللكية لتنمية اجلهة 

ال�رشقية، فقد اأدرجت الوكالة فجيج يف روؤية 

تنموية جهوية مندجمة تتمثل يف اإنعا�س 

املوؤهالت الطبيعية للناحية مع تنمية قطاعات 

�سو�سيو اقت�سادية  من �ساأنها اإبراز تاريخ 

وتراث هذه الواحة. والرتاث املبني بالرتاب، 

والرتاث املائي للري التقليدي، اللذان ما زال 

قائمني - رغم كونهما مهددين- هما خري 

�ساهد على هذا املا�سي املجيد لق�سور وقبائل 

كانت تتقا�سم هذه الناحية.

ونحن نعمل اليوم لكي ي�سطلع ال�سباب 

بامل�سوؤولية، خا�سة يف ما يتعلق مب�رشوع 

تو�سيع الواحة.

فالتحدي بالن�سبة لفجيج هو اإذا التوفيق 

بني امتيازات اقت�ساد مبقيا�س ب�رشي 

يحرتم حميطه، كما تريده ومتار�سه ال�ساكنة 

املحلية، مع متطلبات التنمية امل�ستدامة 

)حماربة الفقر، الولوج اإىل املاء والتحديث 

الزراعي، اإدخال جزء من احلداثة عرب الطاقات 

اجلديدة، التكنولوجيات اجلديدة  لالإعالم 

والتوا�سل، اإلخ(.

ويف ان�سجام مع تطلعاتها، تقوم وكالة اجلهة 

ال�رشقية بعدة عمليات ب�سـراكة مع كل الفاعلني 

املحليني املعنيني، واملجتمع املدين، 

والتعاون الالمركزي، وبرنامج الأمم املتحدة 

للتنمية... وي�سكل برنامج التنمية املحلية 

املندجمة للجهة ال�رشقية، الذي ميول 

ب�رشاكة بني وكالة اجلهة ال�رشقية وبرنامج 

الأمم املتحدة للتنمية، منوذجا لالهتمام 

امل�سطرد باملدينة الواحة. 

cultivate dialog, contact, proximity, 
and also develop the gender ap-
proach alongside women’s coope-
ratives and associations in Figuig.

Long term support 
and diversity of action

The Oriental agency, created in the 
wake of the Royal Initiative for the 
Development of the Oriental Region, 
promotes links between culture and 
local development in order to encou-
rage openness, exchange and mo-
dernity among the “intangible factors” 
of economic and social progress.
Figuig symbolises a concrete 
example of the agency’s work in this 
area. Despite its rich and diverse 
heritage, despite the geographical 
isolation and the closed borders 
with neighboring Algeria, Figuig has 
always managed to overcome its 
economic isolation. The migration of 
its population towards other Moroc-
can cities or abroad has thus played 
a regulating role in terms of develop-
ment possibilities and sustainability 
of the oasis city.
Based on the Royal Initiative for the 
Development of the Oriental Region, 
the agency has integrated Figuig in 
the vision of an integrated regional 
development programme consisting 
of the promotion of the territory’s na-
tural potential and the development 
of socio-economic sectors likely to 
highlight the history and heritage of 
this oasis. The adobe architectural 
heritage, and the heritage of traditio-
nal water irrigation, still in use today 
- however threatened - are evidence 
of the ksour’s glorious past and the 
tribes who shared the land.
Today we are ensuring that the youth 
carry the torch, specifically in the 
project for extending the oasis.
The challenge for Figuig is thus to 
merge the advantages of an eco-
nomy on a human scale that is res-
pectful of its environment, as desired 
and practiced by local populations, 
with the requirements of sustainable 
development (struggle against po-
verty, access to water and agricultural 
modernisation, introduction of an ele-
ment of modernity through renewable 
energy and eco-construction techno-
logies, new information and commu-
nication technologies, etc.).
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The Oriental Agency in Figuig وكالة اجلهة ال�رشقية بفجيج

Study for Urban Renewal of the Oasis City درا�سة اإعادة التاأهيل احل�رشي للمدينة الواحة

Promotion of adobe architecture with Italian Cooperation and the NGO Africa ‘70:
• Equipment in terms of facilities for the municipal hostel and construction of its 
extension
• Information kiosk
• Rehabilitation of old houses for associations

 : Africa ‘70  تثمني املعمار الرتابي مع التعاون الإيطايل واملنظمة الغري حكومية

• جتهيز املاأوى البلدي وبناء تو�سعته
• ك�سك اإخباري

• اإعادة العتبار ملنازل قدمية لفائدة اجلمعيات

Urban renewal work for the entire Province of Figuig اأ�سغال التاأهيل احل�رشي مبجموع اإقليم فجيج

Support for the International Festival of Oasis Cultures of Figuig دعم املهرجان الدويل لثقافات الواحات لفجيج

Construction and equipment of a Social Center for Figuig Nomads بناء وجتهيز مركز اجتماعي لرحل فجيج

Support for Revenue-Generating Activities (via the relay Association: 
Association of Agricultural Cooperatives of Figuig) and by support for artisan 
women’s associations

م�ساندة الأن�سطة املدرة للدخل )عن طريق جمعية و�سل : جتمع للتعاونيات 

الفالحية لفجيج( وعرب دعم جمعيات الن�ساء احلرفيات

Overhaul and equipment of the Socio-Educational Group of Figuig اإعادة تهيئة وجتهيز املركب ال�سو�سيو تربوي لفجيج

Support for artist, athlete and youth activities دعم اأن�سطة الفنانني والريا�سيني وال�سباب

Rebuilding of the wall of Ajdir
Support for the youth project: Chrysalid/ Loudaghir Association

اإعادة بناء �سور اأجدير

دعم ور�س ال�سباب جلمعية لوداغري

Publication and editions dedicated in whole or in part to Figuig
• “Figuig, Oasis City” (from the Oriental Agency’s Beaux Livres collection)
• Hiking guide for the Eastern region
• “Eastern Morocco’s Large Spaces”, “Eastern Morocco’s Fauna”
• Book on culinary art (in progress)
• Maps for the cities of Figuig and Bouarfa
• Oriental.ma magazine on tourism

من�سورات وطبعات، خم�س�سة كلية اأو جزئيا لفجيج

»فجيج، املدينة الواحة« )جمموعة الكتب البديعة لوكالة اجلهة ال�رشقية(

• دليل التجوال على الأقدام يف املنطقة ال�رشقية
• »الف�ساءات الرحبة للجهة ال�رشقية املغربية«

• كتاب حول فنون الطبخ )قيد الإعداد(
• ت�سميم مدينتي فجيج وبوعرفة

•جملة Oriental.ma حول ال�سياحة
Community repair programme in Figuig برنامج لالإ�سالح اجلماعي بفجيج

Support for Computer Equipment: Zenaga School Fund Association امل�ساعدة بتجهيزات اإعالمياتية : جمعية ال�سندوق املدر�سي لزناكة

Construction and equipment of a school MEDERSET.COM
Partnership with the BMCE Foundation with the use of local materials

MEDERSET.com بناء وجتهيز مدر�سة

�رشاكة مع موؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة اخلارجية

Promotion of craftsmanship, local products and tourism
• Support for agricultural cooperatives for the promotion of dates
• Purchase of local and artisanal products yearly
• Support for the participation of various national and international exhibitions: Scotland, 
Dar Lamaalama, etc.
• Support for the training of female artisans: Women’s workshop of the Annahda Association
• Purchase of a refrigerated vehicle for the Al Massira Cooperative

ت�سجيع ال�سناعة التقليدية، واملواد املحلية وال�سياحة 

• دعم  التعاونيات الفالحية لتثمني التمور
• اقتناء منتجات حملية ومنتجات تقليدية �سنويا

• حتمل م�ساريف امل�ساركة يف املعار�س الوطنية والدولية : ا�سكتلندا، دار 
املعلمة، الخ.

• دعم تكوين احلرفيني: ور�س الن�ساء جلمعية النه�سة 
• اقتناء عربة لفائدة تعاونية امل�سرية

Support for Education
• Development of preschools: construction of 4 centers
• Fund for public schools

دعم الرتبية

• تنمية التعليم ما قبل املدر�سي: بناء اأربع مراكز
• �سندوق املدار�س العمومية

Support for modern irrigation for the extension of the oasis دعم الري الع�رشي لتو�سيع الواحة

In line with these aspirations, the 
Oriental agency carries out various 
actions in partnerships with all local 
stakeholders, civil society, decentra-
lized cooperation, the UNDP... The 
DéLIO programme (French acro-
nym for the Local Integrated De-
velopment for the Oriental Region), 
co-financed by the agency and the 
UNDP is an example of growing 
interest for the oasis city.
The chart below lists some of the 
major actions undertaken by the 
Agency and its partners.

ويذكر اجلدول املوايل ببع�س الأعمال الرئي�سية 

للوكالة ول�رشكائها.

مـــــــقــــدمــات



31 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س
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Maurizio CAFARELLI
Architect 
in charge 
of the heritage 
renewal 
project
ONG Africa ’70

موريزيو كافاريلي

 مهند�س معماري

 رئي�س م�رشوع

 اإعادة تاأهيل الرتاث

الثقايف لواحة فجيج

 املنظمة غري احلكومية

Africa ‘70

Figuig, 
welcoming, 
with new 
ideas

فجيج، 

منفتحة

لالأفكار 

اجلديدة 

The elements that characterize the 
“figuigian” space are: water, land, 
air, and the fragility of its environ-
ment.
An oasis known since antiquity, 
cited in “Description of Africa”, the 
important work of traveling Arab 
geographer El-Hassan B. M. El 
Wazzàan, better known as Leo Afri-
canus, endured until present times 
by showing its unique features of 
unaltered beauty.
However the secular and wise 
equilibrium between conservation 

A
fri

ca
  ‘

70

Africa ‘70 

Activities

نـ�ســاط مـنـظـمــــة

Africa ‘70

بلدية، ومنظمة 

غري حكومية 

ووكالة للتنمية، 

ياله من مزيج مركب 

لكن قوي يوحده 

ع�صق فجيج. �إنه عقد 

من �ملجهود�ت �مل�صرتكة 

و�ملكت�صبات �لأ�صا�صية 

�لتي تر�صم معال م�صتقبل 

جديد تبنيه �لو�حة 

بذكاء.

اإن العنا�رش التي متيز املوقع »الفجيجي« 

هي املاء، والأر�س، والهواء، ونعمومة املحيط. 

واحة ُتعَرف منذ الع�سور القدمية، واأ�سار اإليها 

الرحالة واجلغرايف العربي احل�سن بن الوزان، 

املعروف اأكرث بليون الإفريقي، يف موؤلفه القيم 

»و�سف اإفريقيا« الذي و�سل اإلينا وا�سفا ميزات 

هذه الواحة التي مل تكن قد َم�ستها بعد عاديات 

الزمان. 

لكن التوازن القدمي واحلكيم بني املحافظة 

والإبتكار، واحلفاظ والتنمية، مهدد بالنهيار 

جراء ا�ستعمال اأعمى للموارد البيئية: فاإدخال 

تقنيات جديدة وع�رشية للبناء ومواد غريبة 

عن التقاليد، اإ�سافة اإىل ال�ستغالل امل�رشف 

للموارد املادية قد يك�رش دون رجعة التناغم 

اله�س ووحدة �سكن فجيج، وهي الواحة التي 

تبدو معلقة بني احليوية املتو�سطية وجمود 

ال�سحراء.وقد مكننا اجناز م�رشوع اإعادة 

تاأهيل الرتاث الثقايف لواحة فجيج، 

والذي مولته وزارة ال�سوؤون اخلارجية الإيطالية 

وُعهد اجنازه اإىل املنظمة غري احلكومية

 Movimento Africa ‘70، من التفكري 

والعمل لتنمية ا�سرتاتيجيات والإ�سهام 

يف املحافظة على فجيج، ويف نف�س الوقت 

حماولة تثمني املعمار الرتابي كجزء ل يتجزاأ 

من الرتاث التاريخي، واملعماري، والثقايف 

والجتماعي للمغرب.

اإن املحافظة على الواحة وعلى تراثها الرتابي، 

ان�سجاما مع البحث عن تنميتها امل�ستدامة، 

تطرح حتديا �سعبا يف زمن العوملة وانت�سار 

املمار�سات ال�سلبية، �سواء على ال�سعيد البيئي 
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view 
of Figuig
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لفجيج

�حلفاظ على 

فجيج م�صكل 

يهم �لعال باأ�رشه.
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and innovation, preservation and 
development, could be broken 
because of indiscriminate use of 
natural resources: the introduction 
of new and modern construction 
techniques and materials not part 
of tradition, combined with ove-
rexploitation of water resources, 
may permanently break the fragile 
harmony and unity of the Figuig 
habitat, an oasis seemingly sus-
pended between mediterranean 
dynamism and the stillness of the 
desert. The Figuig Oasis Cultural 
Heritage Renewal project, financed 
by the Italian ministry of foreign af-
fairs and entrusted to the NGO Mo-
vimento Africa ‘70 has given us the 
opportunity to reflect and work to 
develop strategies and contribute 
to the preservation of Figuig, while 
simultaneously highlighting adobe 
architecture as integral part of the 
historical, architectural, cultural and 
social heritage of Morocco.

The conservation of the oasis and 
its clay heritage, harmonised with 
the research on its sustainable 
development, represents a difficult 
challenge in a time of globalisation 
and spread of bad practices, both 
in the environment field and that 
of human rights and social rights: 
the preservation of Figuig is not 

اأو على م�ستوى حقوق الإن�سان واحلقوق 

الجتماعية : فاملحافظة على فجيج لي�س 

»م�سكل« املغرب اأو م�سكل الدول ال�ساعدة 

وحدها، لكنه م�سكل كوكبنا باأ�رشه، ويتعني 

على املناطق املتو�سطية اأن ُتوؤَمن الدفاع 

عن هذه الواحة.

وقد يعرت�س البع�س قائال باأن فجيج 

ل تعدو اأن تكون واحة على م�سارف ال�سحراء، 

لكن ينبغي التاأكيد باأن وجودها ي�ساهم 

يف بناء الرباطات اأوالقلع التي متكن 

من اإيقاف الت�سحر الذي يتقدم حتما باملنطقة 

ال�رشقية للمغرب وحتى اإىل �سواحل »بحرنا« 

املتو�سطي. 

اإن تدبري هذا املكان الفريد واإعادة العتبار 

للرتاث املعماري والبيئي كعامل لإعادة 

توازن ف�ساء الواحة اأ�سبحتا اإذا موا�سيع 

ذات اأولوية، لفائدتنا ولفائدة الكل. ووعيا منه 

باأن موارد م�رشوع اإعادة تاأهيل فجيج واملوارد 

التي وفرها التعاون الإيطايل ل تكفي لوحدها 

ملواجهة مو�سوع بهذا التعقيد وال�سعوبة، 

فاإن فريق امل�رشوع واأنا، ب�سفتي رئي�س 

امل�رشوع ومن�سقه، بذلنا ما يف ا�ستطاعتنا 
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فجيج، بو�بة 

دخول للطريق 

�جلديدة للو�حات ؟

لكي نبث حما�سة جماعية ماأمولة 

يف خمتلف الفاعلني املتواجدين 

يف عني املكان اأو على الأقل امل�ستعدين 

للعمل وامل�ساهمة يف املحافظة 

على فجيج  بتظافر خمتلف اهتماماتهم 

كاملحافظة والتنمية. وقد اأثمرت جهودنا 

با�ستعداد العديد من الهيئات املحلية 

والدولية وبال�سغف، وحب الإطالع واملعرفة، 

قبل املعرفة العلمية ال�رشفة بكثري، لال�ستاذين 

روبرتو ما�سكاروت�سي ولودوفيكو ميكارا، 

من جامعة كابرييلي دانونن�سيو ل�سييتي - 

ب�سكارا، والذان تربطنا بهما �سداقة قدمية 

وتعاون لنحو عقد من الزمن بنيا منذ 

م�رشوع اإعادة التاأهيل لرتاث املدينة العتيقة 

لوجدة.

وقد مكنتنا اأفكار اأ�ساتذة وباحثني من كلية 

ب�سكارا - بعد العديد من املهمات بفجيج – 

من بحث دور الواحات املغربية كفاعل كامن 

للتنمية امل�ستدامة، باإدماجها يف منظومة 

ترابية اأكرث ات�ساعا، تاأخذ بعني العتبار �سبكات 

الرتباطات والعالقات املجالية والجتماعية 

بني خمتلف الواحات: نوع من »طريق 

الواحات«، حيث ميكن لفجيج اأن تلعب 

دور »بوابة دخول« قد ت�سمح بالإ�سهام 

يف احلفاظ على تراث ثقايف �سخم وتثمينه 

حتى يف امليدان القت�سادي.

وقد اجُنر املوؤَلف والبحث بف�سل م�ساهمات 

وت�سجيعات وكالة اجلهة ال�رشقية و »برنامج 

التنمية املحلية املندجمة للجهة ال�سـرقية« 

لربنامج الأمم املتحدة للتنمية، اللذان مكنا 

من اإكمالها. 

واأود اأن اأ�سكر باخل�سو�س املدير العام لوكالة 

اجلهة ال�رشقية الذي مل يتوانى يف دعم خمتلف 

املبادرات التي جنح م�رشوع »اإعادة تاأهيل 

فجيج« يف تفعيلها. فخالل املناق�سات الطويلة 

حول املحافظة على فجيج وحول ال�ستعمالت 

املجددة املمكنة وتنميتها امل�ستدامة، 

كان ال�سيد مباركي يبادر بالتاأكيد على العمل 

Morocco’s “problem”, or that of 
developing countries, but rather a 
problem for the entire planet, and it 
is up to the Mediterranean regions 
to ensure its defense.

One might object that Figuig is 
only one oasis on the threshold 
of the desert, but it is important to 
highlight that its existence contri-
butes to the construction of “ribat” 
- fortresses, in Arabic - that help 
curb the desertification moving 
inexorably forward in the east of 
Morocco, even until the shores of 
the “mare nostrum”. It is in our own 
interest and indeed the interest of 
all to prioritize the management 
of this exceptional place, and the 
rehabilitation of the architectural 
and environmental heritage as a 
factor for regaining balance of this 
“oasian” space. Aware that the 
resources of the Figuig Renewal 
project and those afforded by the 
Italian cooperation are insufficient 
to take on a project so complex 
and delicate, the team and I, as 
head of project and coordinator, 
have put all our efforts into creating 
a collective momentum of different 
stakeholders who are present in the 
region or at least willing to work and 
contribute to the preservation of 
Figuig by combining their different 
vocations such as conservation 
and development.

Our efforts were rewarded by the 
availability of several local and 
international institutions and by 
the passion, curiosity and thirst for 
knowledge going well beyond pure 
scientific knowledge, or professors 
Roberto Mascarucci and Ludovico 
Micara of the Faculty of Architec-
ture of the “Gabriele D’Annunzio” 
Abruzzes Univeristy of Cheti-Pes-
cara, to whom we are connected 
by an old friendship and collabo-
ration now spanning a decade, 
established since the time of a 
project for heritage renewal for the 
medina of Oujda.
The reflections of the professors 
and researchers of the Faculty 
of Pescara - after several trips to 
Figuig, allowed us to examine 
the role of Moroccan oases as 
potential factors of sustainable 

مـــــــقــــدمــات



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص34

A
fri

ca
 ‘7

0

development, by including them in 
a broader territorial system which 
takes into account the networks of 
territorial and social connections 
and relationships between the 
different oases: a sort of “route of 
oases” where Figuig could play 
the role of “Portal”, which would 
contribute to the preservation and 
enhancement of an immense 
cultural heritage, also in the econo-
mic realm.

The book and research were 
achieved thanks to contributions 
and encouragement from the 
Oriental agency and the “DéLIO” 
UNPD programme. I would like 
to particularly thank the Director 
General of the Oriental agency, 
who never ceased to support the 
various initiatives implemented 
by the “Figuig Renewal” project. 
During lengthy discussions about 
the preservation of Figuig and on 
its possible reuses and sustai-
nable development, M. Mbarki’s 
exordium was always to work for 
Figuig with an extreme passion and 
a collective sense of belonging, 
while recognizing the dignity of the 
people of Figuig and the value of 
tolerance, characteristic of oasis 

لفائدة فجيج ب�سغف متناهي و�سعور جماعي 

بالنتماء، مع العرتاف لنا�س فجيج و�سكانها 

بالأنفة وقيم الت�سامح، التي متيز ثقافة 

الواحات والتي تربز اأكرث بها مقارنة 

مع باقي الواحات املغربية.

واإنطالقا من هذه القناعة، وكذا من التعاون 

الذي ميتد الآن على مدى عقد والذي يربط 

املنظمة غري احلكومية Africa ‘70، والتعاون 

الدويل ووكالة اجلهة ال�رشقية، راأت النور 

الأيام الباري�سية باملقر الدويل لليون�سكو، 

واملخ�س�سة لتقدمي ملف الت�سنيف �سمن 

الرتاث العاملي. 

وخالل هذه الأيام، اأظهر جمتمع »الفيجيجيني« 

للمجتمع الدويل خ�سو�سياته، بغنى، وم�ساركة 

وكفاءة، بف�سل العمل الدوؤوب واملعِباأ للمدير 

العام لوكالة اجلهة ال�رشقية.

ويف الأخري، ولكن لي�س الأخري من حيث 

الأهمية، اأود اأن اأتقدم بال�سكر اإىل بلدية 

فجيج، واملجتمع »الفجيجي« باأ�رشه، ولكل 

اجلمعيات التي اأتاحت �سنوات من التعاون 
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From right to left:
Amar Abbou, 
Maurizio Cafarelli, 
Ludovico Micara, 
Roberto Mascarucci

من اليمني اإىل ال�سمال : 

عمار عبو، 

موريزيو كافاريلي، 

لودوفيكو ميكرا، 

روبرتو ما �سكاروت�سي

املثمر. واأود اأن اأ�سكر �سكرا خا�سا جدا واأعرب 

عن اإعجابي ال�سادق لعمار عبو، رئي�س اجلماعة 

احل�رشية لفجيج ومندوب وزارة الثقافة، بعمله 

التح�سي�سي املتوا�سل يف خدمة الواحة.

وحينما اأتكلم هكذا، فقد يبدو الأمر مترينا 

�سكليا وعقيما حتى، لكنني ل اأجد ول ميكن 

اإيجاد الكلمات لو�سف العالقة املتوا�سلة، 

التي اأنبتت ثمارا، ومبادلت و�سداقة 

خال�سة ربطتنا طوال هذه ال�سنوات. و�سوف 

اأ�سعر دوما ب�سداقة قوية اجتاه عمار عبو، 

الذي اأ�سكره على �سربه الذي  ل ينفذ وحتمله 

يل طوال هذه الفرتة.

اإمتنان كبري اأي�سا اإىل كل امل�ساعدين الذين 

مكنوا من اجناز هذا الكتاب الذي �سوف ي�ساهم 

يف احلفاظ ويف ترميم الرتاث الثقايف للواحة، 

بت�سجيع اإعادة ا�ستعمال الق�سور قدر الإمكان، 

عرب معرفة املوقع والدرا�سات املنجزة، 

وذلك من اأجل اإقامة وت�سجيع اأ�سكال تنمية 

اقت�سادية و�سياحية ثقافية والإ�سهام 

بالتايل يف منو �سبكة اهتمام حول فجيج 

ول�سالح فجيج.

culture, in a more marked way than 
even that of other Moroccan oases.
This conviction, along with the now 
decade-long collaboration linking 
the Africa ‘70 NGO, international 
cooperation and the Oriental 
agency, have given rise to the 
parisian days at the international 
UNESCO headquarters dedicated 
to the presentation of the case for 
listing Figuig as World Heritage. 
During these days, the “figuigan” 
community showed the internatio-
nal community its uniqueness with 
wealth, participation and compe-
tence, thanks to the tireless awa-
reness-raising action of the Director 
General of the Oriental agency.

Last but certainly not least, I would 
like to thank the Municipality of 
Figuig, the entire “figuigan” society, 
all the associations who, in different 
ways, have allowed for fruitful 
collaboration. I would especially 
like to thank, and show my sincere 
admiration for, Amar Abbou, Presi-
dent of the Urban Community and 
Delegate of Culture of Figuig, for 
his tireless work to raise awareness 
for the oasis.
Stated in this way, all of this may 
seem like a rather formal and sterile 
exercise in giving thanks. However 
I do not feel this way and cannot 
find the words to describe the en-
during, fruitful relationship fostering 
reciprocal exchanges and sincere 
friendship that has united us for so 
many years. I will always feel a very 
deep sense of friendship for Amar 
Abbou, who I thank for the unlimi-
ted patience with which has put up 
with me for so long.

Again, a  great, heartfelt thanks to 
all partners who who helped make 
this book which will contribute to 
the preservation and restoration 
of the oasis’ cultural heritage, by 
encouraging, via their knowledge 
of the place and the analyses 
produced, the possible reuses for 
the ksour in order to put in place 
and promote forms of economic 
development and cultural tourism 
and - but not only - by thus contri-
buting to the growth of a network 
of interest around Figuig and for 
Figuig.

ت�صجيع �أ�صكال

 من �لتنمية 

�لإقت�صادية و�ل�صياحة 

�لثقافية ... �مل�صاهمة 

يف منو �صبكة �هتمام 

حول فجيج.
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نبيلة كومزيان

مهند�سة معمارية 

جامعة 

باري�س 7 

دوني�س ديدرو

Nabila GOUMEZIANE
Architect, 
University 
of Paris 7 
Denis Diderot

Seguias near 
the Figuig oasis

�ساقيات  قرب 

واحة فجيج

The oasis of Figuig presents a 
specific heritage, both by its unity 
and structure and the rigor of its or-
ganization. It is a typical example of 
ksourian architecture, the patrimo-
nial and archeological potential of 
which are of national and universal 
importance.

Elements for consideration 
for listing Figuig 
as world heritage

A heritage, simultaneously material, 
immaterial, and environmental: 
material in terms of its monumental 
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Figuig, 

UNESCO 
heritage

فــجــيــج تـــــراث

اليـونـ�سـكــو 

�حل�صول على ت�صنيف 

�صمن �لرت�ث �لعاملي 

لليون�صكو، هو �أول تهيئ ملف 

مقنع بالنظر �إىل �ملعايري

�ملفرو�صة. و�لكاتبة تربز 

طابع �لتفرد على �ل�صعيد 

�ملادي، و�لالمادي و�لبيئي. 

كما �أنها ت�صجل �له�صا�صة 

و�لتدهور �حلا�صلني.

تتوفر واحة فجيج على تراث متميز، �سواء 

من حيث وحدة بنيته، اأو من حيث �رشامة 

تنظيمه. وهي متثل مثال متميزا للمعمار 

الق�سوري، ذو املوؤهالت الرتاثية والركيولوجية 

الهامة وطنيا وعامليا.

عنا�رش تفكري من اأجل ت�سنيف فجيج 

�سمن الرتاث العاملي لالإن�سانية

اإنه تراث يف نف�س الوقت مادي، عرب ال�رشوح 

ال�سخمة واملحلية بالرتاب، وكذا العنا�رش 

الرائعة ل�سبكة الري )حمامات، �ساقيات، 

 (، ول مادي، بوا�سطة ممار�سات 
)1(

فكارات

 
)2(

اجتماعية مرتبطة بنمط احلياة بالق�سور

وبباحة النخيل، واأخريا بيئي، بوا�سطة موارده 

من املاء ونخيله ونظام ريه.

وهذه الأقطاب الثالثة تكون جمموعة من�سجمة، 

حيث تعد باحة النخيل مكانا لتوثيق العالقات 

الجتماعية، والق�رش، كيانا ح�رشيا، يعرب 

عن رغبة يف الت�سامن واحلياة اجلماعية، 

والذي يعود الف�سل يف وجوده اإىل الن�سجام 

الثقايف والقت�سادي والجتماعي.

لكن لالأ�سف، فهذا الرتاث يوجد اليوم يف حالة 

متقدمة من الرتدي، على امل�ستوى املعماري 

والبيئي. واأمام هذا اخلطر، فقد اأ�سبح من 

امل�ستعجل و�سع هذه الواحة �سمن خمطط 

حماية دولية. ولهذه الغاية، جلاأت بلدية فجيج  

اإىل عدة فاعلني وهيئات من اأجل ال�سطالع 

بهذا امل�رشوع. وهكذا، دعت، �سنة 2005، جامعة 

باري�س 7 دوني�س ديدرو، واملجل�س العام 
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6- املدينة العتيقة 
لتطوان

7- املدينة العتيقة 
لل�سويرة

8- املدينة الربتغالية 
للجديدة

Map of World 
Heritage 
sites 
in Morocco

خارطة 

مواقع املغرب 

امل�سنفة 

تراثا عامليا

1- املدينة  العتيقة لفا�س، 
2- املدينة العتيقة ملراك�س

3-  ق�رش اآيت بن حدو
4- املدينة العتيقة ملكنا�س

5- املوقع الركيولوجي 
لوليلي

�ل�صماح باإعد�د ملف 

يقرتح هذه �لو�حة 

لقائمة �لرت�ث �لعاملي 

لالن�صانية.

لـال �سني-�سان- دوين، وبرنامج الأمم املتحدة 

للتنمية، من اأجل القيام بدرا�سات بو�سعها 

اأن متكن من اإعداد امللف الذي يقرتح هذه 

الواحة لقائمة الرتاث العاملي لالإن�سانية، 

وهو مو�سوع البحث الذي قمت به داخل 

خمترب الف�ساء الفرتا�سي للت�سميم 

يف جمال الهند�سة املعمارية والتعمري، 

يف اإطار اإعداد دبلوم املا�سرت : املدينة، 

معمار وتراث بجامعة باري�س7، بتاأهيل 

م�سرتك مع املدر�سة الوطنية العليا للهند�سة 

املعمارية لباري�س فال-دو-�سني.

تقييم قابلية اقرتاح ت�سجيل فجيج

اإن الدرا�سة التي جتري حول حتليل، وتربير 

واقرتاح ت�سجيل فجيج يف قائمة الرتاث 

العاملي لالإن�سانية مكنت يف البداية من تقييم 

مدى اأحقية طلب احلماية هذا، بالت�ساوؤل حول 

خا�سياته على ال�سعيدين الوطني والدويل، لكن 

اأي�سا بتطوير فكرة حول موقف اليون�سكو اجتاه 

خمتلف اأنواع املعمار بالرتاب كحالة فجيج.

وقد تبني اأن حماية املواقع املبنية بالرتاب 

هي ان�سغال عاملي واأولوية لدى املوؤ�س�سات 

واللجن العلمية الدولية املكلفة بالرتاث، 

بُل، من طرف اليون�سكو،  واأنه مل يتم اأي�سا من َقَ

ت�سنيف اأي موقع مبني بالرتاب بال�سكل 

اأو التنظيم املجايل والجتماعي اللذان تتوفر 

عليهما فجيج. ومن جانب اآخر، فاإن لئحة 

الرتاث املغربي امل�سجل يف قائمة الرتاث 

العاملي لالإن�سانية، تعرف اأي�سا عدم توازن 

جغرايف : حيث اأنها كلها تقع يف ال�سمال - 

الغربي للمغرب، مما يدعم اقرتاح ت�سجيل 

الواحة املوجودة يف اأق�سى ال�رشق.

درا�سة ال�سياقات 

اجلغرافية والتاريخية

لقد اظهرت درا�سة ال�سياقات اجلغرافية 

والتاريخية باأن تثمني الرتاث املادي 

والالمادي ملدينة فجيج يلعب دورا هاما 

and vernacular clay buildings and 
the remarkable elements of the 
irrigation network (basins, seguia(1), 
foggara(2)), and immaterial, in terms 
of social practices linked to life in 
the ksour(3) and the palm grove, as 
well as environmental, by its water 
resources, its palm grove and its 
irrigation system.
These three poles form a homo-
geneous whole, where the palm 
grove is a place for socialization 
before being a place of agriculture, 
and the ksar, an urban entity ex-
pressing a desire for solidarity and 
community life, owing its existence 
to cultural, economic and social 
unity.

Unfortunately this heritage is 
currently in an advanced state of 
degradation, both from an architec-
tural and environmental standpoint. 
Faced with this threat, the imple-
mentation of international protection 
is becoming increasingly urgent. 

To this end, the municipality of 
Figuig called several actors and 
organisms in order to carry out this 
project. Thus, in 2005, it solicited 
the Denis Diderot University of Paris 
7(4), the General Council of Seine-
Saint-Denis, and the United Nations 
Development Programme (UNDP) 
in order to carry out research that 
would build a case requesting 
that this oasis be added to the list 
of World Heritage sites. This was 
the object of my research carried 
out at the EVCAU(5) laboratory, as 
part of my City Architecture and 
Heritage Masters degree and the 
University of Paris 7, co-facilitated 
with the École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Val-de-
Seine.

Evaluation of the relevance 
of the proposal 
for Figuig’s listing

The study involved the analysis, 
justification and the nomination of 
Figuig to the World Heritage list. 
First, it enabled the evaluation of 
the relevance of this request for 
protection by questioning its speci-
ficity on a national and international 
scale, but also by reflecting on the 
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�حتفظت فجيج 

من تاريخها 

ببقايا ��صتثنائية، 

وثرو�ت تر�ثية 

مادية ول مادية، 

لكن تر�ثها هو 

�أي�صا بيئي.

UNESCO position with respect to 
clay architecture such as that found 
in Figuig.

Apparently, the protection of sites 
built from clay is a worldwide 
concern and a priority for institu-
tions and international heritage 
scientific committees. It would also 
seem that no site built of clay with 
the spatial organization or confi-
guration such as that of Figuig has 
been listed until now by UNESCO. 
Furthermore, the list of Moroccan 
assets on the World Heritage list 
presents a geographical imba-
lance: they are all situated in the 
North-West, which further boosts 
the nomination of the oasis, located 
in the far East.

Study of geographical 
and historical contexts

The study of the geographical and 
historical contexts showed that the 
development of the material and 
immaterial heritage of the city of 
Figuig plays an important role in the 
development of the Oriental region 
and, more globally, of the Kingdom 
of Morocco, by its geographical 
location. The study also facilitated 
thought on the importance of this 
listing on a local scale, for despite 
the different conflicts between 
the ksour of Figuig, this project of 
heritage protection is the first to 
consider these fortified villages 
as an indivisible whole, with no 
distinction.

Analysis of heritage elements

Over time, the oasis society of 
Figuig has developed a specific 
clay architecture, a material embo-
diment of its organization and so-
cial, cultural and religious practices 
which make up a very important 
immaterial heritage. 
Thus, Figuig is an oasis that has 
preserved exceptional vestiges 
of its history that today repre-
sent important architectural and 
archeological patrimonial wealth: 
great walls, ramparts, watchtowers, 
mosques, mausoleums, irriga-
tion canals... not to mention rock 
carvings. 

يف تنمية اجلهة ال�رشقية واململكة املغربية 

ب�سكل عام، بالنظر ملوقعها اجلغرايف. وقد 

مكنت الدرا�سة اأي�سا من تطوير اأفكار حول 

اأهمية هذا الت�سنيف على ال�سعيد املحلي لأنه، 

بالرغم من النزاعات املختلفة بني ق�سور 

فجيج، فاإن م�رشوع حماية الرتاث هذا هو 

امل�رشوع الأول الذي يعترب هذه القرى املح�سنة 

كمجموعة غري قابلة للف�سل، دون اأي متييز.

حتليل العنا�رش الرتاثية

لقد اأوجد جمتمع واحة فجيج طوال حقب 

التاريخ معمارا ترابيا خا�سا يج�سد ماديا 

بنيات تنظيمية وممار�سات اإجتماعية، وثقافية، 

ودينية، متثل تراثا لماديا غاية يف الأهمية. 

وهكذا، حافظت فجيج من تاريخها على بقايا 

ا�ستثنائية متثل اليوم ثروات تراثية مادية 

معمارية واأركيولوجية هامة : اأ�سوار كبرية، 

اأبراج مراقبة، م�ساجد، اأ�رشحة، قنوات ري... 

دون اأن نن�سى النقو�س ال�سخرية. 

لكن هذا الرتاث هو اأي�سا بيئي عرب عيون املياه، 

التي كانت �سببا يف اإقامة الق�سور، وباحة 

النخيل ونظام الري.

1- الرتاث البيئي :
املاء والنخل ونظام الري 

يهيكل النخل واملاء ونظام الري التنظيم 

الف�سائي للواحة، م�سهما بذلك يف اإقامة منوذج 

للم�سهد املحلي. وبالفعل، فاإن التاريخ يظهر باأن 

املاء هو اأ�سل وجود الواحة. ويبدو اأن الق�سور 

بنيت يف موقع منابع املاء التي يعتربه اأهل 

الق�سور ملكيتهم. »... كانت كل جمموعة ت�سعى 

اإىل ت�سييد ق�رشها يف موقع منبع ماء حتى 

تتوفر على املاء ح�سب رغبتها، وهكذا، فاإننا 

نالحظ اليوم باأن ا�سطفاف الق�سور على النجد 

يتبع تقريبا خط منابع املاء« )فجيج، التهيئة 

التقليدية وحتولت ف�ساء الواحة، زيد، 1992(.

2- الرتاث املادي :
يعرف الرتاث املادي لفجيج على امل�ستوى 
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�أقام جمتمع 

فجيج معمار� 

تر�بيا خا�صا يج�صد 

بنيات تنظيميه 

و�ملمار�صات 

�لجتماعية، 

و�لثقافية و�لدينية.

التعمريي من خالل التنظيم املجايل على �سكل 

ق�سور، وعرب املنزل التقليدي بالق�رش، املبني 

مبواد حملية، ح�سب اأ�ساليب بناء بارعة وتنظيم 

ف�سائي ي�سمح بال�ستجابة حلاجيات تقنية 

واجتماعية، ولكن اأي�سا مقامات الأولياء، 

وامل�ساجد وكل اأماكن احلياة الجتماعية التي 

تكون الق�رش، دون اأن نغفل العنا�رش ال�سخمة 

لنظام الري : ال�ساقيات، والفوكارات واحلمامات.

3- الرتاث الالمادي
تتمتع واحة فجيج برتاث لمادي هام  : 

تقاليد، وعادات، وثقافات وممار�سات 

اجتماعية، تنبني عليها مبادئ بنيتها 

الف�سائية واملعمارية، وكذا توزيع 

مواردها املائية. وبالفعل، فاإن جمتمع 

الواحات التقليدي هو من �سمن املجتمعات 

التي يحدد فيها انتماء الفرد باعتبار عدة 

مرجعيات كالق�رش، والدين، والعرق، واحلي، 

والن�سب والعائلة.

وقد اأبان هذا التحليل باأن جمتمع الواحة اأوجد 

على مر الأيام معمارا ترابيا يج�سد بنيات 

تنظيمة وممار�سات اإجتماعية، وثقافية ودينية، 

تكون تراثا غاية يف الأهمية، تكمن خ�سو�سيته 

يف التكامل بني املبني، والتنظيم املجايل، 

وباحة النخيل واملمار�سات الجتماعية. 

وهذا الرتاث هو اأي�سا غني بالإ�سهامات 

املتتالية للتاريخ، اأي للعنا�رش العرقية والدينية 

املختلفة : المازيغ، العرب، الفرن�سني، اليهود، 

امل�سيحني وامل�سلمني، والذين جند اآثارهم اليوم.

وكل هذه املالحظات حتيلنا على ال�سوؤال 

املركزي وهو حماية واحة فجيج كم�سهد 

ثقايف. وهكذا، فاإن املعايري املحتفظ بها 

لقرتاح ت�سجيل فجيج يف قائمة تراث 

اليون�سكو هي :

III : »تقدمي �سهادة فريدة  • املعيار 
اأو على الأقل ا�ستثنائية حول تقاليد ثقافية 

اأو ح�سارة حية اأو غابرة«. 

However, this heritage is also envi-
ronmental due to its water sources 
which were the original cause for 
the establishment of the ksour, 
its palm grove and its irrigation 
system.

1. The environmental heritage: 
water, palm tree and irrigation system
The palm tree, water, and the 
traditional irrigation system structure 
the spatial organization of the oasis, 
participating in the construction of 
the local landscape. Indeed, his-
tory shows that water is the origin 
of the oasis. It would seem that 
the ksour are built on the location 
of sources, which are conside-
red their property. “...each group 
sought to found its ksar on the 
location of a water source in order 
to have water available as neces-
sary; as such, today one can see 
that the alignment of the ksour on 
the plateau more or less follows the 
line of sources” (Figuig, Traditio-
nal Organization and Mutations of 
Oasis Space (O. Zaid, 1992)(6).

2. The material heritage
The material heritage of Figuig is 
defined on an urban level by the 
spatial organization of the ksour, by 
the traditional ksourian home built 
with local materials according to 
ingenious construction processes, 
and for which the spaces are 
organized so as to satisfy technical 
and social needs on an architec-
tural level; but also marabouts(7), 
mosques and all places of sociabi-
lity that make up the ksar, including 
the monumental elements of the 
irrigation system: seguias, fogga-
ras, and baths.

3. The immaterial heritage
The oasis of Figuig benefits from an 
important immaterial heritage: tra-
ditions, values, cultures and social 
practices, on which the principles 
of spatial and architectural structure 
are based, as is the distribution of 
water resources.
Indeed, traditional oasis society 
one where individual belonging 
is defined with respect to several 
references: ksar, religion, ethnicity, 
neighbourhood, lineage and 
family.
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ممار�صات 

�جتماعية ودينية 

منتجة ل�صنف 

من �لتجمع �لب�رشي، 

ميثل تر�ثا معماريا، 

و�ركيولوجيا 

وتاريخيا ذو �أهمية 

كربى.

This analysis revealed that over 
time, the oasis society of Figuig 
elaborated a specific clay architec-
ture which embodies the structures 
of its organization and social, cultu-
ral and religious practices, which 
make up a very important heritage, 
where its specificity resides in the 
complementarity between what is 
built, spatial organization, the palm 
grove and social practices. This 
heritage is also rich in succes-
sive historical contributions, such 
as diverse ethnic and religious 
elements: berbers, arabs, french, 
jewish, christians and muslims, 
traces of which are found today.

All of these findings lead to the 
central question of the protection 
of the Figuig oasis as a cultural 
landscape. Thus, the criteria cho-
sen for proposing Figuig’s listing as 
UNESCO World Heritage are:

• Criteria III: “to bear a unique or 
at least exceptional testimony to 
a cultural tradition or to a civiliza-
tion which is living or which has 
disappeared”.
The tangible and immaterial 
heritage of Figuig brings a great 
testimony of sedentary urban 
civilization of the Saharan Ama-
zighs, characterized by social and 
religious practices that create a 
certain mode of human settlement, 
representing an architectural, ar-
cheological and historical heritage 
of great importance.

• Criteria IV: “to be an outstanding 
example of a type of building, 
architectural or technological 
ensemble or landscape which 
illustrates (a) significant stage(s) in 
human history”.
Figuig represents an outstanding 
example of spatial, architectural 
and urban ksar organization, each 
with its own palm grove, illustrating 
a settlement model of the period of 
pre saharan and trans saharan ca-
ravan trade development, specific 
in its social and cultural practices.

• Criteria V: “to be an outstanding 
example of a traditional human sett-
lement, land-use, or sea-use which 
is representative of a culture (or 

والرتاث امللمو�س والالمادي لفجيج يقدم لنا 

�سهادة بارزة عن احل�سارة املدينية لل�سكان 

الأمازيغ ال�سحراويني، التي تتميز مبمار�سة 

اجتماعية ودينية تخلق منطا للتجمع الب�رشي، 

ميثل تراثا معماريا، واركيولوجيا وتاريخيا 

جد هام.

IV : »اقرتاح مثال بارز للبناء  • املعيار 
اأو للمجموعة املعمارية اأو التكنولوجية 

اأو امل�سهدية متثل حقبة اأو حقب لها اأهميتها 

يف التاريخ الإن�ساين«. 

وت�سكل فجيج مثال بارزا للتنظيم املجايل، 

واملعماري والتعمريي للق�رش، الذي يتوفر 

كل واحد منه على باحة نخيل، متثل منوذجا 

لال�ستقرار خالل فرتة تطور جتارة القوافل جوار 

ال�سحراء وعرب ال�سحراء، متيمز مبمار�سته 

الجتماعية والدينية.

• املعيار V: »اأن يكون مثال بارزا لتجمع 
ب�رشي تقليدي، ول�ستعمال تقليدي للمجال 

الرتابي اأو للبحر، يكون ممثال لثقافة 

)اأو ثقافات(، اأو للتفاعل الب�رشي مع البيئة، 

وخا�سة حينما ت�سبح هذه البيئة مهددة 

حتت تاأثري حتول يتعذر تغيريه«.

اإن امل�سهد الثقايف لفجيج هو متثل ا�ستثنائي 

للتفاعل بني الإن�سان والطبيعة يف حميط قاحل، 

قائم على نظام اجتماعي تقليدي معقد. 

ويتج�سد هذا امل�سهد عرب تنظيم جمايل تهيكله 

ق�سور، وهي معمار ترابي متميز ومعمار �سخم 

بالنظر لنظام الري التي تتبناه باحة النخيل.

حدود منطقة 

احلماية املقرتحة

تظهر درا�سة ال�سياقني اجلغرايف والتاريخي، 

وحتليل العنا�رش الرتاثية لواحة فجيج، 

باأن الواحة متثل جمموعة من�سجمة، مادية 

وثقافية، مع تكامل بني املعمار والتنظيم 

املجايل للق�سور، وباحة النخيل ونظام 

ريها وكل املمار�سات الجتماعية والثقافية. 
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Boundary of the area to be protected 
in Figuig

حدود : منطقة  حماية الق�سور

احلمام الفوقاين 

احلمام التحتاين

العبيدات

ملعيز

لوداغري

ولد �سليمان

زناكة

حدود امل�ساحة التي ينبغي حمايتها 

بفجيج 

ويتقوى هذا الت�سكل بو�سعية العزلة الناجتة 

عن اقفال احلدود مع اجلزائر.

cultures), or human interaction with 
the environment especially when it 
has become vulnerable under the 
impact of irreversible change”.
The cultural landscape of Figuig 
est an exceptional representation 
of man and nature in a desert 
environment, based on a com-
plex traditional social system. 
This landscape results in a spatial 
organization structured into ksour, 
a particular clay architecture and 
a monumental architecture by the 
irrigation system adopted for the 
palm grove.

Limits of the proposed zone 
of protection

The study of the geographical and 
historical contexts and the analysis 
of the heritage elements of the 
oasis of Figuig show that it comes 
across as a coherent whole, 
material and cultural, with comple-
mentarity between architecture and 
spatial organization of the ksour, the 
palm grove and its irrigation sys-
tem, and all the social and cultural 
practices.

This configuration is accentuated 
by its landlocked situation crea-
ted by the closure of the Algerian 
border. 
Thus, the perimeter of the pro-
posed zone of protection is the 
geometric package of the following 
elements:

• the few monumental buil-
dings (notable buildings such as 
mosques, cemeteries, the syna-
gogue, the Saint Anne church, 
the marabouts, the gates and the 
plazas);
• the architecture of the ksour and 
its urban organization;
• the palm grove and its construc-
tions (walls, towers, irrigation 
system).

A buffer zone is also proposed, 
the limits of which are defined 
like those of any oasis, as it is the 
practices and social organization 
that must be protected and they 
extend beyond the limits of the 
ksour and are specific to the whole 
city of Figuig.

Social 
organization

التنظيم 

الجتماعي 

Urban form and 
organization

ال�سكل والتنظيم 

احل�رشي

املمار�سات 

الجتماعية

Social 
practices

مر�سح 

لتقنيات 

البناء

Construction 
techniques 
filter
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Figuig, 
a threatened heritage: 
causes and consequences

The most recent analysis on the 
state of conservation of this heri-
tage and the applied management 
policy shows that this heritage finds 
itself today in a state of progressive 
deterioration, cause by several 
factors. Some buildings are falling 
into ruin, which can be seen by 
comparing the state of buildings in 
2005 and that of 2010. 

Despite efforts of the municipality 
of Figuig, within its means, in order 
ensure the preservation of the site, 
management measures are rarely 
respected and new constructions 
emerge in total contradiction 
with the principles of vernacular 
architecture. One can deduce that 
the threats plaguing this heritage 
may be environmental but more 
especially human.

This heritage is thus endangered 
and the intervention of an interna-
tional assistance is urgent for its 
preservation.

1 - Seguia: open air irrigation canal
2 - Foggara: system of horizontal capturing 
of groundwater
3 - Ksour: Plural of ksar, designates a 
fortified village surrounded by ramparts 
and watchtowers
4 - Research Laboratory: PHEACIE/AN-
HIMA
5 - EVCAU - Virtual Space for Architectural 
Conception and Urbanism
6 - Figuig, traditional Organization and 
Mutations in Oasis Space, O. Zaid, 1992
7 - Marabout: burial place for people 
revered in the muslim religion

وهكذا، فاإن دائرة منطقة احلماية املقرتحة 

هي الغالف الهند�سي للعنا�رش التالية :

• الأبنية الكربى املنتظمة )الأبنية املتميزة 
كامل�ساجد، واملقابر، والكني�س وكني�سة �سانت 

اآن، واأ�رشحة الأولياء، والأبواب، وال�ساحات( ؛

• معمار الق�سور وتنظيمها احل�رشي ؛
•باحة النخيل واجنازاتها )الأ�سوار، الأبراج، 

ونظام الري(.

 

كما تقرتح اأي�سا منطقة عازلة، حتدد حدودها 

كباقي حدود الواحة، لأن الأمر يتعلق 

مبمار�سات وتنظيم اجتماعي يجب حمايتها 

وهي متتد اإىل ما اأبعد من حدود الق�سور وتهم 

مدينة فجيج باأكملها.

فجيج تراث مهدد : 

اأ�سباب وعواقب

تظهر الدرا�سة الأخرية حلالة احلفاظ على هذا 

الرتاث و�سيا�سة التدبري املطبقة، باأن هذا الرتاث 

يوجد اليوم يف حالة تدهور م�ستمر، ب�سبب 

العديد من العوامل. فبع�س البنايات تتهاوى، 

ويظهر ذلك وا�سحا من خالل مقارنة حالة 

املبني �سنة 2005 مع ما هو عليه يف 2010. 

ورغم جهود بلدية فجيج، يف حدود اإمكانياتها، 

لتاأمني احلفاظ على املوقع، فاإن تدابري الت�سيري 

نادرا ما حترتم وتظهر بناءات تتناق�س متاما 

مع مبادئ املعمار املحلي. وميكن اأن ن�ستخل�س 

باأن التهديدات التي يتعر�س لها هذا الرتاث 

هي تهديدات بيئية  لكنها اأكرث من ذلك ب�رشية.

فهذا الرتاث اإذا يف خطر، وتدخل م�ساعدة دولية 

م�ساألة عاجلة للحفاظ عليه واإنقاذه.

1- فوكارات : نظام لاللتقاط الفقي للمياه اجلوفية
2- ق�سور، جمع ق�رش، يعني قرية حم�سنة، حماطة 

باأ�سوار واأبراج مراقبة

PHEACIE /ANHIMA 3- خمترب البحث
4- فجيج، التهيئة التقليدية وحتولت ف�ساء الواحات، 

زيد، 1992

هذ� �ملوروث 

يوجد �ليوم 

يف حالة 

تدهور متو��صل.

مـــــــقــــدمــات
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Seguia and path 
in the palm grove

�ساقية وممر 

بباحة النخيل

Like the majority of cities at the 
onset of the third millenium, Figuig 
must also rethink its role in the sur-
rounding territorial structure. Born 
thanks to the presence of water, at 
the root of the creation of the great 
palm grove and the development 
of a prosperous agriculture, Figuig 
has since consolidated its role 
of regional hub as a node of the 
network of main routes that cross 
the Saharan desert.
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The 
development 
project

مــ�ســــــــروع

الــتــنــمــيــة 

هناك مقاربة توؤ�ص�س م�رشوع 

تنمية فجيج: �لندماج 

�لعمومي )ملجموع �لعر�س 

�ل�صياحي للجهة �ل�رشقية( 

لكن �أي�صا �لندماج �لأفقي 

)لل�صبكة �جلديدة للمدن 

�لو�حات للمغرب ما قبل 

�ل�صحر�ء(. وهكذ�، �صوف 

تتاأكد يف نف�س �لوقت �لهوية 

�خلا�صة لكل مدينة و�لتكامل 

مع �لتجمعات �ملماثلة.

كاأغلبية املدن يف بداية الألفية الثالثة، حتتاج 

فجيج اأي�سا اإىل اإعادة التفكري يف دورها داخل 

البنية الرتابية املحيطة. وقد عززت فجيج، 

التي ُخلقت بف�سل انبثاق املاء الذي كان اأ�سل 

باحة النخيل الكربى ومنو واقع فالحي مزدهر، 

دورها من ذلك احلني كملتقى للطرق الرئي�سية 

التي تعرب ال�سحراء.

وتواجه هذه املدينة، اليوم، واقعا جديدا، بالنظر 

اإىل موقعها اجلغرايف الهام�سي متاما بالن�سبة 

للجهة ال�رشقية للمغرب. وقد �سجلت فجيج 

انخفا�سا يف عدد �سكانها، الذي انتقل من

12 ن�سمة  14 ن�سمة �سنة 1994 اإىل 577   245
ع�رش �سنوات بعد ذلك )اإح�ساء 2004(. وينبغي 

2 فرد من  اأن ي�ساف اإىل هوؤلء حوايل 000 

القبائل البدوية الرحل، التي تتنقل حول الواحة. 

ومع ذلك، يبقى هناك تراث معماري غني، طوى 

الن�سيان اجلزء الأكرب منه، �ساحلا بف�سل جودة 

�سنع منازله الرتابية واحلفاظ على الت�سميم 

الأ�سلي لهذا التجمع الب�رشي.

واإعادة تهيئة هذا الرتاث من اأجل قيمته 

القت�سادية قبل حتى قيمته ك�سهادة، 

هي امل�سدر الذي ينبغي تاأ�سي�س الدور احلايل 

ملدينة فجيج عليه، هذا الدور املرتبط قبل 

كل �سيء بالعر�س ال�سياحي، املتكامل اعتبارا 

لل�سياحة ال�ساحلية، ويف اآن واحد امل�ستقل 

نتيجة طلب متميز.

اإن اأطروحة هذا املوؤلف ترتكز على فر�سية كون 

بحث متاأن وذكي للرثوات املعمارية لق�سور 

روبرتو 

ما�سكاروت�سي

ا�ستاذ، 

جامعة كابريلي 

دانونزيو

�سييتي – ب�سكارا

مـــــــقــــدمــات
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منظومة املدن الواحات باملغرب 

ما قبل ال�سحراء: ر�سم بياين 

لتف�سري منظور م�رشوع التهيئة 

الرتابية

The system of oasis cities 
in Presarahan Morocco: 
schematic interpretation of the vision 
for territorial development

 بناء منظومة 

للمدن �لو�حات 

تتمتع بهوية خا�صة.

Today the city faces a new reality 
by its geographical location, 
marginal with respect to Morocco’s 
Oriental region. Figuig’s population 
has decreased from 14,245 inhabi-
tants in 1994 to 12,577 inhabitants 
a decade later (2004 census); 
though the approximately 2000 
members of the nomadic bedouin 
tribes gravitating around the oasis 
must also be taken into account. 
That said, a rich architectural 
heritage, for the most part fallen into 
disuse, remains valuable thanks to 
the quality of the construction of its 
clay homes and the preservation of 
the original design of this settle-
ment.

The redevelopment of this heri-
tage, for its economic value even 
before its value as testimony, is the 
resource on which the present-
day role of Figuig must be based, 
primarily related to tourism, both 
a complement to coastal tourism 
and independent, resulting from a 
specific demand.
The premise of this book is cente-
red on the hypothesis that attentive 
and intelligent research on the 
architectural riches of the ksour of 
Figuig can form the basis of a new 
model of development for the local 
community.

This sustainable model would be 
based on a quality offer, vertically 
integrated with the coastal environ-
ment development programmes 
and, horizontally, with similar offers 
in Merzouga and Zagora. 
The goal is the creation of a system 
that is synergetic with traditional 
tourism of imperial cities and 
coasts, by linking oasis cities of 
Presaharan Morocco: a system 
developed from Tata to Figuig 
(which will, in fact, run from the 
Mediterranean coast to the Atlantic 
coast).

The idea is to characterize the 
Presaharan region of Morocco via 
the construction of a system with 
a specific identity. This identity is 
of the oasis cities, autonomous 
and complementary vis-à-vis the 
conventional tourism of the coastal 
strip.

فجيج ميكن اأن ُيكون قاعدة لنموذج جديد 

للتنمية بالن�سبة للمجتمع املحلي.

وهذا النموذج، امل�ستدام، قد يتاأ�س�س على 

عر�س ذو جودة، يندمج عموديا مع برنامج 

تنمية املحيط ال�ساطئي، واأفقيا مع العرو�س 

املماثلة ملرزوكة وزاكورة. ويكون الهدف هو 

تكوين منظومة متكاملة مع ال�سياحة التقليدية 

للعوا�سم امللكية ولل�سواطئ، بربط املدن 

الواحات للمغرب ما قبل ال�سحراء: منظومة 

تنمو من طاطا اإىل فجيج )وتنطلق، يف الواقع، 

من ال�ساحل املتو�سطي اإىل ال�ساحل الأطل�سي(.

والفكرة �سوف تتمثل يف تخ�سي�س املنطقة ما 

قبل ال�سحراء املغربية، عرب اإقامة منظومة، 

تتمتع بهوية خا�سة، للمدن الواحات، م�ستقلة 

ومتكاملة اإزاء ال�سياحة التقليدية لل�رشيط 

ال�ساحلي.

مـــــــقــــدمــات
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الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة

D
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Village in 
the area of 
Merzouga

قرية 

بنواحي 

مرزوكة

Depending on the predominant 
orientation of the land, presaharan 
Morocco extends along a major 
Southwest/Northeast axis in the 
southernmost part of the country, 
over a length just short of 1000 km 
and an average width of 150 km.
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�إن وجود مغرب ما قبل 

�صحر�وي يتوفر على 

خا�صيات م�صرتكة وقوية 

�لو�صوح، يرتكز على 

و�صف تف�صيلي للف�صاء 

�ملتقا�صم بني �ملدن 

�لو�حات. فاملناطق 

ذ�ت �لت�صكل �مل�صرتك 

ل تتطابق مع 

�لتق�صيم �لإد�ري.

The presaharan 
region 

of Morocco

مــنــطــقـــة 

مـا قـبـل الـ�سـحـراء

للمــغــــرب

ح�سب الجتاه املهيمن للرتاب الوطني، 

فاإن املغرب ما قبل ال�سحراء ميتد على طول 

حمور رئي�سي جنوب - غرب / �سمال - �رشق 

يف اجلهة اجلنوبية الأق�سى من البالد، 

1 كيلومرت من الطول   على اأقل بقليل من 000 

و150 كيلومرت عر�سيا.

الو�سعية اجلغرافية 

على امل�ستوى ما فوق اجلهوي

اإجمال، تطابق هذه املنطقة، التي متتد 

180 كيلومرت مربع،  يف املجموع على 000 

710 كيلومرت  اأي قرابة ربع الرتاب الوطني )800 

مربع(، مع ال�رشيط الوا�سع للمجال الواقع 

مبا�رشة �سمال اخلط الطويل وال�سبه منتظم 

الذي ير�سم احلدود بني املغرب )يف اجلنوب( 

واجلزائر. اإل اأن منطقة ما قبل ال�سحراء 

املغربية ل يتعدى �سكانها 3،5 مليون ن�سمة 

اأي اأقل من %10 من جمموع �سكان املغرب، 

وتقل كثافة ال�سكان بها عن 20 فردا 

يف الكيلومرت املربع مقابل معدل وطني 

يبلغ 77 فرد يف الكيلومرت املربع.

ت�سكل هذه املنطقة نظاما جغرافيا وبيئيا 

خا�سني، اأي اأنها منطقة خمتلفة مندجمة 

مع املناطق ال�سمالية للمغرب، تربز خا�سياتها 

اجليومرفولوجية واملناخية اأكرث من اأي جهة 

اأخرى. هذه املنطقة تبدو وكاأنها و�سط بديهي 

للعبور بني منطقة اجلبال )الأطل�س( وامل�ساحات 

ال�سا�سعة لل�سحراء.

األدو �سيلي

 مهند�س معماري،
دكتور يف التعمري، 

جامعة كابرييلي 

دانونزيو، 

�سييتي- ب�سكارا
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The Oriental 
region 
and the 
Presaharan zone

اجلهة ال�رشقية 

واملنطقة 

ماقبل 

ال�سحراوية

وميكن اأن يتحدد هذا الف�ساء، ب�سكل عام، 

من اجلنوب الغربي اإىل ال�سمال الغربي، بوا�سطة 

املنخف�س الكبري للمجرى )اجلاف( لدرعة 

الو�سطى وال�سفلى، ثم مبنظومة املرتفعات 

والنجود التي تف�سل الأطل�س عن املنب�سطات 

القاحلة لل�سحراء. اإن الأمر يتعلق اإجمال بو�سط 

خا�سياته اجليومرفولوجية واملائية، املرتبطة 

بالنبات، واملناخية حمددة جيدا، و�سٌط 

حيث النتقال بني ال�سكن ال�ساحلي لإفريقيا 

Geographical location 
at the supra-regional level

In essence, this sub-region, which 
extends over a total of 180,000 
km2, close to a quarter of 
Morocco’s entire territory (710,800 
km2), corresponds to a wide strip of 
land located just north of the long 
and almost straight line that marks 
the border between Morocco (to 
the south) and Algeria. 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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One of 
many 
sources 
of Figuig

اإحدى منابع 

املياه 

العديدة 

لفجيج
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However, the presaharan region of 
Morocco counts no more than 3.5 
million inhabitants, less than 10% of 
the country’s total population; the 
population density is less than 20 
hab/km2 for a national average of 
77 hab/km2 .

This land constitutes a very particu-
lar geographical and environmental 
system, a true sub region of Mo-
rocco, the geomorphological and 
climatic characteristics of which are 
more pronounced than elsewhere 
(although they can be observed 
throughout the entire northern strip 
of the north-western part of the Afri-
can continent between the coast 
and north western Sahara). 

Indeed, here, inland, in a country 
“perceived” as coastal, the pre-
saharan sub-region seems like 
an obvious passage between the 
mountain range (the Atlas) and the 
immense expanse of the Sahara.

This territory, from southwest to nor-
thwest, can be roughly identified by 
the depression created by the dry 
riverbed of the middle and lower 
Drâa, then by the system of land-
forms and plateaus separating the 
Atlas from the arid sloping plains of 
the Great Western Erg.

In essence, it is an environment 
where the characteristics tied to 
geomorphology, hydrology, vege-
tation and climate are determined; 
an environment where the transition 
from the northwest African (Ma-
ghreb) coastal habitat and the true 
mainland Sahara is marked. 

The characteristic environment 
of coastal Morocco (such as the 
mediterranean and atlantic north 
african territory) is profoundly 
marked by:

• a tormented morphology of the 
areas, typical of developing land-
forms that make up the orogenic 
backbone of the higher mountain 
ranges of the northern part of the 
african continent (the western sec-
tion of the Atlas mountain range);

ال�سمالية - الغربية )املغارب( واملجال القاري 

ال�سحراوي احلقيقي عميق وملمو�س. ويطبع 

الو�سط املميز للمغرب ال�ساحلي )كما بالن�سبة 

لإفريقيا ال�سمالية املتو�سطية والأطل�سية( 

بقوة :

• ت�سكل متغري لالأماكن، الذي مييز الت�ساري�س 
احلديثة التي متثل الهيكل الإنتها�سي ل�سال�سل 

اجلبال الأعلى للمناطق ال�سمالية للقارة 

الإفريقية )اجلزء الغربي من �سل�سلة الأطل�س( ؛

• الآثار الهامة على الو�سط والأن�سطة الب�رشية 
للعوامل املناخية املحلية لهذه املنطقة 

املغاربية، والتي تتمثل خا�سة يف وفرة 

الت�ساقطات املطرية الناجتة عن التيارات 

الرطبة التي تهم ال�سفح ال�سمايل ل�سل�سلة 

الأطل�س، وبالتايل الرطوبة الهامة للجو، 

ويف مناخ معتدل )مبعزل عن درجات احلرارة 

الق�سوى( بف�سل التاأثريات البحرية، 

خا�سة بجوار حو�س املتو�سط.

اأما الف�ساء ال�سحراوي، فهو بالعك�س متاأثر، 

ب�سكل حا�سم هو اأي�سا، ببع�س الظروف اخلا�سة 

وبعوامل ذات طابع جيوفزيائي :

• القحولة ال�سديدة ال�سطحية للرتبة، التي تعود 
�سواء اإىل الطابع الكل�سي لالأر�س اأو اإىل رطوبة 

اجلو املنخف�سة جدا، واإىل �سعف الت�ساقطات 

املرتبطة بها، الناجتة عن اأثر احلاجز الذي 

متار�سه مرتفعات الأطل�س على التيارات الرطبة 

ال�سمالية الغربية القادمة من البحر )خا�سة 

الأطل�سية( ؛

• الوفرة الن�سبية )املنعدمة بالدول املغاربية 
الأخرى( لطبقات مائية جوفية هامة ناجتة 

�سواء عن وجود بع�س املجاري املائية 

الرئي�سية اأو عن الطبيعة الكل�سية للرتبة 

التي ت�سمح بنفاذية مرتفعة والتي مكنت من 

ال�ستغالل املكثف مل�ساحات �سا�سعة )الواحات( ؛

• التوفر احلايل ملوارد مائية �سخمة نتيجة 
ا�ستثمارات كبرية مت القيام بها ابتداء من 

الن�سف الثاين من ال�سبعينيات، والتي اأدت 

وما زالت، اإىل اإجناز من�سئات هند�سية مائية 

 خا�صيات 

جيومرفولوجية، 

ومائية، مرتبطة 

بالنباتات، ومناخية 

حمددة ب�صكل دقيق.

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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The valley 
system formed 
by the erosion 
of the Ziz river, 
near Merzouga

One of the basins 
of Figuig

نظام 

كثري الأودية 

جراء عوامل 

التعرية لواد زيز 

قرب مرزوكة

اأحد اأحوا�س 

فجيج
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هامة )جلب مياه جوفية، و�سدود نهرية ت�سكل 

م�سدر اأحوا�س نهرية وافرة(.

حتديد وو�سف منطقة 

ما قبل ال�سحراء املغربية

اإن جمهودا �رشوريا للتحديد الدقيق للمنطقة 

ما قبل ال�سحراء املغربية ميكن اأن يوؤدي 

اإىل مالحظة اأن هذه املنطقة اجلغرافية 

الإنتقالية تطابق املنخف�س الذي يطابق بدوره 

اأخدود حو�س نهر درعة، ونحو ال�سمال ال�رشقي، 

املرتفعات املتوا�سعة املحبو�سة بني الأطل�س 

واحلوا�سي ال�سمالية الغربية للنجود العليا 

لل�سحراء، التي ت�سقها الوديان امللتوية 

للمجرى املتو�سط وال�سفلي لدرعة، ونهر داد�س، 

ونهر زيز.

وهذا الف�ساء يف�سل ال�سل�سلة الطويلة لالأطل�س 

ومرتفعات جبل مارزمني و�سهل تامليت، عن 

املرتفعات الأقل علوا وامل�ستديرة التي تنغر�س 

عميقا حتت الأر�س يف براري ما قبل ال�سحراء، 

للمنب�سطات املزيفة للمنطقة الأبعد املوجودة يف 

احلدود ال�سمالية الغربية لل�سحراء )جبل واركزيز، 

حمادة درعة، جند اأوامقام، حمادة الغري(.

من ال�ساحل الأطل�سي اإىل الأطل�س الكبري

لنتابع و�سف الأماكن التي تتواىل من اجلنوب 

الغربي نحو ال�سمال ال�رشقي. جمموع و�سط 

• considerable influxes on the 
environment and the human ac-
tivities produced by local climatic 
factors of this part of the Maghreb, 
namely a remarkable abundance 
of precipitation caused by the 
humid currents coming from the 
Atlantic, touching the northern 
slope of the Atlas mountain range, 
a result of the important atmosphe-
ric humidity and by a temperate 
climate (shielded from high thermal 
ranges) remarkably tempered by 
the positive influxes of the sea, 
especially near the Mediterranean 
basin.

On the other hand, the Presaharan 
area is just as decisively influenced 
by certain particular conditions and 
geophysical factors:

• the considerable aridity of the 
topsoil, which can be attributed to 
the nature of the limestone, the low 
atmospheric humidity, low rainfall, 
all caused by the barrier effect of 
the Atlas mountains against the 
humid north western (especially 
Atlantic) marine currents;
• the relative abundance, non-
existent elsewhere in the Maghreb 
region, of considerable ground-
water reserves, due both to the 
presence of a few main bodies 
of water and also to the limestone 
which facilitates the high permea-
bility and has contributed to the 
intense agricultural exploitation of 
vast expanses (oases);
• the current availability of signifi-
cant water resources provided by 
significant investments carried out 
in the second half of the 1970s 
which gave rise to important 
hydraulic engineering projects 
(underground catchment, and river 
dams giving rise to abundant lake 
basins).

Delineation 
and description 
of the presaharan 
region of Morocco

A necessary effort to determine 
more precisely the Presaharan 
zone of Morocco may lead to the 
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made possible 
by groundwater

بف�سل 

املياه اجلوفية : 

الزراعة بباحات 

النخيل

conclusion that this geographical 
transition region corresponds to the 
depression left by the Drâa river-
bed, and, northeast, to the modest 
peaks wedged between the Atlas 
and the northwest margins of the 
high Sahara plateaus, crisscrossed 
by the winding valleys of the upper 
and middle trunks of the Drâa, the 
Dadès river and the Ziz river.

This space separates the long Atlas 
range, the Jbel Marzimine land-
forms and the Tamlet plain, from 
the lower, more rounded landforms 
that sink deep underground in the 
pre-desert steppe, from the sloping 
plains of the extreme northwest 
Saharan region (Jbel Ouarkziz, 
Drâa Hamada, Oamquam Plateau, 
Guir Hamada).

From the atlantic coast 
to the High Atlas
Continuing the description of the 
areas ranging from the southwest 
to the northeast: the entire trunk of 
the lower path of the Drâa, a short 
distance from the Atlantic coast, is 
clearly delineated to the north by 
the the arid southern slopes of the 
Anti-Atlas (reaching an altitude of 
2 531 m at Adrar n-Aklim, 
somewhat north of the typical and 
well preserved oasis of Tata) and 
to the south by the vast depression 
caused by a riverbed which cha-
racterizes the lower path until the 
Atlantic coast along the Oued Drâa. 

The wide trench in which the dry ri-
verbed of the body or water (which 
flows underground for around 600 
km) is found, is dominated by the 
ledges of the Jbel Bani range: a 
system of mountains with spec-
tacular pinkish eroded hillsides, 
mainly facing the old bed of the 
Drâa, where today its few tributaries 
flow (always underground).

Somewhat further south of the 
old riverbed, this vast depression, 
which drains an important under-
ground water system (only visible 
when approaching the estuary) into 
the Atlantic, is clearly delineated 
to the south by the semi-desert 

املجرى الأ�سفل لدرعة، على م�سافة قليلة 

من ال�ساحل الأطل�سي، حمدد بو�سوح: �سمال، 

بوا�سطة ال�سفح اجلنوبي، القاحل، ل�سل�سلة 

2 مرت  الأطل�س ال�سغري )التي تبلغ علو 531 

بجبل  ادرار اأن اأكليم، القريب بع�س ال�سيء 

من �سمال واحة طاطا املتميزة واملحافظ عليها 

ب�سورة جيدة(، وجنوبا، بوا�سطة املنخف�س 

ال�سا�سع من اأ�سل نهري الذي مييز املجرى 

الأ�سفل اإىل غاية ال�ساحل الأطل�سي، على طول 

واد درعة. وتهيمن �سطائح �سل�سلة جبل باين 

على الخدود الكبري، املتميز جدا، حيث يوجد 

املجرى اجلاف )الذي يجري على امتداد حوايل 

600 كيلومرت(. ويتعلق الأمر مبنظومة من 
الت�ساري�س واملرتفعات ذات ال�سفوح املتاآكلة 

جراء اجنراف الرتبة، ذات اللون املتورد، 

واملده�سة، واملتجهة بالأ�سا�س نحو املجرى 

القدمي لدرعة، حيث جتري اليوم بع�س 

من روافده )اجلوفية دائما(.

نحو جنوب املجرى القدمي للنهر، جند ذلك 

املنخف�س ال�سا�سع، الذي ي�رشف نظاما مائيا 

جوفيا هاما نحو املحيط الأطل�سي، )يرى فقط 

مبقربة من امل�سب( املحدد بدقة، باجلنوب، 

بوا�سطة النجد العايل ال�سبه قاحل امل�سمى 

حمادة درعة.

وم�سهد هذا اجلزء اجلنوبي الغربي للمغرب 

ما قبل ال�سحراء، الذي ل يتعدى بعده 

150 كيلومرت عن ال�ساحل الأطل�سي، يتميز 
اأ�سا�سا باملجرى ال�سا�سع لدرعة ويبقى قريبا جدا 

من الو�سط املميز للعروق الكربى لل�سحراء التي، 

تتقدم، اأبعد اإىل اجلنوب، نحو ال�ساحل، باأنظمة 

خا�سة للكثبان ال�ساطئية، يف بع�س الأماكن. 

وعلى طول مئات الكيلومرتات، فاإن النهر، اجلاف 

يف غالبية ال�سنة، ميثل نظاما ممتدا جدا ومتميزا 

من م�ساحات �سا�سعة من الرتاب والوحل، حينما 

ل يتعلق الأمر باأنهر ماحلة )�سط(.

والقيمة الطبيعية لهذا الو�سط النهري، قوية جدا، 

اإذا اعتربنا :

• باأنه حتى الزمن الرابع، قبل زحف الو�سط 
ال�سحراوي نحو ال�سمال، كما تدل على ذلك 
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River water rich in desert mineral ماء الواد يتحاور مع معدن ال�سحراء
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Network of routes linking 
Presaharan oasis cities

نظام طرق التوا�سل 

بني املدن الواحات ما قبل ال�سحراوية

highland known as the Drâa 
Hamada.

The landscape of this southwest 
part of Presaharan Morocco, found 
no more than 150 km from the 
Atlantic coast, is essentially charac-
terized by the wide Drâa bed and 
remains very similar to the typical 
environment of the great ergs of 
the Sahara which, further south, 
are located closer to the coast with 
unique coastal dune systems in 
certain places. 

Along hundreds of kilometers, the 
river, dry for the greater part of the 
year, is a very large and singular 
system of vast expanses of sand 
and mud when it is not made up of 
true salt water lakes (chott).

The naturalist value of this “paleo-
river” is very high, considering:

• the fact that until the Quaternary 
era, before the desert moved north, 
rock carvings show that this river 
environment was the ideal habitat 

النقو�س ال�سخرية الرائعة وبقايا امل�ستحثات 

التي تكت�سف مرارا، كان هذا الو�سط النهري 

ي�سكل ال�سكن املثايل للعديد من الأ�سناف 

اللبونة )حيوانات عا�سبة ولحمة كربى( 

التي ل تتواجد اليوم اإل باإفريقيا القريبة 

من خط ال�ستواء ؛

 • مكانته كنظام حقيقي لتجميع املوارد 

املائية اجلوفية املعروفة، على ال�سطح، فقط 

بوجود اآثار ملجاري املياه القدمية التي 

تراجعت تدريجيا )جنوب( نحو اخلط احلايل 

لقعر الوادي ؛

• تنوع واأهمية ا�ستيطان النبات وخا�سية 
الأنواع احليوانية التي جتد ملجاأ يف هذا 

ال�سكن املتميز )يعترب حو�س درعة اأحد مواقع 

الراحة والغذاء الأهم بالن�سبة للنحام الوردي 

خالل هجرته ال�سنوية من و�سط القارة الإفريقية 

اإىل ال�سواحل ال�سمالية املتو�سطية(.

وبال�سعود نحو ال�سمال ال�رشقي، تبداأ حدود 

النظام الت�ساري�سي ال�سمايل للف�ساء ما قبل 

ال�سحراوي يف التو�سع ب�سكل كبري على الأقل 
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عر�سيا على طول املحور �سمال - جنوب، 

ويطابق حقيقة ملتقى النظام الت�ساري�سي الذي 

ت�سكله املرتفعات املنخف�سة ن�سبيا بني تاليوين 

وتازناخت )حيث تت�سلق الطريق الوطنية رقم 

10 حتى قمم تيزي نتاغاتني وتيزي ناإخ�سان(، 
والذي يبدو كنجد مرتفع قريب جدا من اأعلى 

قمم الأطل�س الكبري، وهذا املوقع القاحل 

املتكون من متون جبلية، ل يتعدى علوها 

2 مرت، ت�سكل لي�س فقط موقع الت�سال   000 

والنتقال بني �سل�سلة الأطل�س ال�سغري والأطل�س 

الكبريالأكرث علواً، ولكن اأي�سا اأحد املمرات 

املفرو�سة، التاريخية، بني املغرب ال�ساحلي 

واملغرب ما قبل ال�سحراء.

وقيمة م�سهدها الطبيعي مرتبطة اأي�سا بقرب 

املنحدرات اجلنوبية للمنظومة الربكانية جلبل 

3 مرت من الرتفاع(، والذي خمد  �سريوا )304 

يف نهاية النيوليتي. وهنا يوجد املعرب الأعلى 

لطريق املوا�سالت الكربى التي تربط املحيط 

الأطل�سي، غري بعيد عن اأكادير، بالر�سيدية 

1 كيلومرت(.  وبوعرفة )على حوايل 000 

for many mammal species (large 
herbivores and carnivores) today 
only abundant in sub-equatorial 
Africa;
•  its status as a veritable system 
of accumulation of groundwater 
sources which, on the surface, 
can only be identified by marks 
of ancient bodies of water which 
progressively withdrew to the 
present-day bottom of the valley to 
the south;
 • the variety and objective impor-
tance of endemic flora and unique 
animal species that find shelter 
in this singular habitat (the Drâa 
basin is one of the most important 
resting sites for pink flamingos on 
their annual migrations from the 
center of the African continent to 
the southern shores of the Mediter-
ranean).

Moving northeast, the northern 
orographic boundary of the Pre-
saharan area widens considerably 
along the north-south axis. 
It truly represents the orogra-
phic node made up of the rather 
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modest mounts between Talioune 
and Tazenakht (where national road 
10 climbs until the col of Tizi-n-Ta-
ghatine and Tizi-n-Ikhsane) which 
appears like a high plateau extraor-
dinarily close to the tallest peaks of 
the High Atlas. 

This arid area of mountain ridges, 
never higher than 2000 m, consti-
tutes not only the orographic point 
of contact and passage between 
the Anti Atlas range and, higher 
up, the true cordillera of the High 
Atlas, but also one of the neces-
sary historical passages, between 
coastal Morocco and Presaharan 
Morocco.

The value of its landscape is also 
tied to the proximity of the southern 
slopes of the imposing Jbel Siroua 
volcano (3,304 m altitude), extinct 
since the end of the Neolithic era. 

There lies the highest passage of 
the communication link between 
the Atlantic, near the port of Agadir, 
and Er Rachidia and Bouarfa 
(along almost 1000 km).

ونظام »اخلطوات الكربى« يف عرف الأطل�س، 

بهذه املنطقة القريبة من ورزازات، يوؤمن 

العالقات بني وادي درعة )ال�سفح ما قبل 

ال�سحراوي( ومنطقة وادي �سو�س )ال�سفح 

الأطل�سي(، التي ت�رشف على ال�ساحل وعلى 

ال�سهل اخل�سيب لأكادير )الذي هو اليوم 

القبلة ال�سياحية الأهم والأكرث تطورا لل�ساحل 

الأطل�سي(.

وبالفعل، فاإن اجلنوب الغربي للبالد يتوا�سل 

مع ال�سمال الأطل�سي فقط عن طريق ورزازات، 

لكن اأي�سا مع جبل طارق واجلهة ال�رشقية، 

لأن الطريق نحو بوعرفة البعيدة متكن من بلوغ 

�سواء وجدة )ثم ال�ساحل املتو�سطي لل�سعيدية 

ومليلية( اأو فجيج )نحو ال�سحراء اجلزائرية 

اجلنوبية(.

ومدينة ورزازات التي يعترب بناءها - 

ال�ستعماري- حديثا والتي تتوفر اليوم 

على مطار ن�سيط، ت�سكل اأحد املراكز الرئي�سية 

للمنطقة الو�سطى ما قبل ال�سحراء للمغرب، 

و باخل�سو�س، اأحد الأقطاب الرتابية ذات اأهمية 
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تتعدى الأهمية اجلهوية، التي ينطلق منها نظام 

اأ�سا�سي وناجع للربط الطرقي نحو اأكادير وواد 

درعة جنوبا، وال�رشق )الر�سيدية( وال�سمال 

)مراك�س، عرب ممر تيزي نت�سكا(. وورزازات 

مقبلة على اأن ت�سبح منطقة ح�رشية حيوية 

اأكرث فاأكرث، ولكن اأي�سا نقطة مرجعية للخدمات 

من م�ستوى مرتفع للمنطقة الو�سطى باأكملها 

للمغرب ما قبل ال�سحراء.

من ورزازات اإىل تافياللت

ينحني خط اقت�سام املياه يف �سل�سلة الأطل�س 

ال�سغري، على م�سافة قريبة �سمال - غرب 

جبل �سريوا، قرب املنتزه الوطني للقمم العليا 

لطوبقال، نحو ال�سمال - �سمال-غرب يف 

اجتاه العرف الرئي�سي الطويل جدا ل�سل�سلة 

الأطل�س الكبري. ويف منطقته الو�سطى، بالفعل، 

على امتداد ب�سع مئات من الكيلومرتات، يحد 

�سبه منطقة املغرب ما قبل ال�سحراء بو�سوح 

احل�سن اجلنوبي الطويل الوعر ل�سل�سلة الأطل�س 

The system of “high steps” on the 
crest of the Atlas, in this region 
near Ouarzazate, ensures relations 
between the Drâa valley (Presara-
han side) and that of Oued Souss 
(Atlantic side) dominating the coast 
and the fertile plain of Agadir (today 
the principal and most developed 
tourist destination of the Atlantic 
area). 

Indeed, the southwest part of the 
country communicates with North 
Atlantic Morocco only via Ouar-
zazate, but also with Gibraltar and 
the eastern region, because the 
route towards distant Bouarfa can 
reach Oujda (and from thereon the 
Mediterranean coast of Saïdia and 
Melilla) and Figuig (towards the 
southern Algerian desert).

Founded colonially in the not-too 
distant past, the city of Ouarzazate, 
is equipped today with an efficient 
airport. 
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It is one of the main centers of 
central Presaharan Morocco and, 
more importantly, is one of the 
hubs with a more than regional 
significance, from where stems a 
system of essential and efficient 
roads towards Agadir and the Drâa 
Valley to the south, Er Rachidia to 
the east, and northwards to Mar-
rakech via the neighboring col of 
Tizi-n-Tichka). 

Ouarzazate is destined to become 
an increasingly dynamic urban 
area but also a point of reference 
for high quality services for the 
entire central Presaharan Moroc-
can area.

From Ouarzazate to Tafilalt
The watershed line of the Anti Atlas 
range, somewhat northwest of Jbel 
Siroua, near the national park of 
high summits of Toubkal, bends 
north-northwest towards the long 
and very high main crest of the 
High Atlas range. 

In fact, in its more central area, 
along several hundreds of kilome-
ters, the sub region of Presaharan 
Morocco is clearly delineated by 
the long, steep southern bastion 
of the imposing High Atlas Cor-
dillera (boasting an altitude greater 
than 4000 m at some points); on 
its flanks, between Ouarzazate 
and Tinechir (already close to 
the Meknes region), the waters of 
Dades spring into the impressive 
gorge of the same name.

To the south, this central part of 
Presaharan Morocco is bordered 
by the middle part of the Drâa 
and by an almost unbroken line of 
brackish lake mirrors, just south of 
the small city of Mhamid. 

In this context, the Iriqi lake is re-
markable by its size and capacity: 
it is close to one of the rare Moroc-
can ergs, known as El M’hazil erg, 
but better known as Ceghagha erg 
(from the berber name for the lake 
basin), dominated by the reliefs of 
Jbel Bani. Nearby, a few kilometers 
to the northeast, one can see the 

4 مرت يف بع�س  الكبري الهائلة )بعلو يتعدى 000 

النقط(. ويف جنباتها، بني ورزازات وتنغري غري 

البعيدة من منطقة مكنا�س، تتفجر مياه داد�س 

يف اخلانق العجيب الذي يحمل نف�س ال�سم.

ويف اجلنوب، يحد هذا اجلزء من املغرب 

ما قبل ال�سحراء املجرى الأو�سط لدرعة و�سل�سلة 

غري منقطعة تقريبا من ال�سطيح النهري الأجاج، 

غري بعيد جنوب املدينة ال�سغرية للمحاميد. 

ويف هذا الإطار، يتميز نهر اإريكي بحجمه 

وطاقته التخزينية : وهو جماور لأحد العروق 

املغربية النادرة، املعروف بعرق املهازيل 

واملعروف اأكرث بعرق �سغاغا )وهو ال�سم 

الرببري للحو�س النهري(، والذي ت�رشف عليه 

مرتفعات جبل باين. وغري بعيد، على م�سافة 

ب�سع كيلومرتات يف ال�سمال ال�رشقي، يظهر 

لنا ممر تيزي بني �سلمان، الذي ن�سل عربه 

اإىل املنطقة املتو�سطة الرتفاع واملتعمقة 

بالتاأكيد )لكنها رائعة حقا( لوادي درعة، 

حيث يجري اجلزء احلقيقي الدائم ملجرى املاء. 

وهذا الوادي مطبوع، ب�سكل ملحوظ، بوفرة 

ن�سبية ملياه �سطحية ولعيون،  وبتواجد منظومة 

متميزة من باحات النخيل املرتامية الأطراف، 

والقريبة من اأهم الواحات، ومن اأبرزها زاكورة 

40 مقيم دائم(.  000(

وباإتباع طريق قعر الوادي )الذي يبتعد اأحيانا 

عن اأخدوده(، ن�سعد واد درعة املتعمق بني 

مرتفعات منطقة كرارا والقمم العالية، الأكرث 

وعورة، جلبل �ساغرو. 

واإذا �سعدنا جمرى درعة نحو ال�سمال الغربي 

على حوايل 150 كيلومرت، حتى �سفوح الأطل�س 

الكبري، ن�سل اإىل احلو�س الكبري ال�سطناعي 

للمن�سور الذهبي )يف عالية مدينة ورزازات(.

وبجوار هذا النهر ال�سطناعي، يف �سفح 

اجلزء الأعلى من الأطل�س الكبري )ومبنتزهاته 

الوطنية(، جند اأنف�سنا يف مفرتق هام للطرق 

املوؤدية اإما نحو املحيط الأطل�سي )الطريق 

الوطنية 10 نحو واد �سو�س(، واإما نحو اجلزء 

الأعلى لوادي درعة، اأو نحو وادي داد�س 

الأكرث وعورة واملتعمق )والتي متكن من 

بلوغ مدينة بومالن داد�س، بالجتاه �سعودا 

نحو ال�سمال ال�رشقي(. 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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ومن هنا، ميكن بلوغ اخلوانق املده�سة لداد�س، 

التي يتدفق جمراها العايل من قاعدة بع�س 

املرتفعات ال�سديدة الوعورة لالأطل�س الكبري 

)اله�سبة العليا جلبل امييدغا�س(. وغري بعيد، 

تتفجر اأي�سا منابع نهر زيز، حيث ين�ساأ جمرى 

اآخر متميز للمنطقة ما قبل ال�سحراوية، 

مبنظومة وديانها الغنية باملناطق امل�سقية. 

ثم، انطالقا من ورزازات، نحو ال�رشق، يختلف 

م�سار درعة وداد�س :

• فالأول ينزل نحو اجلنوب ال�رشقي، 
اإىل غاية املنخف�س الكبري الذي يف�سل املغرب 

عن الطرف اجلزائري لل�سحراء ؛

• والثاين ي�سعد نحو ال�سمال ال�رشقي جمرى 
نهر داد�س اإىل غاية اخلوانق.

فهنا مبركز هذه النقطة املحدودة بوا�سطة 

منخف�سي الواديني يتم النظام اجلبلي جلبل 

�ساغرو : وُتَكون جزءا منه ثالث ارتفاعات 

كل�سية، متميزة، قاحلة اأ�سا�سا، على اأكرث 

2 مرت باأملون  2 مرت وت�سل اإىل 712  من 000 

منان�سور املوجود �سمال واحة تازارين.

واجلزء »املركزي« جغرافيا ل�سبه املنطقة 

ما قبل ال�سحراوية للمغرب، والتي ميكن حتديدها 

مبنطقة املرتفعات بني وادي درعة )باجلنوب 

ال�رشقي( وداد�س )يف ال�سمال( وزيز )يف الغرب 

low altitude col of Tizi Beni Sel-
mane, via which one can reach 
the moderately high and definitely 
more sunken (but very pittoresque) 
part of the Drâa Valley, where the 
true perennial part of the river runs. 

This valley, significantly marked by 
the relative abundance of surface 
water and springs, is punctuated 
by a remarkable system of vast 
palm grove, close to main oases, 
among which there is Zagora 
(40 000 permanent residents).

Traveling the valley (which at some 
points deviates from its trench), 
one ascends the Oued Drâa, often 
enclosed between landforms of the 
Grara region and the more austere 
high mountains of Jbel Sarho.

If one ascends the Drâa traveling 
northwest for about 150 km until 
the foothills of the High Atlas, one 
arrives at the great artificial basin of 
El Mansour Eddahbi (just upstream 
of the city of Ouarzazate).

Near this artificial lake, at the 
foot of the tallest part of the High 
Atlas (and in its national parks) is 
an important junction between 
the roads leading to the Atlantic 
(National Road 10 towards Oued 
Souss) or towards the higher Drâa 
Valley, harsher and more enclosed 
(which, going northeast, the leads 
to the city of Boumalne-Dades).

From there, one can reach the 
impressive Dades gorges, the 
headwaters of which spring from 
the base of some of the harshest 
mountains of the High Atlas (hi-
ghland of Jbel Imidghas); closeby 
the sources of the Ziz river flow, 
giving rise to another remarkable 
body of water of the Presaharan 
region, with its system of valleys 
rich in irrigated areas. 

Then from Ouarzazate, towards the 
east, the Drâa and Dades valleys 
diverge:

• the former descends to the 
southeast, until the large depres-
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The valley 
system formed 
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the Ziz river waters, 
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sion separating Morocco from the 
Algerian part of the Sahara desert;
• the latter ascends the Dades river 
to the northeast, until the gorges.

In the middle of this point delinea-
ted by the two depressions of the 
valles runs the Jbel Sarhro moun-
tain range: composed of three dis-
tinct main arid limestone elevations, 
at more than 2000 m culminating at 
2712 m with the Amaloun n’Mans-
sour located north of the oasis of 
Tazzarine.
The geographic “center” of the 
Moroccan Presaharan sub-region, 
which can be identified by its area 
of landforms between the Drâa 
valley (to the southeast) the Dades 
(north) and the Ziz (west and nor-
thwest) seems marked by a rather 
monotonous generally uninhabited 
landscape.

وال�سمال الغربي(، يظهر مطبوعا دون �سك 

بت�ساري�س رتيبة وبف�ساء �سبه خال من ال�سكان.

غري اأن هذه الناحية يقطنها عدد متوا�سع 

من ال�سكان بالقرى العديدة الفالحية، ب�سبب 

املنظومة املنت�رشة للواحات، التي جندها 

بالوادين كما هو الأمر مثال مبنطقة تازارين، 

يف ما يعرف اليوم بـ »طريق الق�سبات«.

ويف �سمال هذه اله�سبة اجلبلية املرتفعة، 

املاأهولة ن�سبيا، يف ما بعد الطريق الوطنية 10 

)التي تربط - على امتداد حوايل 200 كيلومرت - 

املدن ال�سغرى لبومالن داد�س، تنغري، كلميمة، 

اإىل غاية التجمع احل�رشي الأهم للر�سيدية(، 

ي�سكل املقطع اجلنوبي لالأطل�س الكبري الأفق 

الرمزي لهذه املنطقة، التي يتعزز دورها 

ال�سياحي : فهي من هذا اجلانب، من املناطق 

املغربية املعروفة واملرغوبة بالفعل.
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اأبعد نحو ال�سمال ال�رشقي، بعد الر�سيدية 

وبودنيب، تفقد ت�ساري�س الأطل�س الكبري من 

ارتفاعها يف الوقت الذي تغيب فيه تدريجيا  

العنا�رش املميزة للمقطع الغربي اأكرث لل�سل�سلة 

حتى ت�سبح جمرد ارتفاعات غري وا�سحة 

2 مرت من  لكنها متميزة، تتجاوز نادرا 000 

العلو ولتختلط هكذا تدريجيا مع اجلبال الأكرث 

انخفا�سا، وامل�ستديرة، التي ت�سكل الهيكل 

الت�ساري�سي ملا ندعوه الأطل�س ال�سحراوي

وهكذا، ب�سمال �رشق الر�سيدية وبودنيب، 

فاإن املجال الرتابي يتميز باخل�سو�س 

بالتناوب بني مرتفعات متوا�سعة تفتقر 

لكل غطاء نباتي، ومنخف�سات �سغرية 

من اأ�سل نهري، تتخللها جماري مائية 

مو�سمية وواحات �سغرية مغرو�سة.

عك�س ذلك، نحو اجلنوب فاإن املرتفعات التي 

حتيط بوادي زيز تتخللها اأنهار ملحية �سغرية 

وتتوفر على احتياطات مائية جوفية جيدة، 

م�ستتة، مكنت من اإن�ساء نظام قدمي وفعال 

للري، ينطبق مثال على املناطق كثيفة 

الزراعة لواحات منطقة تافياللت باأ�رشها 

)حيث منت ب�سكل ملحوظ اأن�سطة فالحية 

معتمدة على املردودية، الن�سبية، لباحات 

It is however modestly populated in 
several agricultural villages due to 
the diffuse system of oases found 
in both valleys such as the Taz-
zarine area, known today as “the 
kasbah route”.

North of this relatively populated 
high mountain plateau, beyond 
national road 10 (which, over about 
200 km, connects the small cities 
of Boumalne-Dades, Tinerhir, 
Goulmina until the more important 
conurbation of Er Rachidia), the 
easternmost compact section of 
the southern face of the High Atlas 
barrier is the emblematic horizon of 
this zone, the touristic role of which 
is increasing: it is one of the most 
recognizable and popular ones of 
Morocco.

Further northeast, after Er Rachidia 
and Boudenib, the High Atlas relief 
gradually loses altitude while the 
distinctive characteristics of the 
easternmost section of the cor-
dillera progressively disappear, until 
reduced to moderate but typical 
elevations rarely beyond 2 000 m 
in altitude and gradually mingling 
with lower, rounder mountains ma-
king up the orographic backbone 
of what is known as the Saharan 
Atlas.

Thus, northeast of Er Rachidia 
and Boudenib (at this point 
continuous with the great plateau 
of the Tamlet plain) the land is 
mostly characterized by small 
mountains, completely deprived of 
vegetation, and small depressions 
of fluvial origin, where seasonal 
bodies of water and small 
cultivated oases appear.

On the other hand, to the south, the 
mountains that circumscribe the Ziz 
Valley are dotted with little saltwater 
lakes and marked by copious, 
scattered reserves of groundwater, 
which have enabled the creation 
of an ancient and efficient irriga-
tion system, coinciding with, for 
example, intensively cultivated 
areas of the entire region of Tafilalt 
(where agricultural activities based 
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on the relative profitability of date 
palm grove, citrus crops, vege-
tables, spices and fruit trees are 
remarkably developed).

These are the essential characte-
ristics of the suggestive and lush 
Ziz Valley, where the largest and 
most articulated oasis system of 
Morocco is concentrated (the Ziz 
Oases). 

Its development accompanied the 
first economical, then political for-
tune of the alaouite dynasty, which 
then extended its domination over 
a vast territory, up to the northern 
cities (Meknes, Fes) more than two 
centuries ago.

Very typical here is the type of 
architecture, along with the skilled 
use of construction materials obtai-
ned essentially through mud work.

Equally original (and well preser-
ved) is the urban structure of a few 
fortified villages near the last oases 
located towards the desert: the 
small village of Merzouga is distin-
guishable, thanks to its arid horizon 
in counterpoint, as uniform as it is 
open and enriched, to the south 
(precisely on the borderline with 
Algeria) to the largest (and most 
visited) sand desert of Morocco 
(even though it is of a relatively 
smaller size) known as Erg Chebbi 
(small, in berber).

From Er Rachidia 
to the Oriental Region
The Ziz valley, slightly over 80 km 
long (traversed by a good motor-
road) can be directly reached from 
Er Rachidia, the most populated 
city in the south of the Atlas (over 
85 000 residents), which has ex-
panded remarkably recently, after 
the expansion and modernization 
of the local airport and obtention of 
sufficient water and energy thanks 
to the large Hassan Addakil artificial 
basin.

Er Rachidia is now, like Ouarza-
zate, a national carrefour, from 
which main roads connecting the 

النخيل من متور، وحوام�س، وخ�رش، وتوابل، 

واأ�سجار فاكهة(.

اإنها اأ�سا�سا امليزات اخلا�سة لوادي زيز املثري 

واخلالب، حيث ترتكز منظومة الواحات الأكرث 

ات�ساعا وترابطا باملغرب )واحات زيز(، 

والتي �ساحب تطورها الرثوة، القت�سادية 

اأول، وال�سيا�سة بعد ذلك، للدولة العلوية،  التي 

ب�سطت نفودها على تراب �سا�سع،  اإىل غاية مدن 

بال�سمال )مكنا�س، فا�س(  منذ اأزيد من قرنني.

اإن ت�سنيف بع�س اأنواع املعمار هنا متميز 

للغاية، كما هو متميز ال�ستعمال احل�سيف 

ملواد البناء املح�سل عليها اأ�سا�سا انطالقا 

من حتويل الرتاب اخلام.

كما تنفرد البنية احل�رشية للقرى ال�سغرى 

املح�سنة بجوار الواحات الأخرية املوجودة 

نحو ال�سحراء )والتي توجد يف و�سعية جيدة( 

بطابعها الأ�سيل: وتتميز القرية ال�سغرية 

ملرزوكة خا�سة بف�سل اأفقها القاحل، املنتظم 

واملنفتح، واملثمن، جنوبا )بال�سبط يف خط 

احلدود مع اجلزائر( ب�سحراء الرمال الأو�سع 

)واملرتادة اأكرث( للمغرب )رغم كونه ذو م�ساحة 

حمدودة ن�سبيا(، املعروف برق ال�سابي )ال�سغري، 

بالرببرية(.

من الر�سيدية اإىل املنطقة ال�رشقية

ميكن بلوغ وادي زيز، الذي ي�سل طوله اإىل اأزيد 

من 80 كيلومرت )جتتازه طريق معبدة جيدة( 

مبا�رشة انطالقا من الر�سيدية، وهي املدينة 

التي تتوفر على اأكرب �ساكنة جنوب الأطل�س 

85 مقيم(، والتي امتدت ب�سكل ملحوظ   000(

موؤخرا، بعد حتديث وتو�سيع املطار املحلي وبعد 

�سمان تزويد كاف باملاء والكهرباء، بف�سل 

احلو�س املائي ال�سطناعي احل�سن الداخل. 

وقد اأ�سبحت الر�سيدية، كما الأمر بالن�سبة 

لورزازات، مفرتق طرق وطني هام، تنطلق منه 

اأهم الطرق التي توؤمن املوا�سالت لكل املنطقة 

ال�سبه �سحراوية مع �سمال البالد )جبل طارق 

والبحر الأبي�س املتو�سط عن طريق مدن فا�س، 
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ومكنا�س، وطنجة و�سبتة(، ومع اجلنوب الغربي 

) نحو ورزازات، وعربها نحو مراك�س واأكادير(، 

ومع ال�سمال ال�رشقي )عرب بوعرفة اإىل ال�ساحل 

�سمال وجدة، اأو فجيج وال�سحراء ال�سمالية 

اجلزائرية(، كما مع املنطقة ال�سياحية املجاورة 

لوادي واحات زيز.

ونحو ال�سمال ال�رشقي،  باإتباع الطريق الوطنية 

10، القريبة هنا من احلدود، وبعد جتاوز مدينة 
بودنيب، تتعر�س منطقة ما قبل ال�سحراء 

للمغرب لتغري ملمو�س للعنا�رش الأ�سا�سية 

التي تكونها وخلا�سياتها كف�ساء جغرايف. 

وما يتغري يف اأق�سى ال�سمال ال�رشقي للمغرب 

يف ما فوق خط العر�س الـ 32، هو ذلك 

whole sub saharan region with the 
northern areas (Gibraltar and the 
Mediterranean via the cities of Fes, 
Meknes, Tangier and Ceuta), the 
southwest (towards Ouarzazate, 
and further, Marrakech and Agadir), 
the northeast (via Bouarfa until the 
coast north of Oujda, or Figuig and 
the north Algerian desert), and also 
the neighboring tourist zone of the 
valley of Ziz oases.

To the northeast, along national 
road 10, at this point very close to 
the border, past the small city of 
Boudenib, the Presaharan region of 
Morocco undergoes a noticeable 
change of its essential elements 
and unique geographical features. 

What changes at the far northeast 
of Morocco, above the 32th pa-
rallel, is the perception of spaces 
and morphogenic elements that 
trace its boundaries and define its 
dimensions. 

The width, in particular (meaning 
the distance between Saharan 
landscape and Moroccan coast) 
definitely tends to expand lacking 
easily seen, clear physical boun-
daries, and especially because of 
a landscape with fewer distinctive 
characteristics.

The Oriental region, east of the 
Middle Atlas foothills and northeast 
of the High Atlas, is a land with 
few significant relief forms, where 
the average altitude is always 
between 500 and 1000 m and 
throughout which modest eleva-
tions blend in with rounded heights 
of the large plateau known as the 
Tamlet Plain (sloping plain with 
a slight inclination towards the 
Mediterranean). 

At this level, Morocco’s Presaharan 
territory coincides approximately 
with the southern part of the Orien-
tal region and, even if it is not easily 
delineated (for lack of characte-
ristics easily identified elsewhere) 
coincides with the entire Tamlet 
plateau, south of the small city of 
Tendrara.
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The most marked variations in the 
landscape can be identified by 
the indications of a progressive 
and ill defined transition between 
the more rugged northern coas-
tal region (directly influenced by 
currents from the neighboring 
Mediterranean shores) and the 
endless desert area which seems 
to extend far north, because of 
the climatic features related to the 
area’s orography.

Far from Oujda and the coastal set-
ting, this region is among the least 
populated of Morocco, particularly 
in its southern part. 

It is marked in the southeast and 
at the border by a modest, but 
typical orographic system, made 
up of pinkish heights with singular, 
pointed shapes which correspond, 
on the Moroccan side, to the Al-
gerian region of the Western Great 
Erg, near the city of Bouarfa and 
especially the wonderful oases of 
Figuig and Ich.

The Presaharan region 
in the administrative 
breakdown of the Kingdom 
of Morocco

The Presaharan region of Morocco 
corresponds more or less to a 
territory with  geomorphological, 
environmental, climatic and 
habitat-related traits that are 
sufficiently marked and recogni-
zable, and in these ways fairly 
homogenous.

For this reason, it is geographically 
indifferent to assignment in terms of 
administrative distribution, given the 
uniformity of its essential characte-
ristics. Its salient features are found 
inside the territory of at least four 
different regions:

• Guelmim-Es-Semara;
• Souss-Massa-Drâa;
• Meknes-Tafilalet
• Oriental.

The far southwest of the Kingdom 
of Morocco is under the jurisdiction 

الإح�سا�س بالف�ساءات وبالعنا�رش الِت�سكالية 

التي تر�سم حدودها وحتدد م�ساحاتها. 

وامل�ساحة العر�سية بخا�سة )اأي امل�سافة 

بني م�سهد  �سحراوي ومغرب �ساحلي( تتجه 

نحو الإختفاء نهائيا  يف غياب حدود مادية 

وا�سحة، و�سهلة ال�ستدلل، وذلك باخل�سو�س 

ب�سبب م�سهد ي�سعب التعرف عليه بوا�سطة 

عنا�رش مميزة وا�سحة ب�سكل كاف.

واملنطقة ال�رشقية، �رشق حت�سينات الأطل�س 

املتو�سط و�سمال �رشق الأطل�س الكبري هي ابتداء 

من هنا ف�ساء بدون ت�ساري�س مميزة، حيث 

1 مرت  الرتفاع املتو�سط يتاأرجح بني 500 و000 

وحيث ميكن اخللط بني الرتفاعات املتوا�سعة 

مع املرتفعات امل�ستديرة لله�سبة الكربى 

املعروفة ك�سهل تامليت. ويطابق املجال 

الرتابي ما قبل ال�سحراوي للمغرب هنا، 

تقريبا، اجلزء اجلنوبي للجهة ال�رشقية، 

ورغم �سعوبة حتديد نطاقه )يف غياب 

مميزات ي�سهل ت�سجيلها يف مكان اآخر(، 

ميكن اأن يطابق ه�سبة تامليت باأكملها، 

جنوب مدينة تندرارة ال�سغرية. 

وتتمثل التغريات الأكرث بروزا للم�سهد الطبيعي 

يف جمموعة من عالمات انتقال تدريجي 

وغري حمدد بني املنطقة ال�ساحلية ال�سمالية 

ذات ت�ساري�س اأكرث وعورة )حتث التاأثري 

املبا�رش للتيارات الريحية القادمة من  ال�ساحل 

املتو�سطي املجاور( واملنطقة ال�سحراوية 

الالمنتهية التي يبدو اأنها متتد يف ال�سمال، 

ب�سبب اخلا�سيات املناخية املرتبطة بانتظام 

ت�ساري�س املكان.

هذه املنطقة، النائية عن وجدة وعن الإطار 

ال�ساحلي، تعترب من بني اجلهات الأقل �سكانا 

باملغرب، خا�سة يف مقطعها اجلنوبي ويطبعها 

نحو اجلنوب ال�رشقي واحلدود، نظام ت�ساري�سي 

متوا�سع )لكنه خا�س(، يتكون من مرتفعات 

وردية اللون ذات اأ�سكال م�ستدقة الراأ�س 

ومتميزة، ويطابق، من اجلانب املغربي، 

املنطقة اجلزائرية للعرق الكبري، بالقرب 

باجلهة �ل�رشقية، 

ميكن �أن تتطابق 

�ملنطقة ما قبل 

�ل�صحر�وية مع كل 

ه�صبة تامليت، جنوب 

�ملدينة �ل�صغرية 

لتاندر�رة.
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The Presaharan 
plateau south 
of Tendrara

اله�ساب العليا 

ما قبل ال�سحراوية 

جنوب تندرارة
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من مدينة بوعرفة وخا�سة من الواحتني 

الرائعتني لفجيج واإي�س.

منطقة ما قبل ال�سحراء 

يف التوزيع الإداري للمملكة املغربية

ميكننا مطابقة املنطقة ما قبل ال�سحراوية 

للمغرب، املحددة باإيجاز هنا، مبجال ترابي 

ذو مميزات جيو مرفولوجية، وبيئية، ومناخية 

و�سكنية وا�سحة ب�سورة كافية وي�سهل التعرف 

عليها، والذي هو، من حيث هذه املعايري، 

من�سجم و، لهذا ال�سبب، ل يتاأثر )من الناحية 

اجلغرافية( بالإنت�ساب للتقطيعات الإدارية 

املختلفة، اعتبار لتماثل �سفاته الأ�سا�سية. 

وهذه العنا�رش البارزة جندها داخل املجال 

الرتابي لأربعة جهات خمتلفة على الأقل :

• كلميم - ال�سمارة ؛
• �سو�س - ما�سة - درعة ؛

• مكنا�س - تافياللت ؛
• اجلهة ال�رشقية.

واأق�سى جنوب غرب اململكة املغربية خا�سع 

ل�سلطة جهة كلميم - �سمارة. وهذه اجلهة متتد 

142 كيلومرتمربع.  على م�ساحة 000 

500 ن�سمة،  لكن �سكانها ل يتجاوزون 000 

حيث اأنها غري ماأهولة با�ستثناء املراكز 

احل�رشية الرئي�سية : القاعدة الإدارية كلميم، 

وهي مدينة �سغرية ل يتجاوز �سكانها 

85 ن�سمة، وكذا طان طان، القريبة من   000
ال�ساحل الأطل�سي والتي ل يتعدى �سكانها 

 250 50 مقيم. ويقطن ما ل يتعدى 000   000
�سخ�س جزء من هذه اجلهة التي ميكن اعتبارها 

منتمية، بن�سبة الثلث، اإىل املنطقة ما قبل 

ال�سحراوية. اأما املنطقة الو�سطى للمنطقة 

ما قبل ال�سحراوية للمغرب، فاإنها تطابق، 

عموما، مناطق اأق�سى جنوب جهتي �سو�س- 

ما�سة-درعة ومكنا�س-تافياللت. 

ومتتد جهة �سو�س- ما�سة- درعة على م�ساحة 

، ويقطنها اأزيد  
2
78 كيلومرت حوايل 800 

3 ن�سمة مع متركز خا�س بقاعدة   000 من 000 

of the Guelmim-Es-Semara. 
It expands over a large territory 
of over 142,000 km², but has fewer 
than 500,000 inhabitants total, 
as it is rather uninhabited outside 
its main urban centers: the capital 
Guelmim, a small city with no more 
than 85,000 inhabitants, and 
Tan Tan, near the Atlantic coast, 
which has no more than 50,000 
residents.

At most, 250,000 people live in the 
part of this region, a third of which 
can be considered as belonging to 
the Presaharan zone. The central 
zone of the Presaharan region of 
Morocco corresponds globally to 
the southernmost parts of the two 
regions of Souss-Massa-Drâa and 
Meknes-Tafilalet.

The Souss-Massa-Drâa region 
spans close to 78,800 km² and has 
more than 3,000,000 inhabitants, 
mostly concentrated in its capital, 
Agadir (around 600,000 residents) 
which is also the main urban area, 
while also belonging, geographi-
cally speaking, to the Atlantic side 
of the region.

The area of the Presaharan region 
where are located the cities of 
Ouarzazate, Tiznit, Zagora, the 
populations of which hardly ever 
exceed 50,000, represents only 
60% of the regional territory; howe-
ver almost 850,000 people live 
there (27% of the total).

The Meknes-Tafilalet region is 
among the vastest and most 
populated of Morocco (around 
80 000 km² and close to 2,200,000 
inhabitants). 

The southern part of this territory, 
south of the High-Atlas, coincides 
practically with the Prefecture of 
Tafilalet and as such is included in 
the Presaharan sub region, pre-
sents a settlement and demogra-
phic structure based on the small 
“city-region” of Er Rachidia (more 
than 80,000 inhabitants), the center 
of Boudenib, and the Tazzarine 
oasis system. 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Figuig, a gem in 
a treasure chest

فجيج، 

وا�سطة عقد
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The habitat structure of the Ziz 
oasis valley is also of remarkable 
importance (especially the cities of 
Erfoud and Rissani); indeed, the to-
tal number of permanent residents 
(south of the Atlas) approaches 
700,000 on a territory of about 
55 000 km² with a rather modest 
density of 12 hab/km2 (higher 
than the density of other southern 
districts of the pre-Sahara).

The Oriental region extends over 
no less than 83,000 km2, with a little 
more than 1,900,000 inhabitants, 
essentially concentrated in the 
capital: the important urban zone 
of Oujda where more than 450,000 
people reside.

The part of this administrative re-
gion that can definitely be included 
in the geographic subregion of 
Presaharan Morocco covers at 
most 25,000 km2 (somewhat less 
than a third of the total area) and 
barely exceeds 400,000 inhabi-
tants, mostly living in small cities 
such as Bouarfa, Figuig and 
Tendrara.

600 مقيم(،  اجلهة، اأكادير )حوايل 000 

والتي هي اأي�سا املنطقة احل�رشية الأهم، 

مع انتمائها، من الناحية اجلغرافية، 

لل�سفح الأطل�سي للجهة. وم�ساحة املنطقة 

ما قبل ال�سحراوية حيث توجد ورزازات، 

وتزنيت، وزاكورة، وهي مدن ل تتعدى �ساكنة 

50 مقيم، ل متثل �سوى  كل واحدة منها 000 

850 �سخ�س  %60 من الرتاب اجلهوي، لكن 000 
يقطنون بها )اأي  %27 من املجموع(.

منطقة مكنا�س - تافياللت هي من بني اجلهات 

 80 الأكرب م�ساحة والأكرث �سكانا )حوايل 000 

2 مقيم( :   200 كيلومرت مربع وقرابة 000 

وهذا اجلزء اجلنوبي لهذا املجال، جنوب الأطل�س 

الكبري، والذي يطابق تقريبا منطقة تافياللت 

هو جزء من املنطقة ما قبل ال�سحراوية، يعرف 

بنية ا�ستقرارية وبنية دميوغرافية مرتكزتني 

باخل�سو�س على »املدينة - اجلهة« للر�سيدية 

80 ن�سمة(، ومركز بودنيب، وعلى  )اأزيد من 000 

منظومة واحات تازارين. كما اأن بنية ال�سكن 

بوادي واحات زيز ذات اأهمية بارزة )وخا�سة 

مدن اأرفود والري�ساين( : وبالفعل، فاإن العدد 

الكلي لل�سكان الدائمني )جنوب الأطل�س( يقارب 

700 �سخ�س على م�ساحة تبلغ حوايل  000
55 كيلومرتمربع بكثافة �سكانية �سعيفة   000

ن�سبيا ت�سل اإىل 12 ن�سمة يف الكيلومرتمربع 

)اأعلى من مناطق اأخرى جنوبية ملا قبل 

ال�سحراء(.

واجلهة ال�رشقية اأخريا، التي متتد على ما يقل 

83 كيلومرتمربع ،  يبلغ عدد �سكانها  عن 000 

1 ن�سمة يتمركزون اأ�سا�سا يف قاعدة   900  000
اجلهة : املنطقة احل�رشية الهامة لوجدة، 

450 �سخ�س. حيث يقطن اأزيد من 000 

وجزء هذه اجلهة الإدارية التي ميكن اإدماجه 

بالتاأكيد داخل املنطقة اجلغرافية ما قبل 

ال�سحراوية للمغرب يغطي 000 25 كيلومرتمربع 

على الأكرث )اأقل بقليل من ثلث امل�ساحة 

الجمالية( وتتجاوز �ساكنته بالكاد

400 ن�سمة يعي�س جلهم يف املدن ال�سغرية   000
كبوعرفة، وفجيج وتندرارة.

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Traditional 
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in Figuig

فالحة 

تقليدية 

بفجيج

The city, or rather, the Municipality 
of Figuig, is currently made up of 
seven ksour, fortified settlements 
typical of North Africa, generally 
consisting of houses and their 
barns, erected near the oasis in 
an elevated position for protection 
from nomadic tribes. 
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Figuig 

and its

territory

فــجــيــج 

ومــجــالــها 

الـتـرابــــي

�إن تثمني �ملدينة �لو�حة 

لفجيج ينبغي �أن ي�صكل 

�ن�صغال كل �ل�صكان، 

وتدخل �لبعد  �لجتماعي 

و�لقت�صاد �ملحلي. 

وهي تطرح �صوؤ�ل �حل�صول 

على كفاء�ت وح�صا�صيات 

جديدة، ومعارف. 

كما تفر�س حو�ر �أو�صع 

مع منظومات �أخرى.

املدينة، اأو اأف�سل، بلدية فجيج، تتكون حاليا 

من �سبعة ق�سور، وهي جتمعات �سكنية حم�سنة 

متميزة باإفريقيا ال�سمالية، تتكون عموما 

من م�ساكن مبخزنها، ان�سئت بجوار الواحات، 

يف موقع مرتفع لالحتماء من هجمات قبائل 

الرحل. واأقدم هذه الق�سور ق�رش زناكة، 

وهو يف و�سط باحة النخيل، بينما الق�سور 

الأخرى )العبيدات، لوداغري، اأولد �سليمان، 

احلمام التحتاين، احلمام الفوقاين، ملعيز(، 

فهي قائمة يف عالية منابع املياه حتى ل حتتل 

الأرا�سي املخ�س�سة للزراعة.

و�سف خمت�رش لفجيج

يف الأ�سل، كانت املجموعات ال�سبعة م�ستقلة 

متاما يف ق�سورها املنبثة على طول نهر 

زوزفانة، وغالبا يف �رشاع يف ما بينها 

ل�ستغالل املوارد املائية واأرا�سي الرعي. 

ثم، يف حقبة الغزوة الكربى للقبائل 

العربية، اجتمعت الق�سور، مع احلفاظ 

مع ذلك على هويتها الثقافية وال�سيا�سية 

اخلا�سة، يف املواقع احلالية للدفاع 

عن نف�سها. 

ميكن ت�سبيه واحة فجيج بعويلم منظم حول 

ثالث عنا�رش اأ�سا�سية : املاء، وباحة النخيل، 

واملدينة املح�سنة. وكما الأمر بالن�سبة 

لالأج�سام احلية، فاإن التكيف امل�ستمر ملكونات 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Approaching
 Figuig

اإطاللة 

على فجيج

The oldest, Zenaga, is in the 
center of the palm grove, whereas 
the others (Laâbidate, Loudaghir, 
Oulad Slimane, Hammam Tahtani, 
Hammam Foukani, El Maiz) 
stand upstream in order to 
avoid occupying land destined 
for agriculture.

Brief description of Figuig

Initially, the seven communities 
were completely independent in 
their ksour, scattered along the 
Zouzfana river, and often in conflict 
with each other for the exploitation 
of water resources and grazing 
land. Then, at the time of the great 
invasion of Arab tribes, the ksour, 
while keeping their own cultural 
and political identity, came together 
in their current locations for defense 
purposes.

Figuig can be compared to a 
microcosm organized around three 
fundamental elements: water, the 

املنظومة - التي توجد يف و�سع تعاون /  

تناف�س يف ما بينها - اأولد تلقائيا منوذجا 

تنظيميا ميكن من تاأمني تفاعل متناغم وخال 

 .
)1(

من ال�رشاعات، وبالتايل �رشطا للتوازن

وباإر�ساء هذا التماثل بني املنظومات 

البيولوجية واملنظومات الجتماعية، فالأمر 

يتعلق باإبراز اأهمية التفكري، قبل اأي تدخل 

يف منظومة الواحة، يف مفهومي »التوازن« 

و»ال�سبكة«، وكذا يف قدرة هذا »اجل�سم« 

على اإنتاج بنيات مادية )مواد غذائية، اأعمال 

فنية، منتجات حرفية( وبنيات لمادية )قيم، 

قواعد، معارف، مدلولت( �رشورية لبقائه.

وب�سكل عام، ومن اأجل معاجلة اإ�سكالية هذا 

الواقع اخلا�س بفعالية والتوفر على ت�سور 

مقبول ل�سوؤال ترميم املدن الواحات املغربية، 

ينبغي اأن نتذكر باأن : 

• انتاج بنيات لمادية، اأي الثقافة اجلماعية 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Map 
of Figuig (Source: 
N.G.O. Africa ‘70, 
Project for the 
Renewal of the 
Cultural Heritage 
of the Oasis of 
Figuig)

ت�سميم 

فجيج )امل�سدر : 

املنظمة  الغري 

 ،Africa’70 احلكومية

م�رشوع اإعادة 

تاأهيل الرتاث 

الثقايف لواحة 

فجيج( 

للمدن الواحات، ت�سكل القيمة احلقيقية 

لهذا النظام الإجتماعي ويتوجب اإذا احلفاظ 

عليها وتثمينها ؛

 • تغري عن�رش واحد من املنظومة 

)املاء، باحة النخيل، املبني( يوؤدي اإىل التغريات 

يف العن�رشين الآخرين فاإذا من الأ�سا�سي 

اأن ي�سمن كل نوع من التدخل التوازن العام.

palm grove and the fortified city. 
As is the case for living organisms, 
the continual adaptation process 
of the individual parts of the system 
- which cooperate/compete with 
each other - has, over time and 
spontaneously, created an orga-
nization scheme that guarantees 
harmonious interaction devoid of 
conflicts, a state of equilibrium(1).
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Figuig,
too isolated 
despite 
existing efforts
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The purpose of establishing this 
analogy between biological and 
social systems is to highlight the 
importance of reflecting, before 
taking any action on the oa-
sis system, on the concepts of 
“equilibrium” and “network” as well 
as the this “organism’s” (organi-
zed system) capacity to produce 
material structures (food, art, crafts) 
and immaterial structures (values, 
rules, knowledge, understandings) 
necessary to its survival.
Generally speaking, in order to 
effectively address the issues of 
this unique reality and to have an 
appropriate conceptual approach 
for the restoration of oasis cities of 
Morocco, we must remember that:

• the production of immaterial 
structures, namely the collective 
culture of oasis towns, is the real 
value of this social system and 
must therefore be preserved and 
valued;
• the variation of a single element 
(water, palm grove, buildings) re-
sults in variations in the two others, 
and it is thus fundamental that any 
type of intervention guarantees the 
overall equilibrium.

The location of Figuig 
on its territory

The case of the oasis city of 
Figuig is studied as part of a larger 
system corresponding to the vast 
southeastern Moroccan territory, 
usually assimilated to what is called 
the semi-desert Presaharan area. 
It is a territorial environment geo-
graphically recognizable by the 
fact that it coincides with the narrow 
strip between the mountain 
systems of the Atlas and the 
Sahara desert. It is hierarchically 
organized by a network of main 
roads connecting the most impor-
tant urban hubs of the Mediterra-
nean and Atlantic coasts to inland 
localities, via secondary and third 
level roads, then gets lost in the 
desert areas at the Algerian border 
(see diagram “strategic territorial 
framework”).

و�سعية فجيج 

يف املجال الرتابي

ينظر اإىل حالة مدينة  فجيج يف عالقتها 

مع منظومة اأو�سع، تتعلق بالرتاب ال�سا�سع 

للمغرب اجلنوب �رشقي، والذي يدمج عادة 

يف ما ي�سمى املنطة ال�سبه قاحلة ما قبل 

ال�سحراوية. 

ويتعلق الأمر بو�سط ظاهر من الناحية 

اجلغرافية، يطابق ال�رشيط ال�سيق املوجود 

بني املنظومات اجلبلية لالأطل�س وال�سحراء، 

منظم ترابيا بوا�سطة �سبكة من البنيات الأولية 

التي تربط الأقطاب احل�رشية الأهم لل�ساحلني 

املتو�سطي والأطل�سي بالبلدات الداخلية، بف�سل 

طرق اخرتاق من م�ستوى ثان وثالث، ثم تتيه 

يف املناطق القاحلة للحدود مع اجلزائر  

)انظر تبيان »الطار الرتابي ال�سرتاتيجي«(.

نظام التوغل الداخلي املطابق للمنطقة ال�رشقية 

ملجال درا�ستنا يوؤدي اإىل غاية واحة فجيج، 

هذه الأخرية تقع يف ملتقى اله�ساب العليا 

لل�سمال مع ال�سحراء، على بعد 400 كيلومرت 

من وجدة و7 كيلومرتات من املدينة اجلزائرية 

بني ونيف، م�سكلة تقدما يف الرتاب اجلزائري، 

الذي يحد فجيج من ثالث جهات. وهي حماطة 

بدائرة �سغرية من اجلبال متثل نوعا من التويج 

حول الواحة.

ورغم القيمة التاريخية واملعمارية التي 

ل جدال فيها وجمال الإطار الطبيعي، 

فاإن فجيج ت�سكو اليوم من عزلة خطرية، 

راجعة بالأ�سا�س اإىل اإقفال احلدود بني املغرب 

واجلزائر، وكذا للت�سكل اخلا�س خلط احلدود. 

وقد اأدى هذا الإقفال، من جهة، اإىل القطع 

اجلدري للبنيات الرئي�سية للموا�سالت 

)اأولها خط ال�سكك احلديدية(، والذي نتج 

عنه اإذا نهاية التدفقات والتجارة احلدودية، 

ومن جهة اأخرى، فقدان العديد من الأرا�سي 

اخل�سبة، وكذا منابع مياه اأ�سا�سية لبقاء 

الواحـــة.

رغم قيمتها 

�لتاريخية و�ملعمارية 

�لأكيدة وجمال �إطارها 

�لطبيعي، فاإن فجيج 

ت�صكو �ليوم من 

عزلة كبرية.
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)2(
 املجموعات التنوُلغوية

لقد تعاقبت �ساكنة ذات م�سادر جغرافية 

واتنولغوية خمتلفة على فجيج واختلطت فيها : 

بربر، عرب مور�سكيون، وزنوج اأفارقة، لكن 

اأي�سا طائفة يهودية. واملكون الرببري املنحدر 

من قبيلتي زناكة )بربر اجلنوب( وزناتة )بربر 

ال�سمال( مهمني ويتكلم لهجتني. والعرب ينتمون 

اإىل قبيلة جابر واإىل املرابطني، املنحدرين 

من الر�سول )�سلعم( والذين فتحوا اإفريقيا 

ال�سمالية وب�سطوا الإ�سالم بها، قبل اأن يتوجهوا 

لفتح �سبه اجلزيرة الأيبريية. واحلراطني، 

بالعك�س، هم اأبناء العبيد الأفارقة. واحلياة 

القا�سية لل�سحراء، التي تفر�س التكامل، خلقت 

جمتمعا متحدا للغاية ومت�سامنا. وقد قاوم 

ال�سكان الرببر طوال قرون خمتلف الإجتياحات 

والتاأثريات. وهذه املجموعة الإتنولغوية تهيمن 

اليوم على �سال�سل الأطل�س، وهي املنظومة 

الهامة الوحيدة للجبال باإفريقيا ال�سمالية 

الغربية وللريف )انظر ال�سفحات املوالية، 

تبيانات:«املجموعات الإتنولغوية«(.

التق�سيمات الإدارية

اإداريا، يق�سم املغرب اإىل 16 جهة، 

وهو امل�ستوى الأول لالمركزية الإدارية 

واإىل 74 تق�سيمة من امل�ستوى الثاين، اأي 27 

. وتت�سكل العمالت والأقاليم 
)3(

عمالة و47 اإقليما
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The inland road system corres-
ponding to the easternmost part of 
our area of study leads to the oasis 
of Figuig, located where the high 
plateaus of the North meet the Sa-
hara, 400km from Oujda and 7km 
from the Algerian town of Beni Unif, 
constituting a step into the Alge-
rian territory, the borders of which 
delineate three sides of the city’s 
territory. It is surrounded by a small 
circle of mountains which form a 
sort of corolla around the oasis.

Despite its indisputable historical 
and architectural value and the 
beauty of its natural setting, today 
Figuig suffers from serious isolation, 
essentially due to the closure of 
the border between Morocco and 
Algeria, as well as the particular 
morphology of the borderline. This 
event caused a drastic cutoff of the 
main communication infrastruc-
tures (primarily the railway) which 
then ended the flow of cross-bor-
der trade, and the loss of many fer-
tile lands as well as water sources 
fundamental for the survival of the 
oasis.

Ethnolinguistic groups(2)

Many people of different geogra-
phic and ethnocultural origins have 
followed one another and mingled 
in Figuig: berbers, arabs, anda-
lusian moors, black africans, and 
also a jewish community.
The berber contingent, descended 
from the two tribes of Zenaga 
(berbers of the south) and Zenata 
(berbers of the north) form the ma-
jority and speak two dialects; the 
arabs belong to the Jaber tribe and 
to the Murabituns, descendents 
of Muhammed who, in the VIIth 
century conquered and Islamized 
North Africa before embarking 
on the conquest of the Iberian 
peninsula; the Haratines, on the 
other hand, are descended from 
african slaves, the Garamantes 
(also black but never reduced to 
slavery).
The hard desert life, which forces 
interdependence, created a very 

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

اجلهات

العمالتالأقاليم

اجلماعات

الوليات
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united and supportive society. The 
berber population resisted against 
different invasions and influences 
for centuries. This ethnolinguistic 
group is today predominant on 
the Atlas mountain range, the 
only significant mountain range 
in northwest Africa and on the Rif 
(see diagrams on following pages, 
“ethnolinguistic groups”).

نف�سها من جماعات، وبلديات اأو جمموعات 

ح�رشية. واجلماعات تنق�سم بدورها اإىل 

جماعات ح�رشية وجماعات قروية. والولية 

التي اأدرجت �سنة 1981 كبنية اإدارية خا�سة 

اإىل جانب اجلهات، جتمع العمالت والأقاليم. 

وهي تهم بالأ�سا�س الوحدات احل�رشية الكربى 

التي تعرف تو�سعا، كالدار البي�ساء، والرباط- 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة



71 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

Population 
density 
map

خارطة 

الكثافة 

ال�سكانية

Lu
is

a 
Vo

lp
i

�سال، من اأجل تلبية احلاجيات املرتبطة بالنمو 

ال�رشيع لل�ساكنة.

اإقليم فجيج تابع اإداريا للجهة ال�رشقية للمغرب. 

وهو ي�سم بلديتني )فجيج وبوعرفة، مركز 

الإقليم، ( وع�رش جماعات )بني كيل، عبو لكحل، 

عني ال�سواطر، بني تاجيت، بوعنان، بو�ساون، 

بومرمي، معرتكة، تندرارة وتال�سنت(.

Administrative subdivisions

Administratively, Morocco is divided 
into 16 regions as a first level of 
administrative decentralization, and 
into 74 second level administrative 
subdivisions, 27 prefectures and 
47 provinces(3). The prefectures 
and provinces are then organized 
into districts, municipalities, 
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التنظيم الداري للمغرب يف �سنة 1992

الإطارات 

الرتابية

الإطارات 

الفرعية
العمالتالأقاليمالعوا�سماجلهات

املغرب 

القاري 

الأو�سط

املغرب

الأو�سط

ال�ساوية - 

ورديغة

بن �سليمان�سطات

مديونة الدار البي�ساءالدار البي�ساء الكربى

النوا�رش

عني ال�سق - احلي احل�سني- 

عني ال�سبع - احلي املحمدي

الفداء- درب ال�سلطان

بن م�سيك - مديونة

الدار البي�ساء - اأنفا

م�سور الدار البي�ساء 

املحمدية 

�سيدي الربنو�سي- زناتة

مولي ر�سيد - �سيدي عثمان

تان�سيفت 

الكبري

اأزيالل، بني ماللبني ماللتادلة - اأزيالل

اجلديدة، اآ�سفياآ�سفيدكالة - عبدة

احلوز، �سي�ساوة، مراك�سمراك�س - تان�سيفت - احلوز

قلعة ال�رشاغنة، 

ال�سويرة

مراك�س - املدينة 

مراك�س - املنارة

�سيدي يو�سف بنعلي

املغرب

 القاري 

ال�سمايل

املغرب 

الأو�سط 

ال�سمايل

�سفرو، فا�سفا�س - بوملان

بوملان

فا�س اجلديد - دار دبيبغ، 

فا�س - املدينة، مولي يعقوب

احل�سيمة، تاونات، تازةتازةتازة - احل�سيمة - تاونات

تازة

�سمال 

املغرب

القنيطرة، القنيطرةالغرب - �رشاردة - بني ح�سني

�سيدي قا�سم

الرباط، �سال اجلديدة، اخلمي�ساتالرباطالرباط - �سال - زمور زعري

�سال- املدينة، ال�سخريات - 

متارة

�سف�ساون، طنجةطنجة - تطوان

العرائ�س

فح�س اأجنزة ، 

طنجة - ا�سيلة، 

تطوان

املغرب 

القاري 

اجلنوبي

املغرب 

الأو�سط 

اجلنوبي 

ال�رشقي

احلاجب، مكنا�سمكنا�س - تافياللت

الر�سيدية، 

خنيفرة

ال�سماعلية، 

مكنا�س - املنزه

بركان، دريو�س، وجدةاجلهة ال�رشقية

فجيج، جرادة، 

الناظور، تاوريرت

ا�ستوكة اأيت باها، اكادير�سو�س - ما�سة - درعة

ورززات، تارودانت، 

تزنيت، زاكورة

اكادير - اإذا اأوتنان، 

انزكان- ايت ملول

جنوب 

املغرب

اأ�سا - الزاك، ال�سمارة، كلميم، كلميمكلميم - ال�سمارة

طان طان، طاطا

بوجدور، العيونالعيون - بوجدور - ال�ساقية احلمراء

العيون

اأو�رشدوادي الذهبالداخلةوادي الذهب - لكويرة

Note: a new administrative division scheme was studied by experts of a 
Royal commission as a prelude to the implementation of the “Advanced 
Regionalization”. It is currently under review.

جدير بالذكر : متت درا�سة تقطيع اإداري جديد 

من طرف جلنة ملكية متهيدا لتفعيل »اجلهوية املتقدمة«. 

وهو حاليا قيد الدر�س.
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Figuig: 
satellite 
image 
(Source: Google)
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بع�س امل�سائل 

ذات الطابع ال�سو�سيو اقت�سادي

كما متت الإ�سارة اإىل ذلك يف ما �سبق، فقابلية 

البقاء للمدينة الواحة رهني العالقة املتوازنة 

لثالث عنا�رش: املاء، ال�رشوري حليوية وبقاء 

الواحة، وباحة النخيل، م�سدر املنتجات 

الغذائية الأولية وم�سدر النظام الإكيولوجي، 

ال�رشوري  لنمو الأن�سطة الفالحية، والق�سور، 

وهي جتمعات ب�رشية، ت�سكل خزانا لليد العاملة 

وللمهارات املحلية. 

or urban communities; the 
districts are subdivided into 
rural communes. The Wilaya, 
introduced in 1981 as a specific 
administrative structure alongside 
regions, brings together provinces 
or prefectures. It concerns 
especially large and expanding 
urban units, such as Casablanca 
and Rabat-Salé, in order to meet 
the needs of a rapidly increasing 
population.

Administratively, Figuig is a pro-
vince of the Oriental region of 
Morocco. It has two municipalities 

فجيج، 

�سورة عرب 

الأقمار ال�سطناعية 

)امل�سدر كوكل( 
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Traditional 
agriculture 
in Figuig
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(Figuig and Bouarfa, the capi-
tal) and ten communes (Abbou 
Lakhal, Ain Chouater, Bni Guil, Bni 
Tadjite, Bouanane, Bouchaouene, 
Boumerieme, Maatarka, Tendrara 
et Talsint).

A Few socio-economic issues

As mentioned above, the viability of 
the oasis city is made possible by 
the balanced relationship between 
three elements: water, indispen-
sable to the vitality and survival of 
the oasis, the palm grove, primary 
food source and at the origin of the 
ecosystem, necessary to the de-
velopment of agricultural activities, 
and the ksour, human settlements, 
reserves of local labour and skill.
Seven palm grove correspond to 
the seven ksour of Figuig; the close 
relationship between ksar and palm 
grove is the basis of the economic 
system, the organization and life 
of the oasis: the palm grove cover 
about 650 hectares and have more 
than 190,000 palm trees.

هنالك �سبع باحات نخيل تطابق الق�سور 

ال�سبعة لفجيج، والعالقة القائمة بني الق�سور 

وباحة النخيل هي اأ�سا�س النظام الإقت�سادي، 

وتنظيم وحياة الواحة. ومتتد باحات النخيل 

على حوايل 650 هكتارا وتتوفر على اأزيد من 

000 190 نخلة. 
ن�ساأة وبقاء الواحة رهينني بوجود 30 منبع 

ماء، يتم التقاطها حتت اجلبال وجلبها 

نحو اأحوا�س جتميع، بف�سل �سبكة معقدة 

ومتفننة من القنوات اجلوفية يبلغ طولها 

نحو 10 كيلومرتات والتي تعود دون �سك 

اإىل القرون الو�سطى، . وانطالقا من هذه 

الأحوا�س يجري املاء �سطحيا يف قنوات للري، 

ال�سواقي، التي تقوده اإىل باحة النخيل لري 

 .
)4(

النخل واملزروعات املقامة حتته

ويتعلق الأمر يف الواقع بفالحة من النوع 

املكثف العمودي: فالنخل املنتج للتمور يحمي 

اأ�سجار الزيتون والأ�سجار املثمرة الأخرى 

)امل�سم�س، الربقوق، التني الرمان، الخ.( من لفح 

650 هـكـتـار� 
 و�أكــثــر مــن

 000 190 نخلة... 

و30 منبع ماء.
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At the weaving 
cooperative 
in Figuig
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ال�سم�س. وهذه الأ�سجار الأخرية ت�سمن بدورها 

رطوبة الأر�س حيث يزرع ال�سعري واخل�رشوات 

)قرع، بادجنان، فلفل، بطاط�س، وجلبانة، 

وبطيخ )دلح( وقوق، الخ.(. 

لكن الن�ساط الفالحي، الذي كان �سابقا امل�سدر 

الوحيد للدخل وللعي�س، مل يعد يكفي اليوم 

لتلبية حاجيات ال�ساكنة املحلية: و ذلك 

ب�سبب التقنيات املتجاوزة والرتبة امل�ستنزفة 

والتفتيت املبالغ فيه للبقع وقلة املاء. 

واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك النخفا�س القوى لإنتاج 

التمور )م�سدر ممتاز للدخل يف ال�سابق( ب�سبب 

مر�س البيو�س، ندرك حجم التاأثري ال�سلبي 

لأزمة هذا القطاع التقليدي على التوازن اله�س 

للنظام ال�سو�سيو اقت�سادي للواحة.

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اإقفال احلدود اأدى اإىل اأفول 

التجارة وال�سناعة التقليدية )الفخار، احلديد 

املطرق، الأ�سلحة، بارود الأ�سلحة، �سناعة 

اجلواهر واحللي(، التي كانت تعتمد عليها 

اأ�سا�سا ال�سناعة املحلية. ومل ت�سلم من هذا 

الرتدي �سوى احلياكة اأو الن�سيج، وهو الن�ساط 

الذي تعمل فيه تعاونية ن�سوية. لكن الف�سل يف 

بقاء الواحة اليوم، يعود بالأ�سا�س اإىل حتويالت 

الأموال الهامة التي يقوم بها املهاجرون.

رغم اأن املردودية القت�سادية منخف�سة، 

فاإن الفالحة، والرعي وال�سناعة اليدوية تظل 

اأن�سطة حيوية للواحة )الق�رش/ باحة النخيل / 

الزراعة(. وبالفعل، فاإن الفوائد الناجتة عن هذه 

الأن�سطة الفريدة ل تقا�س بالدخل املادي، لكن 

من حيث اخلدمات الجتماعية والثقافية، اأي 

بالقيمة امل�سافة الناجتة عن الأ�سياء الالمادية 

كاملعرفة، والدللت، والقيم الهوياتية للرتاب.

اأ�سباب اأفول فجيج

اإ�سافة اإىل الإ�سكاليات التاريخية ال�سيا�سية 

)اإقفال احلدود وتوقف طرق التجارة مع 

ال�سحراء( التي ت�سببت دون �سك يف فقدانها 

لدورها القدمي على �سعيد الرتاب، فاإن اأفول 

فجيج هو ناجت عن عوامل جغرافية.

The emergence and survival of the 
ksour depends on the presence of 
30 sources of water which, thanks 
to a complex and refined network 
of underground canals (foggaguir) 
around ten kilometers long and 
undoubtedly dating back to me-
dieval times, is captured under the 
mountains and transported towards 
holding basins. From there, the wa-
ter flows on the surface in irrigation 
canals, the seguias, which lead 
toward the palm grove to drip-irri-
gate the palm trees and the crops 
located at their base(4).

It is actually a type of intensive ver-
tical agriculture: the tall date palms 
protect the olive trees and other fruit 
trees (apricot trees, prune trees, 
pomegranates, etc.) from the sun. 
These then guarantee the humidity 
of the soil where wheat, barley and 
vegetables (zucchini, eggplant, 
lettuce, peppers, potatoes, peas, 
melons, artichokes, etc..) are 
grown.

However, agricultural activity, once 
the only source of revenue and 
subsistence, is no longer enough 
to satisfy the needs of the local 
population: outdated techniques, 
impoverished soils, excessive 
fragmentation and lack of water 
are all explanatory factors. Adding 
the strong reduction in the produc-
tion of dates (once an excellent 
source of revenues) caused by 
the bayoud disease, we unders-
tand the intensity of the negative 
influence of the crisis of this 
traditional sector on the precarious 
equilibrium of the socio-economic 
system of the oasis is understan-
dable.

Furthermore, the closure of the 
border caused the decline in trade 
and crafts (ceramics, wrought iron, 
weapons, gunpowder, jewelry), 
on which the local economy was 
essentially based; the only one 
spared was weaving, where a 
cooperative of women work; that 
said, it is due to the abundant fund 
transfers from emigrants that the 

�أدى �إقفال �حلدود 

�إىل �أفول �لتجارة 

و�ل�صناعة �لتقليدية.
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فجيج : 

منظر ل�ساحة 

اأجدير

oasis survives today.
Although the economic return 
is low, agriculture, livestock and 
manufacturing activities remain vital 
to maintaining the oasis (ksour/
palm grove/water) and, notably, for 
the social and cultural balance of 
the population (immaterial assets = 
local identity/culture). 
Indeed, the benefits from these 
typical activities cannot only be 
measured by monetary revenue, 
but rather in terms of social and 
cultural benefits, meaning the value 
created by intangible assets such 
as knowledge, understandings, 
and the values of identity of the 
territory.

The reason for the decline 
of Figuig

In addition to the historico-political 
problems (closure of the border 
and interruption of trade routes with 
the Sahara) which have certainly 
caused the loss of Figuig’s former 
territorial role, its decline is also due 
to geographical factors.

First of all, the exceptional distance 
which separates the oasis city from 
the coast and Oujda, the capital of 
the Oriental region. Six provinces 
fall under this region (including 
Berkane, Driouch, Jerada, Nador, 
Taourirt) and Figuig is the southern-
most one: it coincides with the high 
plateau of Tamlelt, covers a very 
large territory (5,600 km²) and has 
the lowest population density (2,09 
people per km²).

Figuig and Bouarfa, the two muni-
cipalities of the province, are 
400 km and 270 km from the most 
dynamic regional urban centers 
and, from a geographical stand-
point, are part of the West Grand 
Erg physical space. The borderline 
here takes on a unique look, Figuig 
being surrounded on three sides 
by the Algerian territory.

National road 17, Oujda-Figuig, 
is the only communication route 
with the coast and the capital. Its 

ففي املقام الأول، امل�سافة التي تف�سل املدينة 

الواحة عن ال�ساحل وعن وجدة، عا�سمة اجلهة 

ال�رشقية. وتدخل 6 اأقاليم �سمن نفوذ هذه 

اجلهة منها بركان، دريو�س، جرادة، الناظور 

وتاوريرت وفجيج هي التي تقع اأبعد  

جنوبا : وهي تتطابق مع اله�سبة العليا 

لتاميلت، وتغطي م�ساحة �سا�سعة للغاية

5 كيلومرتمربع باأ�سعف كثافة �سكانية   600 

جهويا )2،09 �سخ�س يف الكيلومرتمربع(.

وتقع فجيج وبوعرفة، وهما بلديتا الإقليم، 

على بعد 400 كيلومرت و 270 كيلومرت على 

التوايل، من املراكز احل�رشية الأكرث دينامية 

ومن الناحية اجلغرافية، تندرجان يف الف�ساء 

الطبيعي للعرق الكبري الغربي. وخط احلدود 

هنا ياأخذ �سكال مميزا، اإذ اأن فجيج حماطة 

من جهات ثالثة بالرتاب اجلزائري.

وتعترب الطريق الوطنية 17 وجدة - فجيج، خط 

املوا�سالت الوحيد مع ال�ساحل وعا�سمة اجلهة. 

واأهميتها اأ�سا�سية، خا�سة بعد اإمتام الطريق 

ال�سيار فا�س - وجدة. وميكن اأي�سا اأن ن�سلك 

الطريق الوطنية 10 من ال�رشق اإىل الغرب، 

ياأخذ خط 

�حلدود هنا 

�صكال متميز�.
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قيد 

الرتميم 

بفجيج

ح�سب م�سار يطابق يف جزء كبري وادي داد�س، 

ويعرُب العديد من املراكز الأقل اأهمية 

بني الأطل�س واحلدود، لينتهي عند اأكادير 

على ال�ساحل الأطل�سي.

ورغم كونها هام�سية باملقارنة مع �سبكة 

احلركية البتدائية، فاإن هذه الطريق تتميز 

بغنى امل�ساهد الطبيعية التي متر قربها 

ومبواردها التاريخية - املعمارية ال�ساهدة 

على القيمة الرتاثية لهذا الف�ساء، التي ل جندها 

يف اأي مكان اآخر.

والتواجد البارز للق�سور، خا�سة على طول 

وادي درعة وداد�س، ميكننا من ا�ستح�سار 

التاريخ اليحائي لهذه البنيات املعمارية 

القدمية يف و�سطها الطبيعي الأ�سلي.

ترميم الق�سور

اإن الرتاجع القت�سادي والعزلة  الرتابية 

واجلغرافية لفجيج ي�سكالن عوامل حا�سمة 

للتخلي احلديث عن املدينة الواحة، 

والذي يلي حتما تدهور تراث ثقايف 

ومعماري ذو قيمة هائلة.

وتتفاقم هذه الظاهرة بنزوع ال�سكان اإىل هجر 

املباين القدمية لل�سكن يف اجتاه دور جديدة 

�س 
ِّ
مبنية باملناطق »خارج الأ�سوار«.  وُتعر

هذه الظاهرة الق�سور ملخاطر هامة حيث ت�سع 

بقاءها يف خطر. فابتداء من القرن الع�رشين 

بالفعل، بعد احلماية الفرن�سية، ثم بناء العديد 

من املباين، وتوا�سَل م�سل�سل جتديد هذا الرتاث 

املعماري يف فرتة اأكرث قربا، بالنظر للمتطلبات 

اجلديدة لل�سكن، مما ينتج عنه التخلي عن 

املنازل املبنية بالرتاب التي تعود اإىل القرون 

الو�سطى، لكن اأي�سا فو�سى ح�رشية وا�سحة.

وقد اُتخذت عدة مبادرات ملواجهة هذا التوجه 

و»اإنقاذ« القيم التاريخية الثقافية للمدن 

الواحات، والتي تعد عوامل حا�سمة لإبراز 

اأهميتها ال�سياحية. ومن بني هذه املبادرات 

يكمن العمل احلايل للمنظمة غري احلكومية 

Movimento Africa ‘70 لإعادة العتبار 

importance is fundamental, espe-
cially with the completion of the 
A9 highway, Fes-Oujda. It is also 
possible to follow national road 10, 
from east to west, along a course 
which mostly follows the Dades val-
ley, crossing many less important 
centers between the Atlas and the 
border, ultimately reaching Agadir 
on the Atlantic coast.

Although marginal compared to 
the primary network of roads, this 
stretch is characterized by the 
richness of its landscapes and the 
historic architectural resources lin-
ked to the testimonial values of the 
territory, found nowhere else.

The remarkable presence of the 
ksour, especially along the valley of 
the Drâa and the Dades, captures 
the full impact of these evocative 
ancient architectural structures in 
their natural environment.

The restoration 
of the ksour

The economic decline and the 
territorial and geographical isolation 
of Figuig are determining factors 
contributing to the recent abandon 
of the oasis city, followed inevitably 
by the degradation of a cultural and 
architectural heritage of conside-
rable value.

This phenomenon is exacerba-
ted by the resident population’s 
tendency to leave ancient buildings 
and go live in new houses recently 
built in zones “outside the walls”. 
This exposes the ksour to important 
risks jeopardizing their survival. 

Indeed, beginning in the XXth cen-
tury after the French protectorate, 
many buildings were constructed 
and this process of renewal of the 
architectural heritage continued 
more recently, due to new hou-
sing requirements, which causes 
people to abandon the adobe 
houses dating back to the medie-
val era but also causes an obvious 
urban disarray.

�لقيم �لتاريخية 

�لثقافية للمدن 

�لو�حات هي �لعو�مل 

�حلا�صمة لإبر�ز 

�أهميتها �ل�صياحية.
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Several initiatives have been un-
dertaken to face these tendencies 
and to “save” the historical-cultural 
values of the oasis cities, deciding 
factors in rekindling their touristic 
interest. 
One is the current work of the 
NGO Movimento Africa’70 to 
rehabilitate the cultural heritage 
of the oasis of Figuig, by suppor-
ting local institutions in order to 
improve the quality of life for the 
city’s population. 

This is the general aim of the 
NGO’s project. Its specific ob-
jective is to reinforce the capacity 
for action by local associations 
and the City of Figuig, in order to 
allow them to launch and develop 
common initiatives, destined to 
enhance cultural resources and 
environment planning, as a result 
of pilot projects(5). The specific 

للرتاث الثقايف لواحة فجيج، خا�سة عرب دعم 

املوؤ�س�سات املحلية من اأجل حت�سني جودة 

احلياة ل�ساكنة املدينة. اإنه الهدف العام 

مل�رشوع هذه املنظمة، اأما هدفها النوعي 

فيتمثل يف تقوية قدرات العمل للجمعيات 

املحلية وملدينة فجيج، حتى تتمكن من اإطالق 

وتطوير مبادرات م�سرتكة، ترمي اإىل تثمني 

املوارد الثقافية واإىل التخطيط البيئي، 

 .
)5(

وذلك بف�سل نتائج العمليات النموذجية 

والعمل النوعي لرتميم الق�سور ينبغي اإذا 

اأن يواكبه م�رشوع من حجم اأو�سع، ترتهن 

فعاليته اأ�سا�سا باإمكانية املراقبة والت�سيري 

املتزامن ملختلف العوامل ذات الطابع 

.
)6(

القت�سادي والتقني، وكذا امل�سائل امل�سطرية 

وهذه الأفكار هي م�سدر اأطروحة النطالق 

والتي يعطي هذا البحث اأوجهها الرئي�سية :

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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• احلفاظ الذي يرمي فقط اإىل احلفاظ، ل ي�ستقيم 
اقت�ساديا ؛

• الرتميم ينبغي اأن يتبع طرق حمافظة تراعي 
تقنيات البناء املحلية التقليدية ؛

• اإعادة ال�ستعمال »املالئم« للرتاث املعماري 
املحلي بو�سعه اأن ي�سمح بانطالق برامج اأو�سع 

للتنمية امل�ستدامة.

قابلية البقاء 

قابلية البقاء تفهم هنا مبعناها ال�سمويل: 

القابلية لال�ستمرار البيئية والقابلية لال�ستمرار 

الجتماعية والقابلية لال�ستمرار املالية. 

وبعبارة اأخرى، ل يتعلق الأمر فقط باملحافظة 

على البيئة، لكن اأي�سا بالدفاع عن الهويات 

املحلية وخا�سة املقبولية الجتماعية مل�ساريع 

التدخل يف املجال الرتابي.

action of restoring the ksour must 
therefore be accompanied by 
a project on a larger scale, the 
effectiveness of which depends 
essentially on the possibility of 
simultaneously controlling and 
managing the different economic 
and technical factors, as well as 
procedural matters(6).
These reflections are the basis for 
the thesis for which this research 
provides the key aspects:

• preservation for the sake of 
preservation is not economically 
sound;
• restoration must follow the 
methods of conservation that 
are respectful of traditional local 
construction techniques;
•“suitable” reuse of the local 
architectural heritage may enable 
the launch of larger sustainable 
development programmes.

قابلية �ل�صتمر�ر 

تفهم هنا مبعناها 

�ل�صمويل: �لبيئي، 

و�لجتماعي 

و�ملايل.
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Viability

Sustainability is understood here 
in its global sense: environmental 
sustainability, social sustainability 
and financial sustainability. 
In other words it is not only the 
preservation of the environment 
but also defending local identities, 
and especially the social accepta-
bility of intervention projects on the 
territory.

Potential touristic interest

In this regard, a restoration project 
for the historical heritage of the 
ksour and the palm grove of Figuig, 
achieved with particular attention to 
the delicate environmental, econo-
mical and social equilibrium of the 
oasis city can be interesting for the 
development of a new and specific 
form of cultural, eco-sustainable 
tourism.

الأهمية ال�سياحية الكامنة

يف هذا ال�سدد، باإمكان م�رشوع لرتميم الرتاث 

التاريخي للق�سور ولباحة النخيل، منجز 

باهتمام خا�س بالتوازن الدقيق البيئي 

والقت�سادي والجتماعي للمدينة الواحة، 

اأن ي�سبح مفيدا لتطوير �سنف جديد ونوعي 

من ال�سياحة الثقافية والإيكولوجية امل�ستدامة.

ومنطقة فجيج، ب�سفتها مركزا ح�رشيا 

ولكن بارتباطها اأي�سا ببلدات بوعرفة واإي�س، 

اإذا ما اأدجمت �سمن اإ�سرتاتيجية ذات اأبعاد 

اأو�سع ت�رشك اأماكن اأخرى تتوفر على نقط ت�سابه 

واإمكانات م�سابهة، ميكن اأخدها بعني العتبار 

يف اإطار منظومة �سياحية جديدة، بديلة 

لل�سبكات الثابتة لل�سياحة املوجودة الآن. 

و يقدم املغرب تقليديا للزائر عرب العر�س 

املهيمن لأربع م�سارات �سياحية تراهن 

على جاذبية املدن التاريخية ومدن ال�ساحل :

ميكن �أن تعترب 

فجيج �صمن نظام 

�صياحي جديد، 

بديل لل�صبكات 

�لثابتة لل�صياحة 

�لقائمة.
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• املدن التاريخية، من فا�س اإىل مراك�س 
)فا�س، مكنا�س، الرباط، الدار البي�ساء، 

مراك�س( ؛

• املدن التاريخية واجلنوب )الدار البي�ساء - 
مرزوكة- ال�سويرة( ؛

• اجلنوب )اأكادير ومنطقة �سو�س( ؛
• البحر الأبي�س املتو�سط واجلبال )ال�ساحل 

املتو�سطي- جبال الريف- املدن التاريخية(.

يف خرائط ال�سفحات ال�سابقة ويف اخلارطتني 

املواليتني، نرى اأنه اإذا كان هناك طريقني 

تتوغالن يف عمق اجلنوب، فاإنهما ي�ستغالن 

ب�سورة م�ستقلة، اأي كمنظومات اخرتاق تقود 

من ال�ساحل للوجهات الأقرب لل�سحراء، 

ومن اأ�سهرها عرق ال�سابي ووادي درعة.

اأما فجيج، فتبقى خارج املنظومة.

والعر�س املقبل لهذه املنطقة ميكن اأن يتميز 

ب�سكل خمتلف من التنمية ال�سياحية : �سياحة 

Inserted into a strategy of larger 
dimensions, which involves other 
locations with similar critical points 
and potentialities, the zone of Fi-
guig, taken as an urban center but 
also as part of a connection with 
neighboring localities of Bouarfa 
and Ich, can be considered within 
the framework of a new touristic 
system, an alternative to the now 
consolidated networks of existing 
tourism.

Morocco is typically presented 
to visitors through four dominant 
tourist itineraries which rely on 
the attraction of the imperial and 
coastal cities:

 • imperial cities from Fes to Mar-
rakech (Fes-Meknes-Rabat-Casa-
blanca-Marrakech);
• imperial cities and the South 
(Casablanca-Merzouga-Essaouira);
• the South (Agadir and the Souss);

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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• the Mediterranean and the 
mountains (mediterranean coast, 
Rif mountains, imperial cities).

On the map on the preceding 
pages and the two maps below, 
one can see that if two of these 
itineraries already make a nice 
incursion southward, they function 
independently, meaning as sys-
tems that lead from the coast to the 
destinations closest to the desert, 
the most notorious ones being Erg 
Chebbi and the Valley of the Drâa.

Figuig remains excluded from the 
system. The future offerings of this 
area could be characterized by 
a different form of touristic deve-
lopment: tourism based on the 
value of local specificities (first, the 
architectural and urbanistic heritage 
of the oasis city), as an alternative 
or complement to the conventional 
tourism offer in Morocco. 
This tourism could claim, in a truly 
innovative way, to bring a new 
impetus to the local economic sys-
tem, without irreversibly depleting 
the resources on which it is based.

Analysis and benchmark: 
the Silwa oasis in Egypt

The theme of promotion and 
protection of environmental, 
artistic and cultural heritage thanks 
to viable touristic development 
has already been successfully 
addressed in Egypt, within the 
framework of the activities and 
projects promoted by the italian 
cooperation. 
The Local Technical Unit (LTU) is 
committed to a series of projects 
(52 were active at the end of 2008) 
aimed essentially at developing a 
system of sustainable and integra-
ted development, with particular 
attention to the environment, by 
encouraging socio-economic 
development of local populations, 
respectful of natural and cultural 
resources typical of the area. In 
addition, these projects are desig-
ned within a context of cooperation 
between different stakeholders 

مبنية على تقييم اخلا�سيات املحلية )يف املقام 

الأول، الرتاث املعماري والتعمريي للمدينة 

الواحة( التي من �ساأنها اأن متثل بديال اأو تكملة 

للعر�س ال�سياحي التقليدي للمغرب. وهذا النوع 

من ال�سياحة بو�سعه اأن يطمح، ب�سورة مبتكرة 

حقا، اإىل اإعطاء دفعة جديدة للنظام القت�سادي 

املحلي، دون ا�ستنفاذ للموارد التي ينبني عليها 

ب�سكل ل رجعة فيه.

حتليل وجتارب مقارنة : 

واحة �سيوا مب�رش 

اإن مو�سوع املحافظة وتثمني الرتاث البيئي 

والفني والثقايف الذي مت احل�سول عليه بف�سل 

التنمية ال�سياحة القابلة لال�ستمرار �سبق اأن 

طبق بنجاح مب�رش، يف اإطار اأن�سطة وم�ساريع 

يطورها التعاون الإيطايل. وتعمل الوحدة 

التقنية املحلية يف �سل�سلة من امل�ساريع 

)52 م�رشوعا كانت ن�سيطة يف نهاية 2008( 

ترمي اأ�سا�سا اإىل تنمية نظام �سياحي م�ستدام 

ومندمج، اأي اأنه يويل اأهمية خا�سة للبيئة، 

بت�سجيع التنمية ال�سو�سيو اقت�سادية لل�ساكنة 

املحلية يف احرتام للموارد الطبيعية والثقافية 

املميزة لالأماكن. ومن جانب اآخر، فاإن هذه 

امل�ساريع ت�ساغ يف اأفق تعاون بني خمتلف 

الفاعلني )�سفارة، مكتب تعاون، وكالة بيئية، 

عاملون يف جمال ال�سياحة، مقاولون خوا�س(. 

وتتما�سى هذه امل�ساريع مع ت�سور التنمية 

الرتابية امل�ستدامة والقابلة لالإجناز، املبنية 

على حتديد خطوط العمل ذات الفائدة 

املتبادلة )خ�سو�سي/عام( وعلى بناء 

م�سارات ت�ساركية وتقا�سم اخليارات التي تقود 

اإىل »اأفق« م�سرتك للتنمية، ياأخذ بعني العتبار 

اقرتاحات بناءة وتوجهات نابعة من مبادرات 

حملية.

والعمليات ذات الأولوية مل�رشوع »م�رش 

الأخرى«، والتي ترمي اإىل تنمية �سياحة 

م�ستدامة يف مناطق جديدة باإن�ساء مناطق 

�سياحية، وت�سجيع ال�ستثمارات يف جمال 

ال�سياحة الإيكولوجية، تهدف اأ�سا�سا اإىل :

ت�صور للتنمية 

�لرت�بية �مل�صتد�مة 

و�لقابلة لالإجناز، 

مبنية على �لتعرف 

على خطوط عمل 

ذ�ت فائدة متبادلة 

)خ�صو�صي/عام( 

وعلى �إقامة م�صار�ت 

ت�صاركية وتقا�صم 

�لختيار�ت.
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The territorial 
location 
of the Siwa 
Oasis and its
 integration 
into the network 
of Egyptian 
tourism system

Lu
is

a 
Vo

lp
i

•  تثمني وحماية الرتاث البيئي، والفني 
والثقايف؛

• املحافظة على املاآثر وترميمها ؛
• تثمني وتنمية ال�سناعة التقليدية ؛

• تنمية ال�سياحة  الإيكولوجية ؛
• حملة حت�سي�سية حول البيئة ؛

• تدبري النفايات ال�سلبة ؛
• ت�سيري املواقع الركيولوجية ؛

• ربط املنتجني احلرفيني للتجمعات الهام�سية 
بالأ�سواق الوطنية والدولية )marketing link( ؛

• التنمية القروية امل�ستدامة.

وقد متت جتربة ا�سرتاتيجيات جديدة يف ميدان 

ال�سياحة الإيكولوجية، اثمرت، بف�سل ا�رشاك  

�رشكات �سياحية ايطالية، نتائج ايجابية 

بت�سهيل اندماج بلدات جديدة تتوفر على �رشوط 

جاذبية متميزة، �سمن الوجهات ال�سياحية 

الدولية.

ومن جانب اآخر، ويف مناطق م�رشوع التدخل، 

مت بلوغ هدف الإنعا�س والتنمية املحلية، 

خا�سة بف�سل م�ساركة ال�سكان، كمحرك للتنمية 

للمنطقة باأكملها، واإعطاء النطالقة حلمالت 

حقيقية للتح�سي�س البيئي وتثمني ال�سناعة 

التقليدية.

(embassy, cooperation office, tour 
operators, private businesses). 
This is perfectly aligned with the 
concept of sustainable and feasible 
territorial development, based on 
the identification of lines of action of 
mutual interest (private/public) and 
on the construction of participatory 
paths and the sharing of construc-
tive suggestions and orientations 
from local stakeholders. Priority 
actions of the “Other Egypt” 
project, aiming for the development 
of sustainable tourism in new areas 
by the creation of tourist districts 
and encouraging investments 
in eco-tourism (with italian-egyptian 
joint ventures), are primarily 
aimed at:

• valuing and protecting our 
environmental heritage, arts and 
culture;
•the conservation and restoration 
of monuments;
•the promotion and development 
of handicrafts;
•the development of ecotourism;
•awareness campaign about the 
environment;
•management of solid waste;
• management of archaeological sites;
• marketing link (strategy linking 

��صرت�تيجيات 

جديدة متت جتربتها 

يف ميد�ن �ل�صياحة 

�لإيكولوجية.

املوقع 

الرتابي 

لواحة �سيوا 

واندماجها 

يف �سبكة 

منظومة 

ال�سياحة 

امل�رشية
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Rehabilitation 
of the oasis 
city of Siwa 
(Egypt)

املدينة 

الواحة �سيوا 

)م�رش( قيد 

اإعادة العتبار

artisanal producers in marginalized 
communities to national and inter-
national markets);
•sustainable rural development.

New strategies have been tested 
in the field of ecotourism, thanks 
to the involvement of Italian tour 
operators. Positive results were 
obtained by facilitating the integra-
tion of new localities with special 
attractions among international 
tourist destinations.

Additionally, in the areas targeted 
by the project, the objective of 
promoting local development is 
achieved, especially thanks to the 
participation of the population as 
an engine for development for the 
entire district, and the launching 
of true environmental awareness 
campaigns and promotion of tradi-
tional crafts.

The Siwa Oasis is one of the 
communities involved in this type 
of intervention. It is located in the 
Egyptian Libyan desert, about 
300km from the Mediterranean in 
Matrouh Governorate, close to the 
border with Libya. Certain specific 
characteristics are very close to 
those of Figuig and the success of 
strategies adopted for its revival in 
tourism make it a model to follow. 
Siwa, with about 15,000 inhabi-
tants, remains the easternmost 
point where berber is still spoken, 
at one time distributed throughout 
all the eastern desert oases until 
the Nile Delta.

With abundant water resources 
(Siwa water is also bottled and 
commercialized by an italian-egyp-
tian company in a large part of 
Egypt) and famous for its produc-
tion of excellent quality dates, Siwa 
extends to the foot of the old citadel 
(Shali), the architecture of which is 
quite remarkable. 

For a long time difficult to access, 
partly because of the proximity 
with Libya, today Siwa is open to 
tourism, has excellent perspec-

وواحة �سيوا من بني البلدات املعنية بهذا 

النوع من التدخل. وهي يف اجلزء امل�رشي من 

�سحراء ليبيا، على بعد حوايل 300 كيلومرت من 

البحر الأبي�س املتو�سط يف حمافظة مطروح، 

القريبة جدا من احلدود الليبية. وتتقارب بع�س 

خا�سيات هذه الواحة ب�سكل كبري مع خا�سيات 

فجيج وجناح ال�سرتاتيجيات املتبعة لإنعا�سها 

ال�سياحي جتعل منها منوذجا. وواحة �سيوا التي 

15 �ساكن، تبقى النقطة الأبعد �رشقا  تاأوي 000 

حيث مازال ال�سكان يتحدثون اللغة الرببرية 

التي كانت �سابقا م�ستعملة يف كل واحات 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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ال�سحراء ال�رشقية، اإىل غاية دلتا النيل.

و�سيوا، املتميزة مبواردها املائية )يتم تعبئة 

ماء �سيوا وت�سويقه من طرف �رشكة ايطالية 

م�رشية يف جزء كبري من م�رش( وال�سهرية 

باإنتاج متور عالية اجلودة، متتد حول القلعة 

القدمية )�سحايل(، ذات املعمار املتميز جدا. 

و�سيوا التي كان ي�سعب بلوغها ملدة طويلة، 

لأ�سباب من بينها جوارها لليبيا، تنفتح اليوم 

لل�سياحة باآفاق ممتازة وت�سمح باإعطاء نظرة 

عن بقايا معبد الكاهن واآثار اأخرى من الع�سور 

امل�رشية القدمية، وكذا نباتات وافرة ورمال 

مو�سوفة للحمامات العالجية. وبف�سل م�رشوع 

مندمج مي�س عدة قطاعات يف اآن واحد )البيئة، 

الثقافة، التنمية الجتماعية والب�رشية، الفلكلور 

وال�سناعة التقليدية، املطعمة، وال�سياحة 

الإيكولوجية(، فقد راهن التدخل على قابلية 

ال�ستمرار ال�سمولية )البيئية، والقت�سادية 

والجتماعية( بتحقيق تنمية �سياحة ذات جودة 

وبتقلي�س الأثر الب�رشي على الواحة. ويتعلق 

الأمر باأربعة م�ساريع :

• التح�سني البيئي للواحة، عرب عمليات ت�سمل 
الفالحة امل�ستدامة، وحماية املنطقة، وتدبري 

النفايات، وتنمية البنيات الأ�سا�سية، واملنتجات 

البيولوجية، وحت�سني اخلدمات، وحت�سني قدرات 

الت�سيري لدى امل�ستخدمني املحليني ؛

• اإبراز الن�ساء كفنانات وحافظات للحرف 
التقليدية امل�رشية، من اأجل تعزيز ال�سناعة 

التقليدية عرب املحافظة على الرتاث الثقايف 

)الرتاث ال�سفوي، التعبريات، الأمثال، فنون 

العر�س( ؛

• حت�سني جودة النظام الرتبوي، الذي ي�ستهدف 
م�ستوى تكوين املدر�سني )مبا يف ذلك التح�سي�س 

البيئي والثقايف املتزايد( وتقلي�س الهدر 

املدر�سي، الذي يعترب م�سكال متوارثا باملنطقة ؛

• ترميم الرتاث املعماري ل�سحايل )املركز 
التاريخي( امل�سمم كقاعدة للمحافظة 

على الرتاث التاريخي والفني، ولكن اأي�سا 

كعمل اأ�سا�سي من اأجل تنمية �سياحية 

ايكولوجية م�ستدامة ودعم الأن�سطة 

احلرفية التقليدية. 

tives and offers the viewing of the 
remains of the oracle temple and 
other ancient Egyptian monuments, 
as well as lush vegetation and 
sands very good for healing baths. 
Through an integrated project 
which acts simultaneously on 
several sectors (environment, 
culture, social and human develop-
ment, folklore and craftsmanship, 
food services, ecotourism), 
the intervention relied on global 
(environmental, economic and 
social) viability by developing 
quality tourism by minimizing 
human impact on the oasis. 
There are four projects:

• environmental improvement of 
the oasis, with actions touching 
on sustainable agriculture, the 
protection of the area, waste ma-
nagement, infrastructure develop-
ment, organic products, improved 
services, improvement of mana-
gement competencies of local 
personnel;
• valorization of women as artists 
and keepers of Egyptian crafts-
manship, to strengthen traditional 
craftsmanship by the conserva-
tion of the cultural heritage (oral 
tradition, expressions, proverbs, 
performance arts);
• improvement of the quality of 
the education system, targeting 
teacher training (including in-
creased environmental and cultural 
awareness) and a decrease of the 
dropout rate, a recurring problem 
in the country;
• restoration of the architectural 
heritage of Shali (the “historical 
center”) designed as a basis for 
the protection of the historical 
and artistic heritage, but also as a 
fundamental action for the deve-
lopment of eco-sustainable tourism 
and for the support of traditional 
artisanal activities.

Conclusions

The proposed intervention on the 
architectural heritage of the ksour 
of the oasis city of Figuig is but 
the starting point for dealing with a 

ر�هن �لتدخل 

على قابلية �ل�صتمر�ر 

�ل�صمولية )�لبيئية، 

و�لقت�صادية 

و�لجتماعية( 

بتحقيق تنمية 

�صياحة ذ�ت جودة 

وتقلي�س �لأثر 

�لب�رشي على 

�لو�حة.
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Artisanal 
dyes at the Figuig 
cooperative

�سباغ 

تقليدي 

بتعاونية فجيج
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more general and complex issue 
which evokes, to review briefly, a 
few reflections:

• the case of Figuig and its nume-
rous critical points, due mainly to 
its isolation, must be considered 
in a very precise territorial context, 
which both opposes and interacts 
with the coastal system and the 
system of imperial cities, consoli-
dated by the offer of complemen-
tary and alternative “products”;
• any specific action carried out 
in the oasis must first address the 
issue of the delicate system-speci-
fic equilibrium, meaning it must be 
“sustainable” but also be fit into a 
broader development perspective;
• the value added produced by 
the restoration and enhancement 
of Figuig lies mainly in the impro-
vement of the quality of the internal 
social system, via local commu-
nities acquiring management 
competencies, knowledge, culture 
and environmental awareness.

1 - Pulselli R. Tiezzi E., Città fuori dal caos. 
La sostenibilità dei sistemi urbani, Donzelli 
Editore, Roma 2008.
2 - Moroccan population: arabs and arab 
speaking berbers 60%, berbers (moors) 
36%, Africans, blacks, European and other 
peoples 4%. Despite the deep arabization, 
the berber group dominates, especially in 
remote mountain areas. Arab immigration, 
in the VIIth century, did not absorb the 
strong ethnic unity of the berber world and 
the arab element dominates only in the 
plains and the western Rif. Given the diffi-
culty in distinguishing arabs and berbers, 
they are often referred to as arab-berbers. 
(Geographica, Il nuovo grande atlante del 
mondo, Istituto Geografico De Agostini, 
Novara 2008.)
3 -Préfectures et Provinces du Maroc sont 
issues d’un document de l’Ambassade 
du Maroc aux E.U. (Morocco in figures, 
Casablanca 2003).
4- Boilève M., Witt P., Figuig, the Oasis City 
of Eastern Morocco, Oujda 2008.
5 - Requalification du patrimoine culturel 
de l’oasis de Figuig, ON.G. Movimento 
Africa ’70, Municipalité de Figuig, Coopé-
ration Italienne, Agence de l’Oriental.
6- Mascarucci R., L’urbanistica efficace, 
Sala editore, Pescara 1995.

خال�سات

اإن اقرتاح التدخل املتعلق بق�سور املدينة 

الواحة لفجيج ل تعترب اإل نقطة انطالق 

ملواجهة م�ساألة اأعم واأكرث تعقيدا، والتي تثري، 

اإذا اأجملنا، بع�س الأفكار :

• ينبغي اأن يتم التفكري يف منوذج فجيج ويف 
نقطها احلرجة العديدة، الناجتة اأ�سا�سا عن عزلتها، 

يف �سياق ترابي جد دقيق، يواجه ويتحاور مع 

النظام ال�ساحلي ونظام العوا�سم امللكية، معززا 

بعر�س لـ »منتجات« تكميلية وبديلة ؛

• ينبغي اأن يتطرق كل عمل نوعي منجز 
بالواحة مل�ساألة التوازن اخلا�س باملنظومة، 

اأي عليه اأن يكون »م�ستداما« واأي�سا يتدرج 

يف اأفق تنمية اأو�سع ؛

• تكمن القيمة امل�سافة املرتتبة عن ترميم 
وتثمني فجيج خا�سة يف حت�سني جودة النظام 

الجتماعي الداخلي، على �سكل امتالك، من 

طرف املجموعات املحلية، لقدرات ت�سيريية، 

وثقافية ويف جمال التح�سي�س البيئي.

 Città fuori dal caos.،.1- بول�سلي، تيزي اأ 

 La sostenibilità dei sistemi urbani
Donzelli Editore، روما 2008.

2-  ال�سكان املغاربة: عرب وبربر معربني بن�سبة 60%، 
وبربر بن�سبة  %36، واأفارقة، زنوج، واأوروبيون و�سعوب 

اأخرى بـ %4. ورغم التعريب القوي، تبقى املجموعة 

الرببرية مهيمنة، خا�سة باجلبال النائية. ومل ت�ستطع 

الهجرة العربية يف القرن ال�سابع من امت�سا�س الوحدة 

الإتنية القوية للعامل الرببري. والعن�رش العربي  ل ي�سيطر 

اليوم اإىل يف ال�سهول والريف الغربي. ونظرا ل�سعوبة 

التمييز بني العرب والرببر، نتكلم غالبا عن �ساكنة عربية 

بربرية )جغرافيا، الأطل�س الكبري اجلديد للعامل، املعهد 

اجلغرايف دي اأكو�ستيني، نوفارا 2008(.

3- عمالت واأقاليم املغرب ماأخوذة عن وثيقة ل�سفارة 
املغرب بالوليات املتحدة الأمريكية )املغرب بالأرقام، 

الدار البي�ساء 2003(.

4- بواليف م، ويت ب، فجيج، املدينة الواحة للجهة 
ال�رشقية املغربية، وجدة 2008.

5- اإعادة تاأهيل الرتاث الثقايف لواحة فجيج، املنظمة 
غري احلكومية   Movimento Africa ‘70، بلدية فجيج، 

التعاون الإيطايل، وكالة اجلهة ال�رشقية.

6- روبرتو ما�سكاروت�سي، التعمري الناجح، النا�رش �سال، 
ب�سكارا 1995.
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Carpet art, 
a sustainable 
development 
activity

فن الزربية، 

ن�ساط 

للتنمية  

امل�ستدامة

The rehabilitation and reuse of the 
historical architectural and cultural 
heritage of the ksour can not be 
treated separately, referring only 
to architectural and technological 
issues.
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The system 

of oasis cities 

in Morocco

مــنــظــومـــة 

املــدن الــواحـــات 

املــغــربــيـــة

م�صتقبل �ملا�صي، هو 

باإيجاز �ملفهوم �ملقرتح : 

فاإذ� كانت �ملدن �لو�حات 

تعي�س على �صكل منظومة، 

فقد نعيد �لتفكري فيها هكذ�، 

باأجوبة جديدة لنتظار�ت 

�ليوم. وكل و�حة �صوف 

تطور خ�صو�صيتها وجتد 

م�رشوعيتها يف �إطار 

�صمويل، مالئم لأن�صطة 

جديدة.

اإن اإعادة العتبار واإعادة ا�ستعمال الرتاث 

املعماري والثقايف للق�سور ل ميكن اأن يعاجلا 

كموا�سيع منف�سلة، بالرجوع فقط اإىل امل�سائل 

املعمارية والتكنولوجية. 

فال ميكن لأي م�رشوع للمحافظة على القرية 

التقليدية للق�رش، اأن يتجاهل اإعادة الإدماج 

ال�سو�سيو اقت�سادي يف اإطار برنامج تنموي 

يف نف�س الوقت اأعم وتنظيمي.

وكل م�رشوع للمحافظة واإعادة ا�ستعمال ق�سور 

فجيج ميكن اأن يتوفر على جوانب قابلية 

الإجناز اإذا ما مت تاأطريه بربنامج اقت�سادي، 

لكن اأي�سا تعمريي بحجم اأو�سع.

وكل م�رشوع للرتميم البحث من اأجل »متحفة 

اأو اإبراز ماآثر« املدن الواحات، قد ي�ستطيع 

رمبا املحافظة على قيمة ثقافية )اأي �سهادة(، 

لكنه لن يتمكن بالتاأكيد من حل م�سكل اأفول 

املجتمع املحلي.

فوحدها اإعادة العتبار التدقيقية املوجهة 

حلماية القيم التاريخية واملعمارية 

واإىل اإعادة ال�ستعمال امل�ستدام للرتاث احل�رشي 

واملعماري للق�سور، ت�ستطيع يف املقابل و�سع 

قواعد خمطط لإنعا�س املجتمع املحلي، 

ترمي اإىل حماية املدينة املادية، وكذا الدفاع 

عن دورها احلايل، ح�سب منطق تنموي ميكنه 

اأن يوؤدي اإىل منوذج رائد بالن�سبة للمدن 

الواحات الأخرى للمنطقة ما قبل ال�سحراوية.

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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برنامج �صمويل 

لتثمني منظومة 

�ملدن �لو�حات.

Any project for the preservation of 
the traditional ksar village cannot 
ignore socio-economic reintegra-
tion as part of a more general and 
organic development programme.
Any project for the preservation and 
reuse of the ksour of Figuig can 
have feasible aspects to it, as long 
as it is framed by a socio-econo-
mic programme, and also a larger 
scale urbanistic programme.

Any pure restoration project meant 
to “museumize or monumentalize” 
the oasis cities may have certain 
cultural value (testimonial) but will 
certainly not resolve the problem of 
the declining local community.

Only a meticulous rehabilitation, 
dedicated to preserving historical-
architectural values and sustainable 
reuse of the urban and architectural 
heritage of the ksour, may, on the 
other hand, lay the foundation for a 
plan to revitalize the local commu-
nity. Its aim, to protect the physical 
city as well as defend its current 
role, according to a development 
rationale that could turn it into a pilot 
model for other oasis cities of the 
Presaharan region (smart tourism).

وتو�سيع ميدان الهتمام املرجعي، انطالقا 

من املحافظة الب�سيطة على ال�سواهد املعمارية 

اإىل غاية اإعادة حيوية ال�سكل احل�رشي 

وال�سو�سيو اقت�سادي، ت�سكل  مقاربة ممكنة.

وتو�سيع جمال امل�رشوع اإىل البعد الرتابي، 

هو، يف املقابل، �رشط، ل حميد عنه من 

الناحية املنهجية، ينبني على القناعة باأن كل 

برنامج تنموي ل ميكنه جتاهل الربط املنطقي 

والعملياتي يف نف�س الوقت مع اخليارات 

الإ�سرتاتيجية ذات النطاق الوا�سع.

فاقرتاح تنمية لفجيج ل ميكن اأن ي�سبح 

م�رشوعا رائدا ) ياأخذ قيمته على م�ستوى 

الرتاب واأي�سا اأهميته ال�سو�سيو اقت�سادية( 

اإل اإذا كانت هذه التنمية �سمن برنامج �سمويل 

لتثمني منظومة املدن الواحات. فالأمر يتعلق 

اإذا بتخطيط يعنى قبل كل �سيء مب�سائل التنمية 

ال�سو�سيو اقت�سادية، ويعبئ الأ�سكال املبتكرة 

»لل�سياحة الذكية« كرافعة لبلوغ امل�ستويات 

الأعلى للرفاه بالن�سبة للمجتمعات املحلية : 

�سياحة واعية بحماية هوية الأماكن واملحافظة 

عليها، وبا�ستطاعتها اعتبار حاجيات النمو 

ملختلف اأو�ساط اجلهة، وم�ستعدة لال�سطالع 

بدور بديل وتكميلي للنماذج ال�سياحية العادية 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Territorial 
vision

 منظور 

ترابي

باملغرب : ال�سياحة ال�ساحلية )�سواء الأطل�سية 

اأو املتو�سطية( و�سياحة العوا�سم امللكية.

منظومة املدن الواحات

بو�سع املدن الواحات املغربية اأن ت�سبح قاعدة 

لإ�سرتاتيجية جديدة للتنمية باملنطقة ما قبل 

ال�سحراوية. وقد ي�سكل برنامج عام لتثمني 

املدن الواحات اإ�سرتاتيجية لتنمية املغرب 

ما قبل ال�سحراوي، اإذا ما ر�سم  كهدف اإعادة 

العتبار للق�سور ولباحة النخيل، وكذا البنية 

ال�سو�سيو اقت�سادية باأكملها، بالرتكاز على : 

الفالحة التقليدية )التمور، اخل�رشوات والبقول 

والرعي(، والتقاليد يف جمال البناء بالرتاب، 

وال�سناعة التقليدية املتفردة، واملوؤهالت 

الثقافية و�سواهد املوارد الإن�سانية )املوقع 

وال�سكل احل�رشي، و�سبكة الري، واملكامن 

This is an opportunity to extend 
the list of disciplinary domains 
involved, from simple conservation 
of architectural evidence to the revi-
talization of the urban and socio-
economic form.

Extending the scope of the project 
to the territorial level is, however, an 
essential methodological require-
ment, based on the conviction that 
any programme for local develop-
ment cannot ignore the logical and 
operational connection with large 
scale strategic options.

A proposal for the development 
of Figuig will only become a pilot 
project (earning its value at the 
territorial level and also its socio-
economic importance) if it is part 
of a comprehensive program for 
the enhancement of the oasis city 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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Strategic 
vision

منظور 

اإ�سرتاتيجي

system. Planning must thus be first 
and foremost attentive to issues 
of socio-economic development, 
deploying innovative forms of 
“smart tourism” as a lever to attain 
higher levels of well-being for local 
communities. It must be a tou-
rism mindful of the protection and 
conservation of the site’s identity, 
able to take into account the need 
for growth of various environments 
in the region and worthy of an 
alternative and complementary role 
vis-à-vis other common touristic 

الأركيولوجية، والر�سوم ال�سخرية، والتقاليد 

الفنية، وثقافة الواحات، الخ(. ويف اأفق جديد 

للتنمية، بو�سع هذا الربنامج اأن ي�سمل اأعمال 

مبتكرة اأخرى من اأجل تثمني بع�س اجلوانب 

املتعلقة باقت�ساد الرفاه )حمامات الرمال، 

حمامات، الخ( واإجمال، فاإن اأعمال الرتميم 

واإعادة ا�ستعمال الرتاث املعماري والثقايف 

التاريخي للق�سور ينبغي اأن يندرج يف اإطار 

ت�سميم تنمية اأ�سمل ملنظومة املدن - الواحات 

للمغرب ما قبل ال�سحراوي، ي�سمل اأماكن ذات 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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اأهمية كربى، تاريخيا وجغرافيا.

وبع�س الواحات، كزاكورة )وادي درعة(، 

ومرزوكة )تافياللت( هي الآن جمهزة من 

الناحية ال�سياحية ولذلك، فهي م�سجلة �سمن 

امل�سارات املقرتحة من طرف �رشكات الأ�سفار 

ال�سياحية. لكن واحات اأخرى بنف�س القيمة 

التاريخية واملعمارية، كفجيج، ل ت�سملها 

ال�سياحة يف املقابل. وهناك واحات كطاطا، 

حيث تنمية �سياحة بديلة جد ممكنة. وهناك 

اأخريا العديد من القرى ال�سغرى، كاإي�س، التي، 

مبفردها، ل تتوفر على اأي اأهمية �سياحية، 

لكنها باإمكانها احل�سول عليها لو مت اإدماجها 

يف م�رشوع منظومة. وميكن مل�رشوع من احلجم 

الكبري للواحات املغربية ما قبل ال�سحراوية اأن 

ينبني على اأربع مراكز رئي�سية )فجيج، مرزوكة، 

زاكورة، طاطا(، ليمتد بعد ذلك اإىل كل البلدات 

ال�سغرى الأخرى على طول الطريق التي تربط 

بني هذه الواحات الرئي�سية.

املنظومة  الوا�سعة النطاق

الطريق الوطنية P32 هي البنية التي ميكن 

 1 اأن ُيبنى عليها امل�رشوع : طريق بطول 000 

كيلومرت بني اأكادير وبوعرفة تعرب مفرتقات 

models in Morocco: coastal tou-
rism (both Atlantic and Mediterra-
nean) and tourism of imperial cities.

The system of oasis cities

In Morocco, the system of oasis 
cities could become the basis for 
a new strategy for development in 
the Presaharan region. 
A comprehensive program to 
enhance the oasis cities could be 
used as a strategy for development 
in Presaharan Morocco, if its goals 
were to rehabilitate the ksour and 
the palm grove, as well as the 
entire socio-economic structure, 
based on traditional agriculture 
(date palms, vegetable crops, 
livestock), traditional adobe 
housing construction, typical 
craftsmanship, cultural and 
testimonial assets of human 
resources (urban site and form, 
irrigation network, archeologi-
cal sites, cave paintings, artistic 
traditions, oasis culture, etc.). In 
a new perspective for develop-
ment, this program could include 
other innovative actions in order to 
highlight certain aspects related to 
the wellness sector (sand baths, 
hammam, phytotherapy, etc.). 

�أعمال �لرتميم 

و�ل�صيانة و�إعادة 

��صتعمال �لرت�ث 

�ملعماري و�لثقايف 

�لتاريخي للق�صور 

ينبغي �أن يندرج 

�إذ� �صمن خمطط 

�صمويل ملنظومة 

�ملدن �لو�حات 

للمغرب ما قبل 

�ل�صحر�وي.

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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The oasis 
city system

 منظومة 

املدن الواحات

All in all, restoring and reusing the 
historical, architectural and cultural 
heritage of the ksour must therefore 
be part of a broader develop-
ment plan for the entire system of 
Presaharan Moroccan oasis cities, 
including locations of high historical 
or geographical interest.

Some oases, such as Zagora 
(Drâa Valley), Merzouga (Tafilalt 
Valley) are already equipped for 
tourism and for this reason are 
listed on the itineraries proposed 
by tour operators. 
Others, equally important from a 
historical and architectural stand-
point, are not practiced by tourism, 
as is the case for Figuig. There 
are oases, such as Tata, where 
alternative touristic development is 
absolutely possible. Finally there 
are several small villages, such as 
Ich, which, on their own, are of no 
touristic importance, but they could 
earn it if introduced as part of a 
systemic project.

A large scale system of Presaharan 
Moroccan oases could be foun-
ded on four major centers (Figuig, 
Merzouga, Zagora and Tata) to 

طرقية هامة، كتارودانت، ورزازات، والر�سيدية. 

وهذا امل�سار يتقاطع مع املدارات ال�سياحية 

املعروفة : من مراك�س اإىل زاكورة )عرب ملتقيات 

الطرق لورزازات ومكنا�س(، ولكن اأي�سا مرزوكة 

)مبفرتق طريق الر�سيدية(. ويوجد القطبني الأكرث 

ابتكارا من حيث العر�س ال�سياحي اجلهوي 

يف الأطراف: غربا، تغيري الجتاه نحو طاطا، 

انطالقا من تارودانت و، �رشقا، الربط بالطريق 

الوطنية P19 وجدة - بوعرفة - فجيج.

و باإمكان ال�سبكة الرئي�سية للبنيات التحتية 

اأن تربط املنظومة اجلديدة للمدن الواحات 

مع املراكز الأقوى لل�سياحة ال�ساحلية: فجيج 

مع الناظور وال�سعيدية، ومرزوكة مع طنجة، 

وزاكورة مع الدارالبي�ساء والرباط، وطاطا 

 P32 مع اأكادير. و�ستتكفل الطريق العر�سية

اإذا بدور املحور احلامل للم�رشوع، الذي تقوم 

عليه مراكز اخلدمات الوظيفية للمنظومة 

اجلديدة للواحات والذي تتحرك انطالقا 

منه حماور الخرتاق نحو خمتلف الوجهات 

ال�سياحية.  وقد تكون مفرتقات الطرق 

والبلدات التي بو�سعها تاأمني دور مراكز 

اخلدمات بالن�سبة لكل البنية ال�سياحية ما قبل 

ال�سحراوية : تارودانت، وورزازات، الر�سيدية 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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وبوعرفة. وتنطلق من هذه الطريق الرئي�سية 

خمتلف »طرق الخرتاق« نحو املدن الواحات، 

التي لها خا�سيات خمتلفة من اأنواع اأربعة : 

طريق �سيقة وذات منعرجات بني تارودانت 

وطاطا، م�سار مده�س على طول وادي درعة بني 

ورزازات وزاكورة، وطريق  ذو ايحاءات لتافياللت 

بني الر�سيدية ومرزوكة، وم�سار م�ستقيم على 

اله�ساب القاحلة بني بوعرفة وفجيج.

املنظومة �سغرية النطاق

على امل�ستوى املحلي، ينبغي للت�سميم 

اأن يبلغ ت�سكيلة منظومة �سغرية جدا برتتيب 

then expand to all the other small 
localities along the route connec-
ting this principal oases.

The system on a large scale

The national road P 32 is the infras-
tructure on which the project could 
be based: a road almost 1,000km 
long between Agadir and Bouarfa, 
which crosses important nodes 
such as Taroudant, Ouarzazate 
and Er-Rachidia. This long journey 
crosses the most established tou-
rist circuits: from Marrakech to Za-
gora (via Ouarzazate and Meknes), 
and also Merzouga (via Er-Rachi-
dia). The two most innovative poles 
of regional tourist offerings are lo-
cated at the extremities: westward, 
the deviation towards Tata begin-
ning in Taroudant and, eastward, 
the connection with national road 
P 19, Oujda-Bouarfa-Figuig.

The main infrastructure network 
would connect the new oasis city 
system with the strongest pre esta-
blished centers of coastal tourism: 
Figuig with Nador and Saïdia, 
Merzouga with Tangier, Zagora 
with Casablanca and Rabat, Tata 
with Agadir. The large transverse 
national road P 32 would then take 
on the role of supporting axis for 
the project, along which functional 
service centers for the new oasis 
system would be placed, and 
from which roads going to different 
destinations stem. The hubs and 
localities that would be able to take 
on the role of service centers for 
the Presaharan touristic structure 
would then be:Taroudant, Ouar-
zazate, Er-Rachidia and Bouarfa. 
From this main artery stem different 
“pathways” towards oasis cities, 
which have four types of diverse 
characteristics: narrow winding 
road between Taroudant and Tata; 
stunning route along the Drâa 
Valley between Ouarzazate and 
Zagora, suggestive itinerary of 
Tifilalt between Er-Rachidia and 
Merzouga; straight path on the 
desert plateaus between Bouarfa 
and Figuig.

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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The Bni Guil,
 nomadic herders 
of the neighboring 
highlands of Figuig

 بني كيل، 

رعاة رحل من 

اله�ساب العليا 

املجاورة لفجيج
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The system on a small scale

At a local scale, the plan must have 
the configuration of a microsystem. 
Around the major center should 
be arranged the lesser resources, 
small villages whose specific 
touristic interest lies in their unique 
architectural and/or archeological 
values, their landscape, etc.

The center must be equipped with  
facilities and services allowing it 
to develop its pivotal role as part 
of a structured offer distributed 
throughout the local community’s 
territory.

Given that we want to propose an 
innovative product (yet still effective 
on a cultural level), the project must 
integrate all aspects of the area: 
typical landscapes, ethnic groups, 
environmental resources, archeo-
logical testimonies, folkloric events 
and artisanal products.

In the case of Figuig, for example, 
the idea is to highlight the uni-
queness of the ksour (their urba-
nism and architecture) by investing 
in the specificity of the social life 
that takes place within the ksour, 
and also to integrate, in a unified 
system, the touristic destinations 
in the area which may enrich the 
“local products”: nomadic tribes, 
cave paintings, archeological pain-
tings, the village of Ich, etc.

In this way, each “central” loca-
lity will be able to characterise its 
touristic offer in an interesting way, 
differentiated from others (as much 
as possible). Each can become a 
touristic center by putting into play 
resources that would have othe-
rwise never been mobilized other 
than as part of a project capable 
of stimulating synergies within the 
system.

This does not exclude the possibi-
lity of linking the different localities 
by hiking circuits, using old paths 
or tracks crossing the desert (for 
example, from Tata to Zagora, 

حول املركز الرئي�سي، للموارد الأقل اأهمية 

للقرى ال�سغرية، التي تكت�سب اأهميتها ال�سياحية 

النوعية من قيم معمارية و/اأو اركيولوجية 

خا�سة، ومن م�ساهدها الطبيعية،الخ.

وينبغي اأن يتوفر املركز على جتهيزات 

وخدمات من �ساأنها تنمية دور حمور لعر�س 

مهيكل ومنت�رش يف املجال الرتابي املرجعي 

باأكمله للمجموعة املحلية.

وحيث اأننا نرغب يف اقرتاح منتوج جمدد )ولكن 

اأي�سا فعال على ال�سعيد الثقايف(، فاإن امل�رشوع 

ينبغي اأن يدرج كل جوانب املجال الرتابي: 

امل�ساهد املميزة، واملجموعات الإتنية، واملوارد 

البيئية، وال�سواهد الركيولوجية، واملنا�سبات 

الفولكلورية، واملنتجات التقليدية.

يف حالة فجيج مثال، يتعلق الأمر باإبراز 

خ�سو�سية الق�سور )التعمري واملعمار(، بالرهان 

على نوعية احلياة الجتماعية التي جتري 

بها، ولكن اأي�سا اإدراج، يف منظومة موحدة، 

الوجهات ال�سياحية املجاورة والكفيلة باإغناء 

»املنتوج - الرتاب« : قبائل الرحل، والر�سومات 

ال�سخرية، وال�سواهد الركيولوجية، وقرية 

اإي�س، الخ. وبهذه الطريقة، �ستتمكن كل بلدة 

»مركزية« من متييز عر�سها ال�سياحي ب�سكل 

مثري لالهتمام، وخمتلف )قدر الإمكان(، 

لكي ت�سبح قطبا �سياحيا بعر�س موارد مل يكن 

بالإمكان تعبئتها خارج م�رشوع قادر 

على حتفيز التكامالت داخل  املنظومة. 

هذا ل مينع بتاتا اإمكانية ربط خمتلف البلدات 

بوا�سطة م�سارات التجوال، با�ستعمال امل�سالك 

القدمية التي تعرب ال�سحراء )مثال، من طاطا 

اإىل زاكورة، عرب واحة فم زكيد(.

تكامل العر�س ال�سياحي

بف�سل تثمني املوارد املحلية، فاإن كل مدينة 

توؤلف املنظومة بو�سعها تثمني تخ�س�سها 

ال�سياحي اخلا�س بها : بفجيج الرتاث التاريخي 

واملعماري للق�سور، كل واحد منها مع 

خا�سيات املجتمع الذي يعي�س فيه. مبرزوكة، 

ثقافة الواحات وعرق ال�سابي. بزاكورة، كثبان 

الـمـنظــومــة الــتــــرابــــيـــة
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In Figuig, wall 
and watchtower

 بفجيج، �سور 
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تينفو وحياة الطوارق. بطاطا، الو�سط القا�سي 

للف�ساء القاحل ملا قبل ال�سحراء.

والإختالفات املحلية )رغم كونها تندرج �سمن 

ان�سجام ال�سياقات التاريخية واجلغرافية(، 

عندما يتم تثمينها وتقويتها، ميكن اأن تكون 

احلافز ل�ستغالل املنظومة، اأي اأ�س�س اإعداد 

وت�سويق باقة �سياحية غري تابعة بال�رشورة 

ومتكاملة مع ا�سكال �سياحية اأخرى )ال�سياحة 

ال�ساطئية اأو �سياحة املدن التاريخية(.

والتنويع على �سكل اأربعة مناذج خمت�سة 

)ينبغي اأن يعد ب�ساأنها برنامج ت�سويقي( 

هي ال�رشط الإلزامي للتنظيم امل�ستقل 

لـ »منظومة املدن الواحات« كمنتوج �سياحي 

نوعي : �سكل من ال�سياحة اأكرث متيزاً ورمبا اأكرث 

ح�رشية، يتمحور حول اجلاذبية امل�سطردة 

لالأ�سكال ال�سياحية املرتبطة بـ »التجربة 

احلياتية« يف جمتمع حملي.

وهذا النموذج ال�سياحي املبني على جتربة 

الأماكن هو اأي�سا منطلق ملخطط للتنمية، 

ل يربر فقط بيع املوارد املحلية، لكنه ي�سبح 

اأي�سا و�سيلة لبلوغ هدف مزدوج يتمثل 

يف التنمية والإقالع الإقت�سادي والجتماعي 

للمجموعات الب�رشية.

through the oasis of Foum-Zguid).
The Complementarity of the Touris-
tic Offer

With the development of its local 
resources, each oasis city within 
the system could develop its own 
tourism specialization: in Figuig, the 
historical and architectural heritage 
of the ksour: each featuring the 
characteristics of the community 
living within; in Merzouga, the oasis 
culture and the Chebbi erg; in Za-
gora, the Tinfou dunes and the life 
of the touareg; in Tata, the Presaha-
ran desert environment.

Local differences (though they are 
part of the homogeneity of histo-
rical and geographical contexts), 
once enhanced and highlighted, 
could even become the object 
of the exploitation of the system, 
meaning the basis for preparing 
and commercializing a tourism 
package inevitably subordinate 
and complementary to other forms 
of tourism (coastal tourism or tou-
rism of imperial cities).

The diversification into four spe-
cialized models (for which a 
marketing program would need 
to be created) is the sine qua 
non condition of the autonomous 
organization of the “system of oasis 
cities” as a specific tourist product: 
a special form of tourism, perhaps 
a little more “extreme”, focused on 
the increasing attraction of tourism 
styles related to “life experiences” 
in a local community.

This tourism model founded on the 
idea of experiencing places is also 
the starting point for a development 
plan, which justifies not only the 
sale of local resources but also 
becomes a way to reach a double 
objective: the development and 
social and economic revitalization 
of communities.

بف�صل تثمني 

مو�ردها �ملحلية، 

بو�صع كل مدينة 

توؤلف �ملنظومة 

تثمني تخ�ص�صها 

�ل�صياحي �ملتميز.
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The name of Figuig, Fadjidj in Ara-
bic and Afgig/Ifyey in Berber, ap-
pears for the first time in the book 
“Histoire des Berbères” (“History 
of Berbers”), written by the great 
Arab historian and philosopher Ibn 
Khaldoun(1) (1332-1406): “Figuig 
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Housing
in the oasis city  

of Figuig

ال�ســـكـــن  

باملـــديــنـة الــواحـــة

لـفـــجـــيـــج

فن �لعي�س يخلق فنا لل�صكن. 

يف �إطار بهذ� �لتميز، ولدت 

فجيج �صكنا غاية يف 

�خل�صو�صية، على مقا�س 

�صغوطات هذ� �ملجال 

�لرت�بي �له�س. فاملهارة، 

وح�صن �لت�صور، وتركيبة 

مده�صة بارعة من �حللول 

�ملالئمة للمو�رد �ل�صئيلة 

�أنتجت �صكنا �أ�صيال من نوع 

قائم بذ�ته.

اإ�سم فجيج، اأفجيج/افييف بالأمازيغية، ظهر 

لأول مرة يف موؤلف تاريخ الأمازيغ، للموؤرخ 

 
)1(

والفيل�سوف العربي الكبري ابن خلدون

)1332-1406( : »تتكون فجيج من عدة بلد�ت 

متقاربة يف ما بينها م�صكلة مدينة، وهي تعترب 

�إحدى �أهم مدن �ل�صحر�ء، وبف�صل بعدها 

عن �لتل، فهي تتمتع با�صتقالل تام« . 

وبالفعل، فاإن فجيج، التي توجد يف اأق�سى 

اجلنوب ال�رشقي للمغرب، على احلدود 

مع اجلزائر، تتكون من �سبعة ق�سور )جمع 

ق�رش، وهي كلمة تركية ماأخوذة عن العربية 

وتعني باملنطقة املغاربية القرية املح�سنة( 

حتيط بها واحة، يف منخف�س، يبلغ ارتفاعه 

ما بني  850 و900 مرت، حم�سورة بني الأطل�س 

واله�سبة ال�سحراوية.

 ،
)2(

وفجيج هو ال�سم الذي يغطي الق�سور ال�سبعة

التي جند من بينها ق�رش زناكة، يف و�سط 

.
)3(

الواحة، وهو نواة التجمع الب�رشي الرئي�سي

والواحة، املتكونة من باحة نخيل وا�سعة 

ومتوا�سلة، كانت َتُعد يف بداية القرن املا�سي 

300 نخلة. وتراجع هذه الباحة  اأزيد من 000 

)حاليا بني 150 و200 األف غر�سة(، راجع اإىل 

تف�سي البيو�س، وهو مر�س فطري يتجلى يف 

ابي�سا�س الأوراق )من هنا ياأتي ا�سمه العربي(، 

.
)4(

والذي يوؤدي اإىل َمر�ِس ثم موت الغر�سة

 ليدوفيكو

ميكارا

ا�ستاذ الت�سكيل 

املعماري والعمراين، 

جامعة كابرييلي 

دانونزيو

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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Panoramic 
view of the 
Figuig Oasis 
in a desert 
territory
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is made up of several villages in 
close proximity with each other 

forming a big city, in which all the 
products of nomadic civilization 
flow. It is considered one of the 
main cities of the desert, and 
thanks to its distance from the 
Tell, it benefits from complete 
independence.”

Indeed, Figuig, located in the 
southeastern extremity of Morocco, 
at the Algerian border, is made 
up of seven ksour (plural of ksar, 
a turkish word derived from the 
Arabic qasr designating a castle, a 
palace, and in the Maghreb region, 
a fortified village) surrounded by 
a large oasis, in a depression 
at about 850-900m in altitude, 
wedged between the Atlas and the 
Saharan plateau.

Figuig is the name covering the 
seven ksour(2), among which is 
found Zenaga, at the center of the 
oasis, where most of the population 
is concentrated(3).

The oasis was formed by a vast 
palm grove numbering about 

»لقد كان لفجيج، �لتي كانت تعترب مرحلة 

توقف للر�حة بني تلم�صان ومتبكتو، �قت�صاد 

م�صتقر، مبني على �لتجارة على طول بع�س 

�لطرق وعلى قاعدة من �لإنتاج �لفالحي. وقد 

نتج عن قدوم �لعديد من �لقبائل على مر �لزمن، 

و�لتي �صكلت جمتمع فجيج، ن�صاأة جمموعات 

ح�رشية منف�صلة ت�صمى ق�رش. وقد كان لكل 

ق�رش موؤ�ص�صاته �ل�صيا�صية �خلا�صة و�أر��صي 

فالحية منف�صلة. وطو�ل تاريخ فجيج، و�جهت 

�لق�صور يف ما بينها �أزمات عديدة، ول تتمكن 

من �ل�صمود �إل �لق�صور �لقوية. غري �أن �لق�صور 

�ل�صبع، �لتي تطورت عرب �لزمن، و�لتي ماز�لت 

متيز �ل�صكن، حافظت على تو�زن يف �ل�صلطة 

و�مل�صالح �لتي �صكلت م�صدر �لنمو �لقت�صادي 

و�لجتماعي لفجيج باأكملها. وحتى لو كانت يف 

�أحيان عديدة يف حرب يف ما بينها، فقد �أظهرت 

�لق�صور �ل�صبع ت�صامنا م�صهود� ملا حتدتها 

قو�ت خارجية كال�صلطة  �ملركزية للمغرب، 

و�لإمرب�طورية �لعثمانية �أو �مل�صتعمرين 

�لفرن�صيني. وقد �صاعدت �لعالقات بني �لبنيات 

�لجتماعية، و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية، خالل 

�أجيال، جمتمعا م�صتقر� ن�صبيا، �أمكن تقييم 

�أهميته بو��صطة �لتعمري و�لن�صاط  �لقت�صادي. 

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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�صكل ح�رشي يطبعه 

�لف�صل بني نو�ة 

�مل�صاكن �ملتما�صك 

و�ملح�صن و�لأر��صي 

�لفالحية �مل�صقية.

ومبا �أن �ملاء ي�صكل �أهمية �أ�صا�صية لبقاء فجيج، 

فاإن �ملوؤ�ص�صات �ملكلفة بتدبريه كانت يف �صميم 

)5(
بنية �حلكم باملدينة.«

وقد نتج عن ا�ستقالل الق�سور والتناف�س 

يف ما بينها، نتيجة ال�رشاع حول متلك املوارد 

املائية، اإ�سافة، اإىل الت�سيري الدائم للواحة 

يف العالقات بني املناطق الفالحية، 

وبني التجارة وال�سكن، �سكل ح�رشي يطبعه 

ف�سل بني نواة امل�ساكن املتما�سكة واملح�سنة 

والأرا�سي الفالحية القابلة لل�سقي - الواقعة 

يف اأطراف املناطق الأوىل- بباحة النخيل. 

فبالق�رش )اأكرم بالأمازيغية( ترتكز ال�سناعة 

التقليدية، والتجارة، والثقافة واحلياة الدينية، 

لكل املوؤ�س�سات العديدة اجلماعية للحياة 

احل�رشية يف الإ�سالم، من م�ساجد ومدار�س 

قراآنية وكتاتيب، وزوايا.

الن�سيج احل�رشي متما�سك ت�ساحبه بنية 

مت�سعبة من الأزقة )اأبريد بالأمازيغية( ب�سكل 

غري منف�سل عن املنازل )تدريوين بالأمازيغية( 

واملوؤ�س�سات اجلماعية. وهناك اأماكن وظيفية 

اأخرى، ل تالئم ال�سكن - كاملقابر، واأ�رشحة 

الأولياء )املبنية على موقع خلوة الويل اأو 

النا�سك(، ومنطقة توقف القوافل العابرة - تظل 

خارج الق�رش، كما هو احلال بالن�سبة للف�ساءات 

التي ل �سكل لها واملخ�س�سة للمبادلت 

التجارية مع القبائل الرحل : وهي تقع 

يف الواقع مبقربة من باب املدينة لكن 

باخلارج حتى ل يتم امل�سا�س بخ�سو�سيات 

الق�رش وُتوؤمن حماية املدينة.

الت�سكل احل�رشي

يتقا�سم �سكن ق�سور فجيج جوانب عديدة 

مع �سكن واحات اأخرى يف حدود ال�سحراء 

ومن بينها التمركز والطابع املتما�سك 

لالأن�سجة ال�سكنية، وتطور العمارة على عدة 

م�ستويات، وامل�سالك املغطاة. ويعود �سبب هذا 

الت�سابه الت�سكيلي اإىل ال�رشوط التي يفر�سها 

ال�ستعمال الر�سيد وامل�ستدام ملوارد الواحة : 

300,000 palm trees at the begin-
ning of the last century. Its decline 
(currently 150,000 to 200,000 
plants) is due to the attack of the 
bayoud, a fungal disease which 
manifests itself by the whitish color 
of the leaves (hence its Arabic 
name) which leads to the decline 
and death of the plant(4).

“Rest stop between Tlemcen and 
Timbuktu, the oasis enjoyed a 
stable economy, founded on trade 
with merchants along certain routes 
and agriculture. Over time, the 
many tribes who formed the com-
munity of Figuig created separate 
urban entities called ksar. Each 
had its own political institutions 
and separate agricultural lands. 
Throughout the history of Figuig, 
conflicts opposed the ksour and 
only the most powerful survived. 
However, the seven ksour, which 
have evolved over time and 
continue to characterize the area, 
have kept a balance of power and 
interest which are the source of 
the economic and social growth of 
Figuig as a whole. 
Even if they were often at war 
with each other, the seven ksour 
showed remarkable solidarity when 
they were challenged by external 
forces such as the central govern-
ment of Morocco, the Ottoman 
Empire, or French settlers. 
The relationships between the 
social, economic and political 
structures fostered, over genera-
tions, a relatively stable community, 
the importance of which is shown 
by population size and economic 
activity. 
Water being of fundamental impor-
tance to the survival of Figuig, the 
institutions charged with its mana-
gement have been at the center of 
the city government structure(5)”.

Autonomy and rivalry between the 
different ksour due to the struggle 
for water resources, combined 
with a sustainable management of 
the oasis in terms of relationships 
between agricultural areas and 
relationships and between com-
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mercial and residential areas, have 
together created an urban form 
marked by the separation between 
the compact, fortified living centers 
and irrigable agricultural land - 
located on the fringes of the former 
- in the palm grove. 
Craftsmanship, trade, culture 
and religious life, with numerous 
institutions typical of urban Islamic 
life, mosques, koranic schools 
(medersa), confraternity (zaouia) 
buildings are concentrated in the 
ksar (in Berber, agram).

A compact urban structure, ac-
companied by a maze of alleys 
(abrid, in Berber) tightly weaves to-
gether the houses (Berber, tidriwin) 
and the collective institutions. 
Other functional spaces, incom-
patible with living spaces- such as 
cemeteries, marabouts (built on a 
saint or hermit’s refuge), the area 
where passing caravans park - 
remain outside the ksar, as are es-

فمن املطلوب بالفعل، احتالل اأقل ما ميكن من 

امل�ساحة ل�ستغالل الأرا�سي القابلة لل�سقي، 

اأي القابلة للزراعة، ب�سورة ل تهدد التموين 

الغذائي لل�سكان. كما اأن ال�سكل املتما�سك للن�سيج 

احل�رشي - بف�ساءاته املفتوحة املحدودة 

ومتاهة من الأزقة - توؤمن ظال اأق�سى وتقي 

من الطق�س، ال�سديد احلرارة �سيفا، مع ال�سماح 

باأن يتوزع املاء ب�سكل فعال واأقل تبديدا. 

كما اأن تكنولوجيا البناء، لنب اأو اأجور، ناجتة 

عن تواجد مواد بناء اجلدران يف عني املكان، 

واأي�سا البنيات الأفقية )خ�سب النخيل(، والذي 

يت�سح تنا�سبها اجليد مع �رشوط الراحة بالغرف 

امل�سكونة : فم�ستوى الوقاية ال�سلبية �سد الفارق 

احلراري بني النهار والليل هو بالفعل جد مرتفع.

بالطبع، ت�ساف خ�سو�سيات مرتبطة 

بالو�سعية وبالعادات املحلية اإىل هذه اجلوانب 

امل�سرتكة ب�سكل وا�سع : ف�سكان غدام�س بليبيا 

وفجيج مت�سابهون من حيث تكنولوجيات البناء 
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Map of 
an urban part 
of the Zenaga 
ksar

تخطيط

جلزء ح�رشي 

لق�رش 

زناكة

 ن�صيج متما�صك 

ملنازل تو�صل 

�إليها �أزقة 

مغطاة.

ومن حيث العادة اخلا�سة املتمثلة يف تغطية 

الأزقة بوا�سطة غرف امل�ساكن، اإل اأنهم يختلفون 

كثريا من حيث نوعية امل�ساكن التي تتوفر 

على فناءات بفجيج، وبينما ل توجد هذه 

.
)6(

الفناءات بغدام�س

والت�سكل احل�رشي التقليدي لق�سور واحة فجيج 

ل اإليها  يطبعه ن�سيج متما�سك من املنازل تو�سِ

اأزقة مغطاة. وتتوفر املنازل دائما على فناءات، 

وجتاور بع�سها البع�س، وتف�سلها جدران 

م�سرتكة، ومتتد عموما على ثالث م�ستويات : 

الطابق ال�سفلي، والطابق الأول وال�سطح.

ويف هذه املنظومة احل�رشية، تطل املنازل 

على الفناء الداخلي ول تتوا�سل مع اخلارج 

اإىل عرب باب الدخول.

والأزقة مغطاة يف اأغلبها بوا�سطة الطوابق 

العليا للدور املحاذية. والهواء والنور يلج 

اإليها عرب اآبار �سوء تقع يف مفرتقات 

اإ�سرتاتيجية ل�سبكة الطرق، وملتقيات امل�سارات، 

sentially undefined spaces devoted 
to trade with nomadic tribes: they 
are located near the gates of the 
city, but on the outside, in order to 
avoid disrupting the intimacy of the 
ksar, and indeed to protect it.

Urban morphology

The environment of the ksour of 
Figuig has many commonalities 
with that of other oasis cities on the 
edge of the Sahara, including the 
concentration and the compact 
nature of the living structures, the 
development of architecture on 
multiple levels and covered streets. 
The reason for this morpholo-
gical resemblance is tied to the 
conditions dictated by the rational 
and sustainable use of the oasis 
resource: it is important to occupy 
the least amount of space pos-
sible in order to exploit the oasis’ 
irrigable land which can be used 
for agriculture, in order to avoid 
threatening the food supply for 
inhabitants. 

Also, the compact nature of the ur-
ban structure, with its smaller open 
spaces and a maze of alleys, gua-
rantees maximum shade and thus 
protects from the climate, which is 
often extreme during the summer. 
It also enables more efficient water 
distribution. 
Construction technology, adobe 
or rammed earth, comes from the 
presence in situ of materials for 
the construction of walls, but also 
horizontal structures (made of palm 
wood) particularly well suited to 
comfort in living spaces: the level of 
passive protection against tempe-
rature differences between day and 
night is in fact very high.

Naturally, characteristics specific 
to a situation or local customs 
are added on top of these largely 
common aspects : for example, 
the environments of Ghadames 
in Libya and Figuig are similar in 
terms of construction technology 
and this unique habit of covering 
alleyways with parts of houses, but 
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they are very different in terms of 
the typology of houses, with cour-
tyards in Figuig but no courtyards 
in Ghadames(6).
The traditional urban morphology 
of the ksour of the Figuig oasis 
features a compact arrangement 
of homes and covered alleys. The 
homes always have courtyards, are 
adjacent to each other, separated 
by common walls and generally 
have three levels: ground floor, first 
floor and terrasse.
In this urban system, the houses 
open to the inner courtyard and 
street access is via the front door 
only.

The street is essentially covered 
by the higher floors of adjacent 
homes; air and light enter by light 
wells located in strategic places in 
the network of streets, intersections, 
or near the entrances to houses 
in order to enable pedestrians to 
orient themselves in the dark maze 
of covered streets.

A similar urban structure gua-
rantees a functional autonomy, 
absolute protection for house ex-
teriors, as well as excellent climate 
control, especially in extreme heat, 
based on the fact that the streets 
are covered, which prevents the 
walls from being exposed to the 
sun.

The typology 
of the courtyard house(7)

The courtyard house is spread over 
three floors around a patio, the size 
of which may vary, generally with 
a perimeter inferior to its height. 
The patio has a certain number 
of arches and pillars which define 
its sides. Thus we can observe 
square courtyards measuring 1x1, 
2x2 or 3x3 archways, or rectan-
gular courtyards with 1x2, or 2x3 
archways per side. Sometimes 
the courtyard is not in the center of 
the house, but on the side, and is 
enclosed by a blind wall. At times, 
a multiple courtyard typology can 
be found in larger houses.

اأو بالقرب من اأبواب البيوت، ب�سكل ي�سمح 

للمارة بتلم�س طريقها و�سط الت�سعبات املظلمة 

لالأزقة املغطاة.

ويوؤمن هذا النوع من الن�سيج احل�رشي ا�ستقالل 

وظيفيا، وحماية تامة من خارج املنازل، 

وكذا مراقبة ممتازة للظروف احلرارية، خا�سة 

يف اأو�ساع احلرارة املفرطة، لأن الأزقة املغطاة 

متنع تعر�س اجلدران لأ�سعة ال�سم�س.

ت�سنيف 

)7(
املنزل املحتوي على فناء

ميتد املنزل املحتوي على فناء على ثالث 

م�ستويات حول �سحن بقيا�سات متغرية، 

ولكن عموما مبحيط يف الأر�س اأقل من علوه. 

وي�ستمل احل�سن على جمموعة من الأقوا�س واإذا 

الدعامات، التي حتدد اجلوانب. 

 2x2 1 اأوx1وهكذا جند �ساحات مربعة من

  2x3 1 اأوx2 3 اأقوا�س، اأو م�ستطيلة بـx3 اأو

اأقوا�س يف كل جانب. ويف بع�س احلالت، 

ل يكون الفناء يف و�سط  املنزل، ولكن يف 

اجلانب، وهو مقفل بوا�سطة جدار ل نوافذ له. 

وجند يف بع�س احلالت ت�سنيفا بفناءات 

متعددة يف املنازل الأكرب م�ساحة.

والفناء حماط برواق، تطل عليه، يف الطابق 

ال�سفلي كما يف الطابق الأول، اأبواب ونوافذ 

الغرف. والرواق ب�سفته ف�ساءا و�سيطا بني 

الداخل واخلارج، يعمل اإذا ك�سابط حراري، 

يحمي الف�ساءات املاأهولة من درجات احلرارة 

الق�سوى. ويف الأ�سناف الأكرث قدما، تبلغ 

زاوية الفناء واإذا الرواق، 45 درجة، مما ميكن 

من ال�ستغناء عن عمود الزاوية وي�سهل التحرك.

ويوجد الدرج الذي ي�سل رواقي امل�ستوى الأول 

والثاين، وكذا ال�سطح، عموما، يف زاوية املنزل 

بالقرب من باب الدخول.

والغرف �سيقة وطويلة، حيث اأن الطول متواز 

مع �سلع الفناء. والغرف التي تغطي الزقاق 

متثل نوعا مت�سابها وعر�سها يبلغ 2 اأو 3 اأمتار. 

وقد حافظت بع�س املنازل على نوع من الغرف 
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املتكرر جدا باملنازل القدمية : الق�رش، ف�ساء 

مربع، بدعامة يف الو�سط، اأو م�ستطيل بدعامتني 

اأو ثالثة بو�سطه، مزود اأحيانا بِن�سفية )خمفية( 

ت�ستعمل كمخزن اأو م�ستودع.

يف هذا النوع من املنازل، ل يرتبط منطق 

التوزيع و، بالتايل، غاية وا�ستعمال الغرف، 

بتخ�س�س وظيفي - الذي قد يعطيها �سكال 

خمتلفا ح�سب ا�ستعمالها )با�ستثناء حالت 

كالق�رش(، كما وقع ذلك يف املنزل الغربي. 

بالعك�س، كل الغرف لها تقريبا نف�س ال�سكل 

وا�ستعمالها يتعلق اأ�سا�سا مبوقعها بالن�سبة 

ملختلف م�ستويات املنزل، ولأروقة الولوج 

وجلوانب الفناء.

فتوزيع الوظائف باملنزل اإذا جد متغري. 

وهو ي�سهل، بف�سل الإمكانيات املختلفة، 

تنقالت �ستوية و�سيفية. وهذه القابلية الكبرية 

The courtyard is surrounded by a 
gallery which, on the ground floor 
as well as the first floor, can be 
seen through the doors and win-
dows of the individual rooms. The 
gallery, a buffer space between 
the indoors and outside, acts as a 
thermal regulator protecting living 
spaces from extreme tempera-
tures. In the older types, the angle 
of the courtyard and consequently 
the gallery is 45 degrees (chak 
r’kan), which avoids the corner 
pillar and allows for easier move-
ment.

The stairs, which connect the first 
and second level galleries as well 
as the terrace, are generally situa-
ted at the corner of the house, next 
to the entrance.

The rooms are narrow and long, 
the length being parallel to the side 
of the courtyard. The rooms that 
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of the urban fabric: 
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courtyards, 
passages, 
most of which 
are covered
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cover the street are similar in nature 
and their width is of 2 or 3 m. A few 
houses have kept a type of room 
very frequent in the older houses: 
the ksar, a square space, with a 
pillar in the center, or rectangu-
lar with two or three pillars in the 
middle, sometimes equipped with 
a small mezzanine (moukhfi) used 
as a storage area.

In this type of house, the way in 
which rooms are arranged and, 
consequently, the purpose and use 
of the rooms, does not stem from 
functional specialization - which 
would give them a different shape 
according to their use (with the 
exception of cases such as the 
ksar) which is what has happened 
in western style housing. Instead, 
all the rooms have more or less the 
same shape and their use de-
pends essentially on their arrange-
ment with respect to the different 
levels of the house, the adits and 
the sides of the courtyard.

The distribution of functions in 
the house is thus quite variable. 
It allows, thanks to the different 
possibilities, a summer and winter 
nomadism. Such variability also 
characterizes the use of galle-
ries: depending on the case (for 
example the size of the house) it 
can have spaces that are more or 
less protected, such as the kitchen, 
temporary storage, a room for 
animals, or the bathrooms.

This does not preclude the fact that 
over time, a few dominant uses 
become imposed, especially as a 
function of the different levels of the 
house.

The ground floor, once mostly 
dedicated to utility spaces (such 
as sheds, shelters for animals, 
bathrooms) is today used in a 
more variable way. It is made up 
of an entrance hall, the courtyard 
and its surrounding galleries on 
three or four sides, rooms (at least 
one) and a stairway. The kitchen 
and bathroom can be arranged in 

للتغري، تطبع اأي�سا ا�ستعمال الأروقة : 

ح�سب احلالت )مثال ح�سب م�ساحة املنزل 

اإذا كانت كبرية اأو �سغرية(، ميكن اأي�سا 

اأن ت�ستقبل ف�ساءات تختلف حمايتها، 

كاملطبخ، اأو امل�ستودع املوؤقت، ومكانا 

للحيوانات، اأو املراحي�س.

وهكذا ل مينع من كون بع�س ال�ستعمالت

 قد فر�ست نف�سها مع الأيام، خا�سة ح�سب 

خمتلف م�ستويات املنزل.

فالطابق ال�سفلي، املخ�س�س �سابقا للف�ساءات 

النفعية )كامل�ستودعات، ومالجئ احليوانات، 

واملراحي�س(، هو اليوم م�ستعمل ب�سكل اأكرث 

تغريا. وهو يتكون من بهو اأو رواق دخول، 

ومن الفناء ومن الأروقة التي حتيط به من ثالث 

اأو اأربع جهات، ومن غرف )على الأقل واحدة( 

ومن ال�سالليم. اأما املطبخ واملرحا�س فيمكن 

اإقامتهما يف ركن من الرواق اأو حتت ال�سالليم 

)اإل اإذا كانت هناك غرف خم�س�سة لذلك(. 

واملدخل من ال�سارع ل يوؤدي اأبدا مبا�رشة 

اإىل الفناء : فال ميكن بلوغه اإل بعد املرور 

من الرواق. ويف الغالب، بالأزقة، ي�سار اإىل باب 

البيت بوا�سطة بئر �سوء. والفناء، وهو ف�ساء 

مفتوح، مينح للبيت الهواء وال�سوء. وقيا�ساته 

تختلف بعدد الأقوا�س التي تعني جوانبه، 

وعلوها )حوايل6،50  مرت - 7 مرت( يوافق 
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View of courtyards منظر لالأ�سطح
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م�ستويني )امل�ستويني املطالن على الفناء(. 

وهي مو�سوعة وفق بنية �سبكية موحدة قيا�سها 

2،5 مرت، وهي م�سافة يحددها طول العار�سة 
من خ�سب النخل. فالفناء اإذا ميكن اأن تكون 

له املقايي�س التالية :

2.50 مرت * 2.50 مرت )1*1  اأقوا�س(
2.50 مرت * 5.00 مرت )1*2  اأقوا�س(
5.00 مرت * 5.00 مرت )2*2  اأقوا�س(

5.00 مرت * 7.50 مرت )2*3  اأقوا�س(، الخ.

وبع�س املنازل الأكرب تتوفر على فناءات 

متعددة )2 اأو 3(، لكن الوظائف والعنا�رش 

a corner of the gallery or under the 
stairway (unless rooms are already 
assigned for these purposes).
The entryway from the street never 
opens directly onto the courtyard, 
which is only accessed via the 
gallery. Often, in the streets, the 
entrance to a house is indicated by 
a light well.

The courtyard, an open space, 
provides the house with air and 
light. Its dimensions vary with the 
number of arches and pillars mar-
king its sides, the height of which 
(about 6.50m - 7m) corresponds to 
two levels (the ones that open onto 
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the courtyard); they are arranged 
according to a standard frame of 
2.50 m, this distance being defined 
by the span of the palm wood 
beams. The courtyard may then 
have the following dimensions:
2.50 m x 2.50 m (1x1 arches),
2.50 m x 5.00 m (1x2 arches),
5.00 m x 5.00 m (2x2 arches),
5.00 m x 7.50 m (2x3 arches), etc.

A few bigger houses have a mul-
tiple (2 or 3) courtyard typology, but 
the functional arrangement and the 
component elements are essenti-
ally the same.

The courtyard is surrounded by a 
gallery, on 3 or 4 sides, the doors 
of which open into the rooms. 
Sometimes certain parts of the 
gallery are closed off (to create an 
extra room, or a storage area, or a 
space for animals) or filled by small 
enclosed spaces with thin walls 
(the kitchen, bathroom, etc.). The 
gallery also connects the entrance 
hall to the stairs, generally located 
in a corner of the building. Since 
the beginning of the last century, 
a double gallery has appeared on 
one side of the courtyard.

The rooms, arranged parallel to the 
sides of the courtyard, are narrow 
(about 2 m) and deep. They are 
often dark and poorly ventilated. 
The lighting comes only from the 
door or sometimes small windows 
opening onto the gallery such as in 
the case of a guest room.

The first floor is the more residential 
part of the house. Its structure is 
essentially the same as the ground 
floor: gallery (above that of the 
lower floor) and rooms located 
around the empty space corres-
ponding to the courtyard. The only 
possible variation is in the shape 
and size of the rooms, which may 
be larger in order to cover the 
street (askif, in Berber).

As the kitchen and bathroom are 
usually on the ground floor, the first 
floor gallery is generally not filled 

املكونة لها تظل عموما نف�سها. ويحيط بالفناء 

رواق، من ثالث اأو اأربع جهات، تو�سل اأبوابه 

اإىل الغرف.

ويف بع�س الأحيان، تكون بع�س اأجزاء الرواق 

مقفلة )من اأجل خلق غرفة اإ�سافية اأو م�ستودع، 

اأو ف�ساء للحيوانات( اأو مملوءة بف�ساءات 

�سغرية مقفولة بوا�سطة فوا�سل خفيفة )املطبخ، 

احلمام، اإلخ(. والرواق يربط اأي�سا دهليز الولوج 

اإىل الدرج، املوجود عموما يف ركن من البناية. 

ومنذ القرن املا�سي، ظهر رواق مزدوج باأحد 

جوانب الفناء.

والغرف املقامة مبوازاة جوانب الفناء، �سيقة 

)حوايل مرتين( وطويلة. وهي غالبا مظلمة 

و�سعيفة التهوية، وم�ساءة فقط من الباب 

اأو من نوافذ �سغرية مفتوحة على الرواق 

اإذا تعلق الأمر بغرف الأ�سدقاء.

والطابق الأول هو اجلزء الذي يقيم فيه ال�سكان 

اأطول فرتة. وبنيته عموما هي نف�س بنية الطابق 

اأروقة 

حول الفناء
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ال�سفلي. رواق )فوق رواق الطابق ال�سفلي( 

وغرف حول الف�ساء الفارغ الذي يوافق الفناء. 

والتغيري الوحيد املمكن يكمن يف �سكل 

وقيا�س الغرفة : فهذه الغرف ميكن اأن تكون 

اأكرب بحيث تغطي ال�سارع العمومي 

)اأ�سقيف، بالأمازيغية(.

ومبا اأن املطبخ واملرحا�س يوجدان يف الطابق 

ال�سفلي، فاإن الرواق يكون عمومًا غري مملوء 

بوا�سطة بنيات فوقية : فالأبواب والنوافذ تفتح 

عليه.

وجزء من الرواق، الذي يوافق اأحد جوانب 

الفناء، مقفول يف غالب الأحيان من اأجل زيادة 

حجم اأو عدد الغرف يف حني اأن ف�ساء الرواق - 

الذي يبلغ عر�سه 1،50 مرت - ي�ستعمل لالأ�سغال 

املنزلية. وغالبا ما تبلغ زاوية الفناء بالدور 

القدمية 45 درجة، مما ميكن من حترك اأ�سهل، 

بتجنب عمود الزاوية.

وي�سكل ال�سطح امل�ستوى الأعلى و�سقف البيت. 

وهو مفتوح ول يحمل اأي بناء، با�ستثناء الدرج 

)الذي يحتل مكانا �سغريا( ورواق يقع غالبا 

بجنب الدار وموجه نحو اجلنوب. والرواق 

مفتوح على ال�سطح اأو حممي بوا�سطة عري�س 

من خ�سب اأو ق�سب. وهو ي�ستعمل غالبا كملجاأ 

with superstructures: the doors 
and windows of the rooms open 
directly onto the gallery.

Part of the gallery, coinciding with 
one side of the courtyard, is often 
closed to increase the size or the 
number of rooms when the gallery 
space - 1.50 m wide - is used for 
chores. Often, in older houses, 
the angle of the courtyard is 45 
degrees, which allows for easier 
movement and avoids the corner 
pillar.

The terrace makes up the highest 
level and the roof of the house. It is 
open and devoid of constructions 
with the exception of the stairway 
(which takes up little space) and 
a gallery generally located on the 
side of the house facing south. The 
gallery is open to the terrace or 
protected by wooden or cane trel-
lises. It is often used as shelter for 
animals and sometimes as a guest 
room, in which case it is closed by 
a wall with windows. Then, one can 
find a portico or veranda to protect 
it from the sun, but also a bathroom 
in the corner of terrace. The terrace 
is delineated by low walls, except 
in the built parts (veranda and 
stairway). A few thresholds some-
times allow for communication with 
neighboring terraces.

Such a typology effectively com-
bines two important living condi-
tions for an environment as difficult 
as that of Presaharan oases: on 
one hand, the protection of indoor 
domestic life against occasionally 
extreme climatic factors and, on 
the other hand, the possibility to 
use the living space in a varied and 
differentiated way according to the 
various needs of oasis residents.

Concerning the first condition, the 
arrangement of spaces, protected 
by the galleries around an internal 
courtyard, as well as the partial co-
vering of streets, allows for efficient 
control of the microclimate inside 
the house. To these factors must 
be added the nature of materials - 
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dried earth and palm wood - and 
the technologies used: despite 
the problems which, over time, 
have weakened the materials and 
structure, we must recognize their 
effectiveness in creating an urban 
structure and high quality domestic 
spaces both in terms of comfort 
and esthetic appeal.

For the second condition, the 
disposition of the house has 
enabled (by the organization of 
its elements being dictated not 
by the specialization of rooms but 
by their variations according to 
the different levels of the house 
and with respect to horizontal 
and vertical considerations) the 
entire structure to be adaptable to 
various uses over time. It is thus 
possible to have, inside the homes, 
spaces dedicated to the keeping 
of animals (more or less domestic), 
to the conservation of agricultural 
products from the oasis, or other 
spaces, partially independent, for 
guests or extended family.

The proliferation and sponta-
neous transformations (such as 
the building of new rooms, even 
temporary ones - like kitchens or 
bathrooms - or the closing off of 
parts of the gallery to build new 
rooms) requires regulation to 
preserve the quality and viability of 
the original structure. It is also a tes-
timony to the vitality of this typology 
and its ability to last by enabling, via 
modifications and transformations, 
originally unforeseen uses.

The same cannot be said of a 
certain type of home, equally pres-
tigious, characteristic of the urban 
structure of Ghadames(8).
There, houses have been re-
cently abandoned by their owners, 
precisely because of the difficulty 
involved in transforming them, 
linked to a very restrictive spatial 
arrangement. Indeed, substituting 
the courtyard in an arabo-islamic 
house for an enclosed room lit from 
above via a skylight (tamanat in lo-
cal Berber dialect) is advantageous 

للحيوانات واأحيانا كدار لالأ�سدقاء : 

وهو يف هذه احلالة مقفول بوا�سطة جدار به 

نوافذ. وجند به رواقا و�رشفة للوقاية 

من ال�سم�س، وكذا مرحا�سا يف جنب من ال�سطح. 

وهو حمدود بوا�سطة جدران منخف�سة العلو، 

اإل يف اجلوانب املبنية )ال�رشفة والدرج(. 

وقد توجد اأحيانا بع�س العتبات التي متكن 

من الت�سال بالأ�سطح املجاورة.

وهذا النوع من الت�سنيف ُيوفق ب�سكل ناجح 

بني ال�رشطني الهامني لل�سكن يف و�سط ب�سعوبة 

الواحات ما قبل ال�سحراوية : فمن جهة، حماية 

حياة ال�ساكنة بالف�ساءات الداخلية من العوامل 

املناخية الق�سوى اأحيانا و، من جهة اأخرى، 

اإمكانية توظيف ف�ساء العي�س ب�سكل متنوع 

وخمتلف ح�سب خمتلف ال�ستعمالت التي 

يحتاجها �سكان الواحة.

بالن�سبة لل�رشط الأول، فاإن تنظيم الف�ساءات، 

املحمية بوا�سطة الأروقة حول الفناء الداخلي، 

وكذا التغطية اجلزئية لالأروقة يف اخلارج، 

متكن من حتكم ناجع للمنيخ داخل البيت. 

وينبغي اأي�سا اإ�سافة طبيعة املواد - الرتاب 

النيء املجفف وخ�سب النخل - وطبيعة 

التكنولوجيات امل�ستعملة : رغم امل�ساكل التي 

اأ�سعفت مع مرور الوقت املواد والبنية، علينا 
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Covered street 
in Figuig

زقاق مغطى 

بفجيج

اأن نعرتف بفعاليتها يف حتقيق ن�سيج ح�رشي 

وف�ساءات منزلية من اجلودة العالية، �سواء 

من حيث الراحة اأو املتعة اجلمالية.

اأما بالن�سبة لل�رشط الثاين، فقد مكن نظام البيت 

)عن طريق تنظيمه الأويل، الذي ل يفر�سه 

تخ�س�س الغرف، بل توزيعها ح�سب خمتلف 

م�ستويات املنزل وعالقتها مع امل�سارات 

الأفقية والعمودية( جمموع البنية من التكيف 

مع خمتلف ال�ستعمالت التي اأ�سبحت �رشورية 

مع مرور الوقت. فبالإمكان اإذا اأن تتوفر داخل 

البيت ف�ساءات خم�س�سة للحيوانات الداجنة 

وما �سابهها، وللحفاظ على املنتجات الفالحية 

الآتية من الواحة، اأو ف�ساءات اأخرى، م�ستقلة 

جزئيا، لل�سيوف  اأو الأ�رشة املو�سعة.

اإن تكاثر التغريات العفوية )كاإ�سافة غرف، 

حتى ب�سكل موؤقت - كاملطابخ واحلمامات - 

اأو اإقفال اأجزاء من الرواق لإحداث غرف جديدة 

به( يتطلب قوانني للحفاظ على جودة وقابلية 

ا�ستمرار البنية الأ�سلية. وهذا التكاثر يربهن 

اأي�سا على حيوية هذا الت�سنيف وعلى قدرته 

على ال�سمود بال�سماح، عرب تغيريات وحتويالت، 

با�ستعمالت مل تكن مقررة يف الأ�سل. 

ل ميكننا اأن نقول نف�س ال�سيء عن نوع 

من املنازل الراقية املميزة للن�سيج احل�رشي 

. هنا، املنازل مهجورة من طرف 
)8(

لغدام�س

اأ�سحابها منذ ب�سع �سنوات، بال�سبط ل�سعوبة 

حتويلها، بالنظر اإىل و�سعية ف�سائية جد 

معاك�سة. فبالفعل، فا�ستبدال فناء املنزل 

العربي الإ�سالمي بغرفة مقفلة وم�ساءة 

من اأعلى بوا�سطة َمْنور )متانات، باللهجة 

الأمازيغية املحلية(، مفيد بالن�سبة للوقاية 

من احلرارة اخلارجية، لكنه يغرق الغرفة، 

الأهم يف املنزل، يف عتمة دائمة. اإ�سافة 

اإىل ذلك، فاإن توزيع الف�ساءات حول هذه الغرفة 

الرئي�سية يبعد املطبخ نحو ال�سطح، املحمي اأقل 

من الناحية احلرارية، والذي ي�سبح الطابق الذي 

ت�سكنه اأ�سا�سا الن�ساء. ويحرتم هذا الت�سنيف 

الف�سل التقليدي لالأدوار الرجالية والن�سائية 

for protection from outside heat, but 
plunges the most important room 
of the house in constant darkness. 

Furthermore, the distribution of 
spaces around this main room 
relegates the kitchen to the terrace, 
less protected from the heat, and 
the terrace becomes the floor 
where the women mainly live. This 
typology respects (and offers a 
solution to) the traditional separa-
tion of gender-specific roles in the 
berber-muslim society, but it also 
keeps them from evolving towards 
a more open social model.

Transformations

The urban structure of the ksour 
of Figuig is in a state of crisis, 
profoundly damaged for various 
reasons. Let us put aside for now 
the more general causes, cultural, 
economic, social, related to a do-
minant model for development that 
causes the crisis in traditional urban 
civilizations, often accompanied by 
the loss of distinct heritage of great 
value(9), in order to highlight a few 
problems that threaten the physical 
continuity of a settlement system 
typical of the Figuig oasis.

It should first be noted that the 
construction technology of the 
entire setting is particularly delicate 
and its behavior over time and its 
conservation depend greatly on 
the quality of its execution and 
maintenance. Indeed, the mate-
rials -earthen walls with adobe or 
rammed earth bricks for vertical 
structures and palm wood for hori-
zontal structures, beams and floors 
- easily get damaged and require 
constant attention on behalf of the 
residents, without which they lose 
their effectiveness in terms of static 
stability and climate and humidity 
control.

Often, rehabilitation of these 
structures is carried out with foreign 
technologies such as reinfor-
ced concrete, inappropriate for 
integration with earthen walls: they 

قدرة على 

�لإ�صتمر�رية باإحد�ث 

��صتعمالت ل تكن 

مقررة يف �لأ�صل.
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then generate further damage and 
contribute to the degradation of the 
buildings.

Some more significant transforma-
tions of residential typologies, such 
as the addition of new construc-
tions in courtyards, galleries or 
on the terraces, as well as the 
covering of courtyards and the 
closing off of galleries, deteriorate 
the structural and climatic condi-
tions and require the introduction of 
technologies, artificial and unsus-
tainable, such as air conditioning. 
The progressive abandonment 
of houses by a population no 
longer able to properly maintain 
and rehabilitate in order to stop 
the deterioration of the dense and 
organized urban structure, is also a 
consequence of this process.

The collapse of many houses, 
following their abandonment by 
residents and, consequently, the 
absence of any maintenance, is 
the final step of the transformation 
and the main reason for the de-
gradation of the area. Knowledge 
about the urban structure of Figuig 
encourages the study of newer 
and more effective restoration 
and conservation methods. It is 
clear that it is essential to avoid the 
formation of voids in an urban area 
that is characterized by physical 
and functional continuity. 

The presence of collapsed houses 
often causes the ruin of adjacent 
homes: in a system of vulnerable 
constructions, the void caused by 
the disappearance of an archi-
tectural unit exposes other adja-
cent structures, now deprived of 
protection, to the cruelty of time 
and atmospheric agents, accele-
rating the process of destruction of 
structural unity, one of the aspects 
characterizing the compact urban 
fabric.

The transformation described here 
demonstrates the great impor-
tance of appropriate maintenance, 
respectful of vernacular construc-

باملجتمع الرببري الإ�سالمي ويوفر حال له، 

ولكنه مينع اأي�سا تطور هذه الأدوار نحو انفتاح 

اجتماعي اأكرب.

حتولت

يعرف الن�سيج احل�رشي لق�سور فجيج اأزمة 

كما اأنه متدهور ب�سكل كبري لأ�سباب عدة. 

فلنرتك جانبا الأ�سباب العامة، الثقافية، 

والقت�سادية، والجتماعية، املرتبطة 

بنموذج تنموي مهيمن يخلق اأزمة احل�سارات 

املدنية التقليدية، مع فقدان، يف غالب الأحيان، 

، ولرنكز 
)9(

لرتاث هوياتي ذي قيمة كبرية

على بع�س امل�ساكل  التي تهدد ال�ستمرارية 

املادية ملنظومة ال�ستقرار التي متيز واحة 

فجيج.

نالحظ، يف بادئ الأمر، باأن تكنولوجيا البناء 

لكل ال�سكن هي دقيقة وت�رشفها عرب الأيام 

واملحافظة عليها يتوقف على جودة تنفيذها 

و�سيانتها. ويتعلق الأمر بالفعل مبواد - 

جدران ترابية اأو الآجر املدكوك بالن�سبة للبنى 

العمودية وخ�سب النخل بالن�سبة للبنى الأفقية، 

والعوار�س وال�سقيفة - التي تت�رشر ب�رشعة 

وتتطلب عناية م�ستمرة من طرف ال�سكان،  

واإل فقدت فعاليتها من حيث ال�ستقرار التوازين 

ومن حيث مراقبة ظروف احلرارة والرطوبة.

وغالبا ما تنجز عمليات اإعادة العتبار هذه 

بتكنولوجيات اأجنبية، كالإ�سمنت امل�سلح، 

الذي ل ي�سلح للتفاعل والندماج مع اجلدران 

من اأ�سل ترابي : وهي بذلك حتدث اأ�رشارا 

اأخرى مع الزيادة يف تدهور البنايات.

وبع�س التحويالت الأهم للت�سنيفات ال�سكنية، 

واإ�سافة بنايات جديدة بالفناءات، اأو بالأروقة 

اأو بال�سطوح، وكذا تغطية الفناءات واإقفال 

الأروقة، حتدث اأ�رشار بنوية ومناخية. 

والتخلي التدريجي عن املنازل من لدن �ساكنة 

غري قادرة، عرب ال�سيانة واإعادة العتبار 

املنا�سبني على اإيقاف تدهور الن�سيج احل�رشي، 

الكثيف واملنظم جيدا، هي �سبب ولكن اأي�سا 

نتيجة هذا امل�سل�سل.

�لن�صيج �حل�رشي 

لفجيج يف �أزمة 

ومتدهور للغاية.
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تقليدية

وي�سكل انهيار العديد من الدور، بعد هجرها 

من طرف �ساكنتها، وبالتايل غياب ال�سيانة، 

احلالة الأخرية لتحول ال�سكن وال�سبب الرئي�سي 

لتدهوره. وحتفز معرفة الن�سيج احل�رشي لفجيج 

على درا�سة طرق ترميم وحمافظة جديدة واأكرث 

جناعة. ومن الوا�سح اأنه ينبغي قبل كل �سيء 

جتنب تكون فراغات يف جمموعة ح�رشية تتميز 

بال�ستمرارية املادية والوظيفية.

فوجود منازل منهارة يوؤدي غالبا اإىل انهيار 

املنازل املجاورة : ففي منظومة بناء ه�سة 

يعر�س الفراغ الناجت عن اختفاء وحدة 

معمارية، البني املجاورة التي تفتقد للحمايات، 

لق�سوة الزمن والعوامل اجلوية، بت�رشيع م�سل�سل 

حتطيم الرتباط البنيوي، وهو اأحد اجلوانب 

التي متيز الن�سيج احل�رشي املتما�سك.

ويربهن التحول الذي و�سفناه على الأهمية 

الكربى ل�سيانة مالئمة، حترتم طرق البناء 

املحلية وحت�سن، عن طريق البحث، قدرات 

املواد والتكنولوجيات التقليدية، بتعزيز جودة 

ومقاومة الأبنية. ويف هذه الو�سعية، التي 

تتفاقم جراء العدد املتزايد للمنازل املهجورة، 

اأ�سبح من امل�ستعجل و�سع �سيا�سة لإعادة 

العتبار وللرتميم بو�سعها حماية �سكن رائع 

من التدهور واخلراب.

ملواجهة هذا امل�سكل، يحتاج �سكان فجيج، 

الذين مازال اأغلبهم، خالفا ل�سكان غدام�س، 

يقطنون يف بيوتهم، اإىل م�ساعدة تقنيني لتملك 

مواد وطرق منا�سبة للرتميم، وكذا اإىل امل�ساعدة 

العمومية للح�سول على الت�سجيعات املالية من 

اأجل ترميم م�ساكنهم وجتنب تدهورها املرتقب. 

كما ينبغي، يف هذه املرحلة النتقالية، اإعطاء 

النطالقة ملخطط للحماية لإيقاف التحولت 

يف ال�سكن، ِبِنية اجناز خمطط اأ�سمل للرتميم 

واإعادة العتبار للواحة باأكملها.

الإطار احل�رشي اجلديد

»بعد ��صتقالل �ملغرب ونهاية �حلماية �لفرن�صية 

�صنة  1956، ح�صلت ثالث �أحد�ث رئي�صية �أثرت 

tion methods, which improves, 
through research, the performance 
of traditional materials and tech-
nologies, by reinforcing the quality 
and strength of buildings. In the 
current situation, made worse by 
the increasing number of aban-
doned homes, a policy of rehabi-
litation and restoration which can 
protect an extraordinary habitat 
against deterioration and ruin, is 
urgently needed. Faced with this 
problem, the inhabitants of Figuig 
who, as opposed to the people of 
Ghadames, for the most part still 
live in their homes, need techni-
cal help to acquire materials and 
methods adapted to the restora-
tion, as well as public aid in order 
to obtain financial incentives for the 
restoration of their home, to avoid 
imminent degradation. It is also 
appropriate, in this transition phase, 
to launch a protection plan to halt 
transformations in anticipation of a 
more holistic plan of restoration and 
rehabilitation of the entire oasis.

A New urban context 

“After Moroccan Independence 
and the end of the French protec-
torate, in 1956, three key events 
took place which undermined the 
overall balance of the oasis system 
and the Ksour of Figuig:

• local governance, intimately tied 
to the value of water, was dismant-
led in favor of control by a more 
distant central government;
• the value of water changed the 
moment society changed, institu-
tions were dissolved and migrants 
returned to the oasis with a purcha-
sing power far greater than that of 
the local population, new behaviors 
and a certain distance between 
tradition and new technological 
knowledge;
• the political isolation of Figuig 
caused by the closure of the 
border with Algeria and by the reor-
ganization of districts, which cut off 
historically important relations with 
similar communities in the Presaha-
ran valleys of the Ziz and the Drâa.
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Water management then changed, 
from an integrated and sustainable 
system, organized to respond 
to long periods of storage of the 
resource and and survival of the 
oasis, to a system founded on 
supply and demand. Administra-
tors are less and less sensitive to 
the balance between nature and 
society. Individuals who have spent 
many years away from the oasis 
have lost their ability to appreciate 
the history and tradition that had 
inspired the values of conserva-
tion and sustainability of the oasis 
community.”(10)

This new context tends to dele-
gitimize the balance which once 
characterized the global system, 
the oasis environment as well as 
the city.

Each of the elements of the system 
- water resource, oasis, living envi-
ronment - tends to play a different 
role, to find a new, more advanced 
balance. Progressive building in 
the interstitial spaces between the 
Ksour, with housing no longer foun-
ded on structural continuity but on 
isolated buildings within extensive 
developments, reduces the oasis’ 
arable land surface and creates 
a new system of relationships 
between different living environ-
ments, another factor being infras-
tructure networks. Inside the Ksour, 
the connection between historical 
structures and new extensions 
changes as a result. If the Zenaga 
ksar, in the center of the oasis, is 
still easily recognizable, the other 
Ksour, on the northern cliff, tend to 
form a continuous and indistinct 
conurbation where historical living 
spaces lose an identity which had 
been well conserved until now.

As such, the urban equilibriums 
change in a profoundly altered ter-
ritorial system and, especially, the 
relationships between the parties 
who built the integrated system of 
the oasis of Figuig change also. 
Through colonization, new neigh-
borhoods provoke the saturation 

كثري� يف �لتو�زن �لإجمايل لو�حة وق�صور فجيج.

تفكيك نظام �حلكامة �ملحلية، �ملرتبط ب�صكل   )1
متني بقيمة �ملاء، لفائدة �ل�صلطة �ملركزية، 

و�لبعيدة ؛

ت�رشر قيمة �ملاء �نطالقا من بد�ية تغري   )2
�ملجتمع، وتف�صخ �ملوؤ�ص�صات ورجوع �ملهاجرين 

للو�حة بقدرة �رش�ئية تفوق بكثري �لقدرة 

�ل�رش�ئية �ملحلية، وب�صلوكات جديدة تبتعد عن 

�لتقاليد ومبعارف تكنولوجية 

جديدة ؛

�لعزلة �ل�صيا�صية لفجيج نتيجة �إقفال �حلدود   )3
مع �جلز�ئر وتق�صيم �إد�ري جديد يقطع �لرو�بط 

�لهامة تاريخيا، مع �لتجمعات �مل�صابهة 

للوديان �ملجاورة لل�صحر�ء لزيز ودرعة.

وقد ح�صل بذلك تغيري يف تدبري �ملاء، مرور� 

من نظام مندمج وم�صتد�م، منظم لال�صتجابة 

للفرت�ت �لطويلة للمحافظة على �ملورد ولبقاء 

�لو�حة، �إىل نظام مبني على مبد�أ �لعر�س 

و�لطلب. وقد �أ�صبح �مل�صريون يوم عن يوم 

�أقل �هتماما بالتو�زن بني �لطبيعة و�ملجتمع. 

كما فقد �لأفر�د �لذين ق�صو� �صنو�ت عديدة 

خارج �لو�حة قدرة �لتمييز بخ�صو�س �لتاريخ 

و�لتقاليد �لتي �أوحت قيم �ملحافظة و��صتمر�رية 

.
)10(

�لبقاء ملجتمع �لو�حة«

وينحو هذا ال�سياق اجلديد اإىل اإزاحة ال�رشعية 

عن التوازن، مبا فيه التوازن احل�رشي، الذي 

كان مييز �سابقا النظام ال�سابق ل�سكن الواحة.

وكل عن�رش من عنا�رش هذه املنظومة - موارد 

مائية - واحة - �سكن - ي�سعى اإىل لعب دور 

خمتلف لإيجاد توازن جديد، اأكرث تقدما. والبناء 

التدريجي بالف�ساءات الفا�سلة بني الق�سور، 

باأنواع �سكنية مل تعد تنبني على ا�ستمرارية 

الأن�سجة ولكن على اأبنية منعزلة داخل جتزئات 

تو�سعية، يقل�س م�ساحة الأرا�سي القابلة 

للزراعة بالواحة، ويحدث، اإىل جانب �سبكات 

البنى الأ�سا�سية، منظومة جديدة للعالقات بني 

خمتلف اأنواع ال�سكن. وبداخل الق�سور، تتغري 

جراء ذلك العالقة بني الأن�سجة التاريخية 

والتو�سعات اجلديدة. واإذا كان ق�رش زناكة، 

من منظومة 

مندجمة وم�صتد�مة 

�إىل منظومة مبنية 

على عالقة �لعر�س 

و�لطلب.

تف�سيل 

لعار�سة 

بخ�سب 

النخل
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يف و�سط الواحة، مازال بارزا، فالق�سور الأخرى 

على اجلرف ال�سمايل، تنحو نحو تكوين جتمع 

متوا�سل وغري متميز حيث ال�سكن التاريخي 

يفقد هويته التي كان حمافظ عليها حلد ال�ساعة. 

of increasingly large parts of the 
oasis.Relationships between the 
different parts will change, as will 
the empty spaces separating them, 
public spaces which articulate its 
structure. A warning:
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“We cannot underestimate the 
value of systems which have 
evolved progressively over time 
and are rooted in tradition. The 
theory of Path Dependency sup-
poses that institutions are founded 
in history and evolve according to 
the experiences of a group and a 
community. 

Thus they cannot be underestima-
ted. Indeed, this theory assumes 
that the community which looks 
back to the past and takes ex-
perience into account in order 
to move forward is undoubtedly 
the one most likely to succeed. 
Often considered as simple and 
unsophisticated, these so-called 
traditional societies function thanks 
to the interaction of institutional 
mechanisms which balance out 
the actions of social, political and 
private stakeholders in order to 
bring out efficiency over time”.(11)

The history of the oasis of Figuig 
and its ksour thus constitutes an 
exemplary case requiring deep 
reflection before launching new 
projects.

1- Ibn Khaldun, Histoire des Berbères, 
tr. De Slane, new edition, Librairie Orienta-
liste Paul Geuthner, Paris 1978, I, p. 240.
2- Ksar Laabidat, Ksar Loudaghir, Ksar 
Ouled Slimane, Ksar Lamaiz, Ksar Ham-
mam Foukani, Ksar Hammam Tahtani and 
the largest Ksar Zenaga.
3- According to Description of Africa, trave-
logue of the explorer and geographer Leo 
Africanus, published in 1550 in Venice by 
Giovan-Battista Ramusio, Figuig is made 
up of “ three castles in the middle of the 
desert, near which there is a very large 
quantity of palm trees. Women weave 
woolen fabrics like quilts but so fine and 
delicate that they look like silk, and are 
sold at very high prices in the Barbary 
cities such as Fes and Tlemcen. The 
men are very intelligent. Some engage in 
trade in the land of blacks. others travel 
to Fes to study letters. When one of them 
receive the doctorate insignia, he returns 
to Numidy to become a priest (imam) or 
preacher (Khatib). Also, these people are 
all rich. These castles are around 250 
miles east of Segelmessa”. Jean-Léon 

وهكذا، فاإن التوازنات احل�رشية تتغري يف نظام 

ترابي متغري بعمق، وباخل�سو�س العالقات بني 

الأطراف التي اأقامت املنظومة املندجمة لواحة 

فجيج. وقد تخُنق اأحياء جديدة م�ساحات اأو�سع 

من الواحة، با�ستعمارها. و�سوف ينبغي اإعطاء 

مدلول جديد للعالقات بني الأطراف، وللفراغات 

التي تف�سلها، وللف�ساءات العمومية التي تنظم 

بنيتها، مع التحذير التايل :

»ل ميكننا تبخي�س قيمة �لأنظمة �لتي تطورت 

تدريجيا مع �لوقت وجتدرت يف �لتقاليد. 

ونظرية Path dependency تفر�س باأن 

�ملوؤ�ص�صات بنيت يف �لتاريخ و�أنها تتطور 

ح�صب جتربة جمموعة �أو جمتمع. لذ�، ل ينبغي 

جتاهلها �أو تبخ�صيها. وبالفعل، فاإن هذه 

�لنظرية تفر�س باأن �ملجتمع �لذي ينظر �إىل 

�لور�ء وياأخذ بعني �لعتبار �لتجربة لل�صري 

قدما �إىل �لأمام، هو دون �صك �لذي يتوفر على 

�أف�صل �حلظوظ للنجاح. وهذه �ملجتمعات 

�مل�صماة تقليدية و�لتي غالبا ما كانت تعترب 

ب�صيطة ومفتقدة لكل حذلقة، تعمل بف�صل تفاعل 

ميكانيزمات موؤ�ص�صاتية ُتو�زن عمل �لفاعلني 

�ملحليني �لجتماعيني، و�ل�صيا�صيني و�خلو��س، 

)11(
ب�صورة ت�صمح باإبر�ز فعاليتها  مع �لوقت«.

وي�سكل تاريخ واحة فجيج وق�سورها اإذا 

منوذجا مثاليا ي�ستدعي تفكريا عميقا، 

قبل اإعطاء النطالقة مل�ساريع  جديدة.

1- ابن خلدون، تاريخ الأمازيغ، ترجمة دو �سالن، طبعة 
جديدة . املكتبة امل�ست�رشقية بول كوترن، باري�س 1978، 

1، �س 240.
2- ق�رش لعبيدات، ق�رش لوداغري، ق�رش اأولد �سليمان، 

ق�رش ملعيز، ق�رش احلمام الفوقاين، ق�رش احلمام 

التحتاين وق�رش زناكة الأكرب.

3- ح�سب و�سف اإفريقيا، للمكت�سف واجلغرايف ليون 
الإفريقي واملن�سور �سنة 1550 بالبندقية من طرف 

جيوفاين باتي�ستا راموزيو، فاإن فجيج تتكون من »ثالث 

ق�سور يف و�سط ال�سحراء، بقربها عدد كبري من اأ�سجار 

النخيل، والن�ساء بها يحكن من�سوجات �سوفية رفيعة 

وناعمة حتى حت�سبها حريرا، تباع باأثمان مرتفعة جدا 

مبناطق املغرب كفا�س وتلم�سان. والرجال هنا اأذكياء. 

فبع�سهم  يتعاطى للتجارة ببالد الزنوج، وبع�سهم 

يتوجه اإىل فا�س للدرا�سة. وحينما يح�سل اأحدهم على 

العامِلية، يعود اإىل نوميديا حيث ي�سبح اإماما اأو خطيبا. 

�إن �لبناء 

�لتدريجي للف�صاء�ت 

�لفا�صلة بني �لق�صور، 

تقل�س م�صاحة 

�لأر��صي �لزر�عية 

بالو�حة.

مناظر لالأزقة 

املك�سية
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لذا، فكل النا�س اأغنياء. وتوجد هذه الق�سور على بعد 

250 ميال من �سجلما�سة«، جون ليون الإفريقي، و�سف 
اإفريقيا، طبعة جديدة مرتجمة عن الإيطالية من لدن 

اإبولر، مكتبة اأمريكا وال�رشق، ادريان ميزوننوف، 

باري�س 1980، �س. 435.

4- فجيج يف املو�سوعة الرببرية، ج كامب، ادي�سود، 
ايك�س - اأون - بروفان�س، XVIII  ،1997 ، ال�سفحات 

.2837-2833
5- ج، ميزويل، تدبري املوارد املائية بالواحات 

ال�سحراوية، اأطروحة دكتوراه، جامعة ال�رشق ال�سمايل، 

بو�ستون، ما�سا�سو�سيت، اأكتوبر 2006. �س. 28.

 L. Micara, Ghadames. House and Urban -6
 ,Fabric in a Town Oasis of Central Libya

in R. Corona, G. L. Maffei )editors(, Sixth Inte -

national Seminar on Urban Form. Transfo -

 mation of Urban Form. From Interpretations
 to methodologies in practice, Alinea editrice,

 Firenze 1999, The Islamic City pp. 23-26 ;
 L. Micara, The Town-Oasis of Ghadames.

 Investigations on a Continuous Urban Fabric,
 in S. Mecca, B. Biondi )editors(, Architectural

 Heritage and Sustainable Development of Small
 and Medium Cities in South Mediterranean

 Regions. Results and Strategies of Research
 and Cooperation, Edizioni ETS, Pisa 2005، pp.

 423-429 ; L. Micara, Casa e tessuto urbano nella
 città-oasi di Ghadames, in “Opus”, Quaderno
di Storia dell’Architettura e Restauro, Dipart -

 mento di Scienze, Storia dell’Architettura
 e Restauro dell’Università “G. D’Annunzio”,

 .Chieti, 7/2003, pp. 425-438 ; L. Micara
 The Town Oases of Ghadames )Libya( and

 Figuig )Morocco(. Architectural Heritage
 and Sustainable Development, Paper, First

 International Conference on Sustainability and
 the Future, BUE British University of Egypt,
.Sherouk City )Cairo( 23-25 Novembre 2010

 7- ت�سنيفات، ومن بينها ت�سنيف البنايات الأقدم، انظر 

ف�سلي، فجيج عرب بيوتاتها، دبلوم الهند�سة املعمارية 

من املدر�سة الوطنية للهند�سة املعمارية، الرباط، 1991.

8- انظر �سابقا.
9- لتحليل هذه امل�ساكل مطبقة على منوذج فجيج، اُنظر 

عمار عبو، وموريزيو كافاريلي، اأفكار حول املعمار الرتابي 

لفجيج ورهانات املحافظة عليه. ورقة مقدمة ملناظرة 

»مديتريا 2009« املوؤمتر املتو�سطي الأول حول املعمار 

الرتابي، 13 اإىل 16 مار�س 2009، كاكلياري، اإيطاليا.

10- ج ميزيل، انظر اأعاله، �س.187.

11- ج ميزيل، اأنظر اأعاله، �س .31.

l’Africain, Description de l’Afrique, new 
edition translated from Italian by A. Épau-
lard, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien 
Maisonneuve, Paris 1980, p. 435.
4- Figuig in  Encyclopédie berbère, 
G. Camps (Dir.), Edisud, Aix-en-Provence 
1997, XVIII, p. 2833-2837.
5- G. Meszoely, Water Resources 
Management in a Saharian Oasis, 
Dissertation of the Doctor of Philosophy 
Degree, Northeastern University, Boston 
Massachusetts, October 2006, p. 28.
6- L. Micara, Ghadames. House and 
Urban Fabric in a Town Oasis of Central 
Libya, in R. Corona, G. L. Maffei (editors), 
Sixth International Seminar on Urban Form. 
Transformation of Urban Form. From Inter-
pretations to methodologies in practice, 
Alinea editrice, Firenze 1999, The Islamic 
City pp. 23-26 ; L. Micara, The Town-
Oasis of Ghadames. Investigations on a 
Continuous Urban Fabric, in S. Mecca, B. 
Biondi (editors), Architectural Heritage and 
Sustainable Development of Small and 
Medium Cities in South Mediterranean Re-
gions. Results and Strategies of Research 
and Cooperation, Edizioni ETS, Pisa 2005, 
pp. 423-429 ; L. Micara, Casa e tessuto 
urbano nella città-oasi di Ghadames, in « 
Opus », Quaderno di Storia dell’Architettura 
e Restauro, Dipartimento di Scienze, Storia 
dell’Architettura e Restauro dell’Univer-
sità «G. D’Annunzio», Chieti, 7/2003, p. 
425-438 ; L. Micara, The Town Oases of 
Ghadames (Libya) and Figuig (Morocco). 
Architectural Heritage and Sustainable 
Development, Paper, First International 
Conference on Sustainability and the 
Future, British University of Egypt, Sherouk 
City (Cairo) 23-25 Novembre 2010.
7- Typologies, including those of the oldest 
buildings, see A. Fadli, Figuig à travers ses 
maisons, Diplôme d’architecte à l’Ecole 
Nationale de Rabat, 1991.
8 - See previous note
9 - For an analysis of these problems ap-
plied to the case of Figuig, see A. Abbou, 
M. Cafarelli, Réflexions sur l’architecture 
en terre de Figuig et les enjeux de sa 
conservation, communication présentée 
au colloque « Mediterra 2009 » 1st Mediter-
ranean Conference on Earth Architecture, 
13-16 March 2009, Cagliari, Italia.
10- G. Meszoely, op. cit. p. 187.
11- G. Meszoely, op. cit. p. 31.

مطبخ 

يف اجلو املعتدل

 لالأروقة
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فـجـيـج، 
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املـفـتـوح
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Public space, 
expression of 
urban relationships

الف�ساءات العمومية، 

ترجمة للعالقات 

احل�رشية

Why study today the public space 
in a Maghreb city? Because the 
open space has become interes-
ting, today, in urban realities that 
have traditionally defended their 
“otherness” based on territory 
(badiya)?
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للعمارة مدلول، وللف�صاء 

�لعمومي مدلول كذلك. 

و�حلياة �لإن�صانية هي 

�أي�صا �جتماعية. فالف�صاء 

�ملفتوح يوفر �إطار �لعالقات 

�جلماعية. �لأمر يتعلق هنا 

باأماكن، ومب�صار�ت، وبوقت 

) �أي بالتغري�ت( وبالدو�م، 

وباملو�صد و�ملنفتح : 

لقد فكر »معماريو« فجيج 

يف كل �صيء.

Figuig, 
characteristics of 
open space

ملاذا ندر�س اليوم الف�ساء العمومي مبدينة 

مغاربية؟ لأن الف�ساء املفتوح اأ�سبح، اليوم، 

مفيدا، يف واقع ح�رشي دافع عن غرييته 

بالن�سبة لرتاب )البادية( ؟

حالية الف�ساء العمومي

فجيج ف�ساء عمومي �سيد حول واحة. اإنها 

مدينة عتيقة. فهي تولد وتنمو لتكون مكتفية 

وحتدد م�ساحتها ح�سب العالقة املبا�رشة بني 

اإنتاج املوارد وال�سكان. ويعترب الق�رش ترجمة 

ت�سكلية لبنية اجتماعية مبنية على الت�سامن 

والتدبري اجلماعي للموارد. اإنه الدفاع وتقا�سم 

قيم وموارد يف مواجهة جمال غري ماأمون، 

ل يوفر قوتا، ول يعترب �سوى مرعى : جمال 

ترابي للعبور.

واإذا زالت الوظيفة الدفاعية للق�رش، فاإن كل 

منظومة الواحة وطبيعتها الكتفائية �سوف 

تتاأثر. و�ستكون العالقة بني ال�سكان والإنتاج 

اأول من يتوقف، فقد ادخلت ظواهر الهجرة 

الأوىل اأ�سكال جديدة للعي�س، ف�سال عن املوارد 

التقليدية التي توفرها مزاولة الزراعة. وت�سهد 

الق�سور التي ُهجرت تدريجيا على جمتمع 

واحاتي يف حتول، يبحث ويجد يف جهة اأخرى 

قيما جديدة، والذي )املجتمع(، حني فقدان 

عالقة الرتباط املبا�رش مع الإنتاج، لن يكون 

له �سبب يف اإنتاج ف�ساءات كانت نتيجة �رشوط 

فيلييو 

دو دوميني�سي�س

مهند�س يف الت�سكيل 

املعماري واحل�رشي،

املنظمة الغري 

حكومية افريقيا 70
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اأو ظروف مل يعد لها وجود فعلي. 

وهذا يعطي مدلول جديدا ملناطق هام�سية 

ومدارية، هذه الف�ساءات بني الق�سور ومناطق 

التبادل بني احلياة احل�رشية وحياة الرحل، 

هي اليوم حمل اأ�سكال جديدة للتملك.

»�سوف ترى اخليم املحيطة بها على �سكل 

�ساحية من�سوبة باإ�ستمرار حتت اأ�سوار فجيج، 

وي�ستقر القيطانة ) املقيمني يف هذه اخليم( 

غرب فجيج، قرب الأ�سوار الثالثة لأوداغري، 

ولعبيد، وزناكة« )هرني دو لكروى كا�سرتي�س، 

مذكرات حول فجيج، 1882(.

اإن فهم التحولت املجالية بفجيج، 

وعموما باملنظومات احل�رشية للواحات 

ما قبل ال�سحراوية )حالة غدام�س، مثال(، 

يعني فهم مدلول هذه املناطق داخل النواة 

احل�رشية )التي ل تنح�رش اليوم يف العي�س 

امل�سرتك ل�سبعة ق�سور(، وحتديد دورها، 

وموقعها، اأي عالقتها مع العنا�رش املهيكلة : 

بوابات الولوج، الأبنية والبنايات الدينية، 

وجتهيزات احلياة العامة.

The timeliness 
of public spaces

Figuig is an urban core built around 
an oasis; it is not a medina-city. 
It was born and developed to 
be self-sufficient and its size was 
determined based on the direct re-
lationship between the production 
of resources and the inhabitants. 
The ksar is the morphological 
expression of a social structure 
founded on solidarity and commu-
nity management of resources. It is 
a question of defence and sharing 
of values and resources in a hostile 
territory offering no sustenance, 
only passage, a territory to be 
crossed.

When the defensive function of the 
ksar disappears, it is felt throughout 
the oasis system and its self-suf-
ficient nature. It is the relationship 
between population and produc-
tion which surrenders first: the first 
migratory phenomena introduce 
new forms of subsistence, in 
addition to the traditional resources 
offered by agriculture. 

The progressively abandoned 
Ksour bear witness to a transfor-
ming oasis society, which seeks 
and finds, elsewhere, new values 
and which, once the direct depen-
dence relationship with production 
is lost, no longer has any reasons 
to create spaces for processes 
now extinct. This gives a new 
purpose to fringe and peripheral 
areas, these areas between the 
Ksour, places of trade between 
urban and nomadic life, subject 
today to new uses.

“you will see there the Guithana 
which surround it like a faubourg. 
The Guithana are the tents perma-
nently camped under the walls of 
Figuig and, by extension, this name 
is attributed to the tent inhabitants. 
The Guithana settle only in the west 
of Figuig, near the three ksour 
El Oudaghir, El Abid and Zenaga” 
(Henry De La Croix Castries, Notes 
sur Figuig, 1882).

 ل يعد ملجتمع 

�لو�حات �صبب 

يف �إنتاج ف�صاء�ت 

كانت نتيجة 

م�صار�ت �أ�صبحت 

متجاوزة.
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Marabouts 
are becoming 
central  landmarks
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A
fri

ca
 ‘7

0

Understanding these spatial 
transformations in Figuig and, 
more generally, in the Presaharan 
oasis urban systems (the case of 
Ghadames, for example) implies 
an understanding of the purpose 
of these zones within the urban 
core (which today is no longer 
limited to the coexistence of the 
seven Ksour), specifying their role, 
position, meaning their relationship 
with structural elements: gates, reli-
gious buildings and constructions, 
facilities for public life.

Generalities and qualities

What has gradually emerged is a 
network of spaces on the fringe of 
the seven Ksour, with no apparent 
logic, areas built where the most 
recent extensions densify (near the 
gates), interstitial spaces between 
articulations of adjacent districts, in 
the seams of the recently rehabilita-
ted administrative quarter.

Despite the recurrence of a few 
spatial situations, is seems difficult 
to find aspects of a typical na-
ture: generally we refer to empty 
spaces in which the concentration 
of activity and the density of urban 
life become more intense, spaces 
defined only occasionally by dis-
tinct, legible architectural elements. 
It is difficult to comprehend the 
extension, the limit, except for when 
it coincides with the wall of the ksar; 
its shape is rarely obvious and can 
be reconstituted only through a 
multiple, diversified perception in-
sofar as there is no transversal axis, 
nor a hierarchy of access defining 
a clear spatial structure.

Often aggregated around the 
confluence of routes, these places 
are true urban crossroads, contrary 
to traditional centers of the conso-
lidated urban core: they are better 
defined as juxtapositions than 
aggregations, with diverse realities 
which, with their latest ramifications, 
are restructuring complex spaces. 
Their overlapping nature can be 
discerned through observation of 

عموميات واأنواع اجلودة

ما تَكوَن ببطء، هي �سبكة ف�ساءات مقامة على 

هام�س الق�سور، بدون �سورة منطقية وا�سحة، 

وهي مناطق مرتابطة حيث تتكثف المتدادات 

الأحدث )مبقربة من نقط الولوج( وف�ساءات 

فا�سلة بني ترابطات املناطق املحاذية، يف 

مف�سل احلا�رشة املعاد العتبار لها موؤخرا.

ورغم تكرر بع�س الو�سعيات املجالية، 

فمن ال�سعب على ما يبدو اإيجاد جوانب تتمتع 

ب�سفات مميزة: نتحدث عموما عن فراغات، 

ي�سبح فيها متركز الن�ساط وكثافة امل�ساهمة 

يف احلياة احل�رشية اأقوى، وعن ف�ساءات 

حمددة فقط ب�سكل عر�سي عن طريق عنا�رش 

معمارية مميزة ووا�سحة. وي�سعب الإملام 

بامتدادها، وبحدودها، اإل عندما يوافق ذلك 

جنب الق�رش. وميكن نادرا التكهن  بال�سكل، 

الذي ميكن اإعادة بناءه فقط عرب ت�سور متنوع 

ومتعدد، يف غياب حمور عابر اأو تراتبية 

يف الولوج حتدد بنية ف�سائية وا�سحة.

وهذه الأماكن، املجمعة حول ملتقى امل�سارات، 

متثل مفرتقات طرق ح�رشية، يف مقابل 

املركزيات التقليدية للنواة احل�رشية املدعمة : 

ينبغي اأن نتحدث بالأحرى عن جتاوزات ولي�س 

جتميع لواقع متنوع، يعيد، بت�سعباته الأخرية، 

ت�سكيل الف�ساءات املعقدة. ون�ستخل�س ال�سفة 

املرتابطة انطالقا من مالحظة الت�ساري�س 

الطبوغرافية، وكذا من حتليل اإدراكي �رشيع. 

وهو يتج�سد يف جمموعة من الف�ساءات الفرعية، 

ذات اأ�سكال ووظائف خمتلفة، كل واحد منها 

يعترب اإ�سقاطا  لواقع ح�رشي خمتلف. والنتيجة 

هي جمموعة غري من�سجمة بطبيعتها، حيث تكرث 

الأن�سطة املختلفة جدا طوال اليوم.

واأحيانا، فاإن امل�سهد الطبيعي بالذات هو الذي 

ي�ساهم ب�سكل حا�سم يف حتديد الأماكن، التي 

ميثل الإطار الطبيعي ديكورها.

وهذا املجال، املنف�سل عادة عن الأفق 
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Figuig: 
different levels 
of the urban 
space. 
The modern 
day city; 
the colonial cities; 
new public 
spaces

فجيج : 

متظهرات 

ال�سكل احل�رشي. 

املدينة احلالية، 

املدينة 

الكولونيالية، 

الف�ساءات 

العمومية 

اجلديدة
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احل�رشي، ي�سبح جزءا منه عن طريق ف�ساءات 

تربط معه حوارا وثيقا على خمتلف الأ�سعدة، 

ف�ساءات ت�سمل يف نف�س الوقت العالمة 

املعمارية والف�ساء املنفتح للبادية، 

التي ل نراها، يف ظروف خمتلفة انطالقا 

من داخل الن�سيج احل�رشي.

واملكونات املعمارية التي ت�سنع معمار املدينة 

املغاربية ت�ساهم يف اإعطاء مدلول ملناطق 

ميكن تعريفها، من حيث العالقات، كملتقيات 

ملناطق دائرية: فالبوابات احل�رشية، واملقابر، 

وقبور الأولياء، الواقعة عموما على هام�س 

الأن�سجة املح�سنة، ت�سبح اليوم عالمات 

مركزية حمملة بالدللت. اإنها معامل اأو اآثار 

منعزلة يف الف�ساء العمومي ت�سعى نحوها 

خمتلف اأ�سكال احلياة اجلماعية.

ال�سفات واجلوانب املميزة 

للف�ساء العمومي

انطالقا من اعتبارات مرتبطة بقراءة مم�ساحية 

ل�سكن فجيج، من املفيد مالحظة هذه الظاهرة : 

ي�ستعيد الق�رش، يف ثنايا ترابطاته مع املجال، 

the topographical relief, and a brief 
perceptual analysis. It is confirmed 
in a sequence of sub-spaces, of 
diverse forms and functions, each 
of which being the projection of a 
different urban reality: the result is a 
whole, incoherent by nature, where 
the most varied activities abound 
throughout the day.

At times it is the landscape itself 
that contributes decisively to how 
these places are defined, the 
natural context of which creates the 
setting.

Normally separate from the urban 
skyline, the territory becomes an 
integral part of it through its diffe-
rent spaces, thus creating close 
interactions at various levels, some 
spaces including both architectural 
landmarks and the open space 
of the unseen badyia in different 
conditions within the urban struc-
ture.

The components which make 
up the city’s architecture in the 
Maghreb realm ascribe different 
areas their purpose, which, on a 
relationship level, could be defined 
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Urban 
morphology: 
Zenaga ksar 
and Loudaghir 
ksar

الت�سكل 

احل�رشي : 

ق�رش زناكة  

وق�رش 

لوداغري 

Fi
lip

po
 D

e 
D

om
in

ic
is

as a crossing of peripherals: urban 
gates, cemeteries, marabout 
tombs usually located on the fringe 
of fortified structures, today be-
come central landmarks suffused 
with meaning: they are isolated 
monuments in the public space 
towards which different forms of 
public life converge.

The nature and typical aspects 
of public spaces

Based on considerations related 
to planimetric readings of the living 
spaces of Figuig, it is interesting 
to note this phenomenon: all of 
the Ksour reveal, in the bends and 
crooks that follow the territory’s 
shape, large and small empty 
spaces occupied by small trade 
activities, marking the limit between 
the ksar and its most recent exten-

ف�ساءات �سغرية وكبرية مو�سدة ذات ت�سكل 

مم�ساحي جد متنوع. يتعلق الأمر غالبا 

بف�ساءات فارغة حمتلة من قبل اأن�سطة �سغرية 

للبيع، وهذه الف�ساءات ت�سري اإىل احلدود 

بني الق�رش وامتداده الأقرب زمنيا )احلمام 

التحتاين، احلمام الفوقاين، ملعيز( ووجودها 

املتكرر بالقرب من الأبنية احلديثة لي�س 

بالتاأكيد مبح�س ال�سدفة.

ومثال املنطقة الواقعة حول �رشيح اأحمد 

اأو�سيخ، بق�رش احلمام التحتاين، منوذجي : 

فتحويطة ال�رشيح التي يوجد بو�سطها القرب 

ت�سكل قلب ف�ساء عمومي - يتواجد بني نواة 

مدعمة للق�رش وبناء �سكني حديث - يطل 

عليه املقر اجلديد جلمعية الإنعا�س الثقايف. 

واملم�ساحية ال�سبه م�ستطيلة ملنطقة حتويطة 
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Emblematic 
building of the 
Ajdir plaza

مبنى رمزي 

ب�ساحة

 اأجدير
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املقربة هي يف احلقيقة جمموعة مركبة، حمددة 

بوا�سطة بناية خام�سة متما�سكة، فقط يف 

جانبها ال�رشقي، والتي تنفتح جوانبها الثالثة، 

ب�سكل غري متوا�سل، على امل�سهد الطبيعي. 

واملنطقة القريبة من باب �سيدي ال�ساديل، 

باجلانب ال�سمايل لق�رش ملعيز تثري بدورها 

نف�س الهتمام : فهنا تنحو الباب احل�رشية، 

وحتويطة ال�رشيح، والقرب، وكذا جمموعة كاملة 

من التجهيزات املدر�سية املعاد اعتبارها، اإىل 

حتديد ف�ساء مفتوح م�ستطيل بتنظيم �سكلي 

مدعم، يقع بني اجلانب املتما�سك للن�سيج 

والهام�س غري املتوا�سل للبناء احلديث : من 

جديد، بوجود اإ�سارات ح�رشية ذات دللت قوية 

)الباب، ال�رشيح، املقربة( يجيب اندماج وظيفي 

)دار احل�سانة املهياأة من جديد( يبعث احلياة 

يف الف�ساء ويربطه باحلياة اجلماعية.

وت�سكل �ساحة اأجدير واحلي الإداري الكولونيايل 

حالتني ذات �سفات متميزة.

ف�ساحة اأجدير، داخل دائرة لوداغري، تطابق 

نوعا من املنطقة املطوقة داخل الن�سيج 

احل�رشي، حيث َت�َسكل املنطقة، املو�سودة �سمن 

بنية يف �سكل مدرج، هو ما يطبع كيان ف�ساء 

يبدو م�سرتكا بطبيعته. وتربز الواحة هنا يف 

عالقتها احلميمية واملميزة مع جمالها الرتابي، 

يف ف�ساء مقفول، بعيد عن المتدادات الرتابية 

التي تت�رشب بني ترابطات الأن�سجة القدمية 

والتجزءات اجلديدة.

و�ساحة اأجدير، التي هي اليوم مو�سوع درا�سات 

وك�سوفات، ت�سلح لأن تكون مو�سوع ترميم 

عرب مراحل  منظمة تربز خ�سو�سية هذه 

امل�ساحة  حلقات ت�سجع ال�سكان على اإعادة 

امتالك تدريجي لالأماكن، باقرتاح ا�ستعمالت 

جديدة لها، وبا�سرتجاع الوظائف التقليدية، 

وباإعادة معمار يطبعه و�سوح يف املادة 

والتعبري يظهر هنا هوية ف�ساء تام، 

ومكان للعي�س اليومي، وللعناية اليومية 

املقدمة من طرف ال�سكان.

sion (Hammam Tahtani, Hammam 
Foukani, Lamaiz); the fact that they 
are located at the city gates and 
near the new buildings is recurrent, 
surely no coincidence.
In the Hammam Tahtani ksar, the 
case of the area found around the 
Sidi Ahmed Oucheik marabout is a 
good example: the funerary enclo-
sure, at the center of which stands 
the tomb, is the heart of a public 
space - straddling the consolida-
ted core of the ksar and a recent 
residential construction - facing the 
new office of the association for the 
promotion of culture: the almost 
triangular planimetry of the ceme-
tery enclosure is in fact a more 
complex whole, defined by a fifth 
building, found only on its eastern 
side, three sides of which open 
onto the landscape.

The area close to the Sidi Chadli 
gate, on the northern side of the 
Lamaiz ksar, is equally interesting: 
here, the city gate, the funerary en-
closure and the tomb, as well as a 
whole set of rehabilitated school fa-
cilities, tend to define a rectangular 
layout, the arrangement of which is 
more formal , between the com-
pact edge of the old structure and 
the broken line of recent construc-
tion: once again, meaningful urban 
symbols (gate, marabout, ceme-
tery) meet functional integration 
(renovated nursery school) giving 
life to the space and associating it 
with community life.

The Ajdir place and the colonial 
administrative city make up two 
borderline cases with respect to 
the typical aspects identified and 
briefly described.
The Ajdir place, inside the perime-
ter of the Loudaghir, constitutes a 
sort of enclave in the urban fabric, 
where the area’s morphology, 
closed in an amphitheater layout 
characterizes the entity of a space 
which seems collective by nature. 

Here, the oasis manifests itself in 
its close and unique relationship 
with the land, in a tight, closed 

ت�صرتجع �لق�صور 

�لف�صاء�ت �ملقفلة 

لت�صكل مم�صاحي 

متنوع : يتعلق �لأمر 

غالبا بف�صاء�ت 

فارغة ت�صري �إىل �حلد 

بني �لق�رش و�متد�ده 

�لأقرب زمنيا.
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Morphology 
of open spaces: 
ksar Zenaga and 
ksar Loudaghir

Trade 
activities 
are moving
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space, far from territorial extensions 
which are creeping into the cracks 
between ancient urban structures 
and new developments.
The Ajdir place, currently the object 
of studies and reports, lends itself 
to a restoration intervention, consis-
ting of punctual installments which 
highlight its uniqueness: steps 
encouraging inhabitants to pro-
gressively reassume ownership of 
different places by suggesting new 
uses, restoring traditional functions, 
thus restituting to the community 
an architecture characterized by 
material and language that shows 
the identify of a finished space, a 
place for daily life, cared for daily 
by its inhabitants.

It is practically an urban interior, 
by the specific way its shape is 
defined,, in the double wall of the 
gallery around the defensive enclo-
sure which closes it on two sides.

The administrative city is built as 
a coherent set of public buildings 
and facilities: the urban facades 
evoke a piece of the city, represen-
ting the institutions whose offices lie 
within using an eloquent expres-
sion of arches, gates and public 
spaces.
Formerly the converging point for 
institutional and economic activi-

يتعلق الأمر تقريبا بداخل ح�رشي من خالل 

تعريفه ال�سكلي املميز، داخل اجلهاز احلائطي 

مزدوج النظام للرواق وداخل ال�سور الدفاعية 

التي تو�سده من جانبني. 

اأما احلي الإداري، فاإنه م�سيد كمجموعة 

من�سجمة من الأبنية والتجهيزات العمومية : 

فالواجهات احل�رشية حتيل على جزء من مدينة 

موحدة، قادرة متاما على متثيل املوؤ�س�سات 

التي حتت�سن مقاراتها بف�سل لغة معربة من 

الأقوا�س، والأروقة وامل�ساحات العمومية 

املتالحقة.

فبعد اأن كان قدميا وجهة لالأن�سطة املوؤ�س�ساتية 

والقت�سادية، اأ�سبح احلي الإداري، اإثر الختفاء 

التدريجي ل�سبكة الن�سيج احل�رشي، ف�ساءا 

للعبور اأكرث منه مكانا للحياة : واإذا كان 

ال�ستعمال املخ�س�س للعنا�رش املعمارية 

ذات الطابع اخلا�س )اإحالة مبا�رشة اإىل 

املا�سي الكولونيايل(، يتغري اليوم، فاإن ترتيبه 

ال�سكلي قد اُحتفظ به ويَف�رَش مبدلول اآخر 

)البيت القدمي للقائد اأ�سبح فندقا جماعيا 

جديدا، اأقوا�س املدينة اأعيد بناءها، الكني�سة 

القدمية رممت واأ�سبحت مركزا لالإنعا�س 

الثقايف، اإ�سافة دار الثقافة التي مت احداثها(.
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The Beni Guimal 
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منوذجان : القي�سارية 

و�ساحة تا�رشافت

اإنهما بوابتان، �سمال وجنوب �سكن فجيج، 

تربزان يف جوانب خمتلفة، كاأهم الف�ساءات 

للمجموعة احل�رشية. ورغم الختالفات العديدة 

التي ميكن مالحظتها، فاإن قي�سارية ق�رش 

لوداغري و�ساحة تا�رشافت بق�رش زناكة متنح 

ملخ�سا  لالعتبارات املعرو�سة اإىل حد ال�ساعة.

وت�سكل املنظومة، التي توؤدي، انطالقا من 

احلدود ال�سمالية للق�رش، اإىل القي�سارية 

وال�سوق املركزية اإىل ق�رش اأولد �سليمان، 

جمموعة مرتابطة باأجزاء خمتلفة جدا بينها. 

وهي عمودية ب�سارع احل�سن الثاين وت�سكل 

من ف�ساءات متتالية، كل واحد منها مبميزاته 

ال�سكلية والوظيفية : �ساحة للعب بالقرب من 

باب تا�رشافت لق�رش لوداغري، وحديقة عمومية 

بني املقربة وقرب �سيدي علي اأوعي�سى، طريق 

- �سوق باأروقة، مفرتق طرق، مبقهى مبلتقى 

ال�سارع، �ساحة �سغرية مهياأة مبغرو�سات 

مبدخل ق�رش اأولد �سليمان.

والتنوع ال�سكلي هو يف م�ستوى التنوع 

الوظيفي : فالقي�سارية، وهي طريق - �سوق 

باأروقة وف�ساء عمومي ا�ستثنائي بحجمه 

وو�سوحه، ت�سكل معمارا حقيقيا بالن�سبة 

للمدينة. وال�سفة احل�رشية ملحوظة يف الفناء 

احلديقة ال�سغرية املنبث داخل ن�سيج ق�رش 

اأولد �سليمان.

والأجزاء املو�سدة تتقارب مع ف�ساءات منفتحة 

مطبوعة بالعنا�رش املعمارية امل�سار اإليها 

مرارا : املقربة، القرب، البوابة احل�رشية.

فلماذا اإذا اعتبار املجموعة كف�ساء موحد ؟

ينبغي عدم فهمها هنا كوحدة معمارية، �سكلية 

اأو وظيفية، بل بالعك�س، نحن نعلم اأن عدم 

ال�ستمرارية، والتجزئة، متيز اأماكن حتددها 

اإلتقائية واقع و�سياقات خمتلفة. اإن تواجد 

اأ�سناف واأ�سكال جتميع م�سرتك تتواىل وتتطابق 

يف هذه الف�ساءات، هو الذي يبعث احلياة 

يف ن�سيج تطبعه كثافة متغرية.  

ties, with the progressive disap-
pearance of the threads of the 
urban fabric, the city is increasingly 
becoming a place of passage 
rather than daily life: if the use of the 
architectural elements so stylisti-
cally denoted (direct reference to 
colonial past) are changing today, 
their formal arrangement is pre-
served and reinterpreted (the old 
House of the Caïd has become a 
new communal hotel, the arches of 
the city reconstructed, the ancient 
church restored and become the 
center for the promotion of culture, 
to which we must add the newly 
built cultural center).

Trade and commerce activities, 
which, until now, characterized a 
space with clear and definite mar-
gins, are now moving towards the 
sides and residential extensions of 
Hay Baghdad, where the city limits 
meet the immense open space.

Two cases: the kessariya 
and Tachraft place

The two gates, north and south of 
Figuig, are on many levels the most 
interesting spaces of the whole 
city. Despite the many observable 
differences, both the kessariya of 
the Loudaghir ksar and the Tachraft 
place of the Zenaga ksar offer a 
good synthesis of the conditions 
discussed herein.

The system which, from the nor-
thern edge of the ksar leads to the 
kessariya and the central market, 
and further until the Ouled Sliman 
ksar, constitutes an overlapping set 
of three very distinct parts. Perpen-
dicular to the Hassan II boulevard, 
a series of spaces, each with its 
specific form and function:the  
playground near the Tachraft gate 
of the Loudaghir ksar, the public 
garden between the cemetery and 
the tomb of Sidi Ali Ouaissa, the 
road-market with porticoes, a car-
refour with a cafe at the boulevard 
intersection, a small courtyard with 
plants at the entrance of the ksar 
Ouled Slimane.
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The diversity in shape is equal to 
the variety in function: the kessa-
riya, road-market with porticoes 
and public space, is a true work 
of architecture for the city. The 
urban nature can be seen in the 
small courtyard garden which 
creeps into the weave of the Ouled 
Slimane ksar.

Formally closed sections alternate 
with open spaces marked by oft-
cited architectural elements: the 
cemetery, the tomb, the city gate.
Why then should the whole set be 
considered as a single space?

Not to be confused with an archi-
tectural unit in space or function; 
on the contrary, the discontinuity 
and fragmentation characterize 
the spaces by the convergence 
of different realities and contexts. 
It is the presence of modes and 
forms of collective aggregation 
which follow and overlap each 
other in these spaces which give 
them life in varying densities. The 
abandonment and impoverishment 
of the historical structure is met 
with progressive aggregation and 
the densification of activity around 
isolated elements.

The restoration of the kessariya, 
central point, clearly expresses the 
desire to preserve and renovate 
formally marked spaces, represen-
tative of specific urban activities; 
spaces the city plans to reclaim 
through different terms and for-
mats. The new design associates 
architecture (thanks to static and 
technological improvements on the 
preexisting state) and public space 
(reconstruction and differentiation 
of routes) in order to favor more di-
verse activities, from parking buses 
to small street vendors, all absent 
from the kessariya area.

The Zenaga ksar stands isolated 
in the palm grove, in the lower part 
of the oasis. The urban fabric is 
concentrated around the district’s 
grand mosque. In the southern 
part, the Tachraft place is a large 

ويف مقابل هجر واإفقار الن�سيج التاريخي، 

جند التجميع التدريجي، وتكثيف الن�ساط حول 

عنا�رش منعزلة يف الفراغ.

وُيظهر ترميم القي�سارية، التي تعد النقطة 

املركزية لهذا الرتابط، جليا، الرغبة يف احلفاظ 

وجتديد الف�ساءات املطبوعة �سكليا، التي متثل 

اأن�سطة نوعية متيز احلياة احل�رشية، ف�ساءات 

ترغب املدينة يف اإعادة متلكها عرب طرق 

واأ�سكال خمتلفة. وي�رشك الت�سور اجلديد اإذا 

املعمار املبني )بف�سل التح�سينات التوازنية 

والتكنولوجية باملقارنة مع الو�سعية ال�سابقة( 

مع الف�ساء العمومي )اإعادة بناء ومتييز 

امل�سارات( حتى يت�سنى ب�سكل اأف�سل �سري 

الأن�سطة املختلفة، من وقوف للحافالت 

اإىل البيع بالتق�سيط، التي ل وجود لها 

يف منطقة القي�سارية.

ويرتفع ق�رش زناكة منعزل يف باحة النخيل، 

يف اجلزء الأ�سفل من الواحة، وهو ن�سيج ح�رشي 

متمركز حول امل�سجد الكبري. و�ساحة تا�رشافت، 

املدجمة باملنطقة اجلنوبية للن�سيج، تتمثل يف 

ف�ساء ف�سيح مقفل مكون من ف�ساءات �سغرية 

مهياأة يف فراغات الهام�س املبني. وتندمج 

يف الفراغ، الذي حتدده ب�سكل ع�سوائي عنا�رش 

مميزة )باب اأهل البيت، رواق كولونيايل( اأبنية، 

هامة اأحيانا، وذات وظائف خمتلفة: ومُتيز 

هذا الف�ساء كمكان متعدد الأقطاب واملركزية، 

رغم و�سعه املداري، منطقة �سغرية للت�سوق، 

وم�ساحات لعب، واأك�ساك، وبنائني تعبديني، 

وجتهيزات عمومية ومغرو�سات.

وال�سورة التي تنبعث منه غنية باملرجعيات 

وي�سعب ت�سجيلها داخل �سكل مو�سد : فاإذا كان 

بالإمكان فهم منطقة القي�سارية بني لوداغري 

وملعيز، كت�سل�سل �رشدي للف�ساءات، فاإن �ساحة 

تا�رشافت هي جهاز حقيقي يعيد ت�سكالت 

خمتلفة، ح�سب ولوجنا اإليه، اإما عرب ال�سارع، 

الذي ت�سلكه ال�سيارات، اأو عرب اإحدى الأبواب 

الأخرى. ويتعلق الأمر ببناء جمايل مبراحل، 

مقابل هجرة و�إفقار 

�لن�صيج �لتاريخي، 

ي�صتمر �لتجميع 

�لتدريجي، وتنويع 

�لأن�صطة حول عنا�رش 

منعزلة يف �لفر�غ.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة



125 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

A
fri

ca
 ‘7

0

ومنا�سبات. وهو يتطلب لفهمه اإدراكا متعددا 

ومرتابطا، يتكيف مع امل�ستويات املتعددة 

للتعقيد الذي يكتنف هذه الف�ساءات بطبيعتها.

واقرتاح اإعادة الرتتيب الذي قدمته بلدية 

فجيج ي�سمل متييزا يف امل�سارات واملناطق 

)ف�ساءات معدنية، واأجزاء نباتية، مناطق 

للراجلني ومناطق تلجها ال�سيارات( ياأخذ بعني 

العتبار الطابع امل�سوه واملتغري للف�ساء ما 

بني الهوام�س املختلفة الربوز )اأروقة، م�ساحات 

فارغة، جدران عمياء، واجهات ح�رشية( 

مقرتحا، فيما يخ�س التميز الوظيفي، املتغري 

الزمني لتمكني ال�ساحة من التوفر على ن�ساط 

طوال اليوم. ومتثل �ساحة تا�رشافت، وهي باب 

الولوج اإىل الق�رش واملدخل اجلنوبي احلقيقي 

لكل النواة احل�رشية لفجيج، نوعا من الف�ساء 

املنفتح الذي باإمكانه يف نف�س الوقت، ا�ستقبال 

هويات خمتلفة واأن يتميز ب�سخ�سية دقيقة 

خا�سة به.

enclosed space made up of small 
spaces between the interstices of 
the constructed area. Construc-
tions, some rather large, and 
serving different purposes, fit into 
the empty space, sporadically 
determined by distinctive elements 
(Ahl Lbhit gate, a colonial gate): a 
small market area, playgrounds, 
kiosques, two religious buildings, 
public facilities and plantations cha-
racterize this space as a central, 
multipolar place, despite its peri-
pheral location.

The resulting image is rich with re-
ferences and difficult to categorize 
under a single, closed heading: if 
the kessariya area between Lou-
daghir and Lamais is taken as a 
narrative sequence of spaces, the 
Tachraft is a true apparatus which 
restitutes different configurations 
depending on whether it is ac-
cessed by the street, accessible to 
cars, or by one of the other gates. 
It is a spatial, episodic construction. 
Multiple and overlapping perspec-
tives, adapted to different degrees 
of complexity proper to these 
spaces, are needed in order to fully 
understand it

The proposal presented by the 
municipality for rearrangement in-
cludes a differentiation of the routes 
and areas (gravel and rock spaces, 
areas of vegetation, pedestrian 
zones and areas accessible by 
cars), taking into account the chan-
ging nature of the spaces between 
the margins (porticoes, empty lots, 
walls, urban facades) and the time 
factor in order for activities to take 
place throughout the day. Gateway 
to the ksar and veritable southern 
entrance for the entire urban core 
of Figuig, the Tachraft place re-
presents an open space typology 
having both multiple identities and 
a single, distinct identity.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص126

T

Cecilia 
FUMAGALL
Architect, 
experts 
for the NGO 
Africa ‘70

In the 
alleys 
of Figuig

يف اأزقة 

فجيج

The oasis and the palm grove are 
understandably the fundamental 
reasons for the emergence, the 
development and the current 
existence of the urban settlement of 
Figuig. Observing a satellite image 
of the oasis city, it is easy to see 
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باحة �لنخيل هي �ملورد 

�لوحيد. و��صتغالل خري�تها، 

و�ملحافظة عليها �إذ�، قادت 

�إىل خلق �إطار عي�س. وقد 

ن�صاأت فجيج من حو�ر�ت 

مع باحة �لنخيل، و�ملناخ، 

و�ملنطق �لقت�صادي 

و�ل�صيا�صي. مدينة 

��صتثنائية ل�صياق 

��صتثنائي.

Nomenclature 
of the living space

�ســنـــافـــة 
الــ�سـكــن

اإن الواحة وباحة النخيل هما، وهذا جلي، 

ال�سببان الرئي�سيني مليالد، ومنو وللوجود 

احلايل للتجمع احل�رشي لفجيج. وبتحليل 

�سورة الأقمار ال�سناعية للمدينة الواحة، 

نرى بو�سوح باأن باحة النخيل هي العن�رش 

املحدث للبناء احل�رشي.

وتظهر الواحة، من ال�سماء، كقر�س، مر�سوم 

ب�سكل تقريبي، حتيط به اجلبال من كل جانب 

- حتميه من رياح ال�سحراء وتخفف من 

احلرارة التي تاأتي بها - وحتد منخف�سا 

طبيعيا. ومتتد بو�سط الواحة، باحة نخيل 

�سا�سعة، مزودة بالعديد من منابع املياه 

و�سبكة معقدة من القنوات الباطنية )فوكارات( 

وال�سطحية )ال�ساقيات(. والأبنية هي اأي�سا 

مرتبة حول باحة النخيل، كما لو كانت 

ت�ستجيب لقوة جذب مركزية.

وباحة النخيل لي�ست فقط ُمولدا للتعمري : 

فهي تظل امل�سدر الأ�سا�سي لعي�س �سكان الواحة 

ومازالت تعترب يف اأعينهم اأهم املمتلكات 

)واجلماعة واملحكمة ال�سعبية، ُتنزل اأ�سد 

العقوبات لكل من يت�سبب يف موت النخل، 

ولو تعلق الأمر بنخلة واحدة(. فبدون باحة 

النخيل، ل وجود للواحة، وبدون نخل، ل ميكن 

لأي ن�ساط، �سواء فالحي اأو يف ميدان البناء اأن 

يكون : »راأ�سها يف النار، واأرجلها يف املاء« يقول 

املثل املغربي، فالنخل يحمي الأ�سجار املثمرة، 

وحتتها تتم زراعة ب�ساتني اخل�رشوات وغريها. 

كما اأن النخل يوفر اأهم مواد البناء : العنا�رش 

�سي�سيليا 

فوماكايل

مهند�سة معمارية، 

خبرية يف مهمة 

Africa ‘70  ل�سالح
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Date 
harvest in 
the palm grove

Treated karnafs, 
ready for use

جمع التمور 

بالواحة

كرناف معالج 

�سالح لال�ستعمال
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البنيوية )العوار�س والروافد والدعامات( 

والكرناف وهي جدوع ثالثية ت�ستعمل 

يف تكوين ال�سقيفة.

وكما قلنا اأعاله، فاإن باحة النخيل هي التي 

نتج عنها الف�ساء املبني. وهو يظهر كزائدة 

لها وباحة النخيل حتافظ عليه موحدا، اإذا �سح 

 ت�سكل 
)1(

القول. وتنتظم املدينة يف �سبع نوى

نوعا من القرية املح�سنة، ت�سمى ق�سور )تدل 

يف فجيج على جزء من البيت، املخزن( والتي 

تت�سكل، ح�سب و�سف ليون الإفريقي من »ثالث 

 : العبيدات، لوداغري، 
)2(

ق�سور و�سط ال�سحراء«

اأولد �سليمان وملعيز وهي متجاورة ت�سكل 

الق�رش الأول، واأبعد �رشقا، احلمام الفوقاين 

واحلمام التحتاين اللذان كانا يكونان الق�رش 

الثاين، وزناكة، يف اجلنوب، هو ق�رش لوحده، 

يوجد يف الأ�سفل قليال )انحدار بحوايل 30 مرت(.

وينبغي اإ�سافة ثالث نوى ذات ت�سكل اأقرب 

زمنيا، والتي ت�سابه خا�سياتها الرئي�سية 

that the palm grove is the genera-
ting element of urban construction.

Seen from above, the oasis looks 
like a roughly drawn disc, entirely 
surrounded by mountains pro-
tecting it from desert winds and 
mitigating the heat they bring, 
delineating a natural depression. 

In its center lies a vast palm grove, 
fed by countless water sources 
and a complex network of pipes, 
both underground (fouggarat) and 
on the surface (seguias). Construc-
tions are also arranged around the 
palm grove, as if subjected to a 
centripetal force.

The palm grove is not only gene-
rator of urbanism: it remains the 
main source of sustenance of the 
oasis inhabitants and remains seen 
as their most important asset (the 
jmaâ, the people’s court, inflicts 
severe punishments to anyone 
causing the death of a single palm 
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The Grand 
Mosque 
of the Zenaga ksar

Between the high 
earthen walls

امل�سجد 

الكبري 

لق�رش زناكة

بني اأ�سوار 
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tree). Thus, without the palm grove, 
the oasis would not exist, and 
without the palm trees, no activity, 
from agriculture to construction, 
would be possible:

“Head in the fire, feet in the water” 
as the Moroccan saying goes, the 
palm trees protect the fruit trees 
and, under their shelter, vegetable 
gardens are grown. 
Palm trees also provide the main 
construction materials: structural 
elements (beams, girders and 
pillars) and the karnafs, triangular 
pieces of trunks, used for floor 
textures.

As mentioned above, it is from the 
palm grove that constructions were 
erected as though by centripetal 
force. They give the impression 
of being an appendix to the palm 
grove which unites them, so to 
speak. 
The city is organized into seven 
cores(1), each forming a sort of 
fortified village, called ksour (literary 
translation: “castles”, ksar in its 
singular form, means, in Figuig, a 
part of the house, the shed), which 
forms, according to the description 
of Leo Africanus, “three castles in 
the middle of the desert”(2): 
Laâbidate, Loudaghir, Ouled 
Slimane and El Maiz border each 
other and together form the first 
“castle”; eastward, Hammam Fou-
kani and Hammam Tahtani, which 
originally formed a single ksar, 
constitute the second “castle”; 
Zenaga, to the south, is a “castle” 
in itself, located a little lower (about 
a 30 m drop).

Three other, more recent cores 
must be added, the main cha-
racteristics of which are similar to 
those of the ksour dating back to 
the founding era: the administrative 
city, where state services offices 
and community public offices are 
located, the residential neighbo-
rhoods along the route towards 
Bouarfa to the north, and Baghdad, 
along the road that leads to the Al-
gerian border, to the south. “Ksar” 

خا�سيات ق�سور حقبة الن�ساأة الأوىل : واحلي 

الإداري، حيث توجد متثيليات م�سالح الدولة 

والبنايات العمومية للمجتمع باأكمله، والأحياء 

ال�سكنية على امتداد طريق بوعرفة، �سمال، 

وبغداد، على طول الطريق املوؤدية للحدود 

مع اجلزائر، جنوبا. وق�رش، املنبثق 

من الكلمة الالتينية  »castrum«، ي�سري لي�س 

فقط اإىل جتمع خمتلف البنايات، ولكن اأي�سا 

اإىل تنظيم اجتماعي و�سيا�سي دقيق، ووحدة، 

وعامل توحيد للمجموعات الجتماعية 

يف ما بينها بوا�سطة تقاليد، وروابط عائلية 

وم�سالح �سيا�سية واقت�سادية، الخ.

ويتحدد الق�رش، من حيث الت�سكل، عرب عنا�رش 

دقيقة جدا، متكررة وي�سهل التعرف عليها 

)جدران، اأبواب ولوج، جماعة، م�سجد، كتاب 

قراآين، �رشيح، حمام، فرن( والتي ُتكون، 

مع الأبنية والطرق التي توؤدي اإليها، الن�سيج 

احل�رشي للق�رش، حيث ُت�سكل املنظومة 

اجلماعية للتجمع.

الأ�سوار واأبواب الولوج

باعتباره قرية حم�سنة، فاإن الق�رش حماط 

باأكمله ب�سور : يتعلق الأمر ب�سور من الرتاب 

النيئ ي�سل ارتفاعه اأحيانا اإىل 7 اأمتار، باأبراج 

مراقبة بعلو 10 اإىل 20 مرت وقطر 3 اإىل 4 اأمتار. 

وحت�سينات ق�سور فجيج هي اأي�سا اجلدران 

اخلارجية للبيوت املت�سلة يف ما بينها، م�سكلة 

جمموعة مت�سلة غري منقطعة تقريبا. وتبقى 

الفجوات الوحيدة هي اأبواب الولوج للق�رش، 

وهي عموما اثنني، الأوىل تربط الق�رش مبا�رشة 

مع باحة النخيل، والثانية متكن من الربط مع 

الق�سور املجاورة ومع املجال الرتابي املجاور. 

وخالفا ملا عليه الأمر باملدن الغربية، فالأبواب 

لي�س لها طابع بارز من الفخامة والتمثيلية، 

لكنها متثل ماهيتها الفعلية، و�سكلها يرتجم 

وظيفتها ودورها : اأبواب، وعتبات وفتحات. 

ويتعلق الأمر اإذا مبمرات، وثقب، حمفورة بداخل 

اأ�سوار املنازل / الأ�سوار للمنظومة الدفاعية. 
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الأزقة مغطاة 

يف غالب 

الأحيان

ويتج�سد الختالف الآخر مع التقاليد احل�رشية 

الغربية يف كون الولوج اإىل الق�رش عرب الأبواب 

ل يتم اأبدا ب�سورة مواجهة، بل دائما ب�سكل 

منحرف.

اجلماعة 

بعد جتاوز »املمر« عرب الأ�سوار، ندخل يف 

ت�سابك متاهات معقد من الأزقة ال�سيقة 

والدروب املتعرجة، واملتتالية : وهي الطرق 

التي تبدو وكاأنها حفرت يف داخل املنازل التي 

تقوم فوقها، وهي غالبا مغطاة. 

وجتعل منها الظروف املناخية ال�سعبة مكانا 

متميزا لاللتقاء والجتماع. واجلماعة، 

حيث تلتئم حمكمة حتمل نف�س ال�سم، والتي 

ت�سبط الق�سايا الداخلية لكل ق�رش، هي اأحد 

هذه الأماكن. وياأتلف نوعان خمتلفان من 

اجلماعة داخل كل ق�رش: جماعة الك�سور التي 

جتمع كل اأرباب العائالت وحتل الق�سايا 

الداخلية وق�سايا كل ق�رش، وجماعة كل الق�رش، 

املتكونة من ممثلي كل واحدة من الك�سور. 

وجمعية ممثلي كل ق�رش كانت تعنى بالق�سايا 

املتعلقة مبجموع الواحة، وهي متثل نوعا ثالثا. 

is derived from the Arabic “qasr”, 
“castle” or “fortified village”, 
which comes from the latin 
“castrum”: it indicates not only 
the collection of different buildings, 
but also a precise social and poli-
tical organization, a unit, a unifying 
factor of social groups connected 
to each other by traditions, family 
ties, political and economic inte-
rests, etc.

Morphologically speaking, the ksar 
is defined by very precise distin-
guishable and recurring elements 
(walls, gates, jmaâ, mosque 
and koranic school, marabout, 
hammam, oven) which, with the 
residential buildings and the roads, 
form the urban fabric of the ksar, by 
constituting the collective settle-
ment system.

Walls and Gates

As a fortified village, the ksar is en-
tirely surrounded by a wall: earthen 
walls the height of which can attain 
7 m, with cylindrical watchtowers 
of 10m to 20 m high and a diame-
ter of 3 m to 4 m. 
The fortifications of the ksour of 
Figuig are also the external walls of 
houses, juxtaposed to each other, 
forming an almost uninterrupted 
continuum. The only breaks are the 
ksar gates. 

Generally there are two: the first 
is between the ksar and the palm 
grove the second leads to adjacent 
ksars and surrounding territory. 

The gates, contrary to western 
practices, do not have a marked 
monumental and symbolic nature, 
but rather they are seen for what 
they are really, their shape reflec-
ting their function and use: doors, 
thresholds, openings. 

They are passages, holes dug 
inside the walls of homes/bulwarks. 
Another difference with western 
urban tradition: access to the ksar 
by the gates is never in front, but 
always on the side.
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The jmaâ

Once through the “passage” 
through the walls, one enters in 
a complex labyrinthian tangle of 
narrow streets and winding alleys, 
one after another, and in which it is 
easy to get lost: they almost seem 
dug inside the houses that overlook 
them, and streets are generally 
covered. 

The difficult climatic conditions 
make them a preferred meeting 
place: the jmaâ, where the epony-
mous court meets, which regulates 
the internal affairs of each ksar, is 
one of them. 

Two different types of jmaâ serve 
inside each ksar: the jmaâ of frac-
tions, which reunites all the heads 
of families and resolves internal 
issues, and the one for the entire 
ksar, made up of representatives 
from each fraction. The assembly 
of representatives from each ksar 
dealt with issues concerning the 
entire oasis, making up a third type 
of jmaâ.

Today, the jmaâ has lost much 
of its institutional power.Its only 
remaining prerogatives are related 
to water and land. Morphologically 
speaking, the jmaâ has two as-
pects that correspond to two types 
of courts: the jmaâ for the individual 
fraction, a part of the covered street 
lined by thick earthen walls (the 
walls of homes, in which niches 
are dug, where notables of each 
fraction - men - sit to discuss) and 
the jmaâ for the entire ksar, usually 
a building constructed ad hoc.

The Mosque at the Marabout

Each ksar has a mosque which, 
with its minaret, is the symbolic 
building of any Arab city and isla-
mic faith: indeed, it sets a rhythm 
for the daily life of every believer, 
by calling him or her to prayer.  

لقد فقدت اجلماعة اليوم جزءا كبريا من �سلطتها 

املوؤ�س�ساتية. وترتبط اخت�سا�ساتها الوحيدة 

الآن يف الق�سايا املائية والعقارية. 

ومن حيث الت�سكل، فاإن اجلماعة نوعان : 

جماعة الك�رش، وهي طرف من الزقاق املغطى 

حتده اأ�سوار كثيفة من الرتاب )اأ�سوار املنازل 

حيث هياأت فراغات يجل�س فيها اأعيان كل ك�رش 

للتحدث( وجماعة الق�رش باأكمله، وهو عموما 

بناية اأقيمت لهذه الغاية.

مقر 

اجلماعة
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امل�سجد و�رشيح الويل

يتوفر كل ق�رش على م�سجد، يعترب ب�سومعته 

رمز كل مدينة عربية ورمز العقيدة الإ�سالمية 

بامتياز : وينظم امل�سجد احلياة اليومية لكل 

موؤمن،  بدعوته اإىل ال�سالة. وامل�سجد لي�س له 

فقط وظيفة دينية اأ�سا�سية، لكنه ي�سكل، اإىل 

جانب الكتاب القراآين اأو امل�سيد، مركز احلياة 

الثقافية اجلماعية. 

و�رشيح الويل، يقع غالبا يف الهوام�س 

اخلارجية للق�رش، يف مكان منعزل. ويتعلق 

الأمر بقرب، وبحرم الويل الذي ي�سعى املوؤمنون 

لزيارته، دون اأن يكون بو�سعهم الدخول اإليه 

)فهو غالبا ل يتوفر على فتحات(.

احلمام والفرن

 ترجع اأ�سول احلمام اإىل احلمامات الرومانية 

وهو ي�ستجيب للعقيدة الإ�سالمية التي تفر�س 

نظافة دقيقة وو�سوءا قبل كل �سالة. ويتعلق 

الأمر، من جهة اأخرى، مبكان عمومي وجماعي 

بامتياز : كما الأمر بالن�سبة حلمامات روما 

القدمية، فاإن احلمام مكان حقيقي لاللتقاء 

)للرجال والن�ساء، ب�سكل منف�سل(. وهو يجاور 

الفرن العمومي حيث باإمكان ن�ساء الق�رش اأن 

يحملن خبزهن وحلوياتهن، لطهيها با�ستغالل 

حرارة الأفران التي ت�سخن مياه الغت�سال.

ويتميز ت�سكل الق�رش بكثافة قوية للم�ساكن 

املتداخلة يف ما بينها وبعلو �سبه م�ستقر لثالثة 

طوابق. والأزقة البتدائية اأو الثانوية، �سيقة 

)عر�سها ل يتجاوز اأبدا 3،50 مرت( وغالبا 

مغطاة )م�ساءة فقط بوا�سطة اأبار �سوء �سغرية 

حمفورة يف ال�سقوف لأن غطاء الطريق يتم 

بوا�سطة الطابق الأول لالأبنية التي حتيط بها(. 

ور�سم الطرق غري منتظم ويعطي لبنية الق�رش 

طابعها املتاهي. ونالحظ عند م�ساهدة الر�سم 

البياين للمناطق اململوءة واملناطق الفارغة 

جلزء من الق�رش، باأن »الأ�سود« وهو ب�سمة 

الأجزاء املبنية، يهيمن بو�سوح على »الأبي�س«، 

الذي يعرب عن فناءات املنزل، وال�ساحات 

Not only does it have a fundamen-
tal religious function, but it is also, 
with the koranic school, the center 
of community cultural life.

The marabout, located on the 
outer fringes of the ksar, always 
isolated, means exactly “saint”: it 
is the tomb, the sanctuary of the 
saint, which is visited by believers, 
without possibility of entrance 
(in fact often has no openings).

The Hammam and the Oven

The hammam is the traditional 
public bath: its origins date back 
to roman baths and meet muslim 
doctrine which imposes a meticu-
lous hygiene and ablutions before 
each prayer. It is also a public 
gathering place: just like the baths 
of ancient Rome, the hammam is 
a true meeting place (of men and 
women, separately). It adjoins the 
public oven where women of the 
ksar can bring their bread and 
cakes to have them cooked where 
the heat of the ovens is used to 
heat the bathwater.

The morphology of the ksar is 
characterized by a high density 
of houses,  of a nearly constant 
height of three stories,  embedded 
into each other. The streets, both 
main streets and secondary roads, 
are narrow (their width hardly ever 
exceeds 3.50 m) and they are 
often covered (lit only by small air 
shafts dug into the roofs because 
what covers the street is the first 
floor of the buildings that run 
along it). The layout of the streets 
is irregular and gives the ksar its 
labyrinthian look. The pattern of full 
and empty spaces reveals that the 
“black” constructed areas clearly 
dominates the “white”, represen-
ting courtyards, small plazas, and 
portions of uncovered streets.

It is clear from these diagrams 
that the plazas are rare and small, 
even if there is(are) one (or more) 
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open space(s) inside each ksar: 
the buildings of collective interest 
(mosque, koranic school, ham-
mam, jmaâ) are concentrated 
there. 

Spaces dedicated to important 
public meetings (comitia, assem-
blies) as well as weekly markets 
are also present, but they are, so to 
speak, expelled from the ksour and 
located right outside the walls.

This morphology does not express 
a desire to juxtapose buildings 
without any sort of planning, rather 

ال�سغرية واأجزاء الطرق الغري مغطاة 

)انظر ال�سفحة 120( .

ويت�سح من هذه الر�سوم باأن ال�ساحات ناذرة 

و�سغرية امل�ساحة، حتى ولو اأن ف�ساءا 

)اأو ف�ساءات( مفتوحا )مفتوحة( يوجد )توجد( 

داخل كل ق�رش : وترتكز الأبنية ذات امل�سلحة 

العمومية )امل�سجد والكتاب القراآين، واحلمام 

واجلماعة( بهذه ال�ساحات - كما توجد ف�ساءات 

خم�س�سة لالجتماعات ال�سعبية الهامة، 

وكذا لالأ�سواق الأ�سبوعية، لكنها  مق�سية، اإذا 

�سح التعبري، من الق�سور وتقع خارج الأ�سوار.

وهذا الت�سكل ل يرتجم رغبة ظاهرة يف جماورة 
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هذه الأبنية بدون تخطيط، ولكن اأ�سباب ذات 

طابع مناخي ودفاعي : فتناوب الطرق املغطاة 

والطرق املك�سوفة ي�سهل التهوية وترطيب 

الف�ساءات امل�سرتكة )احلرارة �سيفا تنزل ناذرا 

حتت 40 درجة مئوية(. والتعرجات التي تر�سمها 

�سبكة الطرق جتعل الق�رش، من جهة اأخرى، 

حم�سنا تقريبا من كل هجومات خارجية.

وهذا ما يف�رش اأي�سا )اإ�سافة اإىل الأ�سباب 

الثقافية والدينية التي تفر�س على الن�ساء، 

ملكات بيوتهن، باأن يبقني حمتجبات عن 

العيون، عدا من املحارم( كون املنزل التقليدي 

اكت�سب ال�سفة اخلا�سة لبناء انطوائي : فالأبواب 

ال�سغرية اخل�سبية، واجلد منخف�سة عموما، 

التي نلج منها اإىل البيوت، ت�سكل الفتحات 

الوحيدة للواجهات على ال�سارع.

1- قبل احلماية الفرن�سية، كان تراب فجيج اأو�سع 
بكثري ) لقد كان ميتد اإىل مناطق داخل الرتاب اجلزائري 

احلايل( وكانت الق�سور اأكرث عددا.

2- ليون الإفريقي )1554-1485( ازداد بغرناطة، 
وكان عاملا جغرافيا ومكت�سفا لإفريقيا واآ�سيا، 

وقد كتب و�سف اإفريقيا بطلب من البابا ليون العا�رش. 

it is for reasons of climatic and de-
fensive nature: alternating between 
covered and uncovered streets 
allows for ventilation and cooling 
of public spaces (in summer, the 
temperature rarely drops below 
40°C). The maze of streets makes 
the ksar almost impregnable in 
case of external attack.

It is also what explains (in addition 
to cultural and religious reasons 
dictating that women, queens of 
households, never be seen except 
by close relatives) why the traditio-
nal house has a particular intro-
verted nature: the small wooden 
doors, often very low, through 
which one enters the buildings are 
the only openings to the street.

1- Before the French protectorate, the 
territory of Figuig was much larger (it 
encroached onto current day Algeria) and 
there were more ksour.
2 - Leo Africanus (1485-1554), muslim 
born in Granada, was the geographer and 
explorer of Africa and Asia; commissioned 
by Pope Leon X, he wrote Description of 
Africa.
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Figuig, a Presaharan oasis of 
Morocco, located in the Oriental 
region, belongs to the area of distri-
bution of the ksour (or qsar, fortified 
citadel); indeed, its urban structure 
is made up of seven “citadels” 
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فكر حمليا، وت�رشف �صموليا 

.هناك �إطار�ت للتفكري 

و�لعمل لتبادل �ملمار�صات 

�جليدة، و�إظهار �لتجارب 

�لناجحة. �إن �أوروبا توفر 

�رش�كات تعترب بع�س 

�ملنظمات غري �حلكومية 

فاعليها. وقد جتد فجيج 

فيها بع�س �حللول وتندرج 

مة. �صمن م�صاعيها �ملتقا�صَ

The Restoration 

of the 

ksour

تـــرمــيــم 

القـ�ســـــور

تنتمي فجيج، الواحة ما قبل ال�سحراء للمغرب، 

والواقعة باجلهة ال�رشقية، اإىل منطقة انت�سار 

الق�سور. وبالفعل، فاإن بنيتها التعمريية تتكون 

من �سبعة »قلع«- زناكة، لوداغري، لعبيدات، 

اأولد �سليمان، ملعيز، احلمام الفوقاين، احلمام 

التحتاين- مع احلدائق التي تربطها بباحة 

النخيل : وهذه العالقة متنح هوية خا�سة 

للواحة، التي تعتمد على نظام متحدلق للموارد 

املائية )�سبكة مزدوجة للقنوات، الفوكارات 

وال�ساقيات(.

تثمني الرتاث 

الثقايف لفجيج 

يف اإطار الربنامج 

)1(
الأوروبي ثقافة 2000 

جغرافيا، فجيج جمال ترابي ذو طابع خا�س 

يحده من ثالث جهات الرتاب اجلزائري، 

التي انقطعت معها العالقات الجتماعية 

والقت�سادية والثقافية. وقد كانت لهذه العزلة 

اآثار �سلبية على القطاعات املنتجة التقليدية، 

والفالحة وال�سناعة التقليدية، حلد اأ�سبحت 

فيه حتويالت املهاجرين، الذين يتميزون 

بـ»هويتهم اله�سة«، بني احلداثة والتقاليد، 

ت�سكل اأهم م�سدر للدخل .

والوقع الأكرث و�سوحا لهذه التحولت ال�سو�سيو 

اقت�سادية هو املغادرة املتزايدة للمنازل 

التاريخية، وحتويل وت�سويه الإقامات التقليدية، 

باإقحام مواد »ع�رشية«. 

جو�سيبينا 

ذي جيوفاين

مهند�سة معمارية، 

دكتورة يف التعمري، 

خبرية لفائدة 

Africa ‘70
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وم�سل�سل تعمري اأ�رشطة الأرا�سي الفالحية 

اخلارجية عن النوى الأ�سلية، والتي تتهيكل 

الآن ب�سكل غري منظم، وعفوي غالبا، وتخلق 

م�ساكل كربى يف جمال الت�سيري وتوزيع 

اخلدمات والتجهيزات. 

وملحاولة حتديد طرق التدخل يف �سياق 

بهذا التعقيد، و�سعت املنظمة غري احلكومية 

Movimento Africa 70 برناجما لإعادة 
العتبار للرتاث املحلي، يهدف اإىل :

• اإعداد خمطط ا�سرتاتيجي لالإنعا�س الثقايف ؛
• ترميم عينة من البنايات املت�رشرة، 

با�ستعمال املواد التقليدية ؛

• ترميم وتثمني باحة النخيل، خا�سة بخلق 
�سبكة �سغرية لال�ستقبال موجهة لل�سياحة 

اجليدة.

- Zenaga, Loudaghir, Laâbidat, 
Ouled Slimane, Lamaïz, Hammam 
Fougani, Hammam Tahtani - with 
their gardens connecting to the 
palm grove: this relationship gives 
the oasis a specific identity, which 
relies on a sophisticated system of 
water resources (a double network 
of canals, the fouggarat and the 
seguias).

The Enhancement of the 
Cultural Heritage of Figuig 
as part of the European 
Culture 2000 Framework(1)

Geographically speaking, Figuig 
is a unique territory bordered on 
three sides by Algeria, with whom 
social, economic and cultural 
relations have been severed; this 
isolation has had negative effects 

 Africa ‘70 و�صعت

م�رشوعا لإعادة 

�لعتبار للرت�ث 

�لثقايف.
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The seven ksour 
of Figuig

الق�سور ال�سبعة 

لفجيج

والغاية من هذه الربامج هي ت�سجيع التدخالت 

الرامية اإىل تخفي�س �رشعة تدهور الرتاث 

املعماري بف�سل اجناز اأورا�س منوذجية : 

on traditional production sectors, 
agriculture and craftsmanship. to 
the point where it is the money sent 

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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ونرمي هكذا اإىل حت�سي�س ال�ساكنة املحلية 

برتميم الرتاث القائم عو�س التخلي عنه 

من اأجل ت�سييد مباين جديدة. وهذه التدخالت 

التي تندرج يف اإطار م�رشوع ا�سرتاتيجي اأو�سع، 

ترمي اإىل منح بديل للهجرة )باإبراز كون الرتاث 

الثقايف هو اأي�سا مورد اقت�سادي ميكن 

اأن ينتج مداخيل مالية وفر�س �سغل( وت�ساهم 

يف جلب موارد لتقييم الرتاث الثقايف للواحة 

بوقف م�سل�سل الت�سحر اجلاري.

وقد بذلت املنظمة جهودا من اأجل ت�سهيل 

عمليات التعاون بني البلدية وموؤ�س�سات اأخرى 

وطنية ودولية )اإحدى مهامها هي الدعم 

املوؤ�س�ساتي للفاعلني املحليني( بال�سهام 

يف حترير بروتوكولت اتفاق بني خمتلف 

الهيئات لإعداد عمليات اإ�سرتاتيجية متفق 

by emigrants, characterized by 
its “precarious nature”, between 
modern and traditional, which 
now makes up the main source 
of revenue.

The most obvious effect of 
these socio-economic changes 
is the increasing abandonment 
of historical houses, the transfor-
med and denatured traditional 
residences, the intrusion of “mo-
dern” materials, and the process 
of urbanizing strips of farmland 
outside the  original core, which 
today are structured in a disorga-
nized way, often spontaneously, 
creating significant problems in 
terms of management, and ser-
vice and facility distribution. In an 
attempt to determine the best ways 

�لرت�ث �لثقايف 

هو �أي�صا مورد 

باإمكانه توفري 

مد�خيل مالية 

ومنا�صب �صغل.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص138

تف�سيل 

لقفل

G
iu

se
pp

in
a 

D
e 

G
io

va
nn

i

to intervene in such a complex 
context, the NGO Movimento Africa 
‘70 developed a project for the 
rehabilitation of cultural heritage, 
with the following objectives:

• develop a strategic plan for the 
promotion of culture;
• restore a sample of degraded 
buildings, using traditional materials;
• restore and enhance the palm 
grove;
• create a network of micro-hospi-
tality facilities for quality tourism

The idea is to encourage inter-
ventions aimed at slowing the 
degradation of the urban heritage 
through the implementation of 
pilot projects: the goal is thus 
to raise awareness of the local 
population about the restoration of 
the existing heritage as preferable 
to its abandonment in favor of new 
buildings. 

These interventions, as part of a 
broader strategic plan, aim to offer 
an alternative to emigration (by 
demonstrating that the cultural heri-
tage is also an economic resource 
that can generate income and 
jobs) and contribute to attracting 
resources for the enhancement of 
the cultural heritage of the oasis by 
repressing the ongoing process of 
desertification.

The NGO has made efforts to 
encourage cooperative actions 
between the municipality and 
other institutions, both national and 
international (one of its missions 
is institutional support for local 
stakeholders), by contributing to 
the writing of the Agreement Pro-
tocols between the various bodies 
for the development of concerted 
strategic action for intervention on 
the cultural heritage. 

The European Culture 2000 pro-
gram attempted, during a works-
hop in Figuig, to open a “virtuous” 
path: for example, the contribution 
of the Italian province of Pescara, 
a partner in the initiative, was to nur-

عليها للتدخل على الرتاث الثقايف. وقد حاول 

الربنامج الأوروبي ثقافة 2000، خالل ور�سة 

بفجيج، اأن يفتح م�سارا »فا�سال« : فمثال، 

 )Pescara( م�ساهمة الإقليم اليطايل ِب�سكارا

، ال�رشيك يف املبادرة، متثلت يف ت�سهيل بناء 

حوار م�ستدام اأكرث باملجتمع املدين للدول 

املتو�سطية، حوار ي�ستجيب للعمليات املحلية 

الرامية اإىل اجناز اأجندا 21. فمن الأن�سب اإذا اأن 

تتم مثل هذه ال�سيا�سات املنطلقة على امل�ستوى 

املحلي يف اإطار اأجندا MED 21، مع اأعمال 

يف اإطار �رشاكة للتنمية امل�ستدامة يف احلو�س 

املتو�سطي، حتر�س على نقل املهارات وت�سجيع 

مبادرات يف جمال التح�سي�س والإنعا�س البيئي.

يف هذا ال�سياق، رغبت الإدارة الإقليمية يف 

ت�سجيع اأعمال تثمني الرتاث الثقايف للبناء 

بالرتاب، مبقارنة املمار�سات املالئمة املتبعة 

برتاب الأبروز )Abruzzes( والتجربة املكت�سبة 

بالرتاب املغربي، بن�رش هذه املعارف العلمية 

واملكت�سبات امليدانية، واأي�سا با�ستخال�س 

درو�س، عن خ�سو�سيات ومهارة عمال الواحة، 

يف اإطار تبادل اقرتاحات وممار�سات مالئمة، 

وقد احتدت هاتان اخلربتان يف عملية ترميم 

الباب ال�سمالية لق�رش لوداغري، مما ميثل مرحلة 

�سغرية لكن ملمو�سة ووا�سحة لاللتقاء بني 

ثقافات تبدو متباعدة، غري اأنها تلتئم عرب 

تبادل روؤية اإ�سرتاتيجية م�ستدامة، جتد فيها 

ممار�سة البناء بالرتاب النيئ بعدا واقعيا، 

باملعنى القت�سادي وبالأخ�س البيئي.

الإ�سكالية ال�سو�سيو اقت�سادية للواحة

العزلة اجليو�سيا�سية

لقد حتول اقت�ساد فجيج جدريا جراء اأحداث 

�سيا�سية تاريخية )احلماية الفرن�سية، اتفاقيات 

يف 1845 و1901-1902 حول حتديد احلدود مع 

اجلزائر، والأ�سبقية املمنوحة من قبل فرن�سا 

حلماية الرتاب اجلزائري، ا�ستقالل الدولتني 

يف ال�ستينيات، النزاع املغربي اجلزائري يف 

�سنة 1963، نزاع ال�سحراء �سنة 1975(، حولت 

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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بعمق هذا الرتاب الذي كان يلعب دورا رئي�سيا 

يف تدفقات القوافل. ثم بعد بناء خط ال�سكك 

احلديدية، وقد اأ�سبح هذا الرتاب و�سط �سبكة 

لتجارة املواد الأوروبية. وقد اأدى توقف 

املوا�سالت ال�سككية نتيجة اإقفال احلدود مع 

اجلزائر اإىل تفاقم ظروف عزلة املجال الرتابي.

كما اأدى التاريخ املعقد للتحديد الرتابي اإىل 

اإحداث جمال ترابي حماط من ثالث جهات، 

مما و�سع حاجزا ل�ستعمال البنيات ال�سككية، 

ول�ستعمال الأرا�سي اخل�سبة واملنابع املائية 

الأ�سا�سية، وو�سع حدا، بعد اإقفال احلدود، 

لكل عالقة اجتماعية، واقت�سادية وثقافية 

مع ما كان �سابقا املجال احليوي لهذا الرتاب.

نظام امِللكية

كان نظام امِللكية بفجيج، وقيمة الأر�س، 

يرتبطان، اأ�سال، مبلكية املاء، مما اأدى اإىل 

نزاعات تاريخية، مرتبطة بالتوفيق بني 

الأنظمة التقليدية والنظام التقيي�سي احلديث. 

وقد كانت العالقة التاريخية ق�رش / باحة 

النخيل ت�سمح لل�سكان اأن يكونوا اأي�سا مالكني 

جلزء من الأرا�سي اجلماعية. اأما حاليا، فق�رش 

زناكة، الأكرب والأهم، مل يعد يتوفر على اأرا�سي 

ture increased dialogue in the civil 
society of mediterranean countries, 
responding to local actions for the 
achievement of Agenda 21. 

Thus, it makes sense that policies 
launched at the local level be car-
ried out within the framework of the 
MED 21 agenda, with partnerships 
for sustainable development in the 
mediterranean basin aimed parti-
cularly at the transfer of know-how 
and promoting initiatives in terms 
of awareness and environmental 
protection.

In this context, the provincial 
administration sought to promote 
actions to enhance the cultural 
heritage of unbaked clay construc-
tion, by comparing appropriate 
ongoing practices in the Abruz-
zes territory and the experiences 
acquired in Morocco, dissemi-
nating scientific knowledge and 
acquisitions in terms of sustainable 
and shared action (the Agenda 
21 experience) but also lessons, 
specifics and ingenuity of the 
oasis workers, as part of reciprocal 
exchange of suggestions and best 
practices. 

The two experiences have come 
together in the restoration of the 
northern gate of ksar Loudaghir, 
constituting a small but concrete 
and visible step in the meeting 
of two apparently distant cultures 
united by a shared and sustainable 
vision, in which the practice of 
building with clay and earth can be 
given credibility, in an economic 
sense but especially environmen-
tally.

The socio-economic 
problems of the oasis

Geopolitical Isolation
Figuig’s economy changed 
radically following politico-histori-
cal events (French protectorate, 
agreements in 1845 and 1902-
1902 on the delineation of borders 
with Algeria, a French priority for 
the protection of Algeria, indepen-

�أوقف �قفال �حلدود 

كل عالقة �جتماعية، 

�قت�صادية وثقافية 

مع ما كان يعترب 

�صابقا �ملجال �حليوي 

لهذ� �لرت�ب.
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dence of the two nations in the 
1960s, Morocco-Algeria conflict 
in 1963, Sahara conflict in 1975) 
which have resulted in profound 
changes to the territory.  

At the end of the XIXth century, it 
played a major role in the flux of 
caravans; then, after the construc-
tion of the railway, it was at the 
center of a network of trade of 
european products. 
The interruption of rail traffic fol-
lowing the closure of the border 
with Algeria exacerbated the 
territory’s isolation.

The complicated history of the terri-
torial delineation of the border lead 
to the creation of a territory limited 
on three sides, which impeded 
the use of railway infrastructures, 
the use of fertile land and funda-
mental water sources and, after 
the closing of the border, severed 
any social, economic and cultural 
relations with what was once its vital 
space.

The Property Regime
The state of Figuig, the value of 
the land, originally depended on 
ownership of water, which led to 
historical conflicts related to the 
overlap between traditional statutes 
and the modern normative system. 
The historical ksar/palm grove 
relationship enabled inhabitants to 
own a part of the collective land: 
which is why parts of the palm 
grove were sacrificed to create 
cultural spaces.

Agriculture
Local production is insufficient to 
meet the needs of the population. 
Traditional techniques are still in 
use, the soil impoverished and 
fragmentation excessive. 
Date trees and dates, the main 
agricultural production, are for the 
most part afflicted with bayoud; 
other crops (cereals, vegetables, 
fruits, fodder) cannot meet the 
needs of the entire population; 
regular importation of food is 
therefore necessary.

زراعية : ولهذا ال�سبب بداأ النا�س ُي�سحون بباحة 

النخيل من اأجل اإقامة ف�ساءات للزراعة.

الفالحة

الإنتاج املحلي غري كاف ملواجهة حاجيات 

ال�سكان. فالتقنيات ما زالت تقليدية، والرتبة 

م�ستنزفة والبقع �سغرية جدا على العموم. 

تعترب التمور اأهم اإنتاج فالحي، وتعاين اأ�سجار 

النخيل يف غالبيتها من مر�س البيو�س. اأما 

املنتجات الأخرى )احلبوب، واخل�رش، والفواكه 

والأعالف(، فاإن انتاجها ل يكفي ل�سد حاجيات 

كل ال�سكان، فال�سترياد املنتظم للمواد الغذائية 

هو اإذا �رشوري.

الهجرة

مبا اأن امل�ساحات الزراعية تقل�ست بفجيج 

ب�سكل ملمو�س، فاإن التحويالت املالية 

للمهاجرين، الذين ميثلون ن�سبة هامة جدا 

من ال�سكان، اأ�سبحت اأهم م�سدر دخل. وبقاء 

الفالحة، وكل الأن�سطة الأخرى، رهني با�ستمرار 

العالقة بني املهاجرين وبلدهم الأ�سلي )قرار 

الهجرة تفر�سه، يف اأغلب احلالت فقط الرغبة 

يف امل�ساهمة يف احلياة القت�سادية املحلية(.

ال�سناعة التقليدية

اإن ال�سناعات املحلية التقليدية - التي ت�ستعمل 

يدا عاملة ن�سوية - ترتاجع، ابتداءا من حياكة 

ال�سوف )اأ�سا�سا �سنع اجللباب، والربنو�س، 

والأغطية، والزرابي(.

والعديد من الن�سوة ما زلن يكر�سن وقتهن 

للمنتوجات التقليدية، والعديد من املنازل 

هي عبارة عن مقاولت �سغرية )غالبا ما تكون 

من�سقة وم�ساعدة من طرف اجلمعيات املحلية 

العديدة(. اأما ال�سناعات اليدوية الأخرى - 

�سناعة احللي، و�سناعة اجللد، و�سناعة الفخار 

- فاإنها يف تراجع �رشيع.

العالقات بني ال�ساكنة 

امل�ستقرة والرحل

لقد اأدى نق�س موارد الواحة اإىل نزاعات متكررة 

�لإنتاج �لفالحي 

غري كاف ل�صد 

حاجيات �ل�صكان.
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بني �سكان الق�سور امل�ستقرين املتحدين 

وال�سكان الرحل، ولكن اأي�سا بني الق�سور نف�سها. 

وقد جت�سدت هذه النزاعات جماليا عرب اإقامة 

جتمعات �سكنية وحدائق م�سورة جمهزة باأبراج 

دفاعية مميزة، بداخل كل نواة.

النظام الجتماعي للبناء

تتاأ�س�س تقاليد البناء املحلية اأ�سا�سا على 

ا�ستعمال ثالث اأنواع من الكتل الرتابية :

• كتل �سغرى من الرتاب م�سكلة باليد 
)لنب مكون(، �سبه منحرف، ت�ستعمل للجدران 

العمودية ولالأ�سوار ؛

• كتل من الرتاب مربعة )لنب مقولب(، م�سكلة 
داخل قوالب بدائية، خم�س�سة اأ�سا�سا لجناز 

الدعامات ؛

• كتل خمتلطة مكونة بوا�سطة اللجوء 
اإىل الطريقتني ال�سابقتني، وهي ت�ستعمل 

يف حالت خا�سة.

اأ�س�س اجلدران من احلجر املحلي. اأما الأ�سقف 

والتك�سيات فهي مكونة من منظومة من 

العوار�س والروافد من خ�سب النخل، ومغطاة 

بطبقة من الرتاب املدكوك. وي�سمل ن�سيج 

ال�سقيفة الأجزاء الثالثية جلذوع النخل )كرناف( 

Emigration
As arable land is significantly 
reduced in Figuig, money sent by 
emigrants, a representative part of 
the population, becomes the main 
source of revenue. 
The survival of agriculture, and 
all other activities, is linked to the 
maintenance of relations between 
emigrants and their homeland (in 
the majority of cases, the decision 
to emigrate was dictated strictly by 
the desire to contribute to the local 
economy).

Craftsmanship
Traditional local productions - 
which mainly employ women 
- is declining, starting with wool 
leaving (essentially the creation of 
djellabas, bernous, blankets and 
carpets).

Many women still dedicate their 
lives to traditional productions, 
many homes are veritable small 
businesses (often coordinated 
and assisted by many local 
associations); other manufactu-
ring productions - jewelry, leather 
goods, pottery - are in sharp 
decline.

Relations Between Sedentary 
and Nomadic Populations
Shortage of resources in the oasis 
led to secular conflicts, between 
the confederate, sedentary inha-
bitants of the ksour, and nomadic 
populations, but also among the 
ksour inhabitants. 

These conflicts were spatialized 
through the creation of enclosed 
groups of homes and gardens with 
typical defensive towers, inside 
each core.

The Traditional 
Construction System

Local construction tradition is es-
sentially based on the use of three 
types of earthen blocks:

• small blocks of handcrafted mud 
(shaped adobe), almost trapezoi-
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dal, used for vertical walls and 
enclosures;
• earthen square blocks (molded 
adobe), formed in rudimentary 
molds, mainly used for the produc-
tion of pillars;
• mixed blocks, made of the 
superposition of the two previous 
types, used in certain, particular 
situations.

The foundations and basements 
of these walls are made of local 
stone. The floors and roofs are 
made of a system of beams and 
girders made of palm wood, cove-
red by a clay bottom. The texture 
of the floor is made with triangular 
pieces of palm tree trunks (karnafs) 
embedded like fishbones: this 
system is an ingenious use of the 
most abundant material, thus using 
what is left from the cleaning of the 
trunks.

There are also more refined 
variations of the flooring, where the 
visible finish is made by the inter-
lacing,  also in fishbone pattern, of 
oleander stems colored bright red 
and green, to decorate the arches 
of the master room and richer, 
more noble spaces.

Coatings are also a crucial element 
because the protection of walls is 
decisive for the building’s survival. 
These coatings traditionally come 
from a skillful blend of whitewash 
and earth.

“Syalats” are another essential 
component: they are large gutters 
for evacuating rainwater. Also 
treated with whitewash, they look 
like cracks in the walls and have 
become an appanage of traditional 
homes, both by technical necessity 
and decorative choice.

With these simple materials, tradi-
tional buildings were constructed 
inside the old ksour and the garden 
walls in the palm grove; characte-
ristic watchtowers dot the walls in a 
very defined way. 

التي تتداخل على �سكل اأ�سواك ال�سمك : 

وهذا النظام طريقة ذكية ل�ستعمال مادة 

متوفرة بكرثة، با�ستغالل ما يتبقى من تنظيف 

اجلذوع. وتوجد اأي�سا اأ�سكال اأخرى اأكرث دقة 

من الأ�سقف، حيث جمالية العمل تظهر من 

خالل ت�سابك �سيقان الغار الوردي امل�سبوغة 

باللونني الأحمر والأخ�رش الفاقعني، لتزين قبب 

بيوت ال�سيوف والف�ساءات الأكرث غنى ونبال.

ت�سكل الدهانات اأي�سا عن�رشا حا�سما لأن 

حماية اجلدران هامة للغاية حلياة البناية. 

وهذه الدهانات ناجتة عن مزج ماهر بني اجلري 

والرتاب. و»ال�سيالت« هي اأي�سا مكون اآخر 

اأ�سا�سي: فالأمر يتعلق بقنوات كبرية لت�رشيف 

مياه الأمطار، والتي تعالج اأي�سا باجلري، 

وهي على �سكل �رشخ اأو �سق يف اجلدران، 

وقد اأ�سبحت ميزة البيوت التقليدية، �سواء بحكم 

ال�رشورة اأو ل�سبب زخريف.

قد �سيدت هذه الأبنية التقليدية داخل الق�سور 

القدمية واأ�سوار الب�ساتني بباحة النخيل بهذه 

املواد الب�سيطة. وتتخلل اأبراج مراقبة متميزة 

هذه الأ�سوار ب�سكل جد حمدد. ولالأ�سف، فاإن 

اإعادة الهيكلة احلديثة التي م�ست عديدا من 

الأبنية ا�ستبدلت الرتاب النيئ بال�سمنت م�سوهة 

بنايات حملية مميزة : املحافظة على هذا 

النوع من التقاليد يف جمال البناء هو بالتاأكيد 

�عاد�ت هيكلة 

عديدة حديثة 

عو�صت �لرت�ب 

�لنيئ بالإ�صمنت، 

م�صوهة �لبنايات 

�ملحلية �ملتميزة.
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عامل لإعادة التوازن بالن�سبة لقت�ساد الواحة، 

علما اأن الأمر يتعلق بالقيام بتح�سني الظروف 

داخل البنايات القدمية. لكن ل ميكن اأن نطلب 

من ال�سكان الذين تركوا بيوتهم الرتابية باأن 

يعودوا للعي�س مع احليوانات دون بنيات �سحية 

مالئمة، ول نوافذ. علينا اإجمال القيام بعملية 

حا�سمة للتحديث.

وقد اظهرت طرق منا�سبة م�ستعملة يف عدة 

دول عرب العامل، اأن بالمكان ال�سكن مبنازل 

ترابية دون اإهمال اجلوانب ال�سحية، والق�سايا 

البيئية، واقت�ساد الطاقة اأو اجلوانب اجلمالية، 

ومتطلبات احلياة الع�رشية. والبحث، املنت�رش 

اأو�سع يوم عن يوم، عن مواد وتقنيات »مالئمة 

للبيئة«، تعطي الأولوية للبناء بالرتاب، والذي 

ل يعود بدوره اإىل اأزمنة قدمية جدا. ويتوفر 

الرتاب النيئ على خا�سيات ايكولوجية غاية 

يف الو�سوح، حتى بالن�سبة لنظافة الأماكن، 

خا�سة ب�سبب مميزات التنف�س و�سبط الرطوبة 

والرتاكم ال�سعيف للمواد الكهرومغناط�سية.

منوذج التنمية ال�سياحية 

 Albergo diffuso  لـ

الفندق املوزع )Albergo diffuso( هو منوذج 

ميكن بف�سله اإعطاء حياة جديدة لقرية اأو مركز 

Unfortunately, many recent restruc-
turations have replaced mud with 
cement, denaturing and 
disfiguring typical local buildings: 
conservation of such traditional 
buildings is clearly a factor 
for rebalancing the economy 
of the oasis, as long as it involves 
improvement of living conditions 
in old buildings; inhabitants who 
have abandoned the mud buil-
dings cannot be expected to 
come back to live with the animals 
without appropriate hygienic struc-
tures nor windows. In a nutshell, 
a decisive modernization operation 
must be undertaken.

Appropriate methods used in 
different countries around the world 
show that it is possible to live in 
clay houses without neglecting 
hygiene, environmental issues, 
energy conservation, or aesthetics 
and the requirements of modern 
day life. 

Increasingly disseminated research 
on “eco-compatible” materials and 
techniques highlight clay construc-
tions, the technologies of which are 
not from a distant past. 

Clay has clear ecological charac-
teristics, including healthy spaces, 
especially because of its transpira-
tion abilities, hygrothermal regula-
tion and low accumulation 
of electromagnetic substances.

The model for 
touristic development 
of the Albergo Diffuso(2)

The Albergo diffuso (diffused Hotel) 
is an innovative hotel model thanks 
to which it is possible to revitalize a 
bourg, or a historical center, without 
constructing new buildings, by 
restructuring and enhancing the 
existing architectural heritage and 
by globally improving the econo-
mic conditions of the territory in 
question. 

This model emerged in Italy - in 
fact it is preferable to use the Italian 

�لبحث عن مو�د 

وتقنيات »مالئمة 

�إيكولوجيا« ت�صع 

يف �ملقدمة �لبنايات 

بالرت�ب �لنيئ.
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expression “Albergo diffuso” - and 
is being recognized in different Eu-
ropean countries such as Croatia, 
France, Portugal or Bosnia, espe-
cially as it has proven its qualities 
as a model for network develop-
ment which creates sectors and 
contributes to the struggle against 
the depopulation of villages. 

To the point where in 2008, the 
Albergo diffuso concept received, 
at the Helping New Talents Grow 
symposium in Budapest, the prize 
for best development model to 
transfer to emerging countries.
In short, what is the Albergo dif-
fuso?

It is an original model for hospita-
lity and touristic development of a 
territory: an idea designed to offer 

تاريخي، دون ت�سييد اأبنية جديدة، باإعادة 

الهيكلة وبتثمني الرتاث املعماري القائم 

عرب حت�سني ال�رشوط القت�سادية للمجال 

الرتابي املعني. وقد احدث هذا النموذج 

ل يف هذا ال�سدد ا�ستعمال باإيطاليا - ُيف�سَ

 »Albergo diffuso« باليطالية- وقد بداأ يعرف 

بالعديد من الدول الأوروبية ككرواتيا، وفرن�سا، 

والربتغال اأو البو�سنة، خا�سة لأنه اأظهر مزاياه 

كنموذج للتنمية ال�سبكية، التي تخلق �سال�سل 

وت�ساهم يف حماربة التناق�س الدميوغرايف 

للقرى. حلد اأنه يف �سنة 2008، ح�سل مفهوم 

Albergo diffuso، خالل مناظرة »م�ساعدة 
الـمواهب اجلديدة على النمو«، ببوداب�ست، 

على جائزة اأح�سن طريقة للنمو قابلة للتحويل 

للدول النامية.

ويف كلمتني، ما هو الـ Albergo diffuso؟
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اإنه منوذج ا�ستقبال اأ�سيل ومنوذج للتنمية 

ال�سياحية للمجال الرتابي : يتعلق الأمر بفكرة 

معدة لتقدمي جتربة حياة يف مركز تاريخي، 

مدينة اأو قرية، اإىل ال�سيوف، بالإعتماد على كل 

اخلدمات الفندقية - ا�ستقبال، م�ساعدة، اإطعام، 

ف�ساءات وخدمات م�سرتكة ل�سالح ال�سيوف 

- وبال�سكن مبنازل وغرف على م�سافة معقولة 

من قلب الـ Albergo diffuso )مبنى حيث يوجد 

الإ�ستقبال، والقاعات امل�سرتكة، وف�ساءات 

املطاعم( والـ  Albergo diffuso يلعب دورا 

يف جمال »التنمية الإجتماعية« وين�سط 

املراكز التاريخية بتحفيز املبادرات وبا�رشاك 

املنتجني املحليني، الذين يعتربون عنا�رش 

حا�سمة للعر�س. وبف�سل اأ�سالة العر�س، وجوار 

الكيانات التي تكونه وتواجد جمموعة من 

املقيمني، فهو يقرتح اأكرث من اإقامة، بل �سكل 

حياة. ومبا اأن هذا العر�س هو غالبا ما يكون 

م�ستقال عن املناخ، فهو منوذج �سياحة بدون 

توقيت مو�سمي، بدون �سلة مع دفقات ال�سياحة 

الكمية، وبالتايل فهو مالئم لوترية ومميزات 

حياة جتمع حملي.

الـ Albergo diffuso هو اإذا منوذج لتنمية 

م�ستدامة تهتم بالثقافة املحلية، ولي�ست 

له اآثار �سلبية. وميكن اأن تكون له وظيفة 

»حا�سن للتنمية املحلية« بت�سهيل ت�سبيك 

العرو�س واملوارد املحلية. ويلعب دورا اأ�سا�سيا 

guests the experience of living in 
the historical center of a city or 
village, while being able to count 
on hotel services - reception, assis-
tance, meals, common areas and 
services for guests - and staying in 
houses and rooms located a rea-
sonable distance from the heart of 
the Albergo diffuso (building where 
the reception, common rooms and 
dining areas are located).

An Albergo diffuso plays a role 
of “social development” and 
animates historical centers by 
stimulating initiatives and associa-
ting local producers, considered 
as key elements. By its authenticity, 
the neighborhood, the compo-
nent entities and the presence of 
a community of residents, it offers 
more than just a stay in a room: it 
offers a lifestyle. 

As it is often independent of cli-
mate, it is a model for tourism that 
is not tied to a seasonal calendar, 
not linked to the flux of mass tou-
rism, and as such, adapted to the 
rhythms and characteristics of local 
community life.

The Albergo diffuso is thus a model 
for sustainable development, atten-
tive to the culture of the place as 
it develops a high quality tourism 
product, an expression of the land 
and the local culture, without nega-
tive impacts. 

It can serve the function of “local 
development incubator” by pro-
moting the networking of offers and 
local resources. 
It plays an essential role in the pro-
cess of restoration and enhance-
ment of architectural and historical 
heritage, by encouraging a culture 
of hospitality, by promoting local 
products, the culture of the place 
and the traditional cuisine, and by 
contributing to stemming the de-
population of towns and historical 
centers.

This hospitality format offers a 
complete hotel service, bringing to-

عرب �أ�صالة �لعر�س، 

وجتاور �لكيانات 

�لتي توؤلفه ووجود 

جمتمع مقيم، 

فهو يقرتح �أكرث 

من �إقامة : �صكل حياة.
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gether preexisting potential without 
needing to create a dedicated 
structure which gathers them into a 
single building. In Italy, the Albergo 
diffuso is increasingly popular, 
especially in small centers, as it 
helps to combine conservation 
and enhancement of heritage, 
with touristic exploitation of places, 
especially for historical centers.

In the Friuli-Venezia Giulia, for 
example, the Albergo diffuso emer-
ged to restore rural buildings in the 
little mountain towns affected by an 
important emigration phenomenon 
and a weak economy. 

Additionally, if it is appropriately 
integrated into the overall mana-
gement of touristic hospitality, the 
Albergo diffuso can today become 
the center which lists all the com-
mercial activities in a residential 
core(3).

In order to develop an Albergo 
diffuso project, adhering to a set of 
conditions is fundamental:

• offering the tourist a unique and 
authentic life experience, in close 
contact with the local community;
• respecting the culture of the 
place, with its primary objective 
being to restore its artistic and 
cultural heritage (transform what is 
abandoned into resource);
• offer commercial, cultural and 
touristic services to residents and 
tourists, as well as the organization 
(by organisms and associations) 
of initiatives for the enhancement 
of local productions and cultural, 
folkloric and commercial events, 
in addition to hospitality services;
• have a unique management 
style, respectful of the personality 
of its founder and the identity of the 
place.

Rehabilitating Figuig 
thanks to the Albergo diffuso

The project for the rehabilitation of 
the cultural heritage of the oasis 
of FIguig could play the role of 

يف م�سل�سل ترميم وتثمني الرتاث املعماري 

والتاريخي، وت�سجيع ثقافة ال�ستقبال 

بالتعريف باملواد املحلية، وثقافة املكان، 

واملطبخ التقليدي، وبامل�ساهمة اأخريا يف كبح 

تناق�س �سكان القرى واملراكز التاريخية.

وهذا ال�سكل من ال�ستقبال يوفر خدمة 

فندقية كاملة، ويوحد املوؤهالت املوجودة 

فعال بالرتاب، دون اأن يحتاج اإىل خلق بنية 

خم�س�سة جتمعها يف بناية واحدة. وباإيطاليا، 

يعترب الـ Albergo diffuso مرغوبا اأكرث فاأكرث، 

ل�سيما باملراكز ال�سغرى، لأنه ي�ساهم يف 

املحافظة وتثمني الرتاث يف نف�س الوقت، اإىل 

جانب ال�ستغالل ال�سياحي لالأماكن، خا�سة 

بالن�سبة للمراكز التاريخية.

مبنطقة فريول - فيني�سي- جوليان 

)Frioul-Vénétie-Julienne( مثال، اأحدث 

الـ Albergo diffuso لرتميم البنايات القروية 

بالبلدات ال�سغرى، التي م�ستها ظاهرة هامة 

للهجرة وحيوية اقت�سادية �سعيفة، زيادة 

 Albergo diffuso على ذلك، فاليوم، اإذا كان الـ

مندجما ب�سكل منا�سب �سمن تدبري �سمويل 

لال�ستقبال ال�سياحي، فباإمكانه اأن ي�سبح املركز 

.
)3(

الذي ي�سنف كل الأن�سطة التجارية لنواة �سكنية

 ،Albergo diffuso ومن اأجل تطوير م�رشوع الـ

فاإن احرتام جمموعة من ال�رشوط اأ�سا�سي :

هذ� �ل�صكل من 

�ل�صتقبال يقدم 

خدمة فندقية كاملة، 

موحد� �ملوؤهالت 

�ملوجودة بالفعل 

بالرت�ب، دون �أن 

نحتاج �إىل خلق 

بنية خا�صة.
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غرفة 

مباأوى يف 

املبنى التقليدي

• منح ال�سائح جتربة حياتية فريدة واأ�سيلة، 
بتوا�سل وثيق مع املجتمع املحلي ؛

• احرتام ثقافة املكان، بهدف اأويل يرمي 
اإىل ترميم تراثها الفني والثقايف )حتويل 

التخلي اإىل مورد( ؛

• اقرتاح خدمات جتارية، وثقافية و�سياحية 
للمقيمني ولل�سياح، وكذا تنظيم )من طرف 

موؤ�س�سات اأو جمعيات( مبادرات لتثمني 

منتجات حملية واأحداث ثقافية، وفلكلورية 

وجتارية،  ف�سال عن خدمات  ال�ستقبال ؛

• التوفر على �سكل تدبري خا�س، يحرتم 
�سخ�سية موؤ�س�سة وهوية املكان.

اإعادة العتبار لفجيج 

Albergo diffuso بف�سل الـ

ميكن مل�رشوع اإعادة العتبار للرتاث الثقايف 

لواحة فجيج اأن يكون له دور ت�سهيلي لتن�سيق 

واإعطاء النطالقة لأن�سطة املتدخلني املحليني، 

الذين �سي�سبحون بعد ذلك فاعلني حقيقيني 

يف مبادرة الـ Albergo diffuso، واأهداف 

امل�رشوع )اعداد خمطط ا�سرتاتيجي لالنعا�س 

الثقايف، ترميم عينة من البنايات املرتدية 

با�ستعمال املواد التقليدية، وخلق �سبكة 

لال�ستقبال ال�سغري لحت�سان �سياحة جيدة( 

تتطابق متاما مع م�رشوع تنمية من �سنف 

الـ Albergo diffuso. وجتري اإعادة العتبار 

يف �سورة اأورا�س منوذجية على م�ستوى ق�سور 

خمتلفة :

• مقر جمعية احلمام التحتاين، فجيج ؛
• دار املعوقني بق�رش زناكة ؛
• متحف ق�رش ملعيز، فجيج ؛

• م�سجد جمعية �سيدي عبد الوايف بق�رش 
لوداغري.

ن�سري اأي�سا اإىل الربج الرتابي امل�ستوحى من 

اأبراج الدفاع املتميزة للق�سور، والذي يحت�سن 

ك�سكا لالإخبار ال�سياحي، وكذا اإعادة هيكلة 

وحتويل دار القائد القدمية اإىل ماأوى بلدي. 

facilitator to coordinate and initiate 
activities by local stakeholders, who 
will then become the true players of 
the Albergo diffuso initiative. 

The objectives of the project 
(elaboration of a strategic plan for 
the promotion of culture, restoration 
of a sample of degraded buildings 
using traditional materials, creation 
of a network of micro-hospitality 
facilities to host quality tourism) 
correspond exactly to an 
Albergo diffuso type of develop-
ment project. The rehabilitations 
in pilot projects are ongoing in 
different ksour:

• Headquarters of the Hammam 
Tahtani of Figuig Association;
• Center for handicapped people 
of ksar Zenaga;
• Museum of the ksar Lamaiz 
Figuig;
• Association Masjid Al Sidi Abeloifi 
mosque at ksar Loudaghir.

Note also a small clay tower, inspi-
red by the typical defence towers 
of the ksour, which house the 
tourist information kiosk, as well as 
the restructuring and transformation 
of the old house of the Caïd as a 
municipal inn. Those who have 
stayed in Figuig will understand the 
strategic importance of creating 
these reference points for tourists.

One can note that the oasis already 
reaches the fringe of “literate” tou-
rism: indeed, for a long time, small 
groups of travelers have come all 
the way to the oasis to visit, among 
other things, the wonderful rock 
carvings in the center of Figuig. 

In the absence of a legible tourist 
map and signs, only the help of an 
“expert guide” enables travelers to 
discover the territory and enjoy the 
rock carvings (which are in need 
of enhancement and protection),  
turkish baths, both underground 
and at the surface, located in 
the oasis (which should also be 
restored and enhanced in terms of 
hygiene), and fantastic sand baths 

 ... منح �ل�صائح 

جتربة حياة فريدة 

و�أ�صيلة، �حرت�م 

ثقافة �ملكان، 

و�قرت�ح خدمات 

جتارية، وثقافية 

و�صياحية، و�لتوفر 

على �صكل تدبري 

خا�س...
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(currently known almost only to 
Moroccans) which could be deve-
loped to become a touristic health 
resource for travelers who decide, 
in the summer, to face the harsh 
temperatures of the oasis (create a 
sort of rigorously traditional beauty 
institute).

Other elements characteristic of 
this territory are the palm grove 
(with its cultivated land and water 
collection basins) and the complex 
network of channels, some visible, 
others buried (some underground 
channels can be visited and are, in 
and of themselves, a very interes-
ting tourist trail, a combination of 
the authenticity and specificity of 
the oasis). 

But it is the monumental complex 
of the ancient mud ksour which 
is obviously most valuable: it is a 
question of protecting and enhan-
cing a heritage by training young 
workers who can specialize in 
the use of materials and verna-
cular construction techniques 
(knowledge unfortunately lost over 
time, in favor of more “modern” 
construction systems which are 
unsustainable): here, the Albergo 
diffuso concept can find its field 
of application, by enhancing the 
characteristics of identity of the ter-
ritory, by promoting the awareness 
of inhabitants and the participation 
of owners and institutional stake-
holders, to the construction of a 
broader eco-sustainable enhance-
ment project. 

Each ksar could become an Al-
bergo diffuso, as each is a specific 
architectural complex, with its own 
relationship with the palm grove 
and the agricultural production of 
cultivated fields, each has ham-
mams (under or above ground) 
and craftsmanship production 
centers: a very varied and typical 
mix, which will need to be brought 
to an enhancement process, 
which would give this territory an 
opportunity for development, by 
providing viable alternatives to the 

وكل من اأقام بفجيج �سوف يفهم الأهمية 

الإ�سرتاتيجية خللق نقط مرجعية ل�سالح 

ال�سياح.

و ميكن اأن نالحظ باأن الواحة مت�س من الآن 

جانب ال�سياحة »العاملة« : بالفعل، ومنذ 

فرتة طويلة، تاأتي جمموعات �سغرية من 

امل�سافرين اإىل الواحة لزيارة النقو�س ال�سخرية 

)التي حتتاج اإىل اأ�سغال التثمني واحلماية(، 

واحلمامات الرتكية الباطنية وال�سطحية 

املوجودة على تراب الواحة )الذي ينبغي 

اأي�سا اأن ترمم وحت�سن على امل�ستوى ال�سحي(، 

وحمامات الرمال الرائعة ) التي ل يعرفها 

�سوى املغاربة تقريبا( والتي ميكن اأن تهياأ 

لكي ت�سبح موردا �سياحيا �سحيا لكل 

امل�سافرين الراغبني، �سيفا، يف مواجهة احلرارة 

املفرطة للواحة )خلق نوع من اأنواع معاهد 

التجميل تقليدي �رشف(.

اإن الواحة )مب�ساحاتها املزروعة وباأحوا�سها 

لتجميع املياه( وال�سبكة املعقدة للقنوات، 

املرئية تارة، واملدفونة تارة اأخرى )ميكن 

زيارة بع�س القنوات وهي، لوحدها، متثل م�سارا 

�سياحيا مفيدا للغاية، ولقاء مع اأ�سالة ومتيز 

الواحة( هي عنا�رش اأخرى مميزة لهذا الرتاب. 

غري اأن املركب الفخم للق�سور القدمية بالرتاب 

النيئ هو الذي يتمتع باأكرب قيمة: يتعلق الأمر 

برتاث يجب حمايته وتثمينه، وذلك، انطالقا 

من تكوين عمال �سغار خمت�سني يف ا�ستعمال 

مواد وتقنيات البناء املحلية )معرفة افتقدت مع 

الأ�سف على مر الزمن، لفائدة اأنظمة بناء تعترب 

»ع�رشية« اأقل ا�ستدامة بكثري( : وقد يجد مفهوم 

Albergo diffuso هنا جمال رحبا للتطبيق، 
بتثمني اخلا�سيات الهوياتية للمجال للرتابي، 

بت�سهيل حت�سي�س ال�سكان وم�ساهمة املالكني 

والعاملني املوؤ�س�ساتيني، وباإقامة برنامج 

اأو�سع للتثمني الإيكولوجي امل�ستدام للرتاب. 

 ،Albergo diffuso وبو�سع كل ق�رش اأن ي�سبح

لأن كل ق�رش هو مركب معماري متميز، 

له عالقته مع باحة النخيل واملنتجات 

الفالحية للحقول املزروعة، ومتوفر على 

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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For each ksar, 
its own center 
for the production 
of crafts

لكل ق�رش، 

مركز 

اإنتاج 

حريف

حمامات )باطنية ومك�سوفة( وعلى مراكز 

لالإنتاج احلريف : مزيج متنوع ومتميز، ينبغي 

اأن ي�سل اىل م�سل�سل تثمني، يعطي لهذا الرتاب 

فر�سة للتنمية ، بطرح بدائل مقبولة ملظاهر 

الهجرة وم�سل�سل الت�سحر.

اإن منوذج Albergo diffuso يبدو اأكرث تنا�سبا 

مع تنمية حري�سة على املوارد الرتابية، البيئية 

والب�رشية لفجيج، وهذا النموذج ي�سعى لكي 

يكون بديال لفر�سيات تنمية �سياحية كمية 

كال�سعيدية مثال، وهي حمطة �ساطئية 

�ساعدة باجلهة ال�رشقية تتوفر على اأزيد 

30 �رشير �سياحي يف فنادق من درجة  من 000 

4 و5 جنوم ومركبات �سكنية فاخرة، وثالث 
مالعب كولف، وميناء ترفيهي، وحامات، 

ونوادي على ال�ساطئ، ومطاعم، وحانات. 

وال�سكل متعدد املراكز مييز فجيج عن باقي 

الواحات الأخرى املغربية )التي تنمو عموما 

على منوذج خطي( وي�سلح لإن�ساء اأقطاب 

خمتلفة للتنمية. ومن جهة اأخرى، فاإن تدخالت 

�سغرية لإعادة الهيكلة واإعادة العتبار البيئية 

هي مالئمة لو�سط بيئي ه�س للغاية، ي�سكل فيه 

نق�س املوارد املائية، وخطر الت�سحر، ومر�س 

النخيل، اإ�سكاليات جدية بالن�سبة لبقاء الواحة.

وقد ي�ساهم م�رشوع Albergo diffuso اأخريا 

يف حت�سي�س الفاعلني املحليني وحتميلهم 

امل�سوؤولية اأكرث، بت�سبيك املوارد الب�رشية، 

وتعزيز روح النتماء للمجموعة : وهذا النموذج 

بو�سعه اأن يعزز بع�س اأعمال التثمني البيئي 

- فر�سية عر�ست على الإحتاد الأوروبي - 

 Africa ‘70 من طرف املنظمة غري احلكومية

والبلدية - اإعادة ا�ستعمال املياه الو�سخة 

)بف�سل نظام للتنقية الطبيعية( لري باحة 

النخيل اأو اجناز األواح فوتوفلتائية لإنتاج 

الطاقة النظيفة.

1- عر�س يف مناظرة »املعمار واملدن املبنية بالرتاب 
النيئ : �سيانة، مدلول وديكور ح�رشي« نظمت بفجيج 

من 23 اإىل 28 اأبريل 2008 يف اإطار م�رشوع »املعمار 

واملدن املبنية بالرتاب املنظم من طرف جامعة 

كاكلياري )اإيطاليا( ب�رشاكة مع اقليم ب�سكارا، وجامعة 

بلن�سية )ا�سبانيا( واملدر�سة العليا لكالي�سيا )الربتغال(، 

phenomena of emigration and the 
desertification process.

The Albergo diffuso model seems 
more compatible with a type of 
development which is sensitive 
to Figuig’s territorial, environmental 
and human resources; this model 
is an alternative to possible deve-
lopment scenarios of mass tourism 
(such as Saidia emerging Oriental 
resort with over 30,000 tourist 
beds in 4 and 5 star hotels and 
luxurious residential complexes, 
three golf courses, a marina, 
baths, discos on the beach, 
restaurants, bars). 

The polycentric aspect which 
characterizes Figuig also differenti-
ates it from other Moroccan oases 
(which generally develop linearly) 
and lends itself to the creation of 
different development centers; 
additionally, small restructuration 
and environmental rehabilitation 
interventions are adapted to a very 
fragile environmental context. Water 
shortage, risk of desertification, 
palm tree illness are all serious 
problems for oasis life.

The Albergo diffuso project would 
help educate and further empower 
local stakeholders, by networking 
human resources and strengthe-
ning the spirit of belonging to a 
community: this model could also 
reinforce certain environmental 
enhancement actions - hypothesis 
submitted to the EU by the NGO 
Africa ‘70 and the municipality - of 
reuse of dirty water (thanks to a 
phytopurification system) to irrigate 
the palm grove or the creation of 
photovoltaïc panels for the produc-
tion of clean energy.

1- Communication  at the symposium « 
Architecture et villes bâties en terre crue : 
conservation, signification et décor urbain »
held in Figuig from April 23 to 28, 2006 as 
part of the project:« Architecture et villes 
bâties en terre crue : conservation, signifi-
cation et décor urbain », organized by the 
University of Cagliari in partnership with 
the province of Pescara, the University of 

�ل�صكل متعدد 

�ملر�كز مييز فجيج 

عن �لو�حات �ملغربية 

�لأخرى وي�صلح 

لإن�صاء �أقطاب 

تنموية خمتلفة.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص150

G
iu

se
pp

in
a 

D
e 

G
Io

va
nn

i

The dome 
of the restored 
church, the seat 
of the Office 
of Cultural 
Promotion Figuig, 
NGOs Africa ‘70

قبب 

الكني�سة 

املرممة، 

مقر مكتب 

الإنعا�س الثقايف

 لفجيج، 

Africa ‘70 منظمة

Valencia - Estudi General (Spain), l’Escola 
Superior Gallaecia (Portugal), the national 
Association Città della Terra Cruda (Italy), 
the Sardinia region; project supported 
with the European Union, Culture 2000 
Programme.
2 - The “Albergo diffuso” model of hospi-
tality was developed by Giancarlo Dall’Ara, 
professor of marketing applied to tourism; 
it was first implemented in the valley of 
Carnia (Friuli Venezia Giulia), following 
the earthquake of May 6th, 1976 and the 
need to enhance buildings as part of the 
restructuration. The first document where 
the term “Albergo diffuso” was used is 
the text for the pilot project of Comeglians 
(Borgo Maranzanis) in 1982. The first partial 
experiments of Albergo diffuso emerged 
in 1994 in Sauris, then spread to other 
regions of Italy (in Bosa in Sardinia in 1995 
then in Alberobello in Puglia). Today, there 
are Alberghi diffusi in many regions of the 
peninsula. Friuli Venezia Giulia is where 
they are most diffused (12 at the end of 
2009, 11 of which in the form of coope-
ratives). For more information, visit www.
alberodiffuso.com
3- For example, in the case of the city 
of Sutrio, the Albergo diffuso is the main 
hospitality structure of the commune of the 
valley of Carnia, and thanks to a network 
of agreements, it also plays the role of 
Tourism office and information center for all 
the restaurants and shops in the village.

واجلمعية الوطنية ملدينة الرتاب النيئ )ايطاليا( منطقة 

�رشدينيا، م�رشوع منجز بدعم من الحتاد الأوروبي، 

برنامج ثقافة 2000.

 Albergo diffuso 2- مت اإعداد منوذج ال�ستقبال
من طرف اأ�ستاذ ال�سواقية املطبقة على ال�سياحة، 

جيانكارلو دال اأرا. وقد اقرتح تطبيقها لأول مرة 

يف وادي كارنيا )فريول - فيني�سي - جوليان( 

بعد زلزال 6 ماي 1976 و�رشورة تثمني البنايات 

موازاة مع اإعادة هيكلتها. وقد كانت اأول وثيقة حتمل 

عبارة Albergo diffuso هي ن�س امل�رشوع النموذج 

لـ )Comeglians )Borgo Maranzanis �سنة 1982. 

وعرفت التجارب الأوىل اجلزئية النور �سنة 1994 

  Bosa لتنت�رش مبناطق ايطالية اأخرى بـ ،Sauris بـ

ب�رشدينيا  �سنة 1995، ثم Alberobello يف منطقة 

 Albergo diffuso وهناك اليوم عدة .Les Pouilles
يف عدة مناطق من �سبه اجلزيرة. وفريول – فيني�سيا 

- جوليان هي املنطقة  التي تعرف اأكرب انت�سار لهذا 

النموذج  )12 عند نهاية 2009، منها 11 على �سكل 

تعاونيات(.  للمزيد من املعلومات، الرجوع اإىل موقع 

 http://www.albergodiffuso.com
3-مثال، يف حالة مدينة �سوتريو )Sutrio(، فاإن 

الـ Albergo diffuso هو اأهم بنية ا�ستقبال جلماعة 

وادي كرنيا و، بف�سل �سبكة من التفاقيات، فهي تلعب 

اأي�سا دور مكتب ال�سياحة ومركز لالإخبار لكل مطاعم 

ومتاجر القرية.
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اإعــادة العــتــبــار 

للـقــ�سـور واإعــادة ا�ســتــعــمــال 

التــــــراث 

املـعمــــــاري

T

Giancarlo 
LAORenzA
Architect

Emblematic tower, 
Ajdir plaza

برج رمزي 

ب�ساحة اأجدير

The Presaharan territories are 
characterized by the presence of 
extraordinary historical, cultural and 
environmental heritage. It is neces-
sary to create around it a common 

To
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Rehabilitation
of the ksour and reuse of

architectural 
heritage

وحدها �ل�صتعمالت �جلديدة 

�ملتطابقة مع �مل�رشوع 

�حل�رشي، تعطي مدلول 

لإعادة �لعتبار : مقاربة 

�صمولية. نقطة �لنطالق، فهم 

ملاذ� وكيف بنيت فجيج. 

نقطة �لو�صول، �إعادة �ن�صاء 

�مل�صتقبل باملدينة �لو�حة.

تت�سف املجالت الرتابية ملا قبل ال�سحراء 

بالتواجد املنت�رش لرتاث تاريخي وثقايف 

وبيئي رائع. ومن ال�رشوري اأن نخلق 

حوله معرفة م�سرتكة ومنوذجا اقت�ساديا 

واجتماعيا متقا�سما للتنمية، مرتكز 

على اآليات مع �سمان املحافظة والتدبري 

الناجحني.

»ور�ء �لأنهر �ل�صتة و�صال�صل �جلبال، 

تظهر زور�، �ملدينة �لتي ل ميكن �أن ين�صاها 

من ر�آها مرة و�حدة. لي�صت لأنها ترتك 

كمدن �أخرى �صهرية، ذكرى ل نظري لها،

لكن لكونها تبقى يف �لذ�كرة مكانا بعد مكان، 

يف تتابع �أزقتها، ومنازلها على �متد�د �لطريق، 

و�أبو�ب ونو�فذ �ملنازل، ولو �أنها ل ُتظهر 

�أي جمال �أو نذرة متميزين. �رشها يكمن 

يف �لطريقة �لتي ت�رشي فيها �لطريق 

على �أ�صكال متتابعة كتوليفة مو�صيقية، 

حيث يتعذر تغيري �أو حتويل �أية عالمة )...( 

ولكن بدون فائدة، بد�أت �أ�صافر لزيارة �ملدينة، 

�لتي ��صطرت �أن تبقى بدون حركة 

وعلى حالها لكي نتذكرها �أكرث، روز� تكتئب، 

وتندثر ثم �ختفت.

)1(
لقد ن�صيتها �لأر�س«.

جيانكارلو 

لورنزا 

مهند�س معماري
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knowledge and shared economic 
and social development model, 
based on tools and guaranteeing 
conservation and effective mana-
gement.
“Beyond the six rivers and three 
mountain ranges emerges Zora, 
a city that cannot be forgotten by 
any who have seen it. It is not that 
it leaves the memory of an unusual 
image like so many other memo-
rable cities. Zora has the property 
of remaining in one’s mind, each 
place, in its series of streets, the 
homes along the streets, the doors 
and windows of the homes, even if 
it is not unusually beautiful nor rare. 
Its secret is in the way the street 
runs along figures that follow each 
other like sheet music, where not 
a single note can be changed nor 
moved. [...] But it is for naught that 
I traveled to visit the city: forced to 
remain stationary and unchanging 
for people to better remember 
it, Zora languished, came apart 
and disappeared. The world had 
forgotten it.”(1)

Through this approach and 
within the framework of a broader 
and more complex study of the 

من هذا املنطق ويف اإطار درا�سة اأو�سع واأكرث 

تعقيدا لواحات ما قبل ال�سحراء، ت�سكل اإعادة 

العتبار للرتاث املبني اإ�سرتاتيجية ل منا�س 

منها من اأجل تنمية م�ستدامة للمجال الرتابي. 

ومعرفة التقاليد وطرق البناء ت�سكل من ناحية 

اأخرى، مدخال اأ�سا�سيا للتدخل يف الن�سيج 

احل�رشي. كما اأن ا�ستعادة اإطار معرفة 

م�سل�سل الن�ساأة يف مرحلة منوه التاريخي، 

ي�سمح، بالفعل، من ك�سف الثوابت النوعية 

وخا�سيات ال�ستمرارية، وكذا توا�سل ا�ستعمال 

الرتاث املبني وبنيات ال�سكن املقابلة اخلا�سة 

بهذه املنطقة الثقافية. 

فالبنية والتنمية التاريخيتني تلتقيان اإذا 

يف اإعادة بناء امل�سارات النوعية، با�سرتاك 

خمتلف امل�ستويات : من الهند�سة البنائية 

اإىل احل�رشية والرتابية.

اإن اإعادة العتبار للق�سور، مبعناها الأو�سع، 

يفر�س اأي�سا اعتبار جودة احلياة احل�رشية 

وكذا توفري »خدمات متقدمة« من اأجل التنمية. 

�إن معرفة تقاليد 

و�أ�صكال �لبناء 

ت�صكل مقدمة �أولية 

�أ�صا�صية للتدخل 

يف �لن�صيج 

�حل�رشي.
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Ongoing 
rehabilitation

اإعادة اعتبار 

قيد الجناز

وهذا الهدف ال�سرتاتيجي يهدف اإىل تقلي�س 

ظواهر التدهورات البيئية املادية وظواهر 

التهمي�س الجتماعي، ورفع اجلودة احل�رشية، 

ك�رشط �رشوري لإنعا�س التنمية القت�سادية 

والجتماعية، »املتوقفة« ب�سبب التحولت 

ال�سو�سيو اقت�سادية اجلارية.

موازاة مع ذلك، يجب حتديد اإ�سرتاتيجية تنموية 

ملنظومة الواحات، التي تعترب هيكال ح�رشيا 

حقيقيا للرتاب ما قبل ال�سحراوي، باإقامة 

بنية �سبكية تتحرك داخلها املواقع املكلفة 

بتقدمي اخلدمات والفاعلني القت�ساديني 

والجتماعيني.

اإعادة العتبار لن تكون اإذا نهاية يف حد ذاتها 

تقرتح من جديد اإعادة عقيمة للما�سي، الذي 

بالرغم من طابعه املتميز، قد ي�سع اإ�سكاليات 

جدية حول اإمكانية اأن ي�سبح موردا، يف غياب 

حل للت�سيري واملحافظة اأو لال�ستعمال املن�سجم. 

لذا ينبغي البحث عن حل، يعطي الأ�سبقية، 

يف اأفق اإعادة العتبار للكتل املعمارية، للعمل 

يف جمال حتويل، واإعادة توظيف البنايات 

داخل ن�سيج ح�رشي متما�سك ومدعم.

اإن مو�سوع اإعادة العتبار للق�سور ل ينبغي 

اأن ي�ستغني عن معرفة القيم التي ميكن اأن 

ن�ستخل�سها من امل�سار النوعي، يف اإ�ستمراريته، 

واملبنية على ما �سيوؤول اإليه هذا النوع من 

البناء، ومن التحول التدريجي لـ »مفهوم البيت« 

عرب الزمن. معرفة ينبغي اأن حت�سل �سواء يف 

قطاع البناء اجلديد، كخال�سة للتجربة ال�سابقة، 

اأو يف حتويل البناء املوجود بتحديثه ح�سب 

»مفهوم بيت« جديد، بتدخالت حمدودة قدر 

.
)2(

الإمكان

وب�سكل مقت�سب، ُتظهر التواجدات النوعية 

الرئي�سية داخل الق�سور، باأن الأ�سكال التالية 

تتعاي�س بها حاليا :

• املنزل بفناء ابتدائي، بالأ�سكال املختلفة 
التي مينحها النموذج املثايل وتغرياته املتعلقة 

بالفناء، من حيث التفككات وامل�ساحات ؛ 

Presaharan oases, the possible 
rehabilitation of buildings is an 
indispensable strategy for a sustai-
nable development of the territory. 
Knowledge of tradition and modes 
of construction is a fundamental 
prerequisite for any intervention on 
the urban structures. The restitution 
of a framework of knowledge of for-
mation processes and their phases 
of historical development indeed 
allows for the typological constants, 
the permanent natures as well as 
the continuing use of buildings and 
corresponding living structures 
proper to this cultural area.
Structure and historical develop-
ment thus converge in the recons-
truction of typological processes, 
by associating various scales: from 
the architectural-constructive to the 
urban and territorial.

The rehabilitation of the ksour, as 
accepted by most, also requires 
the consideration of the quality of 
urban life and the equipment of 
“modern services” for develop-
ment. The goals of this strategic 
objective is to reduce the pheno-
mena of physical environmental 
degradation and the phenomena 
of social marginalization, to im-
prove urban quality, as a necessary 
condition to relaunch economic 
and social development, currently 
on hold due to ongoing socio-eco-
nomic changes.
Concurrently, a development 
strategy must be developed for the 
oasis system, veritable urban fra-
mework of the Presaharan territory. 
This strategy must be developed 
by building a network structure of 
sites that act as headquarters for 
service providers and economic 
and social players.

Rehabilitation cannot, therefore, 
be an end in itself, offering, once 
again, a sterile philological recons-
titution of the past which, while 
remarkable, would pose serious 
problems in terms of constituting a 
resource, in the absence of a ma-
nagement solution, conservation 
or coherent use. This is why it is 
important to find a solution where, 
in planning the rehabilitation of 
architectural volumes, the prevai-

ل ميكن لإعادة 

�لعتبار �أن تكون 

نهاية يف حد ذ�تها 

تقرتح من جديد 

�إعادة ت�صكيل عقيم 

للما�صي.
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ling action will be transformation, 
hybridization, and refunctionaliza-
tion of buildings within the urban 
framework.
The topic of rehabilitation of ksour 
cannot overlook a knowledge of 
values which can be deduced 
from the typological process as a 
continuum, based on “becoming” 
of the type of building, the gradual 
change of the “house concept” 
over time, knowledge which must 
operate both in the sector of new 
construction, as a synthesis of 
previous experience, and in the 
transformation of existing buildings 
by updating them according to a 
new “house concept” with the least 
number of interventions possible(2).
Reviewed in a summary table, the 
main typological presences inside 
the ksour show that the following 
forms of diversification currently 
coexist:

• the basic courtyard house, in 
its different forms given by the 
archetypical model and its varia-

• التحولت الأقرب زمنيا بفناءات متعددة )بعد 
اإ�سافة املنازل الوحيدة الأ�رشة( التي ل مت�س 

النظام املهيمن.

ومن جانب اآخر، وباإلقاء نظرة �سمولية على 

املدينة الواحة، فاإن الختالف العميق للن�سيج 

الطبقي واملتما�سك للق�سور مقارنة مع ن�سيج 

المتدادات باخلارج، يبدو وا�سحا. ويتعلق 

الأمر، بالن�سبة لهذا الأخري، بتجمع خمطط 

من البنايات كانت مو�سوع ت�سور، بينما 

الأول مكون من اأج�سام ح�رشية، يتوفر كل 

واحد منها على مراحل منو خا�سة به وحتول 

تدريجي : ن�سيج اإذا م�سنف حقا، ثمرة ن�ساط 

بناء دام قرونا وافرت�س »حياة املبني« اجلارية 

ب�سكل م�ستقل من طرف مقيمني عديدين. لذا، 

فاإنه ي�سكل اليوم �سهادة و�سعارا لثقافة حملية 

يف البناء، حتمل يف ذاتها »اإ�سارات« حتول 

متوا�سل، مع تهجينات تدريجية تطابق كل 

حلظة تاريخية مدنية عا�سها املكان وال�سكان.
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Colonization by 
isolated houses, 
an “imported” 
genre

اإحتالل بوا�سطة 

منازل منعزلة، 

من النوع 

»امل�ستورد« 

خارج الق�سور، فاإن »الت�ساميم« و»امل�ساريع« 

فر�ست على امل�ستعملني نوعا من احل�رشة: 

جتهيز لإطار حياتهم املدنية مرتبط باأ�سكال 

ثقافية وتكنولوجية بنائية غريبة عن املحيط، 

»م�ستوردة«، ومفرو�سة تبعا للم�سالح 

ال�سيقة، املوؤثرة يف الغالب، لل�سناعة امل�سماة 

»باملواد املبتكرة اأو املجددة«، التي تبحث 

دوما عن اأ�سواق، ولها »خربة« باحلياة اليومية 

للم�ستعملني.

يف هذا التحليل املقت�سب، جند التعار�س القدمي، 

املميز للمدن املتو�سطية، بني املركز قدمي 

التكوين، املبني ذاتيا، و«مدينة امل�ستعملني«، 

 للت�ساميم وامل�ساريع، 
)3(

و«املدينة املفرو�سة«

والتي تعترب اأكرث مالئمة للمتطلبات اجلديدة، 

ال�ساغطة، للحياة الع�رشية.

ُتظهر مدينة فجيج بو�سوح هذا التعار�س لأنه، 

اإىل جانب التنوع بني النواة الأقدم والق�سور، 

التي اأقيمت على هوام�س باحة النخيل، 

واملوحدة بوا�سطة نف�س القالب النوعي للدار 

بفناء، القدمية، واملوؤكدة بقرون من التحولت، 

ي�ساف »الحتالل« بوا�سطة اأ�سناف »دور 

منعزلة« م�ستوردة، كما لو اأن ثقافة البناء 

املحلية قد األغيت وكما لو اأن جمتمع ذي جدور 

قدمية اأ�سبح فجاأة بحاجة لأن يتعلم جمددا 

كيف يبني اإطار حياته عند م�سادر اأخرى، 

بعيدة وغريبة. ومن هذه الزاوية، فاإن اإعادة 

العتبار  للق�سور ينبغي اأن ت�سمل جانبني 

اأ�سا�سيني عليهما اأن يلتقيا يف توظيف 

ع�سوي على �سكل »ت�سميم« و»م�رشوع« 

يعاد خلقه بالن�سبة للمكان ويكون خمتلفا 

مع ت�ساميم وم�ساريع البناء الأجنبية 

لـ »املدينة املفرو�سة«.

فمن جهة، توجد م�ساألة اإعادة ال�ستعمال 

»ال�سحيح« للرتاث املعماري، ومن جهة اأخرى، 

هناك م�ساألة امل�ساطر الأكرث مالئمة لإعادة 

توظيف املنظومة احل�رشية، عرب و�سع »اأن�سجة 

تلحيم«، مثال، ت�سكل �سلة و�سل بني الق�سور 

tions, in terms of dislocations and 
dimensions of the courtyard;
• the more recent mutations as 
multiple courtyards (after addition of 
single family houses), which do not 
change the dominant dimension 
system from a static perspective.

In addition, with a comprehensive 
look at the oasis town of Figuig, the 
profound difference between the 
stratified and compact structure of 
the ksour and that of the extensions 
built on the outside is obvious. The 
latter is a planned aggregate of 
buildings which were specifically 
designed, whereas the former is 
made up of urban bodies, each 
with its own phases of progressive 
growth and change: a truly strati-
fied fabric, the result of construction 
activities over centuries and a 
“building life” carried out indepen-
dently by countless occupants. 
This is why today it bears testimony 
and represents a symbol of the 
indigenous culture of construction, 
bearing “signs” of continuous 
change, with progressive hybri-
dations corresponding to each 
historical-civil moment experienced 
by the place and its inhabitants.

Outside the ksour, the “plans” and 
“projects”have imposed users a 
sort of contrition, the equipment 
of their living environment tied 
to forms of culture and building 
technologies foreign to the context, 
“imported”, mandated by small, 
often influential interests of the 
“new materials” industry, always 
seeking new markets, who are 
“experienced” in the area of users’ 
daily lives.
This brief analysis finds the secular 
opposition, typical of mediterra-
nean cities, between the old style 
self-constructed center, “the city of 
cityfolk” and the “imposed city”(3) of 
plans and projects, deemed more 
adapted to new pressing require-
ments of contemporary life.

The city of Figuig clearly shows this 
opposition because, to the diversity 
between the most ancient core and 
the ksour, born on the fringes of the 
palm grove, united by the same 
topological matrix of the courtyard 

�لتعار�س �لقدمي 

بني �ملركز، 

ذو �لن�صاأة �لقدمية، 

�ملبني ذ�تيا، 

و »مدينة �مل�صتعملني«، 

و »�ملدينة �ملفرو�صة«،

 للت�صاميم و�مل�صاريع.
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روؤية منظورية 

داخل الن�سيج 

القدمي

house, already old and confirmed 
by centuries of transformations, 
is added “the colonization” by 
imported “single house” types, as 
if indigenous building culture had 
been cancelled and a society with 
secular roots had suddenly felt the 
need to re-learn how to build its 
living space from other sources, 
distant and foreign. From this 
perspective, rehabilitating the ksour 
must include two fundamental 
aspects which must join together 
to form an organic “plan” and 
“project” tool, reinvented for the 
location and totally different from 
foreign building plans and projects 
of the “imposed city”.
On one hand the issue of a “cor-
rect” reuse of the architectural heri-
tage; on the other, that of the most 
adapted procedures to refunctio-
nalize the urban system through, 
among others, the implementation 
of “bonding materials”forming a 
link between the ksour and the 
imposed urban extensions. The 
former should be easier to discuss, 
if the right question is correctly 
asked.

A crucial prerequisite is the identifi-
cation, in a long history of changes 
in type and material, of “absolute 
limits” characteristic of each type 
of historical structure, as well as 
defining possible interventions, 
from simple maintenance to the 
more complex “restructuring of the 
building”.
In fact, for an actual study, the pos-
sibility of doing only maintenance 
is limited to a few particular cases. 
However, again for the purposes of 
studies, it is imperative to consider 
the need for intervention, according 
to the different levels of degrada-
tion, and to adapt the typology of 
the courtyard building to current re-
quirements and standards of living 
(added to the reuse approach, 
with a substantial modification of 
the original use). This leads to a 
new design of the organization and 
distribution of spaces and the arti-
culation of traditional type buildings.

It therefore seems more appro-
priate to use a new interpretation 
of the concept of «conservation», 

والتو�سعات احل�رشية املفرو�سة. ويبدو 

بالإمكان التطرق للم�ساألة الأوىل ب�سكل اأي�رش

 لو مت بالطبع طرحها ب�سورة �سحيحة.

واملنطلق الأويل احلا�سم هو الك�سف، �سمن 

التاريخ الطويل لتحولت ال�سنف والن�سيج، 

لـ »احلدود امل�ستحيل عبورها« املميزة لكل نوع 

ولكل ن�سيج تاريخي، وكذا حتديد التدخالت 

املمكنة التي تبداأ من ال�سيانة الب�سيطة اإىل 

»اإعادة هيكلة املبنى«، والتي تكون اأكرث تعقيدا.

ويف حالة اجناز درا�سة، فاإن اإمكانية القيام 

فقط بتدخالت لل�سيانة هي، يف الواقع، تقت�رش 

على حالت خا�سة. وينبغي يف املقابل، 

بالن�سبة للدرا�سات دائما، اعتبار �رشورة 

التدخل، ح�سب خمتلف م�ستويات التدهور، 

وتكييف �سنف البناية بفناء مع متطلبات 

ومقايي�س امل�ساكن احلالية )ال�سيء الذي ي�ساف 

اإىل مقاربة اإعادة ال�ستعمال، مع تغيري جوهري 

لال�ستعمال املقرر(. وهذا يوؤدي اإىل ت�سور جديد 

لتنظيم توزيع الف�ساءات ولرتباط البنايات 

التقليدية.

ويبدو بالتايل منا�سبا اأكرث اللجوء اإىل تف�سري 

جديد ملفهوم »املحافظة«، حيث اأن هذه 

املحافظة ل ميكن اأن متتد اإىل كل �سيء، لأنه : 

»�أنا ميكنني �أن �حتفظ بكل �صيء، لكن ل ميكنني 

بالتاأكيد �أن �أتذكر كل �صيء، ل�صبب �أ�صا�صي 

منطقي: هو �أن �لذ�كرة هي ق�صد �أو نية... لكن 

هذه �لنية �أو �لق�صد هي تناق�س : فع�رشنا 

بالفعل، �لذي يريد �أن يتذكر كل �صيء، هو �لذي 

يدمر كل �صيء. لذ� فاإن �لن�صيان قوة خالقة 

كبرية، لأنها ت�صمح للذ�كرة باأن تكون لها نية 

)4(
�أو ق�صد«.

لذا، من ال�رشوري، على امل�ستوى العملياتي، 

حتديد هذا ال�سنف من التدخل »كتهيئة 

مفهوماتية مبنهجية خالقة تتبع كمرجع 

�إكر�هي »�لثو�بت«، �ملميزة لل�صنف، مع �عتبار 

�أنه  بالتدخل على �لرت�ث �ملبني، ل ميكن ترميم 

و�صعيـة �صـبـق �أن كـانـت، و�ألغـيـت وت�صـررت 

منطلق �أويل 

حا�صم هو �لتعرف، 

�صمن �لتاريخ 

�لطويل للتحولت 

من حيث �ل�صنف 

و�لن�صيج، على 

»�حلدود �لتي 

ل ميكن جتاوزها« 

و�ملميزة لكل نوع 

ولكل ن�صيج  تاريخي.
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Traditional street, 
non covered

زقاق تقليدي 

مك�سوف

بعد ذلك، ولكن حتديد ت�صكل حايل ممكن، يرت�صخ 

يف �ملرحلة �لتاريخية �حلالية ويف �لق�صايا 

�لتي ُتطرح فيها، وذلك ب�صكل متنا�صب مع قو�عد 

ن�صيج و�صنف من �لأبنية، �لتي هي بطبيعتها 

و�أ�صلها، يف تطور ت�صكلي م�صتمر. ول ي�صمح 

�حرت�م هذه �لقو�عد باعتبار �لرت�ث �ملبني 

�ملوجود كمجموعة من �لأغلفة �جلدر�نية �لقابلة 

للمالأ، لكن َيفر�س بحثا متاأنيا حول �إمكانية 

تكييفها مع »تنظيم« د�خلي جديد مقبول، 

مالئم للبنية �ملعنية. وميكن، لهذ� �ل�صبب، لبحث 

من هذ� �لنوع، �أن يوؤدي �أي�صا �إىل �ختيار�ت 

»تر�جعية« للبناء �أو، بالعك�س، �إىل �ختيار�ت 

للحد من �لتطور�ت �حلجمية، تتنا�صب مع قو�عد 

�لنمو و�إذ� من �لنوع غري �حل�صوي، هذه �لقو�عد 

�لتي متكن من تكييف وحد�ت �لن�صيج �ملبني 

مع �خلا�صيات �ملطلوبة يف جمال �خلدمات، 

دون �لك�صمات »�خلفية« لإعادة �عتبار مزيفة 

.
)5(

»و�جهية«

اإ�سافة اإىل املحافظة يف ال�سكل الذي ذكرناه، 

�ستتمثل درجة اإ�سافية للتدخل يف الدرا�سة 

املحتملة ل�ستبدال املبني. فمن اأجل احلفاظ 

على الن�سيج، فاإن تدخالت ال�ستبدال  قد تكون 

يف �سورة هدم و/اأو اإعادة بناء وحدات كاملة، 

اأ�سبحت خرابا وم�ستقلة وظيفيا، يف اإطار 

اإكراهات ت�سعها من البداية اإعادة التاأهيل 

احل�رشي. و�سوف نختار كمبداأ توجيهي، لي�س 

�سورة ما كان يوجد �سابقا، ولكن اخلا�سيات 

الأ�سا�سية لل�سنف، التي اأعيد تف�سريها اأو فهمها 

لكي تتما�سى مع املقايي�س واملتطلبات احلالية 

لل�سكن. و�سرنف�س العمليات املقلدة، بت�سجيع 

م�ساريع املعمار احلديث الذي قد ي�ستوجب 

اأي�سا ا�ستعمال تكنولوجيات بناء غري تقليدي. 

فالتدخالت البديلة ينبغي بالتايل اأن تندرج 

�سمن التطور التاريخي لهذه الأن�سجة 

ولي�س كحالت اإن�ساءات غريبة قد ت�سكل تق�سفا. 

ول ميكن لأي م�رشوع جيد لإعادة ال�ستعمال 

اأن ي�ستغني عن م�ستوى اأكرث تف�سيال، والذي 

ينبغي اعتباره ل كلحظة اإعداد م�ستقل 

where it can not be extended to 
everything because: “I can keep 
everything, but surely I can not 
remember everything for a funda-
mental, logical reason: memory 
is an intention...but it is a paradox: 
it is indeed our era, which seeks 
to remember everything, which 
destroys everything. This is why 
oblivion is a great creative force, 
and it allows memory to have a 
purpose”.(4)

It is thus necessary to define, at 
the operational level, a category for 
intervention “as a conceptual arran-
gement of creative methodology, 
with the characteristic “constants” 
acting as binding references, 
while keeping in mind that acting 
on heritage buildings is not to 
restore a preexisting condition, 
since then negated or altered, but 
to determine a possible present 
day configuration, anchored in the 
current historical phase and the 
surrounding issues, and thus, in a 
manner compatible with the rules 
of a structure and a type of building 
which are, by their nature and 
origin, in continuous morphological 
evolution. Respecting this rules 
does not allow for the considera-
tion of the heritage buildings as 
a set of walled containers to be 
filled, but rather requires attentive 
research around their adaptability 
to a pertinent new internal “installa-
tion”, congruent to the structure in 
question. Such research can, for 
this reason, also lead to choosing 
a building “regression” or, on the 
other hand, to choices limiting 
growth in volume compatible with 
growth tendencies and, as such, of 
a superfluous nature, which allow 
for the adaptation of constructed 
units with required characteristics 
in terms of performance, without 
the “invisible” traumas of a false, 
“facade” rehabilitation.(5)

In addition to conservation as 
understood here, an additional 
degree of intervention will involve a 
study on the eventual substitution 
of buildings. In order to preserve 
the structure, substitution interven-
tions can take place in the form of 
demolition and/or reconstruction 

�لتدخالت �لبديلة 

ينبغي �ن تندرج 

�صمن �لتطور 

�لتاريخي لالأن�صجة 

ولي�س كحالت 

�إن�صاء�ت غريبة 

قد ت�صكل تق�صفا.
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of entire units, now in ruins and 
functionally independent, however 
within the framework of constraints 
laid out from the onset by the urban 
rehabilitation. 
The guiding principle will not be the 
image of what existed previously, 
but the fundamental characteristics 
of the genre, reinterpreted in order 
to adapt to current lodging stan-
dards and expectations. Mimetic 
or philological operations will be 
rejected in favour of contemporary 
architecture projects that could also 
include the use of non traditional 
construction technologies. Substi-
tution interventions must therefore 
be integrated into the historical 
development of these structures 
and not as foreign implementa-
tions which would break from it. A 
good project for reuse obviously 
cannot omit a more detailed level, 
which must be understood not 
as an autonomous and separate 
elaboration but as a necessary 
and natural course, following more 
general reflections at the scale of 

ومنف�سل، بل ك�سريورة �رشورية، وطبيعية 

وتاأتي تبعا لتفكري اأكرث �سمولية على م�ستوى 

ال�سكن.

ومثل هذا التف�سيل لإعادة ال�ستعمال ي�سمل 

كل اخلدمات التي تقدمها الكيانات 

املعمارية – �سواء من زاوية بنيوية اأو من 

الناحية احلرارية – وب�سكل اأعم، من املنظور 

املادي–ال�سحي، الذي ت�سكل فيه مواد البناء، 

وا�ستعمالها، واأحجامها، واملنيخات التي 

تتبعها، جمموعة �رشوط مرتبطة ب�سكل وثيق.

ا�ستعمال الرتاب النيئ كمادة للبناء، وقالب بناء 

متعامد اأ�سا�سا، وترابطها، على �سكل فناء مقفل، 

كعن�رش اأ�سا�سي للتوزيع، والإ�ساءة، والتهوية، 

والروقة، وعدد الطوابق املحدود والتما�سك 

املرتفع، ت�سكل بالفعل، ثوابت املنزل بفناء 

للواحة. واإعادة ا�ستعمالها يتطلب تفكريا 

متاأنيا حول اختيار تكنولوجيا التدخل 

جمموعة من 

�لظروف �ملرتبطة 

ب�صكل وثيق و�لتي 

تتطلب طبعا مقاربة 

كلية، بتف�صري �ملدلول 

�لعميق »للمحافظة«.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة
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still in use 
and well 
maintained

طرق مازالت 

�ساحلة لال�ستعمال 

حمتفظ بها على 

حالتها الأ�سلية

الأكرث مالئمة وو�سع ت�سورات مرتبطة 

بـ »فقر« البنيات، وال�سكاليات التي تطرحها 

مناذج جامدة ب�سيطة، ومبو�سوع، غري ثانوي، 

متعلق بالظروف املناخية اخلا�سة بالو�سط. 

وب�سكل ملمو�س، هذا يعني اإتباع مناهج 

ل تف�سد التوازن البنيوي الدقيق كما قد يح�سل 

بال�سترياد »ال�سهل« لتكنولوجيات »قوية« 

قد تغري ال�سالبة وتوزيع الوزن والت�رشفات 

احلرارية لكتل البناء، يف حني اأن هذه الكتل 

هي نتيجة جمموعة من العوامل البيومناخية 

للتكيف مع و�سط بيئي مميز.

من جانب اآخر، فاإن اإعادة العتبار ل ينبغي 

اأن تق�سد البعد »الأركيولوجي« لرتميم 

ما هو موجود، بل و�سع م�سل�سل يقرتح، بنف�س 

قواعد ن�ساأة ومنو ن�سيج الواحة، اإعادة توظيف 

ح�رشي بروؤية اإ�سرتاتيجية اأو�سع لدور الواحة 

داخل املنظومة الرتابية، من اأجل توفري خدمات 

جديدة �رشورية ملجتمع يف حتول. واملحافظة 

على متا�سك الن�سيج املبني املوؤ�َس�س على ترابط 

الوحدات املتوفرة على فناء، وتكرار »اخلطوة« 

البنيوية، املرتبطة، كما راأينا، بـ »فقر« املواد 

امل�ستعملة، واحرتام منظومات التوزيع 

)مداخل، �سالليم داخلية، اأروقة(، كمر�ِسحات 

بني الف�ساء اخلا�س لل�سكن والف�ساء 

اجلماعي لل�سارع، وهي �رشوط اإعادة 

اعتبار ح�رشي جيد.

ب�سبب هذا املنطلق الأويل، فاإن �رشورة 

»تكييف« الن�سيج التاريخي مع املتطلبات 

اجلديدة الناجتة عن تغري ال�رشوط على 

»الهام�س«، ت�ستوجب اإعادة �سياغة العالقات 

بني الق�سور، واملدينة »املفرو�سة« واملنظومة 

الرتابية للواحات، ولكن اأي�سا اأ�ساليب العي�س 

واأ�سناف اخلدمات داخل الق�سور. 

ونرجع باخل�سو�س، اإىل جتمع امل�ساكن 

ح�سب جودة وطلب امل�ستعملني املحتملني 

)الأ�رش التقليدية، الباحثون، ال�سياح، الخ.(، 

واإىل دور الف�ساءات العمومية وف�ساءات الربط، 

the entire living environment. An 
understanding of reuse includes 
the performances of architectural 
bodies - both from the structural 
angle and from the thermal stand-
point - and, more generally, from 
the physical-hygiene viewpoint, in 
which construction materials, their 
use, volume and the microclimates 
that depend on them, make up a 
set of inextricably linked conditions 
which require a holistic approach, 
thus interpreting, at a deep level, 
the term “conservation”.

The use of raw earth as a building 
material, the essentially orthogonal 
matrix of masonry, its articulation 
with an enclosed courtyard as 
main element for distribution, 
lighting and ventilation, the galle-
ries, the limited number of stories 
and the high level of compactness, 
together make up the constants for 
the oasis courtyard house genre. 
Their reuse requires attentive 
reflection on the choice of the most 
appropriate intervention techno-
logy. It requires the development 
of design operations linked to the 
“poverty” of the structures, to the 
problems imposed by simple 
static schemas and to the far 
from secondary issue of climatic 
conditions specific to that particu-
lar environment. Concretely, this 
means adopting methods that 
do not alter the delicate structural 
balance, as would be the case with 
the “easy” importation of “strong” 
technologies that would modify the 
rigidity, the distribution of weight 
and the thermal behaviour of the 
masonry loads, these being the 
result of a set of criteria for biocli-
matic adaptation to a very specific 
environment.

Moreover, the urban rehabilitation 
should not seek the “archeolo-
gical” dimension of “restoration” 
of what currently exists, but rather 
should put in place, via a process 
which offers, with the same rules 
of creation and growth of the 
settlement structure of the oasis, 
an urban refunctionalization in a 
strategic vision of a larger role of 
the oasis at the national level to 
offer new services necessary to a 

�إعادة �ل�صتعمال 

تتطلب تفكري� 

متاأنيا حول �ختيار 

تكنولوجية �لتدخل 

�ملالئمة �أكرث.
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changing society. Conserving the 
compactness of the constructed 
structure founded on the articu-
lation of units with courtyards, 
a repeat of the structural “step” 
related, as we have seen, to the 
“poverty” of the materials used, 
the respect of distribution systems 
(entrances, inner staircases, galle-
ries), as filters between the private 
living space and the street - these 
are the conditions of a good urban 
rehabilitation.

Because of this requirement, the 
need to “adapt” the historical struc-
ture to new expectations brought 
on by changes in conditions on the 
“fringe”, the relationships between 
the ksour, the “imposed” city 
and the territorial system must be 
reformulated, as must the ways of 
living and the typologies inside the 
ksour; referring, in particular, to the 
grouping of homes according to 
quality and the demand of potential 
users (traditional families, resear-
chers, tourists, etc.), to the role 
played by public spaces and to the 
spaces devoted to relations within 
the framework of a city designed 
as an integral part of a territory-
wide system. These interventions 
of refunctionalization are thus not 
limited to the simple replacement 
of buildings, but concern the entire 
urban structure and its inclusion 
in a new development framework, 
compatible with the historicity and 
the settlement values, with a plura-
lity of functions and roles, including 
a residential role.

In any case, it is imperative not 
to overstate the importance of 
cultural and touristic functions, by 
assigning a massive part of the 
historical buildings to hotels (bed & 
breakfast, etc.) and risking perma-
nently changing the urban fabric 
with uncontrolled gentrification and 
approval processes, as has been 
the case elsewhere.
This is why a refunctionalization, 
in the collective sense, of the 
house as an alternative to hotel 
tourism, requires an “adaptation” 
of the homes to create lodging for 
“tourists” in homes poorly suited 
to welcome foreigners, unable to 

بني مدينة م�سممة كجزء ل يتجزاأ من منظومة 

ترابية. ول تقت�رش تدخالت اإعادة التوظيف 

هذه على ا�ستبدال ب�سيط للمبنى، بل تهم البنية 

احل�رشية باأكملها واإدماجها يف اإطار جديد 

للتنمية، يتنا�سب والطابع التاريخي وقيم 

الإن�ساء، مع  تعددية يف الوظائف والأدوار، 

ومنها  دور الإقامة وال�سكن.

يف كل احلالت، ينبغي اأن ل نهتم كثريا 

باإعطاء اأهمية مبالغ فيها للوظائف الثقافية 

وال�سياحية، بتخ�سي�س جزء كبري من الرتاث 

الثقايف املبني، ب�سكل مكثف، للفنادق )�رشير 

ووجبة فطور، الخ(، لأنه قد يت�سبب يف حتويل 

نهائي للن�سيج احل�رشي �سمن م�سل�سل للرتقية 

والت�سديق غري متحكم فيه، كما ح�سل يف 

اأماكن اأخرى.

لذا، فاإن اإعادة التوظيف يف اإطار جماعي 

للمنزل، كبديل ل�سياحة الفنادق، تتطلب 

»تكييفا« للبيوت لت�سهيل �سكن »ال�سياح« 

مبنازل غري مالئمة ل�ستقبال اأجانب 

ل ي�ستطيعون التاأقلم مع عادات يومية بعيدة 

جدا عن ما هو عادي عندهم. فالطابق ال�سفلي، 

املخ�س�س يف ال�سابق للف�ساءات النفعية 

)املخازن، ف�ساءات احليوانات، الخ.(، ميكنه 

اأن ي�سخر مل�ساكن متخ�س�سة، مو�سعا بذلك 

حدود هذا ال�سنف من ال�سكن، لكن مع اعتبار 

اأن الأمر يتعلق بالف�ساءات الوحيدة التي 

بو�سعها ان ت�سبح م�سكونة دون ال�رشر باجل�سم 

املعماري. وي�سبح الفناء بالتايل ف�ساء و�سيطا 

للمخالطة والتعارف.

كما ميكن اإعادة ا�ستعمال الأج�سام املعمارية 

بـ »فناءات متعددة تراتبية« ب�سكل اأكرث 

مالئمة، باإيجاد ا�ستعمال متخ�س�س، كمباين 

خم�س�سة للخدمات، وذلك اعتبارا حلجمها 

وليونتها الكبرية. وب�سكل ملخ�س، ينبغي اإتباع 

اإ�سرتاتيجية لإعادة ال�ستعمال من�سجمة 

مع الأج�سام املعمارية لن�سيج الق�سور، 

مع اإق�ساء التدخل »بقوة« يف اإطار عمليات 

�إعادة توظيف 

�لبيت، كبديل 

ل�صياحة �لفنادق، 

تتطلب »مالئمة« 

للم�صاكن لت�صهيل 

�صكن »�ل�صياح« يف 

منازل ل تتالئم 

جيد� مع ��صتقبال 

�لأجانب.

الـمــنـظـــومــــة احلـ�ســـــريـــة

Old structures 
deteriorating



161 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

To
pi

c

Example of 
a successful 
restoration

مثال 
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ناجح

تتجاوز قدرات كل نوع، لأنه حينئذ �سيتم 

جتاهل م�سل�سل الن�ساأة والتطور لفائدة اإعادة 

ا�ستعمال نظري »للمحافظة على ما وجدناه« 

اأو»للم�سهد احل�رشي«، املالئم للقيمة الثقافية، 

واملادية وكوثيقة تاريخية – مدنية التي 

. واإذا ُفهم الأمر بهذا 
)6(

تفر�س بالعك�س نف�سها

ال�سكل، فاإن اإعادة العتبار احل�رشي هي قبل 

كل �سيء »�سيانة ح�رشية« ل متنع مع ذلك 

تدخالت بديلة، على اأ�سا�س اأن تتم بتوفري 

ثوابت الت�سنيف املحلي.

وميكن لإعادة العتبار احل�رشي يف هذه 

الظروف اأن يعد خيارا »م�ستداما« لإعادة 

الهيكلة التي، عموما، ل حترتم قواعد ن�ساأة 

الن�سيج القائم، لي�س فقط حني ت�ستبدله متاما 

ب�سيء اآخر، يتوفر على خا�سيات ن�ساأة خمتلفة، 

ولكن اأي�سا، مع املحافظة على الرتاث املبني، 

ملا ُتغري جدريا ارتباطه وخا�سياته البنيوية 

ومنظومة التوزيع، والعوائق التي تفر�سها 

ال�سبكة البنيوية، الخ.

من جانب اآخر، ويف اإطار اإعادة العتبار 

احل�رشي، فاإن اإمتام مناطق »الهام�س« 

و»اأن�سجة التلحيم« والف�ساءات غري املبنية 

ولكنها مرتبطة ب�سكل وثيق بالن�سيج املبني 

القائم، ي�سمح بدمج مركب املن�ساآت املوجودة 

مع التنظيم املم�ساحي اجلديد »املفرو�س«، 

والذي يوفر، بف�سل البنايات اجلديدة التي �سوف 

تقام، فر�سة ف�س النزاع بني الأ�سناف املحلية 

»للم�ستعملني« والأ�سناف »املفرو�سة« من 

طرف امل�رشوع. واإىل جانب التدخل على ترابط 

الفناءات، وعلى الن�سيج الرابط، وعلى اجتاه 

البنايات، وعلى املطابقة النوعية واملقيا�سية 

لالأج�سام املعمارية اجلديدة مع الأج�سام 

املوجودة، يجب اأي�سا، وقبل كل �سيء، الرجوع 

اإىل ثقافة البناء التي واجهتها الواحة واأوجدت 

لها حلول منذ قرون، يف اإطار قالب الدار بفناء، 

دون اأن حتتاج اإىل اللجوء اإىل ا�سترياد مناذج 

اأجنبية، مع املحافظة باخل�سو�س على تاأهيل 

التحكم املعماري لداخل اجل�سم املعماري – 

الفناء – امل�سمم كف�ساء »حيوي«.

adapt to daily routines too far re-
moved from their idea of “normal”. 
The ground floor, once assigned 
utility purposes (sheds, spaces for 
animals, etc.) can now be used for 
specialized lodging, thus pushing 
the boundaries of the type of hou-
sing yet bearing in mind, however,  
that they are the only spaces that 
could become inhabitable without 
damaging the architectural body. 
The courtyard becomes an inter-
mediary social space.

Similarly, architectural bodies with 
“multiple, hierarchical courtyards” 
can be reused in a more appro-
priate way by finding a specialized 
use, as service buildings, keeping 
in mind their size and greater 
flexibility.
In short, what is needed is a reuti-
lisation strategy which is coherent 
with the architectural bodies of the 
fabric of the ksour, without “forcing” 
the limits of each type, as doing 
so would then ignore the conser-
vation of the formation process in 
favour of a speculative reuse of 
“conserving what we find” or of 
the “urban scene” compatible with 
cultural, material, and historical civil 
documentation value calling for the 
contrary(6). Thus understood, the 
urban rehabilitation is above all an 
“urban maintenance” which does 
not exclude, all things being equal, 
substitution interventions, as long 
as they are carried out with the 
indigenous typological constants.

Under these conditions, rehabilita-
tion can be held as a “sustainable” 
alternative to urban restructuring 
which generally does not respect 
the processes which formed the 
existing structure, not only when 
it replaces it completely with 
something else, with different 
settlement characteristics, but also 
when, all the while conserving the 
historical building, it modifies its 
rendition and structural charac-
teristics, distribution system and 
organization, obstacles imposed 
by the structural mesh, etc.
In addition, as part of urban 
renewal, the completion of the 
“marginal” zones, of the “bon-
ding fabrics”, or spaces not built 

�إعادة �لعتبار ميكنها 

يف بع�س �حلالت 

�أن تعترب خيار� 

»م�صتد�ما« لإعادة 

�لبنية �لتي ل حترتم، 

عموما، قو�عد تكوين 

�لن�صيج �لقائم.
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on but closely tied to the existing 
constructed structure, allows for the 
integration of the existing settlement 
complex with the new, “imposed” 
planimetric organization which, 
thanks to newly built constructions, 
offer the opportunity of resolving 
the conflict between the indigenous 
“user based” types, and those “im-
posed” by the project. By acting on 
the execution of the courtyards, the 
connecting tissue, the orientation 
of buildings, and on the typological 
and dimensional congruence of 
new architectural bodies with  the 
existing ones, it remains necessary, 
first and foremost, to refer to the 
culture of construction affronted 
and resolved by the oasis for cen-
turies, within the framework of the 
courtyard house matrix, without the 
need to import foreign genres, and 
especially conserving the qualifi-
cation of architectural mastery over 
the inside of architectural body, the 
courtyard, designed as a “vital” 
space.

In this sense, the identification of 
structural specifics of the urban fa-
bric, its formation and development 
procedures, is the necessary link 
between plan and project.
Finally, a deep awareness of the 
value of the ksour is necessary, 
either because of their “essence as 
the ever effective physical expres-
sion of a secular culture”, or as an 
example and guide for operating in 
the “binding fabrics” with the new 
mode of construction.
Their conservation can therefore 
not be stained by financial motiva-
tions which are contingent in any 
case.

On the other hand, without in-
voking history, culture or urban 
quality in an effort to be brief; it is 
easy to see that the consecutive 
costs of giving up the existing 
infrastructural and social capital 
are clearly greater than the costs 
of “conserving” the structure, to be 
carried out with urban maintenance 
operations distributed over time. 
Any economic, social and cultural 
“opportunity” is absent if, instead 
of the rehabilitation and reuse of 
the ksour, actions are planned 

يف هذا الجتاه، فاإن التعرف على املميزات 

البنيوية للن�سيج، وعلى قواعد تكوينه ومنوه، 

مينح الرابط ال�رشوري للعالقة بني الت�سميم 

وامل�رشوع.

يف اخلتام، فاإن وعيا نا�سجا بالقيمة التي 

متثلها الق�سور �رشوري، �سواء من حيث 

»كونها تعبريا ماديا بارزا وناجعا على ثقافة 

تليدة« اأو كمثال ودليل للتدخل يف »اأن�سجة 

التلحيم« بالطريقة اجلديدة للبناء. وبالتايل، 

فاإن املحافظة عليها ل ميكن اأن تكون مو�سوع 

اعتبارات اأو تعليالت مالية، تظل عار�سة 

على كل حال. ويف املقابل، ودون احلديث عن 

التاريخ، والثقافة واجلودة احل�رشية، حتى ل 

نطيل، من ال�سهل اأن نرى باأن التكاليف الناجتة 

عن ال�ستغناء والتخلي على الراأ�سمال البنيوي 

والجتماعي القائمني هي اأعلى بكثري 

من تكاليف »املحافظة« على الن�سيج، 

التي ميكن اجنازها بوا�سطة عمليات �سيانة 

ح�رشية موزعة زمنيا. وكل »فر�سة« 

اقت�سادية، واجتماعية وثقافية، �سوف نفتقدها، 

اإذا، خططنا، عو�س اإعادة العتبار واإعادة 

من �ل�صهل �أن نرى باأن 

�لتكاليف �لناجتة عن 

�لتخلي عن �لر�أ�صمال 

يف جمال �لبنى 

�لأ�صا�صية و�لجتماعية 

هي �أعلى بكثري من 

تكاليف »�ملحافظة« 

على �لن�صيج.
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ا�ستعمال الق�سور، اأعمال ا�ستبدال وتخل

 جذرية على تراثها املبني، وما يليها 

من تدهور تدريجي ومت�سارع للن�سيج القدمي 

املبني، ل�سالح »ال�سكل اجلديد للبناء« 

والذي اقرتح، بطريقة مت�رشعة وبدون انتباه، 

خالل العقود الأخرية. وي�سمن التكامل بني 

التحليل، والت�سميم وامل�رشوع، الذي مييز 

مقاربة متعددة الخت�سا�سات، عرب املراقبة 

املتوا�سلة لالأهداف وللم�سامني اخلا�سة 

ملختلف م�ستويات التدخل. 

ت�سبح مراقبة �ساملة لعمليات اإعادة 

العتبار، وفح�س التكاليف، واملقارنة 

مع اختيارات تكنولوجية ومع التنظيم 

املقاولتي، عنا�رش حا�سمة منذ البداية 

ولي�س كمراحل متتالية لإعداد »لحق«.

واآخر اعتبار، هو التفاق مع املقاولت 

»املعهود لها« بثقافة البناء املحلي. 

هذا التفاق ل ينطلق من اعتبارات املالئمة 

املالية الفورية وغري املميزة، ولكن 

من ت�سور مقاولتي اأكرث تطورا، 

والذي ياأخذ بعني العتبار، يف اإطار اقت�سادي 

اأو�سع، الآفاق احلقيقية التي توفرها اإعادة 

العتبار والإمكانيات التي ي�سمح بها تثمني 

ثقافة البناء. وا�ستعداد العاملني هو يف نهاية 

الأمر تراث �سيكون فقدانه من باب الالم�سوؤولية.

1- كالفينو، املدن اخلفية، مرتجم عن الإيطالية من 
طرف ج. تيبودو، باري�س، �سوي، 1984، ال�سفحتني 

.22-21
 G. Caniggia Analisi tipologica : la corte  -2

 matrice dell’insediamento, in »Recupero
 e riqualificazione urbana nel Programma

 straordinario per Napoli «، F. Ciccone )Dir.(,
.Giuffrè، Milan, 1984

3- ج – كانيدجيا، نف�س املرجع.
4- م. كات�سياري، املحافظة والذاكرة ، انانك، رقم 1، 

.1993
 Metodologie d’intervento per il ،5- كا�سباريني
recupero urbano: il caso della periferia nap -

 letana، in ‘Recupero e riqualificazione urbana
 nel Programma straordinario per Napoli’، F.

.Ciccone )Dir.(، Giuffrè، Milano، 1984
.Cfr. G. Caniggia، op.cit -6

involving the radical replacement 
and abandon of the constructed 
heritage, the consequence of 
which would be a progressive and 
accelerated degradation of the 
ancient structures in favor of the 
“new construction mode” which, in 
a hasty and distracted manner, has 
been proposed in recent decades. 
The synergy between analysis, 
plan and project, characteristic of a 
pluridisciplinary approach, through 
constant control of objectives and 
characteristic content of different 
levels of intervention, guarantee 
overall control over operations for 
rehabilitation. The verification of 
costs, the confrontation with tech-
nological choices and entrepre-
neurial organization, become key 
elements from the start and not as 
successive steps, elaborated “a 
posteriori”.

Last consideration: the agree-
ment with businesses who are 
“trustees” of the local construction 
culture. It does not come from 
considerations of immediate and 
indiscriminate financial opportunity, 
but rather from a more evolved 
entrepreneurial outlook, which, in 
a broader economic framework, 
takes into consideration the notable 
perspectives offered by the rehabi-
litation and the possibilities allowed 
by the enhancement of the culture 
of construction. The availability of 
operators is a heritage that would 
definitely be irresponsible to lose.

1- I. Calvino, Les villes invisibles, translated 
from Italian by J. Thibaudeau, Paris, Seuil, 
1984, p. 21-22.
2- G. Caniggia, Analisi tipologica: la corte 
matrice dell’insediamento, in « Recupero 
e riqualificazione urbana nel Programma 
straordinario per Napoli », F. Ciccone (Dir.), 
Giuffrè, Milan, 1984.
3- G. Caniggia, op. cit.
4- M. Cacciari, Conservazione e memoria, 
in ‘Ananke’, n.1, 1993
5- C. Gasparrini, Metodologie d’inter-
vento per il recupero urbano: il caso 
della periferia napoletana, in ‘Recupero 
e riqualificazione urbana nel Programma 
straordinario per Napoli’, F. Ciccone (Dir.), 
Giuffrè, Milano, 1984.
6- Cfr. G. Caniggia, op.cit.
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The restoration of raw earth 
constructions, ongoing in different 
parts of the world, responds to the 
desire to conserve the memories 
of the physical culture. It is growing 
through the recognition that these 
constructions have “patrimonial” 

Raw earth 

construction and perspectives 

for sustainable 
development

الـبـنـــاء 
بالــتــراب النـيــئ واأفـــاق 

الـتـنمـيــة 

املـ�سـتدامـــــة

�إن �لنقا�س حول ��صتعمال 

�لرت�ب، �صو�ء يف �لبنايات 

�جلديدة �أو للرتميم، مفتوح 

باأوروبا منذ 40 �صنة. 

و�مل�صاكل �ملطروحة هي 

ثقافية �أكرث منها تقنية. 

و�ل�صال�صل متحكم فيها. 

وفجيج ل توفر �إطار� 

للتجارب، بل مكانا 

متميز� لالإجناز.

اإن ترميم البنايات الرتابية، الذي ينفذ 

يف عدة مناطق من العامل، ي�ستجيب للرغبة 

يف املحافظة على ذاكرات الثقافة املادية، 

وينمو بالعرتاف لهذه الأبنية بقيمة تراثية، 

اإ�سوة مبختلف البنايات التاريخية التي 

تعد كمعامل.

من الرتميم اإىل البنايات 

اجلديدة من الرتاب)1(

بالفعل، لقد اأجنزت درا�سات عديدة حول البناء 

بالرتاب النيئ، مع حتليالت تهم التعرف على 

التكنولوجيات املحلية، بغية تكوين اأر�سيفات 

حول هذه التقنيات : وهذه م�ساألة اأ�سا�سية لكل 

تدخل من اأجل ترميم و�سيانة الرتاث املوجود.

اإن ترميم املن�ساآت الرتابية ي�سبح مع ذلك 

�سعب املنال حينما يخرج الرتاث املعني 

من مقيا�س املباين املنعزلة اأو جمموعة بنايات 

من حجم متوا�سع، لَيُهم  اأحياء ح�رشية 

باأكملها. وحتى لو متكنت م�ساريع منوذجية 

من اإثارة اهتمام الباحثني، وال�سغوفني 

و »�سياحة مثفقة«، فاإن املوارد القت�سادية 

�سوف تتوفر ب�سعوبة يف �سياق فقدت فيه البنية 

ماريا كري�ستينا  

فورلين

اأ�ستاذة، 

جامعة كابرييلي

دانونزيو
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value, as do historical buildings 
already considered as monuments.

From Restoration to New Raw 
Earth Construction(1)

In fact, many studies on “raw earth” 
construction have been carried out, 
with analyses touching on knowle-
dge of local technologies, with a 
view of creating archives of these 
techniques. This is a fundamental 
issue for any restoration and main-
tenance intervention on the existing 
heritage.

However, the restoration of earthen 
structures becomes difficult to 
implement when the heritage in 
question is greater than the size 
of a single building or group of 
buildings of smaller size, but rather 
concerns whole urban neighbo-
rhoods. Even if demonstration pilot 
projects manage to capture the at-
tention of researchers, enthusiasts 

الجتماعية فرديتها وا�ستقرارها. وينبغي اإيجاد 

حتفيزات اأخرى وجاذبية، اأول، لكي يعاد اإن�ساء 

وهيكلة الن�سيج الجتماعي بغية احلفاظ على 

ا�ستمرارية املجتمع احل�رشي، ثم، بعد ذلك، 

ال�سماح باإعادة ا�ستعمال فعال )يف ال�سياحة 

مثال( للبنايات التاريخية، التي غالبا ما تكون 

غري كافية للحياة اليومية احلالية.

وينبغي اقرتاح وجتربة منوذج جديد للتنمية 

مبني على »اقت�ساد اأخ�رش«، نابع من درا�سة قد 

يكون منطلقها اإعادة اكت�ساف املزايا املرتبطة 

باملنظومة التي نود ترميمها، حمللة من زاوية 

واقعنا احلايل.

فال�سوؤال املطروح بالتايل هو �سوؤال قابلية 

احلياة مل�سل�سل بناء باملقارنة مع اأ�سكال 

اأخرى مازالت اليوم تو�سف بـ »احلديثة«. اإن 

الأمر يتعلق باعتبار املعنى الأو�سع »للرتاث« 

التاريخي الذي نريد حمايته، انطالقا من البعد 

املعماري اإىل غاية البعد التعمريي وجودة 

�مل�صاألة �ملطروحة 

هي �إذ� م�صاألة 

قابلية م�صل�صل �لبناء 

للحياة باملقارنة 

مع م�صل�صالت �أخرى 

تو�صف بكونها 

»ع�رشية«.

مـــنــظــومــة الــبــنــاء
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امل�سهد الطبيعي، ال�سيء الذي يغطي اإذا حماية 

اجلوانب املرتبطة باملا�سي، مبعناه الن�سيط، 

كا�ستمرارية ثقافية ولي�س كف�سل بني 

املا�سي واحلا�رش.

 Roberto Pane، Attualita(

 dell’ambiente antico La nuova Italia
  . )Firenze, 1967 – p. 61

 

وي�ساف اإىل هذا اجلانب الأول من البحث حول 

البناءات بالرتاب النيئ، واملتعلق بتقنيات 

وتكنولوجيات الرتميم، جانب معرفة »املزايا« 

القابلة للتحديد. وهذه امل�ساألة تهدف اإىل 

اإثارة »طلب« جديد على بنايات جديدة، اأي 

اإحداث ا�ستمرارية بني القدمي واجلديد. والنقا�س 

احلايل حول القابلية للحياة، والذي يهم اأي�سا 

امل�رشوع وبناء املن�سئات، برهنة اأ�سا�سية 

تربط الرتاث الرتابي بالأبحاث حول املواد 

والنماذج البنائية-البنيوية الأكرث  دميومة 

)مواد طبيعية، ا�ستهالك طاقي حمدود يف كل 

من مراحل امل�رشوع، اإمكانية �سبه تامة لإعادة 

تدبري املواد(. وهذه الأبحاث ينبغي اأن جتيب 

على الإ�سكاليات البيئية احلرجة باختيارات 

بناء تت�سف باجلودة الإيكولوجية، ونظافة 

الف�ساءات الداخلية وتقلي�س م�ساريف الت�سيري، 

وخا�سة الطاقية. وتتمثل املرحلة الأوىل اإذا 

يف التعرف – واإثبات – م�ستوى قابلية احلياة 

للبنايات الرتابية، مثال عن طريق تقدير دورة 

.)LCA( حياة البناء

هذا هو اإذا الدور الذي ميكن اأن يلعبه حاليا 

ا�ستعمال الرتاب النيئ : بناء ايكولوجي م�ستدام 

بو�سعه اإحداث �سال�سل �سناعية مطبوعة 

بهوية واقت�ساد حملي. ومن اأجل اإعادة 

اإدخال ا�ستعمال الرتاب يف البناء، ميكن اأي�سا 

العتماد على التطبيقات الوا�سعة لهذه املادة، 

فخا�سياتها الت�سكيلية من حيث اإمكانية 

الت�سنيع – والليونة، ت�سمح باإمكانيات عديدة 

»ت�سويرية«. ويكفينا لالقتناع، التذكري 

بالعر�س الكبري الذي نظم مبركز جورج بومبيدو 

يف باري�س �سنة 1982. 

and “educated tourism”, it will be 
difficult to find sufficient economic 
resources in a context where the 
social structure has lost its indivi-
duality and stability. 
Other motivations and incentives 
must be found in order to, first of 
all, reconstitute and structure the 
social fabric in order keep the 
urban community alive and then al-
low an effective reuse (for example 
for tourism) of historical buildings, 
often insufficient for contemporary 
daily life.

A new development model should 
be proposed and tested, one 
based on a “green economy”, the 
result of a study for which the star-
ting point would be the rediscovery 
of the inherent qualities of the sys-
tem we wish to restore, analysed 
through the lens of current reality. 
The question is then of the viability 
of the construction process with 
respect to other processes which 
are presented as “modern”. 
The broader sense of historical 
“heritage” must be taken into ac-
count, from its architectural dimen-
sion to the urbanistic dimension 
and the quality of the landscape, 
which covers the protection of 
aspects linked to the past, 
in an active sense, as cultural 
continuity and not as a separation 
between the past and the 
present (Roberto Pane Attualità 
dell’ambiente antico La nuova 
Italia, Firenze, 1967- p. 61).

To this first aspect of the research 
on raw earth construction, dedica-
ted to restoration techniques and 
technologies, must be added the 
knowledge of identifiable “quali-
ties”. The aim of this question is to 
create a new “demand”, for new 
construction, meaning to create 
a continuity between the old and 
the new. The current debate on 
viability, which concerns both the 
project and construction work, 
sheds light on a key argument 
which links the raw earth heritage 
to research on more sustainable 
constructive-structural materials 
and models (natural materials, 

�لرت�ب �لنيئ : 

بناء م�صتد�م 

�يكولوجيا 

مبقدوره �إحد�ث 

�صال�صل �صناعية 

مطبوعة بهوية 

و�قت�صاد حمليني.
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فاملعر�س وم�سنفه اأعطيا نظرة م�سورة وا�سعة 

تربز تنوع الت�سكالت التي ميكن اأن تخ�سع 

لها هذه املادة : بناءات متميزة ، بالعامل 

القروي كما بالف�ساء احل�رشي، يف الأماكن 

الباردة واملمطرة كما باملناطق اجلغرافية 

القاحلة واحلارة. م�ساكن، فردية وجماعية، 

اأماكن حياة جماعية ودينية، ومن�سئات، 

فقرية وبدائية اأو غنية ومعقدة. 

يف كلمة واحدة، فاإن الرتاب كان مقدما 

كـ »مادة كونية �ساهدة على تقاليد �ساربة 

يف اأعماق التاريخ«.

البناء بالرتاب النيئ اليوم : 

املعارف الأ�سا�سية

ينبغي فقط تو�سيح القوة التي متكن من تاأكيد 

كون الرتاب مادة م�ستدامة بالن�سبة للمعمار، 

وكذا نقط ال�سعف، التي ت�ستوجب تفكريا اأكرث 

عمقا لت�سحيحها. نحن نعلم الآن كل �سيء 

limited energy consumption in 
all phases of the project, almost 
total recyclability of materials). 
These studies should respond to 
critical environmental issues with 
construction choices characterized 
by their ecological qualities, the 
salubrity of internal spaces and the 
limiting of management expenses, 
especially energy-wise. The first 
step is therefore to recognize - and 
demonstrate - the level of viability 
of raw earth buildings, for example 
through a building LCA (see box on 
the next page).

This is therefore the role that the 
use of raw earth can play: an eco-
sustainable construction capable 
of generating industrial sectors 
marked by an identity and a local 
economy. To reintroduce raw earth 
in construction, we can rely on the 
wide range of applications of this 
material - its plastic qualities, in 
terms of workability - and its chro-
matic qualities allow for numerous 
“figurative” possibilities. For proof, 

لقد ولدت فل�سفة تقدير دورة احلياة 

يف الت�سعينيات كخال�سة ل�سرتاتيجيات 

للمراقبة والتقدم نحو هدف اجلودة البيئية. 

وهي اإحدى اأنظمة التقييم الأكرث م�سداقية.

وح�سب تعريف هيئة �سمامة وكمياء البيئة 

 ،LCA فاإن تقدير دورة احلياة ،)SETAC(

هو م�سل�سل اأو ن�ساط ي�سمح بتقدير اأثر منتوج 

اأو م�سل�سل اأو ن�ساط على البيئة وكذا النبعاثات 

داخل البيئة، من جهة، والتعرف وتقدير 

امكانيات تقلي�س هذا الأثر من جهة اأخرى. 

والتحليل ي�سمل دورة احلياة باأكملها 

)من املهد اإىل اللحد( : من ا�ستخراج اإىل معاجلة 

املواد الأولية، اإىل الإنتاج، والنقل والتوزيع، 

اإىل اإعادة التدوير، وكذا الوجهة الأخرية 

للنفايات النهائية، مرورا بال�ستعمال واإعادة 

ال�ستعمال.

The life cycle philosophy emer-
ged at the end of the 1990s as a 
synthesis of strategies for control 
and progress towards environ-
mental quality. It is one of the most 
reliable assessment systems.
According to the SETAC (Society 
of Environmental Toxicology and 
Chemistry) definition, the LCA (Life 
Cycle Assessment) is a process 
which allows for the evaluation of 
the environmental impact of a given 
product, process or activity, by 
identifying and quantifying material 
and energy consumption, as well 
as emissions on one hand, and 
on the other hand identifying and 
assessing possible ways to reduce 
this impact.
The analysis concerns the entire life 
cycle (“from cradle to grave”): from 
the extraction and treatment of raw 
materials, to production, transpor-
tation and distribution,  all the way 
to recycling and final destination of 
waste, from use and reuse.

تنوع 

�لت�صكالت �لتي 

توفرها هذه �ملادة : 

مباين متميزة 

بالعال �لقروي 

كما بالو�صط 

�حل�رشي، باملناطق 

�لباردة و�مل�صتية 

كما باملناطق 

�جلغر�فية �لقاحلة 

و�حلارة. م�صاكن، 

فردية وجماعية، 

�أماكن للحياة 

�جلماعية وللتعبد. 

من�صاآت، فقرية 

وبد�ئية، �أو غنية 

ومركبة.
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Clay walls and 
tower in the 
palm grove

اأ�سوار وبرج 

بالرتاب النيئ 

بباحة النخيل

حول الرتاب النيئ. ويكفي التذكري باإيجاز باأهم 

خا�سيات املادة والتقنيات لدعم التاأكيدات 

املقدمة. والتعرف على اإمكانيات املادة ي�سكل 

املرحلة الأوىل ل�ستعمالها ا�ستعمال مقبول 

وم�سوؤول يف البناء، وتدبري موؤهالتها بحكمة. 

و»الرتاب« ينبغي اأن يعتربكـ »مادة مركبة«، 

ترتبط نتائجه القيا�سية بتواجد الطني، والرمل، 

واملاء : فالطني ي�سكل رابطًا، والرمل هو الهيكل 

الداخلي. ومميزات متا�سك الطني هي يف الكمية 

ال�سئيلة التي ت�ستعمل، لكن قابليته  على تغيري 

حجمه بقدر ن�سبة املاء به، ميكن اأن حتدث 

اختاللت كبرية يف »املادة«، التي ينبغي اأن 

تكون خملوطة وحمددة ب�سكل مالئم لال�ستعمال 

املوجهة اإليه. وتنتمي طرق البناء  لأنواع ثالثة 

خمتلفة جدريا :

• الرتاب املدكوك ؛
• الأجور النيئ ) اللنب( ؛

• الرتاب املخفف )تراب ممزوج بالق�س(.

وهذه الأ�سناف حتدد تركيبات متنوعة للمادة 

امل�ستعملة )ثقيلة اأو خفيفة( تنتمي اإىل اأنظمة 

عمل خمتلفة )منجز بالور�س اأو اجلاهز بطريقة 

يدوية، اأو ممكننة اأو م�سنعة(، وت�ستجيب 

 
)2(

لوظائف عدة: بنيوية )نظام مرتا�س

.
)4(

( وللتغليف
)3(

اأو مبني

غالف البناء 

)جدران من الطوب بالرتاب النيئ(

الطوب املجفف يف ال�سم�س هو من بني املواد 

الأكرث قدما. وقد متت الإ�سارة اإىل هذه املادة 

منذ املوؤلفات الأوىل حول البناء )فيرتوف  

)Vitruve(، عن فن العمارة، II وIII(. والطوب 

يتكون من وحل كثيف وقابل للت�سكل – مع 

اإ�سافة للتنب واألياف نباتية اأخرى. واملبداأ 

ب�سيط: يتم اإعداد عجني ترابي، اإما بطريقة 

تقليدية واإما بوا�سطة اأنظمة ممكننة. وهذا 

العجني ُي�سكل بعد ذلك، اإما باليد اأو باآلت 

�ساغطة )خ�سبية اأو حديدية، ب�سيطة اأو متعددة(. 

وهذا يف�رش اأي�سا كون هذه التقنية عرفت 

one needs only to remember the 
great exhibition organized at the 
Georges Pompidou Center in 
Paris in 1982. The exhibition and 
its catalog offered a very broad 
repertoire of images illustrating the 
diversity of configurations made 
possible using this material: typical 
constructions, in rural areas 
as well as urban spaces, in cold 
wet climates as well as hot, arid 
geographical zones; houses, both 
individual and collective, com-
munity life and religious spaces; 
buildings both poor and basic or 
rich and complex. To sum up, raw 
earth was presented as a “univer-
sal material witness to a millennial 
tradition.”

Raw earth construction today: 
the basics

It is necessary to clarify the 
strengths which allow the state-
ment that raw earth is a sustainable 
material for architecture, as well as 
the weaknesses, which will require 
a more in depth reflection in order 
remedy them. 

We now know everything about raw 
earth. A brief review of the main 
characteristics of the material and 
its techniques will suffice to support 
the claims being put forth. Knowing 
the possibilities offered by the ma-
terial is the first step toward making 
appropriate and responsible use of 
it in construction and thus, wisely 
managing its potential. 

“Earth” must be considered a 
“composite” material, the per-
formance of which is tied to the 
presence of clay, sand, water: clay 
being the binding agent, sand, 
the internal skeleton. The cohesive 
properties of clay are such that only 
a minimal quantity is required, but 
its ability to change in volume as 
a function of its water content can 
create a serious imbalance in the 
“material”, which must be mixed 
and dosed appropriately according 
to its intended use. Construction 
methods fall into three radically 
distinct categories:
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جتديدات وابتكارات واأننا انتقلنا من عمليات 

يدوية اإىل الأنظمة احلالية لالإنتاج، املب�سطة 

عن طريق املكننة اأو بوا�سطة اإنتاج �سناعي.

الغالف املرتا�س 

)جدران الرتاب املدكوك(

الرتاب املدكوك تقنية قدمية جدا )بلني القدمي  

Molded 
clay 
blocks

Clay between 
forms, 
or adobe

كتل 

مقولبة 

من الرتاب النيئ

تراب 

مدكوك 

بني القوالب

A
fri

ca
 ‘7

0

To
pi

c

• compressed earth (mud);
• raw bricks (adobe);
• cob (mud/straw earth).

These determine the varied 
compositions of the material to use 
(heavy or light), which belong to 
different work systems (made on 
site or prefabricated, handmade, 
machine-made, or industrialized) 
and will satisfy different functions: 
structural (monolithic system(2), or 
masonry(3)) or trim(4).

The masonry shell 
(raw earth brick walls)
Sun-dried bricks are among the 
most ancient materials. They are 
mentioned from the first works 
about construction (Vitruve, De 
l’Architecture, II, III). They are made 
of mud - thick and malleable - with 
the addition of straw and plant 
fibers. It is a very simple principle: 
an earth paste is prepared, either 
artisanally or using mechanized 
systems. It is then “shaped” by 
hand or using presses (wooden or 
metallic, simple or multiple). This 
also explains the fact that this tech-
nique has long been the object of 
innovations and also that manual 
operations have given way to cur-
rent production systems, simplified 
by mechanization or industrial 
production.

The monolithic shell 
(compressed earth walls)
Clay is a very ancient technique 
(Pliny the Elder discusses it in his 
Natural History, XXV, XI, 8, regar-
ding constructions he saw in North 
Africa and Spain). Here, the clay 
is poured into molds and “crus-
hed” thanks to static or dynamic 
systems, by impact or vibration. 
The principle is very simple and is 
based on the compression of the 
components of the earth, in order 
to eliminate as much as possible 
the empty spaces between the 
particles, to prevent any water 
infiltration creating damage. Many 
innovations have been made in 
this area for the implementation 
- improved molds, pneumatic 
compression - as well as for the 
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Straw-earth 
mix (cob) 
in rural 
Europe

خليط  

تراب- تنب 

من اأوروبا

To
pi

c

)Pline l’Ancien( يتحدث عنه يف تاريخه 

الطبيعي XXV،XI ،8، حول الأبنية التي راآها 

باإفريقيا ال�سمالية وبا�سبانيا(. يف هذه احلالة، 

يفرغ الرتاب يف قوالب وتدك بف�سل اأنظمة 

�ساكنة اأو دينامكية، بال�رشب اأو الرجتاج. 

واملبداأ ب�سيط وينبني على �سغط مكونات 

الرتاب، من اأجل الق�ساء قدر امل�ستطاع على 

الفراغات بني اجلزيئات، لتجنب اأن تت�سبب 

ت�رشبات حمتملة للمياه يف اأ�رشار. وقد ح�سلت 

جتديدات منذ فرتة طويلة يف هذه ال�سل�سلة 

ل�سنع قوالب حم�سنة، واآلت تعمل ب�سغط الهواء 

وكذا يف جمال الإنتاج، مع جتربة الإنتاج 

ال�سناعي لـ » طبقات« حاملة ذاتية.

الغالف كم�سيكة 

)اجلدران بالرتاب املخفف(

 Opus craticium ميثل النموذج الروماين

املرجع  لالأنظمة التي ا�ستعملت فيها اخللطات 

من الرتاب النيئ كمادة ملئ واأدخلت يف بنية 

معدة ل�ستقبالها. بهذه الطريقة، تغطى �سبكة 

)من اخل�سب اأو الق�سب اأو الأغ�سان( بخليط طيع 

من التنب والرتاب. وعرب مراحل، يخلط الرتاب 

باملاء حتى يتم احل�سول على عجني طيع. 

ثم يبلل التنب لي�سبح اأكرث ليونة، مت يخفف 

وي�ساف اإىل العجني، التي ينبغي اأن ي�سرتيح 

لعدة اأيام )اأ�سبوعني يف بع�س احلالت(. 

وهناك طرق متعددة للتطبيق على ال�سبكة، 

تعك�س التقنيات التي و�سعها البناءون 

املحليون. واأحد الأنظمة الأكرث انت�سارا، 

امل�ستعمل للرتاب النيئ ب�سكل »خفيف«، 

وامل�سمى »تراب – تنب« ميكن اأن ين�سب تقنيا 

اإىل Opus craticium، ولو اأنه يفر�س ت�سكيل 

العجني داخل قوالب. ويف هذا النظام، فاإن 

التنب املبلل املخلوط بالرتاب ال�سائل، ي�سغط 

قليال وُي�سكل داخل قوالب. والأنظمة املتفرعة 

عن Opus craticium ومن الرتاب – التنب، هي 

التي عرفت اأهم البتكارات احلديثة، �سواء من 

حيث اإجنازها ) بتقنيات جديدة واأنظمة ثانوية 

: تراب مقذوف، بنايات جاهزة( اأو يف مرحلة 

الإنتاج )الرتاب – التنب – واألواح جاهزة(. 

production, with experimentation of 
the industrial production of frees-
tanding “layers”.

The shell as trim (cob walls)
The opus craticium illustrates the 
reference model for systems in 
which raw earth mixtures are used 
as simple filling and inserted in 
different ways on a prepared struc-
ture. With the opus craticium, a 
rack (of wood, reeds or branches) 
is covered by a malleable mix-
ture of straw and clay. The straw 
is moistened to become more 
ductile, then wrung and added 
to the paste, which must rest for 
several days (sometimes up to two 
weeks!). There are different ways 
to apply it to the rack, reflecting 
the techniques developed by local 
builders. 
One of the most widespread sys-
tems, using the raw earth in “light” 
mode, called “straw-earth”, can 
be considered as belonging to the 
technical sector of the opus crati-
cium, even if it implies the shaping 
of the past in molds. In this system, 
the wet straw mixed with mud (slip) 
is lightly compressed and shaped 
between the forms. 

Systems derived from the opus 
craticium and the straw-earth are 
those which have recently under-
gone the most important innova-
tions, both in terms of the imple-
mentation (with new techniques 
and accessory system: projected 
earth, prefabricated structures) as 
well as in the production phase 
(straw-earth and prefabricated 
panels).  

The light earth mixes can be used 
in similar ways as straw-earth, but 
also as blocks for sealing. They are 
then the latest innovation - of pro-
cess and product - for the definition 
of shells, with characteristics which 
are common with solid modes 
(conservation models) and light 
systems (light, easily assembled 
structures), such as dry structures!

In conclusion, it is possible, with an 
increasingly in depth “knowledge” 
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وميكن اأن ت�ستعمل خالئط الرتاب املخفف 

بكيفيات مماثلة لكيفيات الرتاب التنب، ولكن 

اأي�سا ككتل ل�سد الثغرات. وت�سكل بالتايل 

التجديد الأخري لتحديد غالفات، بخا�سيات 

م�سرتكة لطرق ذات اأحجام كبرية )منوذج 

املحافظة( ولالأنظمة ال�سغرية )بنيات ذات وزن 

خفيف، و�سهلة الرتكيب(، كالبنيات اجلافة.

وختاما، بالإمكان، انطالقا من »معرفة« 

متعمقة اأكرث فاأكرث، اإتباع طريق البتكار 

امل�سوؤول. واإ�سافة اإىل ذلك، ل ينبغي جتاهل 

اإمكانية ال�ستعمال املزدوج ال�سبه تام بني 

التجارب التعبريية-الت�سويرية ل�ستعمال 

الرتاب النيئ والتجارب التي تعرف يف البناء 

بالأجور اأو ال�سمنت اأو يف الأنظمة بهياكل بناء، 

كما هو الأمر يف خمتلف اأنظمة �سد الثغرات.

البناء بالرتاب النيئ اليوم : 

حجم البناء

اأفق جديد ينفتح اأمام  الرتاب النيئ، التي كانت 

فعال ميدانا للبحث بالن�سبة للدرا�سات ذات 

الطابع اجلغرايف، وال�سو�سيولوجي، والتاريخي 

– الأركيولوجي: التعرف على تكنولوجيا للبناء 
تقل�س ب�سكل هام امل�ساريف من حيث البيئة 

والطاقة، وكذا مرجعية مالئمة من حيث البحث 

عن اجلودة البيئية.

يتعلق الأمر بالتفكري يف التعقيدات التي 

يطرحها منوذج القابلية لال�ستمرار )مراقبة 

ا�ستهالك املوارد، والنبعاثات امللوثة، واإنتاج 

النفايات ولكن اأي�سا عناية باخل�سو�سيات 

الثقافية(، وكذا �رشورة املرور من طريقة 

للت�سور اخلطي اإىل طريقة دورية تعتمد على 

املفهوم املوجه »للتقييم«. وحتديد امل�رشوع 

مبنظور دورة حياة يفر�س اهتماما خا�سا 

باختيار املواد واإذا باأنظمة البناء، واإىل 

ا�ستعمال املوارد املناخية واإىل جودة العي�س. 

وتفر�س هذه الهتمامات تذكريا م�ستمرا 

بالو�سعية املحلية ومعرفة عميقة قدر 

امل�ستطاع بـ »املكان«.

to follow the path of responsible in-
novation. Furthermore, one cannot 
ignore the fact that there is possi-
bility of almost complete overlap 
between the expressive-figurative 
experiences of raw-earth and those 
of brick or concrete constructions 
or in systems with frame structures.

Raw earth construction today: 
at the building level

A new perspective is emerging for 
raw earth, one which was already 
an area of study for geographical, 
sociological, historical-archeolo-
gical research: the recognition of 
a construction technology which 
allows for very limited environmen-
tal and energy expense, as well as 
being an appropriate reference in 
terms of environmental quality.

We must reflect on the new 
complexities raised by the viability 
paradigm (controlling resource 
consumption, pollution emis-
sions, production of waste, but 
also paying attention to cultural 
specificities), as well as reflecting 
on the introduction of new types 
of requirements (protection of the 
environment), on the necessity of 
going from a linear way of concep-
tualizing to a more cyclical way 
founded on the guiding principle of 
“assessment”. 
The definition of the project from 
a life cycle perspective requires 
special attention to the choice of 
materials and thus to the choice 
of construction systems, the use 
of climatic resources and comfort 
quality. These considerations force 
us to be constantly thinking about 
the local situation and to keep in 
mind the most thorough knowle-
dge of the “place” as possible.

As a result, in the construction sec-
tor, the need to scientifically face 
the problems of sustainable deve-
lopment and the goal of reaching 
a balanced, viable situation 
without delay in time and space(5) 

(Emission trading - ET), lead to a 
methodology which begins with 
a knowledge of the level of local 

ميكن، �نطالقا 

»من معرفة« 

متعمقة �أكرث 

فاأكرث، تتبع 

طريق �لبتكار 

�مل�صوؤول.

مـــنــظــومــة الــبــنــاء



173 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

R
ob

er
to

 M
as

ca
ru

cc
i

Clay adobes 
shaped 
by hand

اآجور من 

الرتاب النيئ 

م�سكل يدويا

وبالتايل، ويف قطاع البناء، فاإن احلاجة  اإىل 

املواجهة العلمية للم�ساكل املرتبطة بالتنمية 

امل�ستدامة وهدف بلوغ و�سعية متوازنة من 

حيث قابلية ال�ستمرار دون  اإرجاء يف الزمان 

، تدفع اإىل منهجية تنطلق من معرفة 
)5(

والف�ساء

م�ستوى قابلية ال�ستمرار املحلية، لالإ�سارة اإىل 

ا�سرتاتيجيات قطاعية، حتاول اإجمال، توجيه 

الأن�سطة التي تهم جمال ترابيا ما نحو ا�ستعمال 

اأف�سل للموارد، بالبحث يف نف�س الوقت، 

على املحافظة وحت�سني »احلالة ال�سحية« 

 .
)6(

للمنظومة

الأدوات الالزمة لفهم وتقييم هذه امليادين 

مركبة ومتعددة اإ�سوة بثوابت قابلية ال�ستمرار، 

والتي ينبغي تتبع مراقبتها )ا�ستهالك املوارد 

يف جمال املواد املتجددة وا�ستهالك الطاقة، 

والنبعاثات امللوثة، واإنتاج النفايات(، 

بدرا�سة دقيقة مل�سل�سل البناء ودورة حياة 

املن�ساأة باأكملها.

اإنها اإذا اآليات قابلة لال�ستعمال من اأجل تقييم 

»اإمكانيات الرتاب النيئ«. وقد اأ�سبح ممكنا 

اأن ن�ستخل�س من قراءة اأ�سا�سية لدورة احلياة 

)عرب اأربع مراحل خمتلفة( ملن�ساآت من الرتاب 

النيئ بع�س خا�سيات املادة من اأجل حتديد 

مزاياها، ح�سب اأثر البنايات املنجزة بوا�سطتها 

على البيئة.

اأ – يف اإنتاج املادة

من اأجل تقدير الـ »تكاليف« الطاقية )ا�ستهالك 

املوارد والنبعاثات امللوثة( باملقارنة مع 

خمتلف الثوابت )املتعلقة بامل�سهد الطبيعي 

- تكوين املقالع، والنقل، والتحويل(، نربز 

بالن�سبة للبناءات بالرتاب النيئ، باأن الإفراغات 

ل�ستعمالت اأخرى )على الأقل يف حالة البناء 

الذاتي اأو الور�س التقليدي( ميكن ا�سرتجاعها 

كما ميكن ا�ستخدام املادة الناجتة عن حفر 

الأ�سا�سات. وطوال فرتة حتويل املادة اإىل 

»منتجات«، فهي ل حتتاج اإل للماء وللمكونات 

الطبيعية، التي ت�ستلزم عمال اأدنى، دون اإنتاج 

خملفات. ولي�س هناك اأية اإ�سافة ملادة اأخرى. 

viability to indicate sectoral strate-
gies. In short, we are attempting to 
guide the activities which touch a 
given territory towards a better use 
of resources by simultaneously 
seeking to conserve or improve the 
system’s “health”(6).

The tools needed to understand 
and evaluate these domains are 
numerous and complex, as are 
the parameters for viability, inclu-
ding control (consumption of non 
renewable resources and energy 
consumption, pollution emissions, 
waste production). They must be 
pursued by carefully analysing 
the construction process and the 
project’s entire life cycle.
These are thus the tools which can 
be used to evaluate “the perfor-
mance of raw earth”.
It is now possible to infer, through 
an essential study of the life cycle 
(through four distinct phases) from 
projects of raw earth, certain cha-
racteristics of the material to specify 
its qualities, as a function of the 
impact of the constructions created 
using it, on the environment:

a) in the production of the material
To assess the energy “costs” 
(resource consumption and 
emissions of polluting substances) 
with respect to different parameters 
(landscape - creation of quarries, 
transportation, transformation), note 
that for raw earth constructions, dis-
bursements made for other uses 
(at least in the case of independent 
construction and artisanal project) 
can be recovered or the material 
extraction can come from the dig-
ging of the foundations. 

During the transformation phase 
from the material to a “product”, 
only water and natural com-
ponents are needed, requiring 
minimal work, without any waste 
production; no additional material 
is needed. The work - manual or 
mechanical (or even industrial) - 
requires the use of machines with 
low energy consumption.
For “raw” products, there is no 
combustion pollution.
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Adobes 
shaped 
by hand 
in Figuig

اآجور 

م�سكل 

يدويا 

بفجيج

والعمل -اليدوي اأو الآيل ) اأو حتى ال�سناعي(- 

ين�س على ا�ستعمال اأدوات اآلية �سئيلة 

ال�ستهالك الطاقي. 

وبالن�سبة للمواد النيئة، ل ينتج اأي تلوث عن 

الحرتاق.

ب( يف ت�سييد البناية

من اأجل تقييم �سري الور�س )اآلت، معدات 

خا�سة( ونقل املواد، نوؤكد على كون البناءات 

بالرتاب النيئ ل حتتاج لأية اأداة اآلية م�ستهلكة 

كثريا للطاقة وباأن كل املادة الداخلة، �سواء 

بالن�سبة للم�رشوع اأو للرتكيب، ت�ستعمل دون 

انتاج نفايات تتطلب املعاجلة. وميكن اإنتاج 

�سناعي حملي اأي�سا من جتنب خمتلف اأنواع 

التبذير والتلوث الناجت عن النقل.

ج( يف ت�سيري البناية

من اأجل تقييم م�سبق ل�ستهالك الطاقة خالل 

ا�ستعمال املن�ساأة )اإ�ساءة، تدفئة، تربيد، الخ.( 

ن�سري اأنه بالن�سبة للبنايات بالرتاب النيئ، ميكن 

»النموذج« الكبري من مراقبة فعالة للراحة 

الداخلية )ال�سكونية احلرارية(. 

b) in the construction of the building
To assess the functioning of the 
project (machines, special equip-
ment) and the transportation of ma-
terials, note that raw earth construc-
tions require no use of high energy 
consumption machine tools, and 
that all inputs, both for the project 
and its assembly, are used with no 
leftover waste to be treated. A local 
industrial production also spares 
the waste and pollution associated 
with transportation.

c) in the management of the building
To pre-assess the energy 
consumption during the use of the 
building (lighting, heating, cooling, 
etc.), note that for raw earth buil-
dings, the “solid” model already 
allows for effective control of indoor 
comfort (thermal inertia).
Furthermore, a design which is 
more attentive to bioclimatic issues 
can define a shell system condu-
cive to reducing energy consump-
tion.

d) in the demolition of the building 
and the recycling of materials
To assess production of “waste” 
and the problem of treating it, in-
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Decaying 
building

بنايات 

متدهورة
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واإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ت�سورا يعتني اأكرث 

بامل�سائل البيومناخية ميكن من حتديد نظام – 

غالف كفيل بتقلي�س ا�ستهالك الطاقة.

د( يف هدم البناية واإعادة تدبري املواد

من اأجل تقييم اإنتاج »النفايات« وم�سكل 

معاجلتها، حتى يف حالة اإعادة الهيكلة، اأو 

التغيري، نرى باأن املواد هي اأ�سهل لإعادة التدوير 

بالن�سبة للبناء بالرتاب النيئ، وباأنه من ال�سهل 

اأي�سا اأن جند لها مكانا يف البيئة. ويظل الت�سكل 

املف�سل لالإطار الذي يتم فيه هذا امل�سل�سل، 

الأ�سا�س ملقاربة دورة احلياة احلقيقية.

وتنبني درا�سة بع�س اأنظمة البناء الأ�سا�سية 

على مقارنة تكنولوجيات الرتاب النيئ: 

وبالفعل، من املفيد بغاية »املعرفة« التي 

ت�سبق الختيار، القيام بتحليل مقارن للم�سل�سل، 

انطالقا من البناء الذاتي اإىل غاية الت�سنيع، مع 

التفكري الدائم يف مرجعية: مثال، اإنتاج الأجور 

 .
)8()7(

 )
3
املجوف بالرتاب النيئ )174،84 نقطة م

وقد طبق البحث على اأنظمة البناء التي تعتمد 

الرتاب النيئ املحلي، التي يتم بها تقييم، طوال 

م�سل�سل البناء، م�ستويات قابلية ال�ستمرار 

لختيارات املواد واختيارات الت�سيري، مبواجهة 

البتكار والتقليد. وقد مت القيام بتقييمات 

مقارنة بني وحدة بناء يف اإطار تقليدي اأب�سط 

ويف اإطار ت�سور يتبنى ت�سنيع الإنتاج ومكننة 

الور�س. وتظهر القراءة املوازية لكيفيتي الإنتاج 

– التقليدية وال�سناعية – فورا، باأن الثانية اأقل 
ا�ستدامة )وبالفعل، فاإن ا�ستعمال الآلت مقرر 

عو�س العمل اليدوي(. غري اأن القابلية املطلقة 

لال�ستمرار ل وجود لها وينبغي اختيار الأعمال 

ذات الأثر الأ�سعف. وتظهر التقديرات، التي توؤكد 

القيمة املرجعية لالإنتاج التقليدي، اختالفات 

مرتبطة بطرق الإنتاج :

 ؛
3
• اإنتاج يدوي )اللنب(، 15،2 نقطة يف املرت

• اإنتاج �سناعي )الطوب النيئ(، 73،2 نقطة يف 
 ؛

3
املرت

• اإنتاج �سناعي )الرتاب املدكوك(، 31،5 نقطة 
.
3
يف املرت

cluding the case of restructuring or 
modification, note that the materials 
are more easily recyclable for raw 
earth construction and it is also 
easier to find them a place in the 
environment. A detailed configura-
tion of the framework within which 
this process takes place is the 
basis for addressing the evaluation 
of the true life cycle.

The study of a few significant 
construction systems is based 
on the comparison between raw 
earth technologies; it is indeed 
useful for the purpose of “knowle-
dge” prior to making to a choice, 
to do a comparative analysis of 
the processes, from independent 
construction to industrialization, 
keeping in mind a single reference: 
for example, the production of clay 
bricks (174,84 points/m3)(7)(8). 
The investigation focused on 
constructive systems based on 
local raw earth, in which the levels 
of viability of material choices 
and management choices were 
assessed, throughout the entire 
construction process, by compa-
ring innovation and tradition. 

Comparative evaluations were car-
ried out between construction in a 
simpler, more traditional framework 
and a framework where the design 
adopted the industrialization of 
production and the mechanization 
of the construction site. Parallel 
reading of the two approaches of 
production - tradition and industry 
- immediately show that the latter is 
less sustainable (indeed, machines 
are used instead of manual work). 
However, absolute viability does 
not exist and choices must be 
made with the smallest impact. 
Assessment, confirming traditional 
production as the value of refe-
rence, show the differences tied to 
the modes of production:

• manual production (adobe) 15.2 
points /m3;
• industrial production (raw brick) 
73.2 points /m3;
• industrial production (clay) 31.5 
points /m3.
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والأوزان الأكرب تقابلها اختالفات يف اجلودة، 

وا�ستهالك املوارد وال�سحة الب�رشية هي 

الأ�سناف الأبرز لالأ�رشار التي متت مالحظتها.

وتختلف اأهميتها : فهي اأقوى يف جمال 

ا�ستهالك املوارد، بالن�سبة للطوب، مرتفعة اأكرث 

على ال�سحة الب�رشية، يف حالة اإنتاج الرتاب 

املدكوك، نتيجة اإنتاج الغبار خالل دورة احلياة 

الإجمالية، من الإنتاج اإىل تفكيك املن�ساأة.

البناء بالرتاب النيئ اليوم : 

م�ستوى الرتاب

بينما تربز اليوم وبو�سوح، على امل�ستوى 

املعماري، براهن ودلئل ل�سالح البناء بالرتاب 

النيئ، حتى بوا�سطة اأدوات للتقييم خمتربة 

)LCA(، ولو اأنها غري منت�رشة على ال�سعيد 

الرتابي، فاإن اأ�سباب ت�سجيع تنمية الرتاب النيئ 

تبدو اأكرث نذرة اأو ل تكت�سي طابع الفورية. 

 
)9(

ويبدو اأن عامل حماية التنوعات الثقافية

الذي يطابق حماية التنوع البيولوجي( من 

املربرات التي تعمل لفائدة تعميم الرتاب النيئ، 

ولو اأن هذا العامل من العوامل التي ي�سعب 

The most important weights corres-
pond to the qualitative differences; 
the consumption of resources and 
human health are the most notable 
categories of damages identified.
Their importance varies: greater for 
the consumption of resources in 
brick production; more for human 
health in the case of clay produc-
tion, because of dust emissions in 
the global life cycle, from pro-
duction to the dismantling of the 
structure.

Building using raw earth today: 
at the territorial level

Whereas at the architectural level, 
the arguments for developing raw 
earth construction are clearly emer-
ging, including with proven assess-
ment tools (LCA), even if they are 
not distributed at the territorial level, 
the reasons for promoting the de-
velopment of raw earth seem more 
rare or less immediate. 

The factor of cultural diversity 
protection(9) (corresponding to the 
protection of biodiversity) seems 
to argue in favor of the distribution 
of raw earth, even if it is one of the 
most difficult to quantify. 
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حتديد حجمها. وهذه نقطة بالغة الأهمية لأنها 

حتدد اأي�سا بع�س عوامل قيا�س قابلية احلياة 

ملنتج اأو عملية.

واختيار حماية التنوعات الثقافية يف املعمار 

يفر�س معرفة املواد املحلية وتوجيه ال�سيا�سات 

الإنتاجية نحو بع�س اخليارات دون اأخرى. 

اإ�سافة اإىل ذلك، فهو يعني التكوين املتخ�س�س 

وت�سجيع »ماركات م�سجلة املن�ساأ« لإعطاء 

. ودعم التنوعات 
)9(

دفعة خلربة حملية متجددة 

الثقافية للمعمار ميكنه اأي�سا اأن يتدخل ب�سكل 

ملمو�س يف القت�ساد املحلي ويف تخفيف 

ثقل نقل املواد واملكونات: نقطة اأخرى متميزة 

يف تقييم قابلية احلياة لأي منتج. والهدف 

النهائي هو حت�سني جودة ال�سورة املميزة، يف 

مقابل الت�سديق على م�سهد اأ�رش به الإن�سان. 

وميكن لهذا ال�سوؤال اأن يثري اهتمامات جديدة 

من اأجل اللتزام ال�رشوري للعقار نحو توجه 

اإيكولوجي.

يبدو »املكان« �سببا متكررا لكل تقييم لقابلية 

احلياة. واإذا فكرنا، مبنظور مركب، للممار�سة 

احلمقاء للتزود باملادة، فاإننا نتعرف على 

النقط احلرجة الغري مرتقبة وامل�سوؤولة عن 

اأ�رشار مت�سل�سلة، ومنها اأ�رشار خمتلف النتائج 

على املجال الرتابي. والهدف اإذا هو النطالق 

من معرفة م�ستوى قابلية احلياة للرتاب - مثال 

با�ستعمال اأداة »الب�سمة الإيكولوجية«- لو�سف 

ا�سرتاتيجيات مالئمة يف قطاع البناء املحلي. 

ويتعزز حتليل قابلية احلياة الإجمالية اأي�سا 

بقراءة موارد امل�سهد وبالتايل، اإذا كان الت�سور 

امل�ستدام يهدف قبل كل �سيء اإىل حماية البيئة، 

فاإن ذلك ينبغي اأن تنتج عنه عناية خا�سة 

بخا�سية الأماكن: من املناخ اإىل الثقافة 

التقنية، مرورا باملوارد املادية.

وميكن »للرتاب النيئ« اأن يعترب، من هذه 

الزاوية ، كاأحد املواد التي ت�ساهم ب�سكل مبا�رش 

اأكرث يف ال�ستجابة لي�س فح�سب للمتطلبات 

امل�سبقة املطروحة، ولكن اأي�سا للمتطلبات 

This is a very important point as it 
also qualifies a few factors mea-
suring viability of a product or an 
action. The choice of protecting 
cultural diversities in architecture 
implies the knowledge of local 
materials and the guidance of pro-
duction policies in favor of certain 
options over others. 

Furthermore, it means supporting 
specialized training and the promo-
tion of “brand of origin” to give an 
impetus to a renewed genius loci(9). 
The support to cultural diversities 
of architecture could also act 
considerably on the local economy 
and the lessening of weight of 
transporting materials and compo-
nents: another remarkable point of 
the assessment of the viability of a 
product. 
The final objective is to improve 
the quality of a typical image, as 
opposed to the approval of the 
landscape altered by man; this 
question could spark new interest 
for the necessary commitment of 
real estate towards an ecological 
orientation.

The “place” seems to be a 
recurring motif of any viability 
assessment and if we consider, 
from a complex perspective, the 
senseless practice of material 
supply, we identify critical points, 
unsuspected and responsible for 
series of damages, including those 
of different consequences on the 
territory. 

The goal is thus to start with 
knowledge of the level of viability of 
the territory - by using, for example, 
the “ecological footprint” tool - to 
then indicate appropriate strategies 
in the local construction sector. The 
analysis of the global viability is also 
consolidated with the reading of the 
resources of the landscape and 
thus, if the sustainable design’s 
primary objective is to protect 
the environment, it also implies a 
special attention to the character 
of the place: from the climate to 
the technical culture and including 
material resources.

 �إن دعم �لتنوعات 

�لثقافية للمعمار 

ميكن �أن يوؤثر �أي�صا 

ب�صكل ملمو�س على 

�لقت�صاد �ملحلي 

و�أن يخفف ثقل نقل 

�ملو�د و�ملكونات 

: وهي نقطة �أخرى 

جديرة باملالحظة 

يف تقييم قابلية 

�حلياة ملنتوج ما.

مـــنــظــومــة الــبــنــاء



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص178

Saving 
the heritage: 
house being 
restored

املحافظة 

على الرتاث : 

منزل قيد 

الرتميم

A
fri

ca
 ‘7

0

امل�سبقة اجلديدة، التي ُتبنى انطالقا منها 

�سورة للم�سهد الب�رشي املميز.

خال�سات

يظهر احلا�رش مواقف غاية يف الختالف اجتاه 

ا�ستعمال هذه املادة. فالبناء بالرتاب النيئ 

هو بالفعل نتيجة خمتلف الثقافات واملتطلبات 

املرتبطة مبختلف الأماكن التي انت�رشت بها، 

كما �سهد على ذلك معر�س باري�س. ويف نف�س 

البلد، ميكن اأن نالحظ موقفا خمتلفا، نتيجة 

طرق �سو�سيو اقت�سادية اأدت حينئذ اإىل ا�ستعمال 

مادة دون اأخرى. ففي ايطاليا، مثال، 

من املمكن التعرف على تراث خمتلف 

جدا )ح�رشي وقروي( موجه ملجتمع مهم�س 

اأو مهيمن. فهناك اإذا العديد من الإ�سكاليات، 

والآراء امل�سبقة واحلذر، التي ت�سببت بايطاليا، 

اأكرث من دول اأوروبية اأخرى، يف عراقيل 

كبرية من نوع ثقايف وتقيي�سي من اأجل اإعادة 

ا�ستعمال الرتاب النيئ يف الإنتاج املعماري 

احلديث. 

من ال�رشوري، جتديد »اللتزامات« يف 

جمال ال�سيا�سة اجلهوية للمواد، وعلى �سعيد 

التحفيزات اجلبائية للمقاولت ال�سغرية 

واملتو�سطة املحلية، وبالن�سبة للتكوين التقني 

والعمال حول الت�سميم الدائم ايكولوجيا وحول 

تكنولوجيات البناء. وقد تاأكد باخل�سو�س 

الطابع ال�ستعجايل للتزام على م�ستوى 

الإعالم، من اأجل حتفيز �سوق م�سوؤولة يكون 

فيها مبقدور الرتاب النيئ اأن يعني بو�سوح 

قابلية الأبنية للحياة. اإن التحدث عن معمار 

اإيكولوجي يعني البحث عن اإنتاج معمار 

يخف�س ا�ستهالك الطاقة واملواد. 

وهذا يعني اأي�سا اإنتاج معمار مالئم 

للبنية ويحاول عك�س املنحى احلايل. 

والبنيات العديدة واأجزاء من املدينة قيد 

البناء وفق هذا التوجه ما زالت ت�ستمل على 

الكثري من التناق�سات، لكنها متثل مع ذلك 

حماولة للبحث عن اأقل الأ�رشار بتقلي�س 

“Raw earth” can be considered, 
in this light, as one of the materials 
which contributes the most directly 
to responding not only to the main 
prerequisites but also to the new 
prerequisites, from which the 
image of a typical anthropic lands-
cape can be reconstructed.

Conclusions

This reveals very diverse attitudes 
with respect to the use of this 
material: the construction with raw 
earth is in fact the result of diverse 
cultures and requirements linked 
to different places in which it has 
been deployed, exactly as descri-
bed at the exhibition in Paris. 

Within a single country it is possible 
to note a different attitude, resul-
ting in socio-economic modes 
which led to the use of a particular 
material. In Italy, for example, it is 
possible to identify a very differen-
tiated heritage (urban and rural) 
destined to a dominant or margi-
nalized society. There are therefore 
numerous issues, prejudices and 
mistrust, which are generated, in 
Italy more than in other european 
countries, by heavy cultural and 
normative obstacles for the revival 
of raw earth in contemporary archi-
tectural production.

“Commitments” of regional ma-
terials policy, fiscal incentives for 
local SMEs, technician and worker 
training on the eco-sustainable 
concept and on the construction 
technologies are therefore neces-
sary. Especially urgent is a com-
mitment in terms of information, in 
order to stimulate a responsible 
market where raw earth would have 
the possibility to fully assign the 
viability of constructions. 
Speaking of eco-architecture im-
plies seeking to produce architec-
ture which limits the consumption 
of energy and materials; it also 
means producing an architec-
ture which is compatible with the 
environment by attempting to 
reverse the actual tendency. The 
numerous buildings and parts of 
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Kasbah in Morocco 
made of raw earth: 
“viable” city

ق�سبة باملغرب 

بالرتاب النيئ : 

حا�رشة قابلة للحياة

To
pi

c

وقع كل جزء من املدينة، اإىل اأق�سى حد، مع 

الأمل يف اأن تت�سكل هذه املدينة تدريجيا يف 

اجتاه القرتاب من القابلية لال�ستمرار. وهكذا، 

فاإن ا�ستهالك املواد املرتبط بالبناء خا�سة، 

�سوف ينخف�س و�سيكون باإمكاننا »اإرجاع 

الب�سمة ال�سمولية اإىل حدود القدرة البيولوجية 

.
)10(

للكوكب«

اإن ا�ستعمال الرتاب النيئ ميكن اأن ي�سكل 

جتربة يف اجتاه هذه الأهداف، لأنه يج�سد 

الربط املبا�رش بني البناء وموارد املكان. 

ومميزات املدينة الواحة، خا�سة، ميكن اأن 

ت�سبح اإعالنا لل�سكن امل�ستدام، حيث الب�سمة 

اليكولوجية تنحو اإىل التطابق مع الب�سمة 

احلقيقية. فا�ستعادة الوراثة املادية، امل�سكلة 

بالرتاث القائم من الرتاب النيئ )بف�سل الرتميم، 

واإعادة ال�ستعمال وال�سيانة(، ينبغي اأن يطابق 

املحافظة على الوراثة الثقافية املتمثلة يف 

النموذج القابل للحياة، انطالقا، مثال، من 

ت�سكل م�سل�سل الإنتاج والبناء بالن�سبة للمعمار، 

والرتميم والتجديد، املزودة على ال�سعيد 

املحلي واملدجمة مع دورة املاء والدورة 

الغذائية.

the city which are under construc-
tion under this guideline still have 
numerous contradictions, but they 
nonetheless represent an attempt 
to seek the lesser evil by reducing 
to a minimum the impact of every 
piece of the city, while hoping that 
it can configure itself, bit by bit 
approaching viability. 
Thus, the consumption of re-
sources tied to construction 
especially, will be reduced and it 
will be possible to “bring back the 
global footprint” to limits within the 
bio-capacity of the planet.”(10)

The use of raw earth can be an ex-
periment towards these objectives, 
because it embodies the most 
direct link between construction 
and local resources. 

The peculiarities of the oasis 
city, notably, could become the 
manifest of sustainable housing, 
where the ecological footprint 
tents to overlap the true footprint. 
The recovery of physical heredity, 
constituted by the existing raw earth 
heritage (thanks to restoration, 
reuse and maintenance) will need 
to coincide with the conservation 
of cultural heredity constituted by 
the viable model for living space, 
from, for example, the configuration 
of the production and construction 
processes for architecture, from 
restoration to renovation, locally 
powered and integrated with the 
water cycle and food cycle.

1-  The topics covered in the text refer to 
and deal with issues presented on other 
occasions, conferences and research 
reports.
2 - This is «compressed earth» that can go 
hand in hand with other local techniques, 
from the manufacture of components, 
which give, after assembly - wet and 
compressed - a product which could be 
assimilated to a monolithic system.
3- Reference is made to “raw bricks”, 
shaped, produced by extrusion, or com-
pressed.
4- We are particularly thinking about 
lightweight systems with discrete or conti-
nuous elements (from the opus craticium 

��صتعمال �لرت�ب 

�لنيئ يج�صد 

�لعالقة �ملبا�رشة 

�أكرث بني �لبناء 

ومو�رد �ملكان.
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1- املوا�سيع التي مت التطرق اإليها يف هذا الن�س حتيل 
وتعالج موا�سيع قدمت يف منا�سبات اأخرى، ومناظرات 

اأو تقارير اأبحاث.

2- يتعلق الأمر هنا »بالرتاب امل�سغوط« الذي قد 
»ي�ساحب تقنيات حملية اأخرى والتي، انطالقا من �سنع 

عنا�رش، تعطي بعد تركيب - مبلل وم�سغوط - منتوجا 

م�سابها لنظام متما�سك.

3- نتحدث هنا عن »الطوب اأو الأجور النيئ« امل�سكل، 
واملنتج بطريقة القذف اأو ال�سغط.

4- نفكر باخل�سو�س يف الأنظمة املخففة، والعنا�رش 
 Opus craticium املتكتمة اأو املتوا�سلة )من

اإىل الرتاب املتنب اإىل الألواح اخلفيفة اجلاهزة(.

5- ن�سري هنا اىل كيفية التدخل من اأجل التعوي�س 
املن�سو�س عليه يف اتفاقية كيوتو، التي ت�سمح بتبادل 

ح�س�س انبعاثات غاز الدفيئة لحرتام قاعدة :

»بهذا ال�سكل، ميكن ملوؤ�س�سة اأو لدولة ح�سال على تقلي�س 

يف انبعاثات غاز الدفيئة تفوق هدفها اأن تبيع فائ�سها 

لدولة اأو موؤ�س�سة، مل ت�ستطع بالعك�س تخفي�س انبعاثاتها 

ب�سكل كاف« )ترجمة غري ر�سمية(.

6- يف الت�سعينات، و�سع ريز وواكرناكل    
)W. Rees et M. Wackernagel(  طريقة لتقييم قابلية 
تراب ما للحياة م�ستعملني موؤ�رشا تركيبيا هو »الب�سمة 

الإيكولوجية« بو�سعه تقدير اآثار �ساكنة على املحيط 

بقيا�س الف�ساء الكامل ملنظومة ايكولوجية �رشورية 

لتوفري املوارد وامت�سا�س النبعاثات املنتجة.

7- مت تقدير دورة حياة البنايات بالرتاب النيئ مبركز 
الأبحاث ENEA ببولونيا،  ايطاليا( لبحث املا�سرت  

لل�سيد ب. ميالنو )امل�رشفون ا.با�ستي، م.  �س. فورلين(. 

وهو ي�ستعمل الأدوات املتوفرة باملركز، كنظام احل�ساب 

RCO – وطرق التقييم البيئي الثالثة ،sima-Pro 5.0
Indicator 99 وEPS 2000 و EDIP 96، واأداة احل�ساب 

RECAL 10. وطرق التقييم التي تعطي احل�سيلة الكاملة 
 ISO لدورة احلياة تهياأ انطالقا من املعايري البيئية

.14040
8- هذا التاأكيد ينبع من التفكري حول الق�سايا مو�سوع 
نقا�سات داخل املجموعة العلمية، منذ 1992 مع ميثاق 

ريو وو�سع اأجندا Agenda 21« 21« التي تظهر �رشورة 

ا�ستجابة التنمية امل�ستدامة للمميزات املحلية، كما تتم 

الإحالة هنا، خا�سة اإىل »�رشوط القابلية للحياة من 

.Environment Park الناحية البيئية«، املعدة باإ�رشاف

9- نحيل هنا اأي�سا اإىل التو�سية املوجودة مبيثاق 
ليبزي�س )Leipzig( ل�سنة 2007، املتعلق ب�رشورة تعزيز 

الإقت�ساد املحلي و�سوق العمل املحلي.

 R.M. PULSELLI، E. TIEZZI، Città fuori dal  -10
 caos. La sostenibilità dei sistemi urbani

روما 2008 )ال�سفحة 136(.

to the cob, in mold or in block - to light 
prefabricated panels).
5 - Reference is made to the compensa-
tion intervention modality offered by the 
Kyoto protocol, which allows the exchange 
of greenhouse gas emission quotas res-
pecting the rule:
“In this way a society or nation which 
would have obtained a decrease or its 
greenhouse gas emissions greater than its 
objectives will be able to cede its credits to 
a country or society which, on the contrary, 
was not able to sufficiently decrease its 
emissions.”
6- In the 1990s, W. Rees and m. Wacker-
nagel developed a method for assessing 
the viability of a territory by using a synthe-
tic indicator, the “ecological footprint”, able 
to estimate the impact of a population on 
the environment by quantifying the total 
space needed by an ecosystem in order 
to provide the resources and absorb the 
emissions.
7- The LCA evaluation of raw earth 
buildings was carried out at the ENEA Re-
search Center in Bologna for the masters 
thesis of P. Milano (directors A. Basti; M.C. 
Forlani): it uses tools available in the center, 
such as the Sima-Pro Calculation Code 
5.0, the three methods of environmental 
evaluation Eco Indicator 99, EPS 2000 
and EDIP 96 and the Recal 10 calculation 
instrument. The assessment methods 
which show a complete assessment of the 
life cycle (product, process or activity) are 
elaborated based on environmental norms 
ISO 14040.
7- This statement comes from reflections 
on the questions being debated in the 
scientific community from 1992 with the 
Rio Charter and the development of the 
“Agenda 21”, bringing forth the need for 
sustainable development to respond to 
local characteristics: reference is notably 
made to the “Conditions for environ-
mental viability” developed under the 
direction of Environment Park.
9- Reference is also made to the 
recommendation in the Leipzig Char-
ter (2007) concerning the need to 
reinforce the loal economy and labour 
market.
10- R.M. PULSELLI, E. TIEZZI, Città 
fuori dal caos. La sostenibilità dei 
sistemi urbani, Roma 2008 (p.136).

مـــنــظــومــة الــبــنــاء



181 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

D

Donatella 
RADOGnA
Architect, 
researcher

دوناتيال  

رادونيا 

مهند�سة معمارية، 

باحثة

Restoration and 
ruins in Figuig

ترميم 

واأطالل بفجيج

During the last fifty years, the 
culture of restoration has under-
gone notable changes: from the 
emergence of the Technology of 
Architectural Restoration sector, to 
questions of a more social nature 
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Technological 
culture in the

restoration 
of existing buildings

الثـقـافــة التـكـنـولـوجـيـة 
فــــــي

تـرمـــيــــم 
الــتــراث القـائــــم

�إن �لرتميم لي�س عملية 

حمايدة. فالتدخل يعني 

م�صار� معرفيا : تنفيذ منطق 

تقني، وعالقات 

مع �ل�صتعمالت وبيئة 

�ملعمار �ملبني �ملعني. 

جنز بفجيج عمل  لقد �ُ

منهجي و�صبور يف هذ� 

�لجتاه.

خالل اخلم�سني �سنة الأخرية، عرفت ثقافة 

الرتميم تطورات ملمو�سة: من ميالد �سل�سلة 

تكنولوجيا الرتميم املعماري اإىل الق�سايا 

ذات الطابع الجتماعي التي توؤدي اإىل التعرف 

 .
)1(

على القيمة القت�سادية للرتاث املبني

وقد منحت التطورات يف خمتلف �سعب املعمار 

املبني �سل�سلة من القيم، الثقافية، والجتماعية 

والقت�سادية، التي متيز اليوم م�سل�سل الرتميم، 

مع اأن�سطة جد معقدة، خا�سة يف ما يتعلق 

مب�سوؤولية التحكيم بني املحافظة والتحويل.

املبداأ الأ�سا�سي 

وحتديد الإ�سكاليات

اإن معيار )UNI 10914-1 )2001 يحدد الرتميم 

كـ » )...( تركيبة لكل الأعمال التقنية، والإدارية 

والتنظيمية، مبا فيها الأن�سطة التحليلية، التي 

تتم على البناء، بغاية املحافظة ورفع حجم 

اخلدمات املتبقية لعقار ما )...(«.

يف هذا الجتاه، فاإن الهدف املركزي للم�رشوع 

على البنايات املوجودة هو الرفع الأق�سى 

ملدة عي�س الأنظمة املعمارية بف�سل اإمكانية 

ا�ستعمال متوا�سل وثابت للمواد، مندمج 

يف اأن�سطة �سيانة منا�سبة.
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وح�سب املعيار )UNI 11151 )2005، فاإن 

امل�سل�سل املعماري على املبني: »)...( يتمثل 

يف �سل�سلة منظمة من املراحل تبداأ من مراقبة 

متطلبات ال�رشكاء املو�سيني وامل�ستعملني 

اإىل تلبية رغبتهم، ومن مراقبة اخلدمات 

املوجودة اإىل �سيانتها و/اأو حت�سينها )...(« 

ويف »)...( جمموعة من عمليات املحافظة 

و/ اأو التحويالت على امللك املعماري املوجود 

بغاية احلفاظ و/اأو تعزيز القيم املوجودة 

يف ما قبل واخلدمات املتوفرة يف البناء، 

وحتويل ظروف ال�ستعمال)...(«.

على عتبة الألفية الثانية، تظهر بجالء �رشورة 

اعتبار الرتاث املبني كمورد ينبغي احلفاظ 

عليه، بحيث اأن اأحد الأهداف الأ�سا�سية 

لتكنولوجيا الرتميم املعماري، هو حتديد 

ا�سرتاتيجيات لال�ستثمار من اأجل تنمية 

.
)3(

 ملنظومات ال�سكن
)2( 

م�ستدامة

باملقارنة مع الأ�سئلة الإ�سرتاتيجية »1+6«، 

املعلن عنها منذ ب�سعة عقود من طرف املجل�س 

which lead to the recognition of the 
economic value of the built heri-
tage(1). Disciplinary developments 
have given constructions a series 
of cultural, social and economic 
values, which today characterize 
the restoration processes, with very 
complex activities, especially in 
terms of the responsibility of refe-
reeing between conservation and 
transformation.

Basic principle 
and definition of issues

The UNI 10914-1 (2001) norm de-
fines restoration as the “[...] com-
bination of all technical, adminis-
trative and organizational actions, 
including analytical activities, which 
act on a building, with the aim of 
conserving and improving residual 
performance of the building [...]”.
In this sense, the central objective 
of the project on existing buildings 
is to increase as much as possible 
the lifespan of architectural systems 
thanks to the possibility of conti-
nued use of assets, integrated in 
appropriate maintenance activities.
According to the UNI 11151 (2005) 
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 ،
)4(

العاملي لالأعمال من اأجل تنمية م�ستدامة

يتاأكد التدخل على املبنى كـ »�سمانة للمحافظة 

على املوارد«.

اإنها اأن�سطة »علم املحافظة« اجلديد، الذي 

ي�سعى، بافرتا�س الرتابط بني اإعادة العتبار 

والرتميم، اإىل منح »جودة جديدة« للمعمار 

املبني، من حيث اإعادة ال�ستعمال والرتميم 

الوظيفي، وكذا من حيث منو القيم التي ينبغي 

.»
)5(

اأن يتم اإ�سقاطها على امل�ستقبل 

وبالتايل، يظهر متييز وا�سح بني الثنائيني 

�سيانة/حمافظة واإعادة العتبار/حتويل، 

والذي هو اليوم، قابل للتقلي�س لأن الو�سعية 

احلالية تربز اندماجا ِل�سكلي التدخل. فال�سيانة 

والرتميم اإ�سرتاتيجيتان بديلتني لنف�س الهدف: 

�سمان ـ واإعادة عمل بناية بالن�سبة ل�ستعمال 

.
)6(

خا�س

من هذا املنظور، هناك اأ�سا�سا مبدءان رئي�سيان، 

نوجه نحوها عمليات الرتميم )على خمتلف 

امل�ستويات، �سواء يف بعد معماري اأو ح�رشي( :

• اإعادة البناء للعمل ؛
.

)7(
• احلفاظ على جودة البناء يف الزمن

بالإحالة اإىل هذه املبادئ، فاإن م�سل�سل الرتميم 

يرتابط يف عدة مراحل : املعرفة، التدخل 

ومراقبة اجلودة زمنيا.

ومتكن مرحلة املعرفة من »فهم« نظام 

البناء بتحليل م�سارات التذكر )لقيا�س القيم 

املمنوحة للمتاع من طرف ال�سياقني الثقايف 

والجتماعي(، والبناء )لفهم هوية املتاع من 

حيث ال�سكل، والبنية واملواد(، والتحول )لفهم 

التحولت الداخلية واخلارجية مع املكونات 

املادية، والجتماعية والقت�سادية(.

وحتليل هذه امل�سارات حا�سمة لتوجيه 

 
)8(

اختيارات التدخل، عرب التعرف على حدوِد

)البناء، املواد، الت�سكلية، الهند�سية، البيئية، 

norm, the architectural process on 
the structure:
“[...] consists of the organized se-
quence of phases which go from 
the checking that sponsor and 
user expectations are met to their 
satisfaction, verification of existing 
services for their maintenance and/
or improvement [...]” and of a “[...]
set of conservation and/or trans-
formation actions on the existing 
architectural asset, with a view of 
“conserving and/or reinforcing 
existing values and performances 
of the asset; to transform the condi-
tions of use [...]”.
At the cusp of the third millenium, 
the need clearly emerged to 
consider the built heritage as an 
important resource to conserve, to 
the point where today, one of the 
fundamental objectives of the Ar-
chitectural Restoration Technology 
is to define investment strategies for 
sustainable development(2)  of living 
space(3).

With respect to the “6+1” Strategic 
Issues, set forth a few decades 
ago by the World Business Council 
for Sustainable Development(4), 
interventions on constructions 
is confirmed as a “guarantee of 
resource conservation”.
The activities of the new “conser-
vation science”, which, assuming 
a strong correlation between reha-
bilitation and maintenance, seek to 
restore a “quality” to buildings, in 
terms of reuse and functional res-
toration, as well as growth values in 
the future(5). 

As a result, there is a clear distinc-
tion between the maintenance/
conservation and rehabilitation/
transformation binomes, today 
more than ever, reducible because 
the current situation reveals an 
integration of the two intervention 
scenarios. Maintenance and reha-
bilitation are alternative strategies 
for a same objective: to guarantee 
or reestablish the functioning of a 
building with respect to a specific 
use(6).

In this perspective, there are 
essentially two basic principles, 
on which restoration operations (at 

م�صل�صل 

�لرتميم يرت�بط 

يف مر�حل عدة : 

�ملعرفة، �لتدخل 

ومر�قبة �جلودة 

يف �لزمن.
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Figuig, facade 
over courtyard 
(restoration 
by Africa ‘70)

فجيج، واجهة 

على الفناء 

)ترميم من طرف 

)Africa ‘70

الإدراكية والثقافية( َتَغرُي الإمكانات الكامنة. 

وتتطور مرحلة التدخل على اأ�سا�س معطيات 

مكت�سبة بف�سل م�سار معريف يتطلب تقييم 

املواد واأنظمة البناء، والت�سنيف التاريخي 

اأو املادي، والعالقة بني اخلدمات املوجودة 

وتقنيات التدخل. واملحافظة على القيم التي 

تربر التدخل هو الهدف املركزي للمرحلة 

النهائية مل�رشوع الرتميم، اأي تدبري املتاع 

بغية مراقبة حياته امل�ستقبلية.

different scales, as much in an ar-
chitectural dimension as an urban 
one) should be guided:

• restoring the function of the 
property;
•conserving the quality of the asset 
over time(7).

Referring to these principles, the 
restoration process is divided into 
different phases: the survey, the 
intervention, and quality control 
over time.

The survey phase enables us to 
“understand” the constructed sys-
tem through the analysis of the pro-
cesses of memorization (to assess 
the values attributed to the asset 
by cultural and social contexts), 
of construction (to understand the 
identity of the asset in terms of 
shape, structure and materials), 
and transformation (to understand 
the internal and external changes 
with respect to the physical, social 
and economic components).

The analysis of these processes is 
crucial for guiding the choices of 
intervention through the recogni-
tion of limits(8) (of construction, or 
materials, morphological, geome-
tric, environmental, of perception 
and of culture) to the modification 
of latent potentialities. The interven-
tion phase is developed based on 
data acquired during the survey 
phase, involving the enhancement 
of the materials and construction 
systems, the historical or material 
stratification, the ratio between 
existing performances/intervention 
techniques. The preservation of 
values which give legitimacy to the 
intervention is the central objective 
of the final phase of the restoration 
project, meaning the management 
of the asset in order to ensure its 
future.

The Survey Phase: Towards 
the Definition of Intervention 
Recommendations

The objective is to restore the oasis 
cities of Morocco. Within this fra-
mework, the goal of the course of 
survey of the technological system 
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امل�سار املعريف 

نحو حتديد موؤ�رشات التدخل

يف هذا الإطار، يرمي امل�سار املعريف للمنظومة 

التكنولوجية لالأج�سام املعمارية لفجيج 

اإىل تقدمي توجيهات لتربير تدخالت مالئمة 

مع مميزات هوية املعمار املبني وظروف 

حميطه. والنتيجة التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة 

التي متت بنجاح هي اإجناز »دليل« من �ساأنه 

تقدمي م�ساعدة تقنية من م�ستوى عال، حمددة، 

ومطابقة خلا�سيات وم�ساكل املبني يف ال�سياق 

. وهذا الدليل ل يدعي منح 
)9(

الرتابي املعالج

حلول قابلة  للتطبيق مبا�رشة، اأو اأنه ي�سكل 

م�سنفا للم�ساريع التي �سبق اجنازها كم�سدر 

اإيحاء، لكنه اأحدث بالعك�س مبهمة وا�سحة تروم 

توجيه الختيارات ح�سب كل حالة على حدة، 

اأي يف اإطار م�ساريع مهياأة للتنمية. وت�سهد بنية 

وم�سمون العمل املقدم على مقاربة منفتحة، 

تطرح الإ�سكاليات، اأثناء حتليل مو�سوع البحث 

.
)10(

والأ�سئلة الناجتة عنه

والدرا�سة مقدمة على �سكل جدادات مرتابطة يف 

ثالث جمموعات :

• املجموعة A معرفة الهوية الع�سوية للمعمار 
)عرب اإعادة البناء التخطيطي وقراءة النظام 

املعماري، وكذا حتليل النظام التكنولوجي( ؛

• املجموعة B، الو�سع ال�سحي للمعمار 
)عرب ك�سف للتلف وللخدمات املوجودة( ؛

• املجموعتني C وD، اإ�سارات للتدخل 
.

)11(
على النظام التكنولوجي

وقد مت اجناز كل حتليل على بناء-عينة من 

طابقني، مع فناء داخلي )مميز للمنطقة املدرو�سة( 

بتقنيات تقليدية للمكان )تعتمد الرتاب النيئ 

وخ�سب النخل(. 

وقد �سبقت مرحلُة بحٍث اأويل حتريَر اجلدادات. 

وقد حددت اأهم حاجيات البناء مو�سوع الدرا�سة 

يف جمال التدخل. وهكذا مت التعرف على اأجزاء 

املنظومة املعمارية التي م�ستها اأكرث ظواهر 

التغيري اأو التحويل.

of architectural bodies of Figuig is 
to provide guidelines to legitimize 
interventions which are compatible 
with the identifying characteristics 
of the construction and its envi-
ronmental conditions. The result of 
the study is an “instrument-guide” 
which can provide technical 
assistance at the first level, defined 
ad hoc and corresponding to the 
characteristics and problems of 
construction in the territorial context 
being studied(9).

This instrument does not pretend 
to provide solutions which are 
directly applicable or to constitute a 
repertoire of past projects to serve 
as a source of inspiration, but, 
to the contrary, it has the precise 
mission of guiding choices on 
a case-by-case basis, meaning 
within the framework of the projects 
to be developed. The structure and 
content of the work produced are 
evidence of an open approach, 
where issues are laid out during the 
analysis of the subject of study and 
related questions(10).
The study is presented as records 
divided into three groups:

• group A, study of the organic 
identity of the architecture (through 
graphic reconstruction and reading 
of the architectural system, as well 
as the analysis of the technological 
system);
• group B, assessment of the 
health of the architecture (through 
the identification of damages and 
current performances);
• groups C and D, recommenda-
tions for acting on the technological 
system(11).

Each analysis was carried out on 
a sample two-story building with 
an interior courtyard (typical of the 
area of study), created with traditio-
nal techniques of the area (made of 
raw earth and palm wood). A preli-
minary inquiry phase preceded the 
drafting of specifications. It defined 
the principal intervention needs 
as reflected by the building being 
studied. In this way, the parts of the 
architectural system most affected 
by the alteration/transformation 
were identified.

م�صار معرفة 

�لنظام �لتكنولوجي 

لالأج�صام �ملعمارية 

لفجيج يهدف �إىل 

تقدمي توجيهات 

لتربير �لتدخالت 

�ملنا�صبة ل�صفات 

�لبناء ولظروف 

حميطه.
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وتعطي جدادات املجموعة A قراءة لالأنظمة 

التكنولوجية والبيئية، حيث ي�سكل التفكيك 

اجلهازي للنظام التكنولوجي وقراءة معمقة 

اإىل حد م�ستوى العن�رش التقني للوحدات 

التكنولوجية التي تكون مو�سوع اإ�سارات 

للتدخل.

وحمتويات جدادات املجموعات الأخرى : 

»الو�سع ال�سحي« للج�سم املعني واإ�سارات 

التدخل ل حتيل اإل للوحدات التكنولوجية، 

وهي طبقات لعنا�رش تقنية وعنا�رش تَدخل 

ُتعرف بكونها املو�سوعات التي َت�سهد على 

حاجيات التدخل الأهم. 

خالل فرتة الدرا�سة الأولية وتعبئة جدادات 

املجموعات B و D+C ، مل ي�سمل التحليل فقط 

البناء-العينة، بل اأخد بعني العتبار اأي�سا 

خمتلف بنايات فجيج للتعرف وفهم و�سعيات 

التدهور املتكررة. وبعبارة اأخرى، ومن اأجل 

معرفة خا�سيات التعرف على البنايات 

التقليدية، مت الكتفاء بتحليل البناية-العينة 

يف حني اأنه، من اأجل جرد وحتليل اأنواع التلف 

ال�سائعة – بالنظر اإىل طابع »الدليل« للمنتوج 

املعد – احتاج الأمر اإىل تو�سيع دائرة البحث. 

لذا ك�سفنا لي�س فقط عدة اأبنية وظروف حتويلها، 

بل اأي�سا الظروف البيئية التي توجد عليها 

)عوامل مناخية، خا�سيات ترابية، م�ستويات 

و�رشوط التعمري(. وبعد ت�رشيح ملن�ساآت فجيج، 

فاإن الأجزاء املتعرف عليها واملنتقاة لعر�س 

نتائج وفر�سيات تف�سري ظروف التدهور 

والختاللت، وكذا اأ�سناف التدخل هي :

• الغالف العمودي املحدد بامل�ساحات 
احلائطية بالرتاب النيئ :

- الأ�سا�س ؛

- الواجهة ؛

- الطوق ؛

• الأنظمة الأفقية :
- الأ�سقف الو�سيطة ؛

- الأ�سقف ؛

- املمرات.

The group A records give a 
reading on environmental and 
technological systems, a systemic 
breakdown of the technological 
system and a thorough reading, 
down to the technical elements of 
technological units or intervention 
recommendations. Contents of 
other groups of records: the “state 
of health” of the organism in ques-
tion and the recommendations for 
the interventions refer only to the 
technological elements, classes of 
technical elements and technical 
elements recognizes as the objects 
which show the greatest interven-
tion needs.

During the preliminary investigation 
and the information gathering for 
records of groups B and C+D, the 
analysis did not only concern the 
sample building, but also took into 
consideration the different buildings 
of Figuig in order to identify and un-
derstand the situations of recurring 
deterioration. 
In other words, to understand the 
identifying elements of traditional 
constructions, it was sufficient 
to analyse the sample building, 
whereas to inventory and ana-
lyse the changes most frequently 
manifested - given the “guiding” 
nature of the product to be deve-
loped - the field of investigation had 
to be broadened. Thus, not only 
were several buildings and their 
changing conditions examined, but 
also the environmental conditions 
in which they were found (climatic 
factors, territorial specifications, 
levels and conditions of urbani-
zation). Once the characteristic 
anatomy of the works of Figuig 
understood, the parts which have 
been identified and chosen to 
expose the effects and the expla-
nation hypotheses for the deterio-
rating conditions and malfunctions, 
as well as the intervention typolo-
gies are:

• the vertical shell defined by the 
area of the raw earth walls:
- basement;
- siding;
- coronation.
• the horizontal system defined by 
wooden floors:

 ملعرفة �صفات 

هوية �لبناء�ت 

�لتقليدية، �قت�رش 

�لأمر على حتليل 

�ملبنى- �لعينة، 

بينما تطلب �لأمر 

تو�صيع جمال �لبحث 

بالن�صبة جلرد 

وحتليل �لأ�رش�ر 

و�لتلف �لأكرث 

�صيوعا.
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Figuig, 
restored 
terrace

فجيج، 

�سطح 

مرمم

وجمموعات اجلدادات B و D + C هي جد 

مرتبطة، لأن اجلدادات املتعلقة بالتدخالت تنبع 

حتما من اجلدادات املتعلقة بو�سعيات التحول، 

كما ميكننا اأن نراه يف ما يلي عرب حمتويات كل 

جمموعة من اجلدادات. 

من اأجل اإبراز الرتابط بني النقط احلرجة التي 

�ُسجلت وت�سكيلة احللول التقنية املمكنة، فاإن 

اجلدادات مرقمة ب�سورة ت�سهل اإحالت حمتملة 

ودرا�سات متقاطعة.

معرفة هوية اجل�سم املعماري : 

اإعادة بناء تخطيطية 

وتفكيك املنظومة التكنولوجية

لقد مت حتليل البناء-العينة باإتباع 

مقاربة ت�رشيحية، بتبني تفكيك البناء 

على �سكل اأنظمة، بال�ستجابة ملعايري مقيا�س 

)UNI 8290-1 )1981، وبالتاأكيد على خا�سيات 

املنظومة البيئية والنظام التكنولوجي 

)معيار UNI 10838/1999(. وقد مكن هذا 

التفكيك من متييز واإبراز الأجزاء )طبقات 

الوحدات التكنولوجية، والوحدات التكنولوجية 

وطبقات العنا�رش التقنية( التي ت�سكل النظام 

باأكمله والعالقة بني اأجزاءه، لر�سم اإطار دقيق 

للعنا�رش التي يتم َح�سَبها حتديد مراحل  العمل 

املتتالية.

تعيد م�سامني اجلدادات A، اإعادة بناء 

تخطيطية مثلثة الأبعاد للنظام املعماري 

ومبيانات مزدوجة الأبعاد للعنا�رش 

التقنية التي ركزت عليها الدرا�سة. وتعطي 

اجلدادة الأوىل قراءة للنظام البيئي والنظام 

التكنولوجي، وحتدد اجلدادة املوالية اإطارا 

�سموليا، ور�سما تخطيطيا لكل عنا�رش البناء 

على �سكل ر�سم مبنظورية ا�ستحوارية. 

اأما اجلدادات املوالية، فاإنها تهم حتليل 

العنا�رش التقنية التي ت�سكل اجلدران والأ�سقف 

وهي حتمل معلومات )مو�سحة مببيانات 

و�سور فوتوغرافية( حول :

- intermediary floors;
- roofs;
- passages.
The groups of records B and C+D 
are closely related, because the 
guideline records for the interven-
tions inevitably come from  records 
on the study of levels of transforma-
tion, as can clearly be seen below 
with the content of each group of 
records. To highlight the correlation 
between the critical points identified 
and the range of possible technical 
solutions, the records are numbe-
red in order to facilitate possible 
cross references and readings.

Understanding of the Identify 
of the Architectural Organism: 
Graphic Reconstruction 
and Breakdown of the 
Technological System

The sample building was analysed 
following an anatomical approach, 
by adopting the breakdown of the 
building into systems, meeting the 
criteria of the UNI 8290-1 (1981) 
norm, and highlighting the cha-
racteristics of the environmental 
system and the technological sys-
tem (UNI 10838/1999 norm). This 
breakdown allows us to distinguish 
and highlight the parts (Classes of 
Technological Units, Technological 
Units and Classes of Technical 
Elements) making up the system 
in its entirety and the relationships 
between these parts, to create a 
precise framework of elements 
based on which successive work 
phases are defined.
The contents of the A records 
render a three dimensional graphic 
reconstruction of the architectu-
ral system and two dimensional 
diagrams of technical elements the 
study focused on. The first record 
provides a reading of the environ-
mental system and the technologi-
cal system and the following record 
defines a general framework, 
an image of all the elements of 
construction as axonometric pers-
pective drawings. The following 
records deal with the analysis of 
the technical elements making up 
the walls and floors. They provide 
information (illustrated by diagrams 
and photographs) on the:
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Restored floor, 
palmwood beams
and karnafs

�سقيفة مرممة، 

عوار�س 

وكرناف النخل

• املواد، والأ�سكال وامل�ساحات ؛
• تقنيات البناء، ومراحل التنفيذ ؛

• خا�سيات اخلدمات املتعلقة باأ�سناف 
احلاجيات يف جمال الراحة والأمان، وتوابث 

املراقبة املتعلقة بها.

يف اجلدادات الأخرية للمجموعة A، متثل، بحجم 

مالئم، كل وحدة تكنولوجية، ح�سب ترتيب يتبع 

مراحل وكيفيات البناء :

1- بنية ال�سا�س ؛
2- القافالت الفقية الأ�سا�سية ؛

3- القافالت والتق�سيمات العمودية من امل�ستوى 
الأول ؛

4- بنية الرفع الأفقية لل�سقيفة الو�سيطة ؛
5- التق�سييم الأفقي )كل الطبقات( ؛

6- القافالت والتق�سيمات العمودية من م�ستوى 
ثاين ؛

7- بنية الرفع الأفقي لل�سقف ؛
8- القافلة الفقية املرتبطة بال�سقف 

)كل الطبقات( ؛

9- طوق اأو تتويج القافلة العمودية.

وم�سامني هذه املجموعة الأوىل من اجلدادات 

ل تهدف اإىل تقدمي ك�سف للموجود )الالزم يف 

حالة ن�ساط ت�سميم م�رشوع متميز( بل الإ�سارة 

ب�سكل منهجي لكل املعلومات، ذات الطابع 

املادي، والبنيوي والت�سكلي، وال�رشورية 

لتطوير وثيقة ت�سلح لكي تكون دليال. ومن هذه 

املعطيات، نالحظ باخل�سو�س باأن اجلزء الأكرب 

من اجل�سم املبني لفجيج يجمع بني اأنظمة 

�سخمة )من�ساآت بناء بالرتاب النيئ( واأنظمة 

من الفوا�سل والقافالت الأفقية )بعوار�س وملئ 

من خ�سب النخل(. ومن�ساآت البناء بالرتاب النيئ 

مبنية اإما بالطوب، امل�سكل يدويا، اأو بقوالب. 

والأ�سقف هي بنية حاملة بعوار�س من خ�سب 

النخل، ونظام للملء منجز بالكرناف، وطبقات 

للت�سوية بالرتاب املدكوك، واجلري والرمل. وهذه 

اجلدادات جتيب على الأ�سئلة الأوىل مل�سار العمل 

املنجز، والتي هي باإيجاز :

• materials, shapes and dimen-
sions;
• construction techniques, and 
implementation phases;
• specifications of performances 
corresponding to categories of 
health and safety needs, and rela-
ted control parameters.

In the last records of the A group, 
every technological unit is repre-
sented, to scale, according to an 
order which follows the phases and 
approaches of construction:

1. basement structure;
2. horizontal enclosures at the base 
level;
3. enclosures and vertical partitions 
on the first level;
4. horizontal elevation struction of 
the intermediary flooring;
5. horizontal partition (all layers);
6. enclosures and vertical partitions 
of the second level;
7. horizontal elevation structure of 
the roof;
8. horizontal structure linked to the 
roof (all layers);
9. coronation of the vertical enclo-
sure.

The content of this first group of 
records does not aim to provide 
a statement of what already exists 
(indispensable in the case of the 
design of a specific project) but to 
systematically show all the infor-
mation, of material, structural and 
morphological nature, necessary to 
developing a document which will 
serve as a guide. 
From this data, what is espe-
cially clear is that the majority of the 
constructed part of Figuig com-
bines solid systems (masonry work 
made of raw earth) and partition 
and horizontal enclosures (out of 
beams and filled with palm wood). 
The works of masonry made of 
raw earth are built out of adobe, 
shaped by either by hand or using 
a mold. The floors have a bearing 
structure made of palm wood 
beams, a filling system made of 
karnafs, levelling or finishing layers 
made of clay, whitewash and sand. 
These records answer the first 
questions of the work being under-
taken which, in short, are:
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Observation 
of construction 
systems and 
pathologies

مالحظة 

اأنظمة 

البناء 

والإ�سابات

• بنايات فجيج، كيف ومباذا هي مبنية ؟
وذلك اأ�سا�سا لتحديد :

- الأ�سكال والقيا�سات ؛

- املواد ؛

- تقنيات البناء.

• بنايات فجيج، كيف وملاذا هي واقفة ؟ 
وذلك اأ�سا�سا لتحديد :

- الأ�سناف البنيوية.

•  كيف تعمل بنايات فجيج ؟
وذلك اأ�سا�سا لتحديد :

)12(
- التوزيعات الف�سائية.

معرفة »الو�سع ال�سحي« 

للمعمار : ك�سف لظروف التلف 

وللخدمات املقدمة

تطور حتليل حالة املحافظة على الأنظمة 

املبنية ابتداء من مرحلة التحليل الأويل 

لالأنظمة التكنولوجية الفرعية وللتاأثريات 

الناجتة عن الظروف البيئية )اخلا�سيات 

املناخية، والرتابية، وخا�سيات ال�سكن(. 

ويظهر اأن الأنظمة الفرعية التي ميكن انطالقا 

منها اجناز حتليل للتلف هي الوحدات 

التكنولوجية وجمموعات العنا�رش التقنية 

امل�سكلة للغالف اجلداري )بنيات القاعدة، 

البنيات، القافالت، والتوزيعات العمودية(، 

وكذا التوجيهات )البنيات، القافالت، البنيات 

الأفقية(. وتت�سكل جدادات املجموعة B، املتعلقة 

بـ »الو�سع ال�سحي« للمعمار، وب�سكل اأدق 

بتحولته وتلفه، جمموعتني ثانويتني :

 • الغالف اجلداري ؛

• الأنظمة الأفقية.

وقد مت بعد ذلك حتليل املجموعتني الثانيتني 

اللتان تطابقان املادتني الأكرث ا�ستعمال 

)الرتاب النيئ وخ�سب النخل( بتمييز الأجزاء 

ح�سب التمظهرات املختلفة ملظاهر القدم 

• how, and with what are the 
constructions in Figuig made?
Essentially in order to define:
- shapes and their dimensions;
- materials;
- construction techniques.

• how and why do the construc-
tions of Figuig remain standing?
Essentially in order to define:
- structural typologies

• how do the constructions of 
Figuig work?
Essentially in order to define:
- spatial distributions(12).

Survey of the “State of Health” 
of the Architecture: 
Identification of the Levels 
of Deterioration and Existing 
Performances

The analysis of the level of conser-
vation of constructed systems was 
developed from the phase of pre-
liminary analysis of technological 
sub-systems and influences resul-
ting from environmental conditions 
(climatic and territorial conditions, 
and characteristics of the living 
space). It would seem that the sub-
systems from which an analysis 
of deterioration can be carried out 
are the technological units and the 
sets of technical elements making 
up the walls (basement structure, 
structures, enclosures and vertical 
partitions), as well as the guides 
(structures, enclosures, horizontal 
partitions). The group B records 
relative to the “state of health” of the 
architecture, or more precisely its 
transformations or alterations, are 
made up of two sub-groups:

• the walls;
• the horizontal systems.

The two sub-groups correspon-
ding to the two most used materials 
(raw earth and palm wood) were 
then analysed by distinguishing 
between the parts being used and 
the different manifestations of phy-
sical obsolescence, both functional 
and technological (for the former, 
the basement, siding and corona-
tion, and for the latter, intermediary 
floors, roofs, and walkways).
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The wall of 
the Ajdir plaza, 
before and after 
restoration

�سور 

�ساحة اأجدير، 

قبل وبعد 

الرتميم

املادي، والوظيفي والتكنولوجي )بالن�سبة 

لالأول، القاعدة، الواجهة، والطوق، وبالن�سبة 

للثاين، الأ�سقف الو�سيطة والأ�سقف واملمرات(. 

هذه املجموعة من اجلدادات ت�ستمل على جدادة 

ملخ�سة اأولية تو�سح، يف جدول �سمويل، 

العنا�رش التي مت حتليلها واأهم امل�ساكل 

املتعلقة بها. اأما اجلدادات املوالية، حول 

الغالف اجلداري، ثم حول الأنظمة الأفقية، 

فت�سمل نوعني من املعطيات املعاجلة، 

والتي نذكر لها بعد ذلك لئحة للم�سامني :

• و�سف حالة التلف :
- الإ�سارة اإىل نوع الإ�سابة ؛ 

- حتديد الظاهرة ؛

- تعيني مكان الظاهرة ؛

- فر�سية التف�سري ؛

- تطور الإ�سابة ؛ 

- تقلي�س اخلدمات، وفق اأ�سناف احلاجيات 

)ال�سالمة، الراحة، ال�سكل( ؛

• اإظهار الآثار ح�سب فر�سيات التف�سري :
- الإ�سارة اإىل ال�سبب ؛

- توثيق فوتوغرايف، مرفوق مبذكرات تف�سريية، 

للظاهرة وتطورها.

عموما، فاإن الظواهر امل�سجلة الأكرث �سيوعا 

هي :

 • بالن�سبة للعنا�رش بالرتاب النيئ :

- تفتت امل�ساحات احلائطية الذي يظهر 

على �سكل نحت اأو اجنراف وتعرية ناجت، 

باخل�سو�س عن ال�سيالن وعن املاء الراكد 

)القاعدة(، وعن تاأثري الريح )الواجهة( 

والأمطار القوية )الطوق( ؛ 

- ت�سقق هذه امل�ساحات الناجت عن ت�سدعات 

خمتلفة لنقط الرتكاز واإىل متركز احلمل.

• بالن�سبة لعنا�رش البناء بخ�سب النخل، 
فاإن ت�سوه وانك�سار العنا�رش احلاملة  

وتعفن طبقات القافالت، نتيجة قدم العنا�رش، 

وحمولت مفرطة وت�رشب وركود مياه الأمطار.

This group of records includes 
a summary sheet explaining, in 
a summary chart, the elements 
being analysed and the main 
problems affecting them. The fol-
lowing records, first about the walls 
then about the horizontal systems, 
include two types of information, 
for which there is then a list of 
contents:

• description of the state of 
change;
- identification of the pathology
- definition of the phenomenon
- location of the phenomenon
- explanation hypothesis
-progression of the pathology

-decrease in performances ac-
cording to the categories of needs 
(safety, comfort, aesthetic);
• visualization of the effects accor-
ding to the explanation hypotheses;
- indication of cause
- photographic documentation, ac-
companied by explanations of the 
phenomenon and its progression.

In essence, the most frequently 
identified phenomena are:

• for elements made of raw earth:
- crumbling wall surfaces mani-
fested in the form of erosion and 
gullying especially due to runoff 
and standing water (basement), 
wind (siding) and driving rain (co-
ronation);
- the cracking of these surfaces, 
due to the differentiated ruptures of 
the supports and the concentration 
of weight.
• for elements of palm wood 
construction, the deformation and 
breaking of load bearing elements 
and the rotting of closing layers 
due to the age of the elements, 
excessive loads and the intrusion 
and stagnation of rainwater.

The effects of the deterioration 
phenomena, the explanation 
hypotheses and the decreases 
in performance, along with the 
obligations tied to the modifications 
induced by the identified charac-
teristics, are decisive in the final 
phase of defining the recommen-
dations for intervention.
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واآثار ظواهر التلف، وفر�سيات التف�سري 

وتقلي�س اخلدمات، مع اللتزامات املرتبطة 

بالتغريات الناجتة عن اخلا�سيات امل�سجلة، 

حا�سمة للغاية يف الفرتة الأخرية لتحديد 

الإ�سارات من اأجل التدخالت.

الإ�سارات من اأجل التدخالت 

على النظام التكنولوجي

كما الأمر بالن�سبة للمجموعتني ال�سابقتني، فاإن 

املجموعة D + C تفتتح بجدادة  اأوىل تقدميية، 

ت�ستمل على جدول ملخ�س للمعطيات املعاجلة 

املرتبطة باإ�سارات التدخل، املرتابطة بوا�سطة 

جمموعتني ثانويتني :

• تدخل على الغالف اجلداري اأو احلائطي ؛
• تدخالت على الأنظمة الأفقية.

 )C( وتبداأ كل جمموعة ثانوية بجدادة اأولية

تعطي القواعد يف عالية الإختيارات، ح�سب 

خم�سة ميادين :

1- �سور �سم�سية لعنا�رش البناء مو�سوع التدخل ؛
2- املبادئ التوجيهية ؛
3- التدخالت املالئمة ؛

4- التدخالت غري املالئمة؛
5- التدخالت التي ينبغي اأخد احليطة فيها.

وتوؤ�س�س املبادئ التوجيهية منو الإ�سارات من 

اأجل التدخالت، لأنها حتدد املعايري الأ�سا�سية 

املتبعة لتقييم مالئمة وقبولية اختيارات 

.
)13(

التدخل )التكنولوجية، وال�سكلية والت�سكلية(

فبالن�سبة للتدخالت على اأغلفة احليطان، تتعلق 

املبادئ التوجيهية اأ�سا�سا بـ :

• املالئمة مع ال�سلوك اأو احلركية البنيوية 
لل�سندوق احلائطي وال�سفات التي ت�سمح 

بالتعرف عليه ) ت�سكلية، مقيا�سية، مادية 

ولونية( ؛

The Recommendations 
for Interventions on the 
Technological System

As for the two preceding groups, 
the C+D group opens first with a 
summary sheet containing a sum-
mary chart of the data related to the 
recommendations for intervention, 
divided into two sub-groups:

• interventions on the walls;
• interventions on the horizontal 
systems.

Each sub-group begins with an 
initial sheet (C) showing the initial 
guidelines for choices, divided into 
five domains:

1. photographs of elements targe-
ted by the intervention;
2. guiding principles;
3. compatible interventions;
4. non-compatible interventions;
5. interventions to be carried out 
with caution

The guiding principles are the foun-
dation for developing recommen-
dations for intervention, because 
they define the basic criteria to be 
adopted to assess the compati-
bility and eligibility of intervention 
choices (technological, formal, 
morphological)(13).

For interventions on walls, the gui-
ding principles mainly deal with:

• compatibility with the behavior 
of structural masonry shell and its 
identifying characteristics (morpho-
logical, dimensional, material and 
chromatic);
• the unalterable characteristics 
of openings (number, position, 
dimensions and shape).

Identified compatible interventions, 
meeting requirements related to 
erosion and cracking of raw earth 
masonry:

• for the basement, the regulation 
of water;
• for the siding, the filling of gaps, 
restoration of coatings, reconstruc-
tion of portions of collapsed walls, 
reestablishment of morphological 

�ملبادئ 

�لتوجيهية توؤ�ص�س 

�لإ�صار�ت من �أجل 

�لتدخالت، لأنها 

حتدد �ملعايري 

�لأ�صا�صية �ملتبعة 

لتقييم مالئمة 

ومقبولية �ختيار�ت 

�لتدخل )�لتكنولوجية، 

و�ل�صكلية 

و�لت�صكلية(.
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Preparation 
of lime kiln 
before burning 
(protection 
of walls)

اإعداد 

فرن 

اجلري 

قبل احلرق 

)حماية اجلدران(

• ثبات �سفات الفتحات )العدد، التموقع، 
املقايي�س والأ�سكال(.

والتدخالت املالئمة املتعرف عليها، 

والتي ت�ستجيب للمتطلبات املرتبطة بظواهر 

اجنراف الرتبة اأو النحت وت�سقق البناء 

بالرتاب النيئ، هي :

• بالن�سبة للقاعدة، تنظيم املياه ؛
• بالن�سبة للواجهة، ملئ النق�س يف املواد 

واإعادة بناء اأطراف اجلدران املنهارة، 

واإرجاع ال�سفات الت�سكلية واملقيا�سية للفتحات 

مع اإ�سالح حمتمل اأو ا�ستبدال لالأبواب ؛

• بالن�سبة للطوق اأو التتويج، الوقاية من فعل 
العنا�رش املناخية.

وب�سورة موازية، فاإن املبادئ التوجيهية 

املهياأة للتدخل على الأنظمة الأفقية تظهر 

�رشورة خلق تالئم مع ال�سفات املادية، 

والتقنية - البنائية، والت�سكلية واملقيا�سية 

الأ�سلية، وتباث الإحداثيات العمودية واإ�ساءات 

الأنظمة الأفقية. والتدخالت املالئمة املتعرف 

عليها، لال�ستجابة للمتطلبات املرتبطة بظواهر 

الإعوجاج، وتعفن، وت�سدع العنا�رش بالأنظمة 

الأفقية هي :

• بالن�سبة لالأ�سقف، تنظيم املياه، اإ�سالح 
اأو ا�ستبدال العنا�رش احلاملة والطبقات من اأجل 

امل�ساكة والأعمال النهائية، واإدماج الطبقات 

الوظيفية ؛

• بالن�سبة لالأ�سقف الو�سيطة، الإ�سالح 
اأو ا�ستبدال العنا�رش احلاملة وطبقات التق�سيم 

والأعمال النهائية ؛

• بالن�سبة للممرات اإ�سالح اأو ا�ستبدال الأعتاب.

يف املبادئ التوجيهية بالن�سبة للغالفات 

اجلدارية، كما بالن�سبة لالأنظمة الأفقية، يو�سى 

با�ستعمال تقنيات للبناء ومواد خا�سة باملكان 

اأو، يف حالت ا�ستثنائية، ا�ستعمال تقنيات بناء 

ومواد مالئمة مع مثيالتها للمن�ساآت املوجودة. 

and dimensional characteristics of 
openings with any repair or repla-
cement of frames;
• for the coronation, the protection 
against climatic agents.

Meanwhile, the guidelines deve-
loped for interventions on hori-
zontal systems show the need for 
compatibility with original material, 
technical-constructive, morpholo-
gical and dimensional natures, the 
invariability of vertical coordinates 
and lighting of horizontal systems 
are:

• for roofs, the regulation of water, 
repair or replacement of load 
bearing elements and sealing and 
finishing layers, the incorporation of 
functional layers;
• for intermediary floors, the repair 
or replacement of  of load bearing 
elements and partition and finishing 
layers;
• for walkways, the repair or repla-
cement of architraves.

In the guidelines, for the wall shells 
and the horizontal systems, it is 
recommended to plan for the use 
of typical local construction tech-
niques and materials, or, for excep-
tional cases, the use of construc-
tion techniques and materials 
compatible with existing buildings. 
Any changes with respect to the 
traditional construction typologies 
are only permitted to satisfy new 
environmental requirements due 
to recent climate change (such as 
increased rainfall). Like the A and B 
records, the C record concerns:

• the entire wall area (basement, 
siding, coronation), for interventions 
on the shell;
• intermediary floors, coverings 
and thresholds, for interventions on 
horizontal systems.

For each part making up the shell 
and the horizontal systems, there 
are as many records as there are 
legitimized and codified interven-
tion types.
More precisely, for each interven-
tion type defined as compatible, a 
D listing was prepared on the basis 
of established guidelines.
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وي�سمح باإدخال تغيريات حمتملة بالن�سبة 

لالأنواع املوجودة، ح�رشيا، لتلبية م�ستلزمات 

جديدة ذات طابع بيئي ناجتة عن التغريات 

املناخية التي ح�سلت يف ال�سنوات الأخرية 

)كارتفاع الأمطار(. وكما الأمر بالن�سبة للجدادة   

A وB، فاإن اجلدادة C تتعلق بـ :

• كل امل�ساحة اجلدارية )القاعدة، الواجهة 
والطوق( بالن�سبة للتدخالت على الغالف ؛

• ال�سقف الو�سيطة، الغ�ساءات والعتبات(، 
بالن�سبة للتدخالت على الأنظمة الأفقية.

ولكل جزء يكون الغالف والأنظمة الأفقية، يوجد 

عدد جدادات يوازي اأنواع التدخالت املقبولة 

واملدونة. وب�سكل اأو�سح، فلكل �سنف من 

 »D« التدخل حتددت مالئمته، مت حترير جدادة

على اأ�سا�س مبادئ توجيهية مو�سوعة.

والنموذج »D« ين�س على خم�سة ميادين :

1- و�سف التدخل ؛
2- �سورة �سم�سية للعن�رش مو�سوع التدخل ؛

3- تقنيات التدخل التي ينبغي اإتباعها ؛
4- املواد التي ينبغي ا�ستعمالها ؛

5- توجيهات حمتملة وتو�سيات خا�سة.

اإذا كانت اجلدادات ِ»C« تبني باخل�سو�س 

التزامات وحدود خمتلف اإمكانيات التدخل، 

فاإن اجلدادات »D« تعطي التوجيهات اخلا�سة 

املتعلقة بالأ�سغال املقبولة.

والهدف النهائي هو ت�سهيل الختيارات املتعلقة 

بطرق واأ�سكال التدخل، من اأجل ت�سهيل ا�ستعمال 

املن�ساآت املعنية دون تعري�س اخلا�سيات 

املميزة والقيم اخلا�سة بها لل�رشر.

خوامت

اإن ب�ساطة التقنيات املحلية للبناء وطابعها 

املقت�سد، وكذا البعد الإيكولوجي للمواد 

امل�ستعملة، ميكنها اأن ت�سبح نقطة القوة، 

اأو اأكرث من ذلك، �سمانة للحماية، يف اإطار 

The “D” model has five domains:

1. description of the intervention;
2. photograph of the element 
which is the object of the interven-
tion;
3. intervention techniques to be 
followed;
4. materials to use;
5. any guidelines and specific 
recommendations.

If the C listings indicate mostly the 
obligations and limits of the different 
intervention possibilities, the D 
listings provide the specific guide-
lines dealing with legitimized work.
The final objective is to facilitate 
choices related to the modes and 
forms of intervention, to promote 
the use of buildings without com-
promising their distinctive natures 
and intrinsic values.

Conclusions

The simplicity of the local construc-
tion techniques, the economicity, 
as well as the ecological aspect 
of the materials used can be the 
strong point, or better, a guarantee 
of protection, within the goal of 
“keeping an eye on” the destiny of 
traditional buildings and the envi-
ronment of the oasis of Figuig.

These aspects are directly effec-
tive in the implementation phase 
and the maintenance of building 
phase, and, in order to also be in 
the design phase, it must rest on 
a sufficiently binding, appropriate 
normalisation technique. In short, 
the architectural activity must be 
guided towards minimal interven-
tions, the goal of which must be 
security and viability, carried out 
in a way that respects the material 
consistency of the building, the 
structural behavior, the relationship 
with the natural environment 
and living requirements (without 
forcefully adapting the buildings to 
contemporary models).
These considerations give the 
product its purpose, which is the 
starting point (voluntary guidelines) 
to promote the development of 
technical-normative tools for regu-
lation.

ب�صاطة �لتقنيات 

�ملحلية للبناء 

وطابعها �ملقت�صد، 

وكذ� �لبعد 

�لإيكولوجي 

للمو�د �مل�صتعملة، 

ميكن �أن ي�صبحا 

نقطة قوة، �أو �أكرث 

من ذلك �صمانة 

للحماية، من �أجل 

»�ل�صهر« على م�صتقبل 

�ملعمار �ملبني 

�لتقليدي وبيئة 

و�حة فجيج.

مـــنــظــومــة الــبــنــاء



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص194

To
pi

c

Observation 
of cracks 
and erosion on 
a large scale

مالحظة 

الت�سققات 

والجنرافات 

الوا�سعة

هدف »ال�سهر« على م�ستقبل املعمار املبني 

التقليدي وبيئة باحة فجيج.

وتظهر جناعة هذه اجلوانب مبا�رشة يف مراحل 

اإجناز و�سيانة املن�ساآت و، حتى تكون اأي�سا 

كذلك خالل مراحل الت�سميم، فعليها اأن ترتكز 

على تقيي�س تقني منا�سب، واإجباري ب�سورة 

كافية. وباقت�ساب، فالأمر يتعلق بتوجيه 

الن�ساط املعماري نحو تدخالت دنيا تهدف 

ال�سالمة والقابلية لال�ستمرار، وتنجز يف احرتام 

للمكونات املادية للمن�سئات، ولل�سلوك 

اأو احلركية البنيوية، وللعالقة مع املحيط 

الطبيعي ومل�ستلزمات احلياة )دون تكييف 

مفرو�س للمن�ساآت مع النماذج احلديثة(.

وهذه العتبارات تعطي معنى للعمل املقدم، 

الذي ي�سعى لأن يكون نقطة انطالق )خطوط 

توجيهية اإرادية( لت�سهيل تنمية اأدوات تقنية - 

تقيي�سية �سابطة.

1- Caterina G., La tecnologia del recupero 
edilizio: esperienze e prospettive, in 
Esposito M.A., Materiali del I Seminario 
OSDOTTA, Firenze University Press, 
Firenze 2006.
2- For “sustainable development”, refe-
rence is made to the following definitions:
-a) “Sustainable development is develop-
ment that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” 
Report of the Commission presided by 
Mrs. Gro Harlem Brundtland, World COm-
mission on Environment and Development, 
1987;
-b) “Sustainable development means 
improving the quality of life within the 
carrying capacity of supporting ecosys-
tems.” International Union for Conservation 
of Nature, 1991
-c) “Sustainable development is develop-
ment which delivers basic environmental, 
social and economic services to all resi-
dents of a community without threatening 
the viability of the natural, built and social 
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 Caterina G., La tecnologia del recupero -1
 edilizio: esperienze e prospettive, in esposito

 M.A., Materiali del I Seminario OSDOTTA, Firenze
.University Press, Firenze 2006

2-  من اأجل »تنمية م�ستدامة، نحيل على التعريفات 
التالية )ترجمة غري ر�سمية( :

اأ- »التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي ت�ستجيب 

حلاجيات اجليل احلايل دون امل�سا�س بقدرات الأجيال 

القادمة على تلبية حاجياتها«، تقرير اللجنة التي 

تراأ�ستها ال�سيدة كرو هارمل برونتلند، اللجنة الدولية 

للبيئة والتنمية، 1987 ؛

ب- »التنمية امل�ستدامة تعني حت�سني جودة احلياة 

الب�رشية بالعي�س يف احرتام لقدرة حتمل الأنظمة 

الإيكولوجية«. الحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة، 

1991 ؛
ج- »التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي متنح خدمات 

اأ�سا�سية بيئية، واجتماعية واقت�سادية لكل اأفراد جمتمع، 

دون امل�سا�س بحيوية الأنظمة الطبيعية، واملبنية 

والجتماعية، وكذا عر�سها« LCLEI – احلكم املحلي 

لال�ستدامة، 1996.

3– كاترينا ج. )2006(، م�سار اإليه �سابقا.
4- 1. تقلي�س ا�ستهالك الطاقة واملواد. 2. تقلي�س 

الإنبعاثات امل�رشة. 3. الرفع الأق�سى لإعادة ال�ستعمال 

وللقدرة على اإعادة التدوير. 4. الرفع الأق�سى لقابلية 

البقاء للمواد واملكونات. 5. الرفع الأق�سى ل�ستعمال 

املوارد املتجددة. 6. تنمية امل�ساركة.

 Caterina G., )Dir.(, Per una cultura –5
 manutentiva. Percorsi didattici ed esperienze

 ,applicative di recupero edilizio e urbano
.Liguori editore, napoli 2005

 Molinari C., Manutenzione, Riqualificazione, –6
 Recupero e Riuso: forme diverse di un’unica
strategia, in Gasparoli P, Talamo C., Manuten-

 zione e recupero. Criteri, metodi e strategie per
 l’intervento sul costruito, Alinea editrice, Firenze,

.2006
Caterina G., I progetti di recupero e riqualifi- –7

 cazione edilizia e urbana, in Forlani M.C. )a cura
 di(, L’Università per il terremoto. Castelnuovo

 e l’altopiano di navelli, Alinea editrice, Firenze,
.2009

 8- كاتريينا ج. )...( »باللتزام، علينا اأن نفهم لي�س 

فقط اأنظمة القواعد التي تعار�س التحويل، ولكن اأي�سا 

كاإمكانية للتنمية تعطي املزيد من الليونة لإطار 

التحولت املمكنة«.

 Musso S.F., Le “Guide” per il recupero e la -9
manutenzione dell’edilizia rurale sparsa, in Mus-
 so S.F., Franco G., Gnone M., Architettura rurale

 nel parco del Beigua. Guida alla manutenzione e
.al recupero, Marsilio editori, Venezia, 2006
 Franco G., L’architettura rurale e il suo -10

 recupero, in Musso S.F., Franco G., Guida alla
 manutenzione e al recupero dell’edilizia e dei

.manufatti rurali, Marsilio editori, Venezia, 2000
11- اجلدادات املن�سجمة مع امل�سامني املنهجية 

والأدواتية التي اأعدتها ال�سيدة كري�ستينا  فورلين، 

 ،)A مت حتريرها من لدن دانيلو دي ما�سكيو )جدادة

وماريا ما�سكاروت�سي ) جدادة B( ودوناتيال رادونيا 

.)D + C اجلدادتني(

  Galliani G.V., Tecnologia del costruire storico -12 

genovese, Sagep, Genova, 1984
Franco G., Criteri di ammissibilità negli inter- -13

 venti di manutenzione e recupero, in Musso
.S.F., Franco G., Gnone M., cf. 2006

systems upon which the delivery of these 
services depends.” ICLEI - Local Govern-
ment for Sustainability, 1996
3- Caterina G. (2006), op. cit.
4- 1. Reduction of energy and materials 
consumption. 2. Decrease in noxious 
emissions. 3. Maximizing reuse and re-
cyclability. Maximizing viability of products 
and components. 5. Maximized use of 
renewable resources. 6. Developing 
participation.
5- Caterina G., (Dir.), Per una cultura ma-
nutentiva. Percorsi didattici ed esperienze 
applicative di recupero edilizio e urbano, 
Liguori Editore, Napoli 2005.
6- Molinari C., Manutenzione, Riqualifica-
zione, Recupero e Riuso: forme diverse di 
un’unica strategia, in Gasparoli P, Talamo 
C., Manutenzione e recupero. Criteri, me-
todi e strategie per l’intervento sul costruito, 
Alinea Editrice, Firenze, 2006.
7- Caterina G., I progetti di recupero e 
riqualificazione edilizia e urbana, in Forlani 
M.C. (a cura di), L’Università per il terre-
moto. Castelnuovo e l’altopiano di Navelli, 
Alinea Editrice, Firenze, 2009.
8- Caterina G. (2009), op. cit. […] “Obli-
gation must be understood not only as the 
system of rules opposing transformation 
but also development potential which 
allows for greater flexibility of the framework 
of possible transformations”.
9- Musso S.F., Le “Guide” per il recupero e 
la manutenzione dell’edilizia rurale sparsa, 
in Musso S.F., Franco G., Gnone M., Archi-
tettura rurale nel parco del Beigua. Guida 
alla manutenzione e al recupero, Marsilio 
editori, Venezia, 2006.
10- Franco G., L’architettura rurale e il suo 
recupero, in Musso S.F., Franco G., Guida 
alla manutenzione e al recupero dell’edi-
lizia e dei manufatti rurali, Marsilio editori, 
Venezia, 2000.
11- The forms, consistent with the metho-
dological content and tools elaborated by 
M. Cristina Forlano, were written by Danilo 
Di Mascio (form A), Maria Mascarucci 
(form B), Donatella Radogna (forms C+D).
12- Galliani G.V., Tecnologia del costruire 
storico genovese, Sagep, Genova, 1984.
13- Franco G., Criteri di ammissibilità negli 
interventi di manutenzione e recupero, 
in   Musso S.F., Franco G., Gnone M., cf. 
(2006).
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�سياحة 

اكت�ساف 

ال�سحراء

The fragile economic system of the 
oasis city, in its geographical mar-
ginality, was until now founded on 
subsistence farming, extraordinary 
date and grain agriculture, pastoral 
activities, women’s craft activities 
and on the economy of cash trans-
fers from emigrants.

The economic  
transformations of

oasis cities

التـــحــــــولت 

القــتــ�ســـاديــة 

للمدن الواحات

يف مناطق �أخرى، 

�أدت �لأزمات �لقت�صادية 

�إىل ميالد مدن �أ�صباح. 

هنا يبغي عك�س �لتوجه، 

و��صرتجاع م�صادر �لدخل 

و�لعمل، ل�صتعادة �أحقية 

فجيج يف �ل�صتفادة 

من �أ�صو�ق و�عدة. 

و�لهتمام باملعمار

�ملبني يندرج يف �إطار 

هذ� �مل�صعى.

كان النظام القت�سادي اله�س للمدينة الواحة 

لفجيج، يف هام�سيته اجلغرافية، مبنيا حلد 

ال�ساعة على الزراعة املعي�سية، وعلى الزراعة 

الرائعة للتمور واحلبوب، وعلى اأن�سطة الرعي، 

والأن�سطة احلرفية الن�سوية وعلى اقت�ساد 

التحويالت املالية للمهاجرين.

القت�ساد يف التطور 

الجتماعي والدميوغرايف

يوجد التوازن القت�سادي الذي مييز الأنظمة 

الرتابية للواحات حاليا يف اأزمة، لأن الأن�سطة 

التقليدية لالقت�ساد املغربي يف نف�س الو�سع، 

وخا�سة باملناطق ما قبل ال�سحراوية 

والهام�سية. والأزمة ناجتة عن عدة عوامل، 

متزامنة، ومنها :

• انتاج فالحي حمدود، مل يعد يكفي لتلبية 
م�ستلزمات �ساكنة الواحات، ب�سبب نق�س املوارد 

املائية والتغريات املناخية لل�سنوات الأخرية ؛

• الإنتاج املنخف�س للتمور الذي يرجع �سببه 
اإىل مر�س البيو�س )الذي خف�س م�ساحة باحة 

النخيل بن�سبة الثلثني(، وتيب�س النخيل جراء 

اجلفاف، واإىل تف�سيل ال�سكان املحليني اللجوء 

 ؛
)1(

اإىل اأن�سطة مربحة اأكرث باملدن الكربى

• ابتعاد ال�سباب عن اأن�سطة الرعي، املرتبط 
بالهجرة املتزايدة نحو املدن الكربى ؛ 

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة

جيوفينا 

�سيوليتي

مهند�سة معمارية، 

دكتورة يف التعمري
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Date 
agriculture 
in crisis in the 
palm grove

زراعة التمور 

يف اأزمة 

بباحة 

النخيل

• عدم ال�ستقرار البنيوي للن�سيج التقليدي، والناجت 
باخل�سو�س عن خ�سا�س يف املواد الأولية 

املحلية وكذا اإىل روح مقاولتية غري كافية ؛

• �سعف الأ�سواق الكامنة، الناجتة عن هام�سية 
الأماكن والقت�ساد املحليني ؛

• التقييم الغري كايف للرتاث املعماري، 
والطبيعي، املرتبط بغياب اإح�سا�س بالرتاث 

املعماري، والطبيعي والثقايف، مما نتج عنه 

�سطط وجتاوزات وحتويل لل�سفات املميزة 

لهوية املجتمع املحلي ولالأماكن ؛

• ال�سغط الناجت عن اإقفال احلدود مع 
اجلزائر والذي، يفاقم، بالن�سبة لفجيج، 

هام�سيتها ؛

• الطابع املعقد للمناخ والبيئة الذي يطبع 
املنطقة ما قبل ال�سحراوية، جراء القحولة، 

اإذ ت�سهد �ستة اأ�سهر جافة واأقل من 40 يوم 

من الأمطار �سنويا يف املعدل.

لكن نظام الواحات ميكن اأن يلعب دورا 

جديدا واأ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجيات تنمية 

The Economy in Social 
and Demographic Changes

The economic balance which 
characterises the territorial systems 
of Moroccan oases is now in crisis, 
because the traditional activities 
of the Moroccan economy are, 
especially in the pre-Saharan and 
peripheral regions. The crisis is 
due to a number of simultaneous 
factors, including:

• insufficient agricultural produc-
tion, no longer enough to satisfy 
the requirements of the oasis po-
pulation because of drought and 
climate change in recent years;
• reduced production of dates due 
to the bayoud disease (which has 
reduced by two thirds the area of 
the palm grove), the drying out of 
palm trees following the drought, 
local population preference for 
more profitable activities of big 
cities(1);
• youth distancing themselves 
from pastoral activities, related 

نظام �لو�حات 

ميكن �أن يلعب دور� 

جديد� و�أ�صا�صيا يف 

��صرت�تيجيات تنمية 

�ل�صياحة باملغرب.

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة
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اجلدول 1 : الديناميات الدميوغرافية للبلديات 2004-1994

20041994
دينامية

1994-2004 
% البلديةالقن اجلغرايف

ال�ساكنة

الإجمالية
املغاربةالأجانب

ال�ساكنة

الإجمالية

- 1257712125651424511,71فجيج251

+ 7675947767126254222,73الر�سيدية201

+ 1523913152261245921,43طاطا551

+ 3485117348342617433,15زاكورة587

A
fri

ca
 ‘7

0

Craft 
production 
remains limited 
in Figuig

الإنتاج 

احلريف 

يظل حمدودا 

بفجيج

ال�سياحة للمغرب، بف�سل خ�سو�سيات امل�ساهد 

والإمكانيات ال�سياحية -القت�سادية. 

كما ل ينبغي التقليل من قيمة التوافق العري�س 

الذي اأظهره ال�سكان خالل ال�سنوات الأخرية، 

من اأجل اأن ت�ساف �سياحة الواحات لل�سياحة 

الثقافية، وباأن ل مُتثل هذه الأخرية فقط 

بالعوا�سم امللكية، ولكن اأي�سا بهذه املناطق 

التي ظلت لفرتة طويلة مهم�سة. وعلى �سوء 

هذه العتبارات، ميكن اأن نحدد الديناميات 

الدميوغرافية ملدن منظومة الواحات )فجيج، 

مرزوكة، زاكورة وطاطا( مب�ساعدة معطيات 

الإح�ساء الأخري لل�سكان الذي يعود اإىل �سنة 

2004، )الإح�ساء العام لل�سكان وال�سكن لـ 2004 
– اململكة املغربية، املندوبية ال�سامية للتخطيط(.

من اأجل حتديد دينامية ترابية عامة ملنظمة 

فجيج – مرزوكة – زاكورة – طاطا، ح�سب 

املعطيات املتوفرة، �سوف ناأخذ بعني العتبار 

اإقليم ومدينة الر�سيدية، عو�س مرزوكة )مع 

تركيز على مدينة اأرفود القريبة(، اإذ اأن مرزوكة 

لي�ست ل عمالة ول جماعة، ولكن بلدة تابعة 

لإقليم الر�سيدية(.

وخالفا ملا يقع بطاطا، والر�سيدية وزاكورة، 

فاإن معطيات بلدية فجيج )-%11،71 يف الفرتة 

1994-2004( تربز ظاهرة وا�سحة للهجرة، 
ناجتة عن النخفا�س الهام لإنتاج التمور، 

ولكن باخل�سو�س عن عزلتها ال�سيا�سية. اأما 

الن�سب اليجابية للدينامية الإجمالية فتظهر 

توجها، م�سجعا ومثريا لالنتباه باخل�سو�س، 

نحو البقاء يف الو�سط املنعزل للواحات.

ولتتبع اأقرب لبلدة مرزوكة، ف�سال عن اإقليم 

الرا�سيدية، ينبغي قراءة املعطيات واملعلومات 

to increased emigration towards 
larger cities;
• structural instability of the artisanal 
fabric, mostly due to a shortage of 
local raw materials as well as an 
insufficient entrepreneurial spirit;
• the weakness of market potential, 
due to the marginality of the loca-
tion and local economies;
• insufficient development of the 
rich cultural and natural heritage, 
tied to the lack of awareness of the 
value of the architectural, natural 
and cultural heritage, which has 
resulted in abuse and transforma-
tion of identity-defining typological 
characteristics of the local commu-
nity and environment;
• tension due to the closure of 
the border with Algeria which, for 
Figuig, amplified its marginality;
• climatic and environmental 
complexity which characterizes 
the Presaharan region due to its 
aridity, with six dry months and an 
average of fewer than 40 days of 
rain annually.

However the oasis system can 
play a new and fundamental role 
in Morocco’s tourism development 
strategies, thanks to the charac-
teristics of its landscapes and its 
tourism-related economic potential.
Nor should we underestimate the 
broad consensus shown by the 
local population in recent years so 
that oasis tourism may be added to 
cultural tourism, and that the latter 
no longer be represented only by 
imperial cities but also be these 
regions, which have long been 
marginalized. 
In light of these considerations, 
we can retrace the demographic 
dynamics of oasis city systems 
(Figuig, Merzouga, Zagora and 
Tata) using data from the last 
census in 2004 (General Census 
of Population and Housing of 
2004 - Kingdom of Morocco, High 
Commissioner for Planning).

To trace a general territory dynamic 
of the Figuig-Merzouga-Zagora-Ta-
ta system as a function of available 
data, we will refer to the province 
and city of Errachidia instead of 
Merzouga (with an in-depth look at 
the nearby city of Erfoud), as it is 
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اجلدول 2 : الديناميات الدميوغرافية لبلديتي الري�ساين 

واأرفود مبقربة من بلدة مرزوكة 2004-1994

20041994
دينامية

1994-2004 
% البلديةالقن اجلغرايف

ال�ساكنة

الإجمالية
املغاربةالأجانب

ال�ساكنة

الإجمالية

+ 5.57535.5724.67319,30الري�ساين 251

+ 23.637523.63218.56327,33اأرفود201

اجلدول 3 : الديناميات الدميوغرافية للعمالت 2004-1994 

20041994
دينامية

1994-2004 
% القن اجلغرايف

اإقليم 

عمالة

ال�ساكنة

الإجمالية
املغاربةالأجانب

ال�ساكنة

الإجمالية

+ 129.43045129.385117.01110,61فجيج08.251

الر�سيدية13.201

)مرزوكة(
556.61289556.523522.1176,60 +

+ 121.61822121.596119.2981,94طاطا03.551

+ 283.36832283.336255.81210,77زاكورة04.587

اجلدول 4 : الديناميات الدميوغرافية يف الو�سط احل�رشي 2004-1994 

20041994
دينامية

1994-2004 
% القن اجلغرايف

اقليم، عمالة 

»و�سط ح�رشي«

ال�ساكنة

الإجمالية
املغاربةالأجانب

ال�ساكنة

الإجمالية

+ 63.1594463.11551.08723,63فجيج08.251

الر�سيدية13.201

)مرزوكة(
195.44070195.371155.28025,86 +

+ 39.0601739.04336.0118,46طاطا03.551

+ 42.8422342.27932.04433,57زاكورة04.587

اجلدول 5 : الديناميات الدميوغرافية يف الو�سط القروي 2004-1994 

20041994
دينامية

1994-2004 
% القن اجلغرايف

اقليم، عمالة 

»و�سط ح�رشي«

ال�ساكنة

الإجمالية
املغاربةالأجانب

ال�ساكنة

الإجمالية

+ 66.271166.27065.9240,52فجيج08.251

الر�سيدية13.201

)مرزوكة(
361.17219361.153366.8371,54 -

- 82.558582.25383.2870,87طاطا03.551

+ 240.5669240.557223.7617,51زاكورة04.587

للبلديات الأقرب، الري�ساين واأرفود. ون�سجل 

اأي�سا ديناميات دميوغرافية اإيجابية يف نف�س 

العقد لهاتني اجلماعتني.

neither a province nor a commune, 
but a locality in the province of 
Errachidia.

Unlike what is happening in Tata, 
Errachidia and Zagora, the data of 
the municipality of Figuig (-11.71% 
for the 1994-2004 decade) show 
an obvious exodus phenomenon, 
attributable to the significant reduc-
tion in date production but also to 
its political isolation. 
The positive percentage of the 
global dynamic 1994-2004 show 
an interesting and encouraging 
tendency to remain in the isolated 
area of the oasis.

To more closely follow the town 
of Merzouga, in the province of 
Errachidia, one must read the 
data and information about the 
closer municipalities of Rissani 
and Erfoud. There are also positive 
demographic changes in the 
same decade for these two 
communes.

Simultaneous reading of charts 1 
to 5 confirms the strong identity 
of the oasis towns which, despite 
an unfavorable socio-economic 
context, retain a compact demo-
graphic balance, both in the zones 
defined as “urban” and the “rural” 
areas.

Hospitality 
and Service Structures

The transformation of the oasis 
economy will be based on the 
development of the tourism sector 
and thus on the enhancement of 
cultural and architectural re-
sources, in full conscience of their 
value, and on the development 
of the currently weak hospitality 
infrastructure. 

At the same time, it is necessary 
to remain very attentive to the risks 
that tourism expansion could pose 
for these fragile ecosystems, and 
to try to limit their potential impact. 
These considerations thus imply 
the need for, and goal of, analy-
zing new economic, territorial and 
infrastructure dynamics and the 
environmental risks associated with 

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة



201 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

G
io

vi
na

 S
ci

ol
et

ti

Trade: 
dedicated 
to meeting 
the needs 
of proximity

التجارة 

موجهة 

ل�سد 

حاجيات 

القرب

اإن القراءة املتزامنة ملعطيات اجلداول 1 اإىل 5 

توؤكد الهوية القوية للمدن الواحات، التي، 

بالرغم من ظرفية �سو�سيو اقت�سادية غري 

م�ساعدة، حتافظ على توازن دميوغرايف 

متما�سك، �سواء باملناطق املحددة كمناطق 

»ح�رشية«  اأو باملناطق »القروية«.

بنيات 

ال�ستقبال واخلدمات

�سوف ينبني حتويل اقت�ساد الواحات 

على تنمية القطاع ال�سياحي وبالتايل على 

تثمني املوارد الثقافية، واملعمارية، يف اإطار 

اإدراك جيد  باأهميتها، وعلى تثمني ن�سيج 

ال�ستقبال ال�سعيف. ومن ال�رشوري يف نف�س 

الوقت، اأن نظل يقظني ملخاطر التو�سع ال�سياحي 

على هذه الأنظمة الإيكولوجية اله�سة، وحماولة 

تقلي�س اآثاره املحتملة. وتوؤدي هذه العتبارات 

بالتايل اإىل �رشورة حتليل الديناميات اجلديدة 

القت�سادية، والرتابية، والبنيوية واملخاطر 

البيئية املرتبطة بالدفقات ال�سياحية املتزايدة 

increasing tourist flows in oasis 
towns. Regarding the presence 
and dimension of hospitality struc-
tures, data from the Moroccan Mi-
nistry of Tourism and Craftsmanship 
are used.

In the “Morocco in numbers - 
2008”, once again, Figuig appears 
to be the weak link of the tourist 
system of the four oasis cities.
Although a timorous and embryo-
nic tourist offer is taking form, the 
area of study still seems like a 
sub-product of resort and disco-
very tourism, all the while remaining 
subordinate to the touristic flow 
directed towards imperial cities, 
often being a tourist destination 
of passage, with stays lasting an 
average of 1.7 nights (explained 
by insufficient recreational activities 
and hospitality), with a reduced 
accommodation occupation time 
and almost exclusively temporary 
jobs in tourist activities. 
The seasonal nature and the weak 
revenue of hotels are an additional 
confirmation of the absence of 
autonomous and constant tourist 
flow.
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In detail, the oasis system/route Ta-
ta-Zagora-Figuig-Merzouga has its 
weakest link in Figuig, with a single 
hospitality structure.

The city of Errachidia has 58.30% 
of tourist beds of the entire oasis 
circuit area being studied.
We can establish the profile of the 
ratio of infrastructures and services 
per person by using the data col-
lected by the High Commissioner 
for Planning in 2000. It concerns 
the administrative services, training 
services and the basic tertiary 
sector. The organizational struc-
ture of the circuit is beginning to 
take shape: Errachidia (region of 
Merzouga) plays a key role. It must 
be noted that the infrastructure and 
services of each town are abso-
lutely unsuited for territorial expan-
sion and demographic growth of 
the city, especially from a tourism 
development perspective. The four 
automatic bank teller machines of 
Errachidia for its 80,000 inhabitants 
are an example: there are in fact 
four also in Erfoud where there is a 
population of fewer than 24,000.

باملدن الواحات. وحول تواجد وحجم بنيات 

ال�ستقبال، ن�ستعمل معطيات وزارة ال�سياحة 

وال�سناعة التقليدية املغربية :

يف »املغرب بالأرقام - 2008« تظهر فجيج، 

مرة اأخرى، كاحللقة ال�سعيفة للمنظومة 

ال�سياحية للمدن – الواحات الأربعة.

وبالرغم من بروز حمت�سم وجنيني لعر�س 

�سياحي، فيبدو اأن املنطقة مو�سوع الدرا�سة 

ما زالت مبثابة منتوج ثانوي لل�سياحة 

ال�ساطئية واملتنقلة، وتظل رهينة بالتدفقات 

ال�سياحية املتوجهة نحو العوا�سم امللكية، 

م�سكلة بالتايل غالبا وجهة �سياحية للعبور، 

بليايل اإقامة تبلغ يف املتو�سط 1،7 ليلة 

)والتي يف�رشها �سعف الأن�سطة الرتفيهية 

وال�ستقبال(، وفرتة التوافد على البنيات 

ال�سياحية املنخف�سة والوظائف املوؤقتة 

لالأن�سطة ال�سياحية. كما اأن الطابع املو�سمي 

والدخل ال�سعيف للفنادق هو تاأكيد اإ�سايف 

لغياب تدفقات �سياحية م�ستقلة وثابتة.

اجلدول 7 : الطاقة من حيث الأ�رشة ال�سياحية يف 2008-12-31

القليم/

العمالة

بنيات اأخرىفنادق

املجموع

5 جنوم4 جنوم3 جنوم2 جنومجنمة
قرية 

�سياحية

اقامة 

�سياحية

دار 

�سيافة
ماأوى

فندق 

عبور

فندق 

اقامة

60--------60--فجيج

الر�سيدية 

)مرزوكة( 
1921612361.726---50654--3019

315--3364----108110-طاطا

1.787---217---410226934-زاكورة

�لتز�م �ليقظة 

من �ملخاطر �لتي 

قد يت�صبب فيها 

�لتو�صع �ل�صياحي 

لهذه �لأنظمة 

�لإيكولوجية 

�له�صة.
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اجلدول 6 : البنية الفندقية يف 2008-12-31

القليم/

العمالة

بنيات اأخرىفنادق

املجموع

5 جنوم4 جنوم3 جنوم2 جنومجنمة
قرية 

�سياحية

اقامة 

�سياحية

دار 

�سيافة
ماأوى

فندق 

عبور

فندق 

اقامة

1--------1--فجيج

الر�سيدية 

)مرزوكة( 
5337---215--35

7--23----11-طاطا

28---13---654-زاكورة
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وبالتف�سيل، فاإن نظام / املدار الواحاتي طاطا 

– مرزوكة له حلقة �سعيفة  – زاكورة- فجيج 
وبال�سبط يف فجيج ببنية ا�ستقبال واحدة.

وتتوفر مدينة الر�سيدية على %58،30 من الأ�رشة 

ال�سياحية من جمموع الطاقة لبلدات املدار 

الواحاتي الذي متت درا�سته. وميكننا اأن ن�سع 

ت�سوراً من حيث البنيات التحتية والن�سطة 

اخلدماتية با�ستعمال املعطيات املقدمة من 

لدن املندوبية ال�سامية للتخطيط �سنة 2000. 

وهي تهم امل�سالح الإدارية، وم�سالح التكوين 

وم�سالح اخلدمات الأ�سا�سية. وتظهر معامل بنية 

تنظيم املدار الواحاتي وتلعب بها الر�سيدية 

)منطقة مرزوكة( الدور الرئي�سي. وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأن البنى وامل�سالح التي تتوفر عليها كل من 

هذه البلدات ل تتالئم متاما مع التو�سع الرتابي 

ومع النمو الدميوغرايف للمدينة، وخا�سة يف 

اأفق تنمية �سياحية. فال�سبابيك البنكية الأربعة 

80  ن�سمة، هي مثال  للر�سيدية ل�ساكنة تبلغ 000 

على ذلك: فبالفعل هناك اأي�سا اأربعة �سبابيك 

24 �سخ�س. باأرفود لكن ل�ساكنة تقل عن 000 

اجلدول 8 : البنى واخلدمات  يف 31-12-2000 )درا�سة للمندوبية ال�سامية للتخطيط(

املدينة 

اأو املركز 

احل�رشي

جتهيزات 

وم�سالح 

ادارية

بنيات للتعليم والتكوينجتهيزات وان�سطة خدماتية

مقر 

اجلماعة

مكتب 

الربيد

 حمطات

 خدمة

وقود

 مراكز 

 لتعليم

ال�سياقة

 بناك

�سبابيك

 �رشكات

تاأمني

 مدار�س

 ما قبل

 مدر�سية

وكتاتيب

ثانوياتاعدادياتمدار�س ابتدائية

عموميةخ�سو�سيةعموميةخ�سو�سيةعموميةخ�سو�سية

1111107080202فجيج

الر�سيدية 

)مرزوكة( 
11104431801140314

11221020050102طاطا

11322117180201زاكورة

اجلدول 9 : البنى واخلدمات لبلدية اأرفود بنواحي مرزوكة يف 2000-12-31

)درا�سة للمندوبية ال�سامية للتخطيط(

املدينة 

اأو املركز 

احل�رشي

جتهيزات 

وم�سالح 

ادارية

بنيات للتعليم والتكوينجتهيزات وان�سطة خدماتية

مقر 

اجلماعة

مكتب 

الربيد

 حمطات

 خدمة

وقود

 مراكز 

 لتعليم

ال�سياقة

 بناك

�سبابيك

 �رشكات

تاأمني

 مدار�س

 ما قبل

 مدر�سية

وكتاتيب

ثانوياتاعدادياتمدار�س ابتدائية

عموميةخ�سو�سيةعموميةخ�سو�سيةعموميةخ�سو�سية

1133419050101ارفود

The economic perspective 
for oasis towns

The promotion of Moroccan 
tourism must generally undergo a 
differentiation of its offer and growth 
of tourism planning areas, by using 
new sites, such as the oases, 
without irrationally exploiting the 
natural resources (unlike what has 
happened on the coast).

Given the abandonment of tra-
ditional agricultural and pastoral 
activities, which affects the whole 
system of oasis towns, and also 
taking into account the emigration 
of local population, tourism in the 
oasis is the economical alternative 
to declining traditional activities.

The oasis and the desert are part of 
broader national tourism develop-
ment, considered by the Moroccan 
Ministry of Tourism, Craftsmanship 
and Social Economy as “origi-
nal and typical” elements to be 
developed in order to make them 
more attractive to tourists. Factors 
of fragility and vulnerability of the 

نظام/�ملد�ر 

�لو�حاتي طاطا – 

ز�كورة –فجيج– 

مرزوكة له 

حلقة �صعيفة 

وهي بال�صبط 

فجيج.
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Discovering 
the desert 
by camel

اكت�ساف 

ال�سحراء 

على ظهر الإبل

الآفاق القت�سادية 

للمدن الواحات

اإن اإنعا�س ال�سياحة املغربية عموما ينبغي 

اأن مير عرب تنويع العر�س وباخل�سو�س عرب 

م�ساعفة مناطق التخطيط ال�سياحي، با�ستعمال 

مواقع جديدة، كالواحات، دون اأن ن�ستغل ب�سكل 

ع�سوائي املوارد الطبيعية التي تتوفر عليها 

)خالفا ملا وقع على ال�ساحل(.

ونظرا للتخلي عن الأن�سطة التقليدية، الفالحية 

والرعوية، والتي تهم منظومة املدن الواحات 

باأكملها، واعتبارا اأي�سا لهجرة ال�ساكنة 

املحلية، فاإن ال�سياحة داخل الواحات تبقى 

احلل القت�سادي البديل لالأن�سطة التقليدية 

التي ت�سجل تقهقرا.

والواحات وال�سحراء هي �سمن الربنامج الكبري 

للتنمية ال�سياحية الوطنية، وتعتربها الوزارة 

املكلفة بال�سياحة املغربية كـعنا�رش »اأ�سيلة 

وذات خ�سو�سية« قابلة للتثمني من اأجل تقوية 

جاذبيتها ال�سياحية. وعامل ه�سا�سة الواحات 

هو جزء ل يتجزاأ من الطابع اخل�سو�سي 

للمكان، وهي تلعب دورا يف ما يتعلق بالتجدر 

الذي اأ�سحى متقلبا وغري م�ستقر للمجتمع 

املحلي.

ومن بني كل املناطق التي ت�سم واحات، فاإن 

املنطقة ما بني واديي زيز ودرعة  )حوايل 

8 مليون هكتار( هي املعنية بربامج التنمية 
الوطنية. والواحات ال�سحراوية وما قبل 

ال�سحراوية ي�سار اإليها، يف الربامج الوزارية، 

كمواقع لل�سياحة »الإيكولوجية« من �ساأنها 

اأن تعرف تنمية حتمية )ولي�س فقط مرغوبة(. 

لذا، فاإن تعاون ال�سلطات احلكومية مع القطاع 

اخلا�س، واجلماعات املحلية، واملنظمات 

الغري حكومية والعديد من اجلمعيات املتطوعة 

للمجتمع املدين، اأ�سبح اأ�سا�سيا. وم�ساهمة 

املجتمع املحلي هي ال�رشط ال�رشوري لنموذج 

التنمية امل�ستدامة ذات الدفع الذاتي مبني على 

ا�ستعمال، واإعادة العتبار، وتثمني وحماية 

العنا�رش الطبيعية والثقافية لواحات املغرب. 

oases are an integral part of the 
typical nature of those places: they 
play a (currently) unstable role in 
the local community’s roots.

Of all the areas with oases, it 
is particularly the one located 
between the Ziz and Drâa valleys 
(around 8 million hectares) which is 
targeted by national development 
programmes. 
Saharan and pre-Saharan oases 
are designated, in ministry pro-
grams, as sites of “ecological” 
tourism, the development of which 
is inevitable (and not only desi-
rable); which is why collaboration 
between public authorities and the 
private sector, local communities, 
non governmental organizations 
and numerous associations 
within civil society is becoming 
fundamental.

Participation of the local community 
is the necessary condition of the 
self-driven model for sustainable 
development founded on the use, 
rehabilitation, enhancement and 
protection of natural and cultural 
elements of Moroccan oases. 

Two factors essentially make the 
cultural, natural, environmental, and 
architectural heritage of the Figuig-
Merzouga-Tata-Zagora oasis town 
system a tourism resource:

• the “non relocation” of tourism 
potential, closely tied to its physical 
characteristics and to the location;
• becoming the subject of a 
«growing demand» in the interna-
tional growth of quality tourism and 
cultural discovery.

In the context of conscious deve-
lopment, achievable objectives 
correspond to sustainable, cultured 
niche tourism, and not the expan-
sion of mass tourism. It requires 
the development of activities that 
do not alter the natural landscape, 
which is enriched by the architec-
tural landscape.

The development of eco-sustai-
nable tourism of the oases must be 
built around a system of simulta-
neous actions, such as:

�لو�حات 

و�ل�صحر�ء توجد 

�صمن �لربنامج 

�لكبري للتنمية 

�ل�صياحية �لوطنية، 

ويعترب�ن عنا�رش 

»�أ�صيلة ومميزة« 

يجب تثمينها.
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Hidden treasure: 
exceptional 
rock carvings

كنز حمجوب : 

نقو�س �سخرية 

ا�ستثنائية

وهناك عن�رشان ل منا�س منهما لنجعل 

من الرتاث الثقايف، والطبيعي والبيئي 

واملعماري ملنظومة املدن الواحات لفجيج - 

مرزوكة- طاطا وزاكورة، موردا �سياحيا :

• »عدم ترحيل« املوؤهالت ال�سياحية املرتبطة 
بخا�سيات هذا الرتاث املادية وباملكان ؛

• كون اأنه ي�سبح مو�سوع »طلب متزايد« 
يف اإطار منو �سياحة ذات جودة ولالكت�ساف 

الثقايف على ال�سعيد العاملي.

و�سمن منظور تنمية واعية، فاإن الأهداف 

القابلة لالإجناز تطابق �سياحة م�ستدامة نوعية، 

ومثقفة، ولي�س تو�سعا �سياحيا كميا. اإنه مير 

ول امل�سهد الطبيعي،  عرب تنمية اأن�سطة ل حُتَ

الذي يزيده ثراء امل�سهد املعماري.

هذا، واإن تهيئة الن�ساطات ال�سياحية 

الإيكولوجية امل�ستدامة للواحات يجب 

اأن ترتابط حول نظام عمليات متزامنة، كـ :

• اإقامة ا�ستقبال موزع )فنادق موزعة، 
»Allergi diffusi«( لتثمني الرتاث املعماري 

املده�س لالأماكن ؛

• تنظيم اأن�سطة ريا�سية بديلة يف الديكور 
املتميز الذي توفره ال�سحراء )كولف على 

الرمال، ماراطون، وجتوال على الأقدام 

على الرمال، وطريان �رشاعي على املواقع 

البانورامية( ؛

• اإنعا�س امل�سهد الطبيعي الرائع )نخيل، �سحراء 
وكثبان رملية، و�سحراء ال�سخور، واجلبال 

ال�ساحلية، والأنهار والبحريات، والغابات، 

واله�سبات العليا ال�سبه �سحراوية، الخ.( مع 

خلق مدارات بانورامية باملناطق ما قبل 

ال�سحراوية ؛

• التعريف بامل�سهد املعماري املده�س )الق�سور، 
واملعمار بالرتاب النيئ، واملدن املح�سنة، 

وجتمعات الرحل، والكهوف، والنقو�سات، الخ.( ؛

• التعريف بامل�سهد الثقايف الرائع )الأحداث 
املوجودة حاليا: املعر�س الدويل ل�سجرة التمر، 

الأحداث املو�سيقية، الخ.( ؛

• املحافظة على التنوع البيولوجي ال�ستثنائي ؛

• implementation of diffused hos-
pitality (diffused hotels, “alberghi 
diffusi”) for the development of the 
extraordinary architectural heritage 
of the area;
• organization of alternative sports 
activities in the extraordinary sce-
nery offered by the desert (sand 
golf, marathon and trekking on 
sand, gliding at scenic sites)
• promotion of the fabulous natural 
landscape (palm trees, desert and 
sand dunes, rocky desert, coastal 
mountains, rivers and lakes, fo-
rests, semi desert highlands, etc.) 
with the creation of pre-Saharan 
scenic routes;
• promotion of the extraordinary 
architectural landscape (ksour 
and raw earth architecture, fortified 
cities, rural settlements, nomad 
settlements, caves, frescoes, etc.)
• promotion of the very rich 
cultural landscape (existing events: 
international date palm fair, musical 
events, etc.)
• conservation of the exceptional 
biodiversity;
• and especially the reinforcement 
of the role of associations in the 
promotion of responsibility with re-
gards to environmental issues and 
tools to address emerging impacts 
of oasis tourism.

For example, the significant 
increase of foreign tourism in the 
region of Meknes-Tafilalet, which 
also includes Merzouga, opened 
this region up internationally. The 
Hassilabiad Association for the 
Environment Development and 
Cooperation (AHT, French acro-
nym) is involved in all development 
projects in the local community. It 
is a small association born in the 
village of Hassilabiad, near the city 
of Merzouga. 

Thanks to the work of its repre-
sentatives and to the increase of 
foreign tourism in the region, this 
association has acquired internatio-
nal significance over time, beco-
ming partners in various ministerial 
initiatives:

• integration of more marginal 
oasis territories with the creation of 
a national oasis circuit;

�صمن منظور تنمية 

و�عية، فاإن �لأهد�ف

�لقابلة لالجناز 

تقابل �صياحة 

نوعية ومثقفة.

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص206

Kasbah, on the 
Merzouga-Zagora 
tourism circuit

ق�سبة على

 املدار ال�سياحي 

مرزوكة - زاكورة

• وباخل�سو�س، تعزيز دور اجلمعيات يف 
تطوير الوعي وامل�سوؤولية اإزاء الق�سايا البيئية، 

وكذا الآليات ملواجهة الآثار ال�ساعدة ل�سياحة 

الواحات. 

مثال، الرتفاع امللمو�س لل�سياحة الأجنبية 

بجهة مكنا�س – تافياللت، التي ت�سمل اأي�سا 

مرزوكة، مما اأعطى لهذه اجلهة انفتاحا دوليا. 

وجمعية حا�سي الأبي�س للبيئة، والتنمية 

والتعاون تتدخل يف كل م�ساريع تنمية املجتمع 

املحلي. يتعلق المر بجمعية �سغرية راأت النور 

بقرية حا�سي الأبي�س، قرب مدينة مرزوكة. 

وبف�سل عمل ممثليها وارتفاع ال�سياحة 

الأجنبية باجلهة، اكت�سبت هذه اجلمعية انفتاحا 

دوليا على مر الأيام، حيث اأ�سبحت �رشيكا 

يف خمتلف املبادرات الوزارية :

• اإدماج املجالت الرتابية للواحات الأكرث 
تهمي�سا مع ان�ساء مدار وطني للواحات ؛

• تعزيز عر�س ال�ستقبال لـ »املوقع املنعزل« 
)كما هو احلال بالن�سبة لكثبان مرزوكة( ؛

• تدعيم �سياحة الراحة والرفاه للجمع 
بني اجلانب املده�س »للموقع املنعزل« 

واملوؤهالت املحلية.

ومن امل�ستحب اإحداث جتهيزات خا�سة من 

اأجل ا�ستعمال وتطوير العالجات الرملية. 

ويف اخلتام، فاإن العزلة والهام�سية اجلغرافية 

للواحات، وهما اأهم اأ�سباب تقهقرها، هي اأي�سا 

قوة وحمور موؤهالتها ال�سياحية.

1- زراعة اأ�سجار التمر كانت حتتل قبل قرن م�ساحة 
هامة )حوايل 15 مليون هكتار(. وكانت جتعل املغرب 

ثالث منتج عاملي لهذه املادة. وهذا القطاع يغطي اإىل 

44 هكتار وميثل حوايل %3 من متو�سط  يومنا هذا 000 

الإنتاج العاملي. وتعطي درا�سة قامت بها وزارة الفالحة 

التوزيع اجلهوي املف�سل للرتاث الوطني من اأ�سجار 

التمور، وتظهر باأنه يتمركز يف ثالث مناطق : ورزازات 

)%41(، تافياللت )%28( و�سكورة )20%(.  

• reinforcement of hospitality of 
the “isolated site” (as is already the 
case in the dunes of Merzouga);
• reinforcement of health and 
wellness tourism uniting the extraor-
dinary side of the “isolated” site 
and local potential.

It is desirable, for example, to 
create spas to use and develop 
sand therapy. In the end, the isola-
tion and geographic marginality of 
the oases, main reasons for their 
decline, are also the strength and 
backbone of their tourism potential.

1- A century ago, date palm agriculture 
occupied an important area (around 15 
million hectares) and made Morocco the 
third largest producer of dates. Today, 
this sector covers 44,000 hectares and 
represents around 3% of the average world 
date production. A study by the Moroc-
can Ministry of Agriculture gives precisely 
the regional distribution of the country’s 
date palms heritage and shows that it is 
concentrated in three regions: Ouarzazate 
(41%), Tafilalet (28%) and Skoura (20%).

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة
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Africa ‘70

Tourism as a lever 
for development

In the second half of the 1960s, 
with the rise in real income and 
increased free time for recreatio-
nal and cultural activities, tourism 
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القــيــــمــــة 
القــتــ�ســاديــــة 

للـتـرمـــيــــم

�لرهان ؟ �إعادة تاأ�صي�س 

�قت�صاد �ملجال �لرت�بي 

�عتماد� على مو�رده �ملحلية، 

وبالتايل �أي�صا تثمني 

»�لريع« �جلغر�يف و�لرت�ثي. 

وتنمية �ل�صتقبال و�لتو��صل 

هما مفتاح �ملن �ل�صياحي. 

وهذ� �لور�س ل يبد�أ بعد 

�أو هو فقط يف �لبد�ية. 

يف الن�سف الثاين من ال�ستينيات، مع ارتفاع 

املداخيل احلقيقية واأوقات الفراغ التي ميكن 

ت�سخريها لالأن�سطة الرتفيهية والثقافية، 

بداأ وزن ال�سياحة يتزايد، يف جمال الت�سغيل 

اًل يف بع�س املناطق  وحت�سني الدخل، ُم�َسكِّ

رافعة فعالة للتنمية، ل�سيما بالدول النامية.

ال�سياحة 

كرافعة للتنمية

لهذه الأ�سباب، ينظر لل�سياحة حاليا كقطاع 

اإ�سرتاتيجي، يتوفر على موؤهالت هامة للنمو 

على املدى الطويل، ويعترب بالتايل اأنه باإمكانه 

لعب دور من الأهمية مبكان يف اإطار �سيا�سات 

الت�سغيل ملختلف الكيانات اجلغرافية. ومن 

جانب اآخر، ومبا اأن الأمر يتعلق بقطاع منتج، 

تنظيمه الأ�سا�سي من �سنف »العمل املكثف«، 

فاإن ال�سياحة ميكن اأن توؤمن م�ستويات اإحداث 

منا�سب �سغل ايجابية على املدى الطويل، اإذ 

اأن اآثار الن�ساط ال�سياحي تنعك�س على قطاعات 

اقت�سادية اأخرى تدور، اإراديا اأم ل، يف مداره.

ون�سجل باخل�سو�س تاأثريه املبا�رش على 

قطاع البناء، باإحداث بنيات ا�ستقبال �رشورية 

وتعزيز اأنظمة النقل، وكذا على كل اخلدمات 

املرتبطة بالرتفيه وبالتمتع بالرتاث التاريخي 

– الركيولوجي.

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة
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اإنها اأهم الأ�سباب التي جتعل »�سانعي 

ال�سيا�سات« للمناطق املعنية بامل�رشوع 

يعتربون ال�سياحة كاأحد العنا�رش ذات الأهمية 

الأ�سا�سية التي ينبغي املراهنة عليها لتحقيق 

ا�سرتاتيجيات التنمية للمغرب. ومع ذلك، 

فال�سياحة ظاهرة معقدة ومركبة بحيث ميكن 

اأن ُتَعرف بطرق خمتلفة. فتقدير م�ستواها 

يف القت�ساد لي�س بالعمل الي�سري. وبالفعل، 

فتحديد، وعزل، وقيا�س كل اجلوانب وامل�سارات 

املعنية هي من بني ال�سعوبات الكربى التي 

تواجه درا�سات الوقع الإقت�سادي، ولكن اأي�سا 

املادي، وال�سو�سيو ثقايف والبيئي لل�سياحة.

وجزء كبري من هذه القيمة يرجع اإىل الن�ساط 

ال�سياحي الذي يجري باملنطقة، التي تو�سف 

بكونها اأحد اأهم اأقطاب املنظومة ال�سياحية 

للواحات التي يتوجب حتديدها وجتهيزها. 

ويف الواقع، فاإن ال�سياحة ت�سكل يف خمتلف 

ال�سياقات الوطنية، اإحدى اأهم م�سادر الدخل، 

اإن مل تكن اأهمها. وهذا الأمر فعال حقيقي، 

became increasingly important, in 
terms of job creation and genera-
tion of revenue, making it an effec-
tive lever for development in certain 
areas, particularly developing 
countries.

For this reason, tourism is cur-
rently seen as a strategic sector, 
with enormous long term growth 
potential, and it is considered able 
to play a very important role in 
employment policies of different 
geographical areas. In addition, 
as it is a productive sector, the 
organization of which is “labour 
intensive”, tourism can guarantee 
positive levels of job creation over 
the long term, as tourism activity 
affects other economic sectors 
which are related, either directly or 
indirectly.

In particular, there is a direct in-
fluence on the construction sector, 
with the creation of necessary hos-
pitality structures and reinforcement 
of transportation systems, as well 
as on all services tied to leisure and 

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة

�ل�صياحة هي �أحد 

�لعنا�رش ذ�ت 

�لأهمية �لرئي�صية 

�لتي ُير�هن عليها 

لتحقيق ��صرت�تيجيات 

�لتنمية باملغرب.
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اإىل حد الآن تنحو برامج التنمية اإىل التاأ�سي�س 

على فر�سية منو هذا القطاع. ومن جانب اآخر، 

وبخالف مناطق ما قبل �سحراوية اأخرى التي 

ل ميكنها اأن تراهن اإل على نوع متميز من 

املنتوج ال�سياحي، فاإن فجيج تتمتع باإمكانيات 

كبرية من العرو�س املتنوعة. وبالفعل، فمختلف 

اأ�سكال ال�سياحة جمتمعة )�ساطئ، بحر، واأي�سا 

جبل، فن، تقاليد، ثقافة، وريا�سة(.

فعر�س ال�سياحة املغربية ينفتح اإذا على 

ت�سكيلة عري�سة من القرتاحات اجلذابة. 

ومن اأجل هيكلة نظام ناجع، يتوجب 

على الهيئات العمومية )احلكومية، املحلية 

والوطنية( اأن ينجزوا الأهداف املحددة 

يف الربجمة الوطنية )ميثاق ال�سياحة(، خا�سة 

يف ما يتعلق باجلباية، وامللكية العقارية، ونوع 

التنظيم الذي ي�سمح بتحديد حجم ال�ستثمارات 

ال�رشورية العمومية واخلا�سة، وحكامة النظام. 

وتظل �رشورة اإدماج املناطق ال�ساطئية مع 

عر�س املدن التي تتوفر على اأهمية تاريخية 

- ثقافية )مراك�س، فا�س، ورزازات، فجيج( 

واملراكز احل�رشية كالدار البي�ساء، والرباط 

وطنجة التي �سبقت درا�سة تنميتها ال�سياحية، 

بالتاأكيد اأفقا ا�سرتاتيجيا. 

وت�سكل التدابري الهامة التي تن�س على الإعفاء 

ال�رشيبي لفائدة ال�ستثمارات – %20 كحد 

اأدنى ح�سب �سنف ال�ستثمارات – وعلى 

تخفي�سات يف الر�سم على القيمة امل�سافة 

على �سلع التجهيز املح�سل عليها اأو امل�ستوردة، 

وكذا تخفي�سها اإىل %10 بالن�سبة لل�سناعات 

الفندقية، وعلى اإلغاء الواجبات اجلمركية 

بالن�سبة لبع�س ال�ستثمارات التي تكت�سي 

اأهمية خا�سة، ت�سكل اإذا رافعة هامة لتنمية 

الإ�ستثمارات، املحلية والأجنبية. واتفاق الدولة 

مرتبط مببادئ اقت�سادية مبنية ح�رشيا على 

القدرة التناف�سية ولي�س على توجه الدولة العام 

يف ال�سياحة ال�سناعية والرتابية. والآليات من 

اأجل ال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي ن�سيطة 

وفعالة. ولي�س من ال�سدفة اأن نرى العديد من 

بروتوكولت التفاق موقعة من طرف عدد كبري 

enjoyment of the historical-archeo-
logical heritage.
This is the main reason for which 
policy makers of the project areas 
consider tourism one of the major 
interest elements worth investing 
in for the fulfillment of Morocco’s 
development strategies. Tourism is, 
however, a complex and compo-
site phenomenon, insofar as it can 
be defined in different ways. 

The evaluation of its real role in the 
economy is therefore not an easy 
task. Indeed, identifying, isolating 
and measuring all concerned 
aspects and processes are among 
the great difficulties encountered 
during economic, physical and 
socio cultural impact studies.

A large part of this value is attribu-
table to tourism activity in the area, 
generally identified as one of the 
main centers of an oasis tourism 
system to formalize and equip. In 
fact, in various Moroccan contexts, 
tourism is one of the main, if not 
the greatest, sources of revenue. 
This is so true that development 
programmes tend to be founded 
on the assumption of growth in
this sector. 

Furthermore, unlike other pre-
Saharan areas which cannot 
rely on a specific type of tourism 
product, the Figuig area has a 
strong potential for differentiating its 
offering. Indeed, the different forms 
of tourism (beach, sea, but also 
mountains, art, tradition, culture, 
sport) are reunited.

Moroccan tourism thus opens up 
a wide range of attractive offers. 
To structure an effective system, 
public bodies (local and national 
governments) fulfill the objectives 
set out by the national program 
(Tourism of Charter), especially in 
terms of taxation, land ownership, 
the type of organization to quan-
tify the programme for necessary 
financing, public and private, and 
system governance. The need 
to integrate coastal areas with 
the offer of cities having strong 

منطقة فجيج 

تتمتع باإمكانيات 

كبرية يف جمال  

تنويع �لعر�س.
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Certain 
forms of tourism 
can impact 
the ecosystem

بع�س الأنواع  

ال�سياحية قد 

مت�س النظام 

الإيكولوجي

من اجلهات. اإل اأنه، بالرغم من كون القطاع 

ال�سياحي مبنطقة فجيج كما الأمر باملغرب 

كله، ي�سكل عن�رشا مركزيا للنظام القت�سادي 

املحلي، فاإن تدعيمه وتنميته يفر�سان اأول 

اإعادة تاأهيله �سموليا. وبالفعل، يجب اإعادة 

النظر يف طرق منو القطاع من اأجل تنمية 

م�ستدامة للرتاب، ُتثمن البيئة الطبيعية وَت�سُل 

اإىل اإعادة التوازن القت�سادي- الرتابي بني 

اجلهات الداخلية وال�رشيط ال�ساحلي.

وعلى كل حال، نعلم اأن تطور القطاع ال�سياحي 

للمغرب َهَمّ بالأ�سا�س مناطق حمددة ومتحور 

باخل�سو�س يف نطاق ال�سياحة ال�سيفية 

ال�ساطئية وبع�س املناطق الأركيولوجية 

املرتبطة بها. وقد �ساهمت هذه الو�سعية يف 

تفاقم الإختاللت القت�سادية – الرتابية داخل 

الرتاب، كما كان له، يف بع�س احلالت، وقع 

بيئي قوي على النظام الإيكولوجي.

الإ�سكاليات والفر�س

يعرف اقت�ساد الواحة، املبني يف الأ�سل على 

التجارة وال�سناعة التقليدية )اأواين، حديد مطروق، 

حلي(، وبعد اإقفال احلدود، تقهقرا وا�سحا. 

والفالحة، املوجهة باأكملها تقريبا لال�ستهالك 

الذاتي، هي من النوع املكثف العمودي.

واليوم، فاإن الواحة تقاوم للبقاء اأ�سا�سا بف�سل 

املبالغ املحولة من طرف املهاجرين. 

ومنذ فرتة ق�سرية، تنمو مبادرات حملية 

تراهن على ال�سياحة الثقافية وال�سياحة 

الإيكولوجية امل�ستدامة : وهي ترتابط يف 

ما بينها حول الرتاث املعماري لواحة فجيج، 

التي مازالت معزولة.

ويف الف�سل الأخري من �سنة 2009، اأظهر املغرب 

قدرته على مواجهة الإنعاكا�سات ال�سلبية 

الق�سوى للظرفية العاملية، بف�سل، امل�سك 

اجليد للح�سابات العمومية، اأ�سا�سا. ويقدر 

�سندوق النقد الدويل النمو غري الفالحي للناجت 

الداخلي اخلام �سنة 2010 بـ %2،5، بف�سل 

�سمود قطاع ال�سناعة اليدوية، وال�سياحة، 

وال�سادرات، وذلك رغم النق�س الذي طبع هذه 

historical-cultural interest 
(Marrakech, Fes, Ouarzazate, 
Figuig) and the urban centers 
such as Casablanca, Rabat and 
Tangier, the tourism development 
of which has already been stu-
died, certainly remains a strategic 
horizon.

Important measures, which provide 
a tax exemption for investors - at 
least 20% depending on the type 
of investment - and VAT reductions 
for goods acquired or imported, 
and its reduction to 10% for hotel 
industry and the abolition of cus-
toms duties for investments of a 
certain size, are an important lever 
for developing investment, both 
local and foreign. State authoriza-
tion is tied to economic principles 
founded solely on competitiveness 
and not on general state guidelines 
for industrial and territorial policy. 
Instruments to encourage those 
who wish to invest in Moroccan 
tourism are active and effective. It is 
not a coincidence that agreement 
protocols for tourism development 
programmes have been underta-
ken by a large number of regions.

However, although the tourism sec-
tor, in the Figuig area as elsewhere 
in Morocco, is a central element 
for the local economic system, its 
consolidation and development 
presuppose that it is first globally 
requalified. Indeed, the terms of 
sector growth must be reviewed to 
aim for sustainable development 
of the territory, which enhances the 
natural environment and achieves 
economical-territorial rebalance 
between inland regions and the 
coastal strip.

Moreover, we know that the 
expansion of the tourism sector in 
Morocco has essentially targeted 
precise areas and has mainly 
hinged on summer beach tourism 
and a few related archeological 
areas. This situation contributed to 
increased economic and territorial 
imbalances inland and in certain 
cases has had a strong environ-
mental impact on the ecosystem.
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The new 
airport in 
Oujda, closest 
to Figuig

املطار اجلديد 

لوجدة، 

الأقرب 

اإىل فجيج

القطاعات يف الف�سل الأول من نف�س ال�سنة 

)حتويالت املهاجرين: -%13، ال�سياحة : -8%، 

ال�ستثمارات املبا�رشة اخلارجية : -30،7%(. 

وبالن�سبة لـ 2010، فاإن �سندوق النقد الدويل، 

ي�سف الإطاراملاكرو اإقت�سادي بالإيجابي، 

مع احلذر ويوافق امليزانية امل�سوت عليها. 

وقد ن�س قانون املالية ل�سنة 2010 على منو 

بن�سبة %3،5، ون�سبة ت�سخم ل تتجاوز 2% 

ون�سبة بطالة م�ستقرة يف %9،8. وبالن�سبة 

لل�سياحة )%10 من الناجت الداخلي اخلام(، كانت 

تبدو  �سنة 2010 �سعبة ب�سبب انكما�س القدرة 

ال�رشائية بالبلدان َم�سدر الدفقات ال�سياحية 

نحو املغرب )فرن�سا، ايطاليا، ا�سبانيا، اأملانيا، 

بلجيكا، اململكة املتحدة وهولندا(.

ويظهر باأن تطور عدد الوافدين – وبالتايل 

مداخيل القطاع – كان ايجابيا، على غرار عدد 

امل�سافرين الدوليني العابرين مبطارات اململكة : 

7،4 مليون خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من �سنة 
2008، والقادمني خا�سة من فرن�سا، وا�سبانيا، 

وبلجيكا واململكة املتحدة.

وينبغي بالتايل من اأجل ر�سم منوذج للتنمية 

املنا�سبة اإيكولوجيا للقطاع يرمي اإىل اإعادة 

التوازن ال�سو�سيو اقت�سادي ال�سمويل للمنطقة :

• بحث اجلوانب املتعلقة  بالعر�س ال�سياحي 

Problem and Opportunities

With the closure of the border, the 
traditional oasis economy, origi-
nally founded on trade and crafts 
(dishes, wrought iron, jewelry) is in 
sharp decline. Agriculture, almost 
entirely destined to local consump-
tion, is of the intense, vertical type.
Today, the oasis survives essentially 
thanks to amounts sent by nume-
rous emigrants. 
As of recently, local initiatives are 
being developed that build on 
cultural tourism and eco-sustai-
nable tourism: they revolve around 
the architectural heritage of the 
oasis, still isolated, of Figuig.
In the last quarter of 2009, 
Morocco proved able to contain 
the most negative consequences 
of the global economy, thanks 
in part to well maintained public 
accounts. 
The IMF estimates non agricultural 
growth at 2.5% of the GDP in 2010, 
due to the resilience of the manu-
facturing sector, tourism, exports, 
despite a marked decrease of 
these sectors in the first quarter of 
the first year (‘remittances’: -13%, 
tourism: -8%, ECI: -30.7%). 

For 2010, the IMF cautiously 
described a still positive macroe-
conomic framework correspon-
ding to the approved budget. 
The 2010 Finance Act foresaw a 
growth of 3.5%, an inflation rate 
not exceeding 2% and a stable 
unemployment rate of 9.8%. For 
tourism (10% of the GDP) 2010 
was difficult because of the decline 
of purchasing power in countries 
where most of tourism towards 
Morocco originates (France, Italy, 
Spain, Germany, Belgium, United 
Kingdom and Holland).

It turns out that the number of 
arrivals - and thus the revenues 
for this sector - increased, like the 
number of international passengers 
in transit throughout the Kingdom’s 
airports: 7.4 million during the first 
8 months of 2008, mostly coming 
from France, Spain, Belgium and 
the United Kingdom.

املـنــظــومــة  القتـ�ســاديـــة

تطور عدد الوافدين ح�سب الدول التي قدموا منها ) 9 الأ�سهر الأوىل من 2009(

بلد 

امل�سدر

و�سول ال�سياح اإىل احلدود )بالآلف(

احل�سة %التغيري 20082009%

2.3462.449438فرن�سا

1.3181.439922ا�سبانيا

32732805اأملانيا

10-297267اململكة املتحدة

22324284ايطاليا

329369126بلجيكا

311347115هولندا

12713352الوليات املتحدة الأمريكية

--غري متوفرةغري متوفرةالدول العربية
799831413دول اأخرى

5.7806.405املجموع
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Tourist
facilities 
at the desert 
gates

جتهيزات 

�سياحية 

على م�سارف 

ال�سحراء

املحلي، مبراقبة حجمه، وت�سنيفه، واخلدمات 

املقدمة والتوزيع الرتابي للبنيات الفندقية 

والغري فندقية، التي متار�س حاليا ن�ساطها 

باملنطقة قيد الدر�س ؛ 

• اإبراز بع�س مميزات العر�س ال�سياحي 
لفجيج، كالكفاءة املهنية للعاملني وجودة 

اخلدمات ؛

• حتليل الطلب ال�سياحي، بالعتماد على اأعداد 
الوا�سلني واملقيمني، وم�سدر الدفقات ؛

• درا�سة موؤهالت وتنظيم نظام منت�رش 
لال�ستقبال مع الرجوع اإىل الإطار التقيي�سي، 

وللحاجيات املالية، واإىل ت�سنيف املقاولت 

واإىل تاأهيل الراأ�سمال الب�رشي القابل للت�سغيل ؛

• اإبراز نقط قوة ونقط �سعف القطاع ؛
• حتديد بع�س خطوط التدخل من اأجل اإعادة 

العتبار للقطاع ؛

• حتديد منهجية للتدخل من اأجل انتقاء 
موؤ�رشات القابلية للحياة مع الرجوع ب�سكل 

خا�س اإىل ظاهرة ال�سياحة.

بناء نظام 

لتثمني املوارد املحلية

ميكن لرتاب فجيج اأن يجد يف ال�سياحة اأحد اأهم 

م�سادر منوه والإقت�ساد املحلي ب�سكل عام. 

Thus, in order to sketch an eco-
compatible model of development 
of the sector, aiming at global 
socioeconomic rebalance of the 
area, we must:

• examine aspects related to local 
tourist attractions, while controlling 
its size, type, the services offered 
and the territorial distribution of 
hotel and extra-hotel structures, 
which are currently practicing in the 
area of study;
• highlight certain characteristics of 
the potential tourism, offer of Figuig, 
such as professional qualification 
of employees and the quality of 
services;
• analyze tourist demand, by 
referring to the number of arrivals 
and current guests, and the origin 
of tourist flows;
• examine the potential and orga-
nization of a diffused hospitality sys-
tem with reference to the normative 
framework, financial needs, types 
of businesses and qualification of 
human resources to employ;
• highlight the strengths and 
weaknesses of the sector;
• determine a few intervention gui-
delines to rehabilitate the sector;
• define an intervention method to 
select viability indicators with speci-
fic reference to tourism.

The construction of a system 
for the enhancement 
of local resources

Tourism can be a main source of 
growth to the territory of the oasis 
of Figuig and local economy as a 
whole. 
To this end, it is necessary to work 
on the implementation of more 
satisfactory reception structures, 
by seeking alternatives to tradi-
tional solutions, and the creation 
of a complete “integrated tourist 
package”. This will include building 
an extra hotel accommodation sys-
tem made up of rentals («albergo 
diffuso» hotel or diffuse) of guest 
rooms and bed and breakfasts.

The system will need to be exhaus-
tive and include a series of offers 

ميكن لف�صاء 

فجيج �أن جتد 

يف �ل�صياحة 

�أحد �أهم م�صادر 

منوها.
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The oasis city 
is also 
a rural 
heritage

املدينة الواحة 

هي اأي�سا 

تراث 

قروي

لذا وجب العمل على حتقيق بنيات ا�ستقبال 

مقبولة اأكرث، بالبحث عن بدائل للحلول 

التقليدية، وخلق »حزمة �سياحية مندجمة« 

كاملة يف كل جوانبها. وينبغي خ�سو�سا 

بناء نظام لال�ستقبال خارج الفنادق عرب كراء 

فنادق موزعة – Albergo diffuso اأو غرف 

عند ال�ساكنة  و »فرا�س ووجبة فطور« 

.)B et B(

النظام املرتقب ينبغي اأن يكون له طابع 

�سمويل، ويتكون من جمموعة من العرو�س 

)�سبكة ال�سكن، احلزمة ال�سياحية، املدارات، 

الرتويج، الخ(. و�سيدخل �سمن منطق الندماج 

مع منظومة ال�ستقبال اجلهوية، وي�سكل 

بالن�سبة لها بالتايل عن�رشا جديدا واأ�سيال. 

وب�سكل موازي لالأهداف امل�سار اإليها اأعاله، 

نرغب بف�سل اجناز الربنامج، تثمني الأماكن، 

(the housing network, the tourist 
package, itineraries, advertising, 
etc.). It will be an approach of 
inclusion in the regional tourism 
system, by contributing an 
element of novelty and originality. 
Along with the objectives described 
above, the fulfillment of the pro-
gramme will enable the enhan-
cement of the area, the natural 
and rural heritage, local products, 
customs, traditions and all specifics 
that are the expression of a com-
munity. Additionally, the project is 
a fundamental piece for simulating 
private initiative by offering concrete 
revenue possibilities to owners 
who invest in restructuration and 
restorations of structures fallen into 
disuse.

The program also aims to integrate 
the territory in a specific context by 
identifying it as a place where it is 
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والرتاث الطبيعي والقروي، واملنتجات املحلية، 

والعادات، والتقاليد وكل اخل�سو�سيات التي 

تعد تعبريا للمجتمع. وف�سال على ذلك، فاإن 

الربنامج يعد مبثابة حافز اأ�سا�سي للمبادرة 

اخل�سو�سية عرب تقدمي اإمكانيات ملمو�سة 

للمداخيل للمالكني الذين ي�ستثمرون يف اإعادة 

الهيكلة وترميم البنيات الغري م�ستعملة.

ي�سعى الربنامج اأي�سا اإىل اإدماج الرتاب يف 

�سياق دقيق بجعله مكانا ميكن فيه ق�ساء فرتة 

العطلة يف جو من ال�سرتخاء وبثمن مقبول. واإن 

انفتاح هذه الف�ساءات اجلديدة لالإقامة �سي�سهل 

حركة التقاليد والعادات واخل�سو�سيات املحلية 

للمنطقة )فنون املطبخ، قد�سية الأعياد الدينية، 

الخ(. و�سينجز امل�رشوع عرب مراحل يف خم�س 

عمليات ن�سنفها يف ما يلي :

العملية 1 : تقدمي  

والرتويج للم�رشوع

يرمي امل�رشوع من خالل اأهدافه وكيفية اإجنازه 

اإىل حت�سي�س كل ال�سكان، وخا�سة الفاعلني 

املعنيني مبا�رشة. ويف نف�س الوقت، �سيتم 

اإعداد وتوزيع وثائق اإخبارية )مطويات، دلئل، 

جداول، تقارير، مل�سقات(، وتنظيم لقاءات 

مو�سوعاتية مع اأهم املتدخلني )منظمي 

الرحالت، وكالت الأ�سفار، خرباء و�سحفيي 

القطاع، مهند�سني معماريني( من اأجل الدفاع 

على الطابع الإيجابي والنافع للمبادرة. و�سوف 

نربز، خالل هذه الفرتات الإعالمية، نقط القوة 

وفوائد املبادرة للمتدخلني وامل�ستفيدين. 

و�سوف نعرف بالتجارب املماثلة الناجحة 

مبناطق اأخرى، واملعطيات الإقت�سادية حول 

النتائج املنتظرة بالن�سبة للمجتمع املحلي، 

وذلك بتناغم مع اخلطوط املحلية للربجمة حول 

ال�سياحة وكيفية دعم الإدارة لتنمية امل�رشوع 

باأكمله.

العملية 2 : التعرف 

على ال�سيعات واملنازل التي �ستعد لل�سكن 

من اأجل التوفر على و�سف حمني وكامل 

possible to spend a vacation in a 
relaxed atmosphere at an attractive 
price. The opening of new residen-
tial spaces will facilitate the circu-
lation of traditions, customs and 
local characteristics of the region 
(gastronomy, the sacredness of re-
ligious holidays, etc..). The project 
will be implemented in steps with 
five actions divided and described 
as follows.

Action 1: Presentation 
and disclosure of the project
The entire project, the objectives 
and modalities of implementation 
will be illustrated through public 
meetings aimed at raising awa-
reness with the entire population, 
particularly direct stakeholders. 
Simultaneously, information docu-
ments (pamphlets, guides, boards, 
reports, posters) will be deve-
loped and disseminated, thematic 
meetings with key participants (tour 
operators, travel agents, experts 
and journalists of the sector, archi-
tects) will be organized in order 
to defend the positive and useful 
nature of the initiative. 

During these information sessions, 
the strengths and benefits of the 
initiative for the players and bene-
ficiaries will be highlighted. It will 
include knowledge of similar expe-
riences carried out successfully in 
other territories, economic data on 
the expected benefits for the local 
community and this, in keeping 
with the lines of local programming 
on tourism and modes of support 
by the administration for the deve-
lopment of the entire project.

Action 2: Reconnaissance of farms 
and homes to earmark for housing
In order to have an updated and 
complete description of the poten-
tial hospitality offers, it is necessary 
to carry out an initial reconnais-
sance inquiry. It must take place 
on the entire territory and include: 
the gathering of information on 
the number of small houses and 
houses fallen into disuse (to create 
a map), the choice of spaces 
identified using predefined criteria, 

يهدف �لربنامج 

�أي�صا �إىل �إدماج 

�لرت�ب �صمن �صياق 

و��صح بالتعريف 

به كمكان ميكن 

به ق�صاء �لعطل 

يف �أجو�ء من 

�لر�حة وبثمن 

جد مقبول.
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لعرو�س ال�ستقبال الكامنة، من ال�رشوري 

القيام ببحث ا�ستك�سايف اأويل. وينبغي اأن 

يتم على امتداد املجال الرتابي وي�سمل : 

جمع املعلومات حول عدد امل�ساكن ال�سغرى 

وامل�ساكن املهجورة )من اأجل و�سع خارطة(، 

واختيار الف�ساءات املح�سية وفق معايري 

تو�سح م�سبقا، والقيام بات�سال عملي 

مع املالكني املعنيني، وحتديد نقط ال�ستقبال 

التي �ستدرج يف احلزمة ال�سياحية.

العملية 3 : امل�ساعدة 

من اأجل اإعادة هيكلة الأماكن املح�سية

لبلوغ درجة من�سجمة من اجلودة والراحة 

للمجالت املنتقاة، �ستقدم الإدارة جمانا  

لكل املالكني املتعرف عليهم ثالث اأنواع 

من اخلدمات: م�ساطر تب�سط ت�سليم الرخ�س، 

وخمتلف الوثائق والرتاخي�س املطلوبة، 

وم�ساعدة لت�سهيل الولوج اإىل القوانني، واآليات 

لت�سهيل اإعادة العتبار  وتقيي�س املحالت 

املعنية، اجناز ت�سميم ي�سبط متاثل م�ساريع 

التهيئة )اجلانب اجلمايل اخلارجي، وم�ستوى 

الراحة يف الداخل ت�ستجيب للمعايري ال�سياحية( 

من اأجل حتديد اأ�سلوب مميز ومن�سجم 

مع املجال.

فرتة اإجناز العمليات الثالثة الأوىل : 8 اأ�سهر

200 اأورو التكلفة املقدرة : 000 

 ، Euromed Heritage IV التمويل : برنامج

برنامج ميد، اأموال عمومية حملية.

ومن اأجل اإعادة هيكلة املحالت، فاإن التكلفة 

، تنجز يف 20 بنية 
2
ت�سل اإىل 400 اأورو للمرت

ا�ستقبال وخدمة. وترتاوح الكلفة املقدرة بني 

1،6  و2،4 مليون اأورو، يتم متويلها بوا�سطة 
ال�ستثمارات اخلارجية والتحويالت املالية 

للمهاجرين.

ويعترب تو�سع القرو�س ال�سغرى مبجموع البالد 

اأحد الأجوبة التي طورتها موؤ�س�سات املجتمع 

املدين للتغلب على ال�سعوبات املالية، 

وكذا النظامية والثقافية، التي متنع قيام عالقة 

the establishment of a first ope-
rational contact with concerned 
landowners, the identification of 
reception points to be included in 
the tourist package.

Action 3: Assistance 
for the Restructuration 
of Identified locations
To achieve a homogenous degree 
of quality and comfort of the selec-
ted locations, the administration will 
provide, free of charge to identified 
owners, three types of services: 
procedures simplifying the delivery 
of authorizations, notices and diffe-
rent required licenses, assistance 
to facilitate access to laws, and 
instruments facilitating rehabilitation 
and upgrading of concerned loca-
tions, the creation of a plan which 
regulates the uniformity of projects 
(external aesthetic aspect and inter-
nal level of comfort meeting tourist 
standards) in order to define a 
recognizable style and in harmony 
with the territory.

Time for fulfillment of the first 3 
actions: 8 months.
Estimated cost: 200 000 €
Financing : Euromed Heritage IV 
Programme, Med Programme, 
local public funds.

For the restructuration of locations, 
the cost is 400 €/m², to carry out in 
at least 20 hospitality and service 
structures. The estimated cost 
varies between 1.6 and 2.4 million 
Euros, to be financed with foreign 
investments and remittances from 
emigrants.

The expansion of microcredit 
activity throughout the country is a 
response which institutions and civil 
society have developed to over-
come financial, systemic and cultu-
ral constraints which prevented 
the establishment of a relationship 
between the small business, even 
an informal one, and the finan-
cial system. All the while having 
achieved a remarkable degree 
of development which makes the 
Moroccan experience unique 
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at the Ben Aïssa 
Marabout

الرتاث 

الثقايف، 

هنا مزار 

بن عي�سى

بني املقاولة ال�سغرية، حتى غري املهيكلة 

منها، والنظام املايل. ورغم كون هذه القرو�س 

بلغت م�ستوى منو ملحوظ، مما يجعل التجربة 

املغربية فريدة يف كل احلو�س املتو�سطي، 

اجلنوبي وال�رشقي، فاإن القرو�س ال�سغرى تقدم 

اآفاقا لنمو كمي ونوعي، مبني اأ�سا�سا على متايز 

يف اخلدمات وعلى تو�سيع قاعدة الزبائن.

العملية 4 : اإحداث احلزمة ال�سياحية وت�سبيك 

كل البنيات التي �ستوجه ال�ستقبال

�ستخلق يف هذه امل�ساألة حزما نوعية بالن�سبة 

لفرتات انخفا�س الرواج.

واملتابعة املنطقية للعمل الإخباري والتوجيهي 

املنجز هو تكوين حزمة �سياحية حقيقية 

اأ�سيلة جتمع اخل�سائ�س التالية: ت�سبيك 

العر�س والربط مع منظمي الرحالت ووكالت 

الأ�سفار، واجلمعيات واملنظمات التي �ستوقع 

معها اتفاقيات، خدمات للحجز بالأنرتنيت 

اأو الهاتف، بوابة اإخبار، التعرف على مدارات 

throughout the southern, eastern, 
Mediterranean basin, microcredit 
has growth prospects, both quan-
titative and qualitative, which must 
mainly be founded on a differentia-
tion of services and on the broade-
ning of its clientele base.

Action 4: Creation of a tourist 
package and networking of all 
structures to be earmarked for 
hospitality
In this regard, specific packages 
will be created for low tourist 
season periods. The logical next 
step in informing and monitoring 
is the constitution of a true original 
tourist package with the following 
features: networking of offers and 
link with tour operators, travel 
agencies, associations and bodies 
with which ad hoc agreements will 
be reached, online or telephone 
booking service, information portal, 
identification of tourist itineraries 
including, upon request, trans-
portation, guide, development of 
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�سياحية ت�سمل، حينما يطلب ذلك، النقل، 

وخدمة مر�سد، ومرافقة، وتثمني خ�سو�سيات 

الرتاب، كالربط مع املراكز التاريخية املهيكلة، 

والرثاء الكبري يف املوارد واملمتلكات الثقافية. 

و�سي�سهل نظام العر�س امل�سبك الولوج اإىل 

خدمات ال�ستقبال املقرتحة، و�سيعطى، 

بالإ�سافة، اإمكانية اختيار ال�سبل الأف�سل ح�سب 

متطلبات امل�ستعملني الكامنني. و �سوف تو�سع 

وت�سري هذه اخلدمة من طرف �رشكات خمت�سة 

يف خلق �سبكات الهاتف والنرتنيت و�ستمكن 

هذه اخلدمة من تقدمي عر�س اأ�سيل باملجال 

الرتابي، مازال غائبا بهذا ال�سكل.  و�سوف ت�سمح 

املدارات املقرتحة بتنويع الإقامة وح�سب 

متطلبات الزبائن، �ستو�سع خدمات للنقل، 

واملرافقة واملر�سدين ال�سياحيني نحو الوجهات 

امل�سار اإليها.

فرتة الإجناز : 3 اأ�سهر. 

50 اأورو املبلغ املقدر : 000 

 ،Euromed Heritage التمويل: برنامج

برنامج ميد، ميزانيات عمومية.

العملية 5 : تنمية الرتويج للحزمة

ل�ستكمال عمل الرتويج الذي ُن�سج يف اإطار 

ت�سبيك العر�س، من ال�رشوري وجود حزمة 

تنجز ال�سيغ الرتويجية التالية: ت�سور 

واجناز موقع على ال�سبكة متعدد اللغات حول 

خ�سائ�س احلزمة : ت�سور، وطبع وتوزيع قر�س 

مدمج يحمل معلومات حول امل�رشوع وعر�سه 

الأ�سيل، اإ�سدار م�سنف م�سور موزع بوكالت 

الأ�سفار، ومكاتب ال�سياحة وهيئات اأخرى تابعة 

للقطاع، اإنعا�س بوا�سطة و�سائط العالم ذات 

النت�سار العاملي )الراديو، التلفزة وال�سحافة(، 

اإدماج احلزمة يف برامج النعا�س ال�سياحي 

الوطني، مناظرة  حول املو�سوع.

فرتة الجناز : �سنة واحدة. 

التكلفة املقدرة: 100.000 اأورو

 ،Heritage IV التمويل: برنامج اأوروميد

برنامج ميد، ميزانيات عمومية. 

local characteristics, such as the 
connection with already structured 
historical centers (sea system), 
the great wealth of resources and 
cultural assets. 
The networked system will facilitate 
access to hospitality services and 
will also give the possibility of choo-
sing the best option according to 
the requirements of potential users. 
The service will be implemented 
and managed by companies spe-
cialized in the creation of telephone 
and Internet networks. This service 
will enable the development of an 
original offer, as yet in this form. 

The proposed tourist itineraries will 
need to allow for a diversification 
of the person’s stay. According to 
the clientele requirements, trans-
portation, support, and tourist guide 
services will be implemented for 
the described itineraries.

Time: 3 months. Estimated cost: 
50 000 €
Financing : Euromed Heritage IV 
Programme, Med Programme, 
local public funds.

Action 5:  Development 
of package promotion
To complete the promotion work 
woven by the networking of the 
offer, a package with the following 
promotional formulae is needed: 
design and implementation of an 
online multilingual website on pac-
kage characteristics, design, pu-
blishing and distributing a CD-ROM 
with information about the project 
and its original hospitality offers; pu-
blication of an illustrated catalogue 
distributed in travel agencies, tou-
rism offices and other bodies of the 
sector; promotion through mass 
media of international reach (radio, 
television and press); inclusion 
of the package in national tourist 
promotion programmes, seminars 
on the topic.

Time: 1 months. Estimated cost: 
100 000 €
Financing : Euromed Heritage IV 
Programme, Med Programme, 
local public funds.
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املــرفــقــــة 2

Appendix 2 
Plan for the protection 
and rehabilitation 
of the architectural heritage 
of the Ksour
Transitional protection 
regulation

TITLE I:    GENERAL NORMS

LINE I     CHARACTERISTICS OF THE PLAN
Article 1      Legal nature
Article 2      General references
Article 3      Effects of the current transitional 
 Regulation for Protection
LINE II     IMPLEMENTATION PROCEDURES
Article 4     Application of the current transitional 
 Regulation for protection
Article 5     Reference to more definite rehabilitation 
  norms

TITLE II:  PROTECTION MEASURES

LINE I     DEFINITIONS
Article 6      Interventions on the building system
Article 7      Elements of building typology
Article 8      Pathologies of building degradation
LINE II      CONTEXT-RELATED REQUIREMENTS
Article 9     Respect for the urban system
Article 10      Relationship with public spaces
Article 11     Adaptation to context
LINE III      TYPOLOGICAL REQUIREMENTS
Article 12      Generalities

مـخـطـط املـحـافـظـــة 

واإعــادة العــتـبـــار 

للتـــراث املـعـمــاري 

للقـــ�ســـور

تــنــظــيــم انــتـقـالــــي 

للمـحــافــظــة

قواعد عامة  العنوان الأول : 

خ�سائ�س املخطط    I الباب

الطبيعة القانونية الف�سل 1   

مرجعيات ذات طابع عام الف�سل 2   

اآثار هذا التنظيم النتقايل للمحافظة الف�سل 3   

م�ساطر التنفيذ    II الباب

تطبيق هذا التنظيم النتقايل للمحافظة الف�سل 4   

الإحالة اإىل مقايي�س نهائية اأكرث لإعادة  الف�سل 5  

العتبار    

تدابري املحافظة العنوان الثاين : 

تعريفات    I الباب

تدخالت على النظام املبني الف�سل 6   

عنا�رش ت�سنيف البناية الف�سل 7   

اأنواع حالت تدهور البناء الف�سل 8   

ا�سرتاطات املحيط    II الباب

احرتام البنية وال�سكل املعماريني الف�سل 9   

العالقة مع الف�ساءات العمومية الف�سل 10  
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Article 13      Ground floor
Article 14      First floor
Article 15      Terrace
LINE IV      TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS
Article 16      Generalities
Article 17      Control of water flow
Article 18      Terms for intervention on the masonry shell
Article 19      Terms for intervention on horizontal systems
LINE V      FINAL AND TRANSITIONAL STANDARDS
Article 20      Emergency work
Article 21      Expansions and new construction
Article 22      Final and transitional standards

TITLE I: GENERAL NORMS

LINE I     CHARACTERISTICS OF THE PLAN

Article 1 Legal nature
This urban instrument is a “transitional regulation for protection” 
included in a more general planning process which will lead to 
the definition of a true Plan for Protection and Rehabilitation of the 
Architectural Heritage of the Ksour of Figuig.

In its current form, this document is the municipal regulation 
which outlines the rules which must be respected for intervention 
on the architectural heritage of the ksour.

Article 2 General references
Besides the laws in force concerning urban planning and 
defence of historical heritage, this instrument legally refers to 
the Figuig Development Plan, approved by the regional urban 
agency on 14.01.2004 by decree # 2.03.873.

For a contribution which is beneficial for understanding the 
problems faced, this document also takes into account the 
Architectural Study of the Ksour of the Figuig Oasis and 
successive observations brought to this study.

Article 3 Effects of the current transitional regulation 
 for protection
The current transitional protection regulation is effective 
indefinitely and applies to the terms of intervention by 
stakeholders, private and public, who intend to modify the 
current state of the built heritage in the area of the ksour as 
delineated in the Development Plan of:
• Zenaga
• Laabidat
• Loudaghir
• Ouled Slimane
• Lamaiz
• Hammam Foukani

التكيف مع املحيط الف�سل 11  

ا�سرتاطات نوعية   III الباب

قواعد عامة الف�سل 12  

الطابق ال�سفلي الف�سل 13  

الطابق الأول الف�سل 14  

ال�سطح الف�سل 15  

ا�سرتاطات تكنولوجية   IV الباب

قواعد عامة الف�سل 16  

مراقبة �سبيب املياه الف�سل 17  

كيفية التدخل على غالف البناء الف�سل 18  

كيفية التدخل على الأنظمة الأفقية الف�سل 19  

املقايي�س النهائية والنتقالية    V الباب

الأ�سغال امل�ستعجلة الف�سل 20  

التو�سيعات واملباين اجلديدة الف�سل 21  

القواعد النهائية والنتقالية الف�سل 22  

قواعد عامة العنوان الأول :  

خا�سيات املخطط   I الباب

الطبيعة القانونية الف�سل 1   

هذه الأداة العمرانية هي مبثابة »تنظيم انتقايل للمحافظة« يندرج 

�سمن م�سل�سل اأعم �سوف يوؤدي اإىل و�سع خمطط حقيقي للمحافظة على 

ق�سور فجيج واإعادة الإعتبار لها.

ومتثل هذه الوثيقة ب�سكلها احلايل النظام البلدي الذي يبني القواعد التي 

يتوجب احرتامها للقيام بتدخل على الرتاث املعماري للق�سور.

مرجعيات ذات �سبغة عامة  الف�سل 2  

با�ستثناء القوانني ال�سارية املفعول يف جمال التخطيط التعمريي 

وحماية الرتاث التاريخي، فاإن هذه الأداة حتيل قانونيا اإىل ت�سميم 

التهيئة لفجيج، الذي �سادقت عليه الوكالة احل�رشية اجلهوية بتاريخ 

10 يناير 2004، بوا�سطة املر�سوم رقم 2.03.873.
ومن اأجل م�ساهمة اإيجابية يف معرفة امل�ساكل املواجهة، فاإن هذه 

الوثيقة تاأخذ بعني العتبار اأي�سا الدرا�سة املعمارية لق�سور واحة 

فجيج واملالحظات املتتالية التي قدمت ب�ساأنها.

الف�سل 3    اآثار هذا التنظيم 

النتقايل للمحافظة   

يكون هذا التنظيم النتقايل للمحافظة فعليا ملدة غري حمددة 

ويطبق على كيفية تدخل الفاعلني، اخلوا�س والعموميني، الذين يرغبون 
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• Hammam Tahtani.
According to the provisions of Article 22, the effects of this 
transitional regulation for protection will cease when the Plan 
for Protection and Rehabilitation of Architectural Heritage of the 
Ksour, stipulated in Article 5 below, comes into force.

LINE II     IMPLEMENTATION PROCEDURES

Article 4 Application of the current transitional regulation 
 for protection
This transitional regulation for protection applies to the area inside 
the perimeter of the ksour of Figuig, as delineated by the current 
Development Plan.

It applies to all types of interventions on the existing built heritage 
(routine maintenance, exceptional maintenance, architectural 
restoration, building renovation, demolition and reconstruction).
Safeguards contained in Title II of this regulation are prescriptive, 
while the «Guidelines» found in the «Typological Guidelines» and 
«Technological Guidelines» appendices are only indicative.

Article 5 Reference to more definite rehabilitation norms
The function of this urban instrument is transitional, awaiting the 
writing of a more structured instrument, which will determine the 
specific terms of intervention for the protection, rehabilitation and 
enhancement of the architectural heritage of the ksour of Figuig.
This forthcoming instrument, called “Plan for the Protection and 
Rehabilitation of the Architectural Heritage of the Ksour of Figuig”, 
will include detailed operational guidelines for intervention on 
urbanism and structures inside the perimeter of the ksour, as 
indicated in the Development Plan in force.
A protection and rehabilitation plan can also be prepared for 
each ksar; in this case, this plan will replace the current regu-
lation only for the given part, the current transitional protection 
regulation will remain in force for other parts of the perimeter of 
the ksour of Figuig.

TITLE II: PROTECTION MEASURES

LINE I     DEFINITIONS

Article 6      Interventions on the constructed system
This regulation adopts, by convention, the following definitions 
of interventions on the constructed system:
• routine maintenance:
restoration work, repair, renovation and replacement of interior 
finishing elements of buildings;
• exceptional maintenance:
work and modifications needed for the renovation and 
replacement of structural parts of buildings, as well as the
 integration and / or ex novo implementation of health/hygiene 

يف تغيري الو�سع احلايل للرتاث املبني مبنطقة الق�سور، 

كما حددت يف ت�سميم التهيئة لـ :

• زناكة
• لعبيدات
• لوداغري

• ملعيز
• احلمام الفوقاين
• احلمام التحتاين

ح�سب اأحكام الف�سل 22، فاإن مفعول هذا التنظيم النتقايل 

للمحافظة �سيتوقف ب�رشيان مفعول خمطط املحافظة على الرتاث 

املعماري للق�سور واإعادة العتبار لها، املن�سو�س عليه يف 

الف�سل 5 اأ�سفله.

م�ساطر التنفيذ   II الباب

تطبيق هذا التنظيم  الف�سل 4  

النتقايل للمحافظة   

يطبق هذا التنظيم النتقايل للمحافظة داخل دائرة ق�سور فجيج، كما 

حددها ت�سميم التهيئة ال�ساري املفعول.

وهو ي�سمل كل اأنواع التدخالت على الرتاث املبني القائم )ال�سيانة 

العادية، ال�سيانة ال�ستثنائية، الرتميم املعماري، جتديد البنايات، 

الهدم واإعادة البناء(.

وتكت�سي تدابري املحافظة املن�سو�س عليها يف العنوان الثاين من 

هذا التنظيم طابع الإلزامية، بينما »اخلطوط التوجيهية » التي توجد 

يف املرفقات »خطوط التوجيهية الت�سنيفية« و »اخلطوط التوجيهية 

التكنولوجية« فهي فقط من باب الإحاطة.

الإحالة اإىل قواعد اإعادة  الف�سل 5   

العتبار الأكرث تف�سيال   

اإن مهمة هذا التنظيم التعمريي انتقالية، يف انتظار �سياغة تنظيم 

مهيكل اأف�سل، والذي �سيحدد الكيفيات النوعية للتدخل للمحافظة، 

واإعادة العتبار وتثمني الرتاث املعماري لق�سور فجيج.

وهذه الأداة امل�ستقبلية، وامل�سماة »خمطط املحافظة على الرتاث 

املعماري لق�سور فجيج واإعادة العتبار لها«، ينبغي اأن يت�سمن 

اإ�سارات عملياتية تف�سيلية للتدخل يف جمال التعمري والبناء داخل 

دائرة الق�سور، وفق اإ�سارات ت�سميم التهيئة ال�ساري املفعول.

وميكن اأن يهياأ اأي�سا خمطط للمحافظة واإعادة العتبار خا�س 

بكل ق�رش. ويف هذه احلالة، فاإن هذا املخطط �سيعو�س هذا 

التنظيم فقط بالن�سبة للمنطقة املعنية، ويظل التنظيم النتقايل احلايل 

�ساري املفعول بالن�سبة للمناطق الأخرى لدائرة ق�سور فجيج.
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and technological services;
• architectural restoration:
all work aimed at preserving the body of the building and ensure 
its functionality in accordance with its typological elements, 
formal and structural organization;
• building renovation:
all work to transform the body of a building into a new one, 
completely or partially different, through restoration and / or 
replacement of its components, and the removal, change and / 
or the insertion of new elements and equipment;
• demolition and reconstruction:
building demolition and identical reconstruction, faithful in style, 
volume, sediment area and characteristics of the materials.

Article 7      Elements of building typology
This regulation adopts, by convention, the following definitions 
which make up and characterize the traditional typology of the 
building, referring to the appendix “Typological Guidelines” 
(integral, substantial part of the current regulation):
• courtyard:
indoor patio of the house onto which open the doorways of the 
rooms, square or rectangular in shape, with a height greater than 
the ground measurements;
• gallery:
space between the rooms and the courtyard surrounded by 
the gallery, acting as a distributive system and thermal regulator 
for the rooms of the house;
• terrace:
highest level and roof of the house, delimited by low walls, 
except for parts that are constructed (veranda and stairway).

Article 8      Pathologies of building degradation
This regulation adopts, by convention, the following definitions 
of the main pathological manifestations of the degradation of the 
building, in reference to the appendix  “Technological Guide-
lines” (integral, substantial part of the current regulation):
• crumbling:
removal of superficial parts of the raw earth masonry structure, 
due to the action of atmospheric agents (erosion and/or wash-off 
from water);
• cracking:
formation of long and thin opening in the raw earth masonry 
structure, distributed over the entire facing due to various factors;
• deformation:
change in the shape of horizontal palmwood structural elements 
(beams and architraves) due to an external factor;
• break:
disruption of the integrity of horizontal palmwood structural 
elements (beams and architraves) due to an external factor;
• degradation of wood:
reduced resilience of horizontal palmwood structural 
elements (beams and architraves) due to the chemical-physical 
deterioration of the wood itself.

العنوان الثاين : تدابري املحافظة

تعريفات   I الباب

تدخالت على النظام املبني الف�سل 6   

يتبنى هذا التنظيم التعريفات التالية املتفق عليها حول التدخالت 

على نظام املبني :

• �سيانة عادية : 
اأ�سغال اإعادة الو�سع، اإ�سالح، جتديد وا�ستبدال عنا�رش اإنهاء 

البناء ؛

• �سيانة ا�ستثنائية : 
اأ�سغال وتعديالت �رشورية لتجديد وا�ستبدال الأجزاء البنيوية لالأبنية، 

وكذا اإدماج و/ اأو اإجناز من جديد خلدمات �سحية وللنظافة وخدمات 

تكنولوجية ؛

• الرتميم املعماري :
جمموع الأ�سغال املوجهة للمحافظة على ج�سم البناء 

وتاأمني وظيفته يف احرتام للعنا�رش النوعية، ال�سكلية والبنيوية لنف�س 

اجل�سم ؛

• جتديد البناية :
جمموعة اأ�سغال موجهة اإىل حتويل ج�سم البناء اإىل ج�سم جديد، خمتلف 

كليا اأو جزئيا، بف�سل الرتميم و/اأو ا�ستبدال عنا�رشه 

املكونة، وكذا اإق�ساء، وتغيري و/ اأو اإدخال عنا�رش جديدة  

وجتهيزات ؛

• هدم واإعادة بناء :
تهدمي بناء، ثم اإعادة بناءه على �سورته الأ�سلية، وفية من حيث 

النموذج، والأحجام، ومنطقة الرا�سب وخا�سيات املواد.

عنا�رش ت�سنيف البناء الف�سل 7   

يتبنى هذا التنظيم باتفاق، التعريفات التالية التي ت�سكل متيز الت�سنيف 

التقليدي للبناية، بالرجوع اإىل املرفقة »اخلطوط التوجيهية الت�سنيفية« 

)جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم( :

• الفناء :
�ساحة داخلية للمنزل ت�رشف عليها فتحات الغرف ب�سكل مربع 

اأو م�ستطيل، بعلو اأكرب من املقايي�س عند الأر�س ؛

• الرواق :
ف�ساء و�سيط بني الغرف والفناء، والذي يحيط به الرواق، وهو يعمل 

كنظام للتوزيع ولل�سبط احلراري بالن�سبة لغرف البيت ؛

• ال�سطح :
امل�ستوى الأعلى، وغطاء البيت، وهو يحاط بجدران منخف�سة العلو، 

با�ستثناء الأجزاء املبنية )ال�سقيفة والدرج(.
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LINE II      CONTEXT-RELATED REQUIREMENTS

Article 9 Respect for the urban system
Regardless of the rules of intervention on the body of the building 
as established by the current regulation, each intervention 
project will have to respect the urban installation in which 
it is historically placed. 

The intervention project, even it it concerns actions on a single 
building, will need to consider its place within the urban context, 
its relationship with other buildings and its functional relations 
with the overall organization of the urban site.
In particular, it must comply with the rules related to public 
spaces and adaptation to the context dictated by the following 
articles.

Article 10      Relationship with public spaces
The intervention projects on the building system, whatever the 
type of intervention defined in Article 6 of the current regulation, 
cannot:
• increase the footprint of the existing building;
• change the functional relationship between the body of the 
building and the system of public spaces;
• change the height of the facades which face public spaces.

Article 11     Adaptation to context
Interventions on the existing built heritage (as defined in Article 6 
above) must be projected using the typologies of the building - 
construction techniques, materials and finishing - in compliance 
with local tradition and the architectural context of the site. 
Architectural and stylistic solutions, materials and finishings that 
contrast with the urban environment in which the intervention is 
taking place cannot be used.

LINE III      TYPOLOGICAL REQUIREMENTS

Article 12      Generalities
The typological requirements of this paragraph refer to routine 
maintenance, exceptional maintenance, architectural restoration, 
building renovation, demolition and reconstruction, as stipulated 
in Article 6 above, to be carried out on the existing architectural 
heritage. 
They were drawn from the reading of the urban morphology, and 
from an interpretive analysis of the predominant type of building 
(courtyard house) and a close examination of the most common 
causes of disruption of this typology by interventions that modify 
its essential elements.

Based on the identification of the main characteristics of the 
traditional typology of the house and the courtyard, typological 
prescriptions relate primarily to the functional transformation of 
the building or its parts, the addition of volumes, the addition of 
structures not compatible with the basic typological installation.

الأ�رشار املت�سببة يف تدهور البناء  الف�سل 8  

يتبنى هذا النظام باتفاق، التعريفات التالية لأهم مظاهر الأ�رشار 

املت�سببة يف تدهور البناء، بالرجوع اإىل »اخلطوط التوجيهية 

التكنولوجية« )جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم( :

• التفتت :
زوال اأجزاء �سطحية من جهاز البناء بالرتاب النيئ، ناجت عن فعل 

العوامل املناخية )الجنراف و/اأو التغ�سيل بوا�سطة املاء( ؛

• ت�سقق :
تكون فتحات طويلة ورقيقة يف جهاز البناء بالرتاب النيئ، على طول 

الواجهة ب�سبب عوامل خمتلفة ؛

• اإعوجاج اأو ت�سوه :
تغيري يف �سكل العنا�رش البنيوية الأفقية بخ�سب النخيل )العوار�س 

والعتبات( ب�سبب عامل خارجي ؛ 

• ت�سدع اأو تك�رش :
تقطع وحدة العنا�رش البنيوية الأفقية ب�سبب عامل خارجي ؛

• تدهور اخل�سب :
تقل�س قدرات املقاومة للعنا�رش الأفقية بخ�سب النخيل )العوار�س 

والعتبات( ب�سبب التدهور الكيميائي – الفزيائي للخ�سب نف�سه.

ا�سرتاطات املحيط   II الباب

احرتام املن�ساآت التعمريية الف�سل 9   

بغ�س النظر عن قواعد التدخل على ج�سم البناء التي و�سعها هذا 

التنظيم، فاإن كل م�رشوع تدخل ينبغي اأن يحرتم املن�ساآت احل�رشية 

التي و�سع فيها تاريخيا. وم�رشوع التدخل، ولو تعلق باأعمال على 

بناية واحدة، ينبغي اأن ياأخذ بعني العتبار مكانه يف املحيط احل�رشي، 

وعالقته الوظيفية مع التنظيم العام للموقع احل�رشي.

وعليه، باخل�سو�س، اأن حترتم قواعد الربط مع الف�ساءات العمومية 

والتكيف مع املحيط التي تفر�سها الف�سول املوالية.

العالقة مع الف�ساءات العمومية الف�سل 10 

اإن م�ساريع التدخل على نظام املبنى، كيفما كان نوع التدخل املحدد 

يف الف�سل 6 لهذا التنظيم، ل ميكنها اأن :

• تزيد يف اأثر املبنى املوجود قبليا، على الأر�س ؛
• تغيري العالقة الوظيفية بني ج�سم املبنى ونظام الف�ساءات العمومية ؛  

• تغيري علو الواجهات التي ت�رشف على الف�ساءات العمومية.

التكيف مع املحيط الف�سل 11  

اإن التدخالت على الرتاث املبني املوجود )كما حددت يف الف�سل 6 

اعاله( ينبغي اأن تنجز باللجوء اإىل ت�سنيفات بنائية – تقنيات البناء، 
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With respect to the component diagram of the courtyard house, 
the requirements are organized according to the three levels of 
the traditional house:
• the ground floor;
• the first floor;
• the terrace.

Article 13      Ground floor
Destinations of the ground floor can be changed only if there is 
no alteration of the functional relationship between the body of 
the building and the urban system (see Article 10, «Relationship 
with Public Spaces» and Article 18, «Terms for Intervention on the 
Masonry Shell»).

This protection regulation considers the following interventions 
as incompatible with the preservation of the traditional typology 
of the courtyard house:
• changing the dimensions of the courtyard;
• covering of the courtyard and / or its occupation by 
constructed volumes, in cases where the use of the 
building remains residential;
• adding enclosed volumes within the galleries.

The following are considered compatible interventions, to be 
carried out with reference to typological indications in the 
appendix “Typological Guidelines” (integral and substantial
 portion of the current regulation):
• covering of the courtyard, if the building is no longer used 
for residential purposes;
• partial closing off of the gallery using light screens (lattice wood 
or reeds) to house services in the parts that have blind walls;
• the creation of a gallery on the sides of the house, if it did not 
already exist.

Article 14      First floor
On the first floor, the interventions considered as incompatible 
with the current regulation are:
• the transformation of a part of the gallery into a room;
• provisional or definitive volumes occupying the gallery;
• the closing of the gallery on the courtyard side, by walls or 
glass panels.

To the contrary, interventions considered as compatible, to be 
carried out with reference to typological indications in the 
appendix “Typological Guidelines” (integral and substantial 
part of the present regulation):
• partial closing of the gallery using light panels (lattice wood or 
reeds) to house services in the parts that have blind walls;

Article 15      Terrace
On the terrace no volume can be built other than the ones for the 
gallery and stairway.

املواد والأ�سغال النهائية- موافقة للتقاليد املحلية وللمحيط املعماري 

للمكان.

ول ميكن ا�ستعمال حلول معمارية واأ�ساليب، وكذا مواد واأ�سغال نهائية، 

خمالفة للو�سط احل�رشي الذي يتم فيه التدخل.  

ا�سرتاطات ت�سنيفية   III الباب

مقت�سيات عامة  الف�سل 12 

تهم ال�سرتاطات الت�سنيفية لهذه الفقرة التدخالت من اأجل ال�سيانة 

العادية، وال�سيانة ال�ستثنائية والرتميم املعماري، وجتديد البناية، 

والهدم واإعادة البناء، املن�سو�س عليها يف الف�سل 6 اأعاله، والتي يتم 

اجنازها على الرتاث املوجود. وقد متت �سياغتها انطالقا من قراءة 

للت�سكل احل�رشي، وحتليل تاأويلي للت�سنيف املهيمن للبناء )الدار بفناء( 

ودرا�سة متاأنية لالأ�سباب الأكرث ترددا لال�سطراب العميق لهذا الت�سنيف 

جراء التدخالت التي تغري عنا�رشه الأ�سا�سية .

وعلى اأ�سا�س التعرف على اخلا�سيات الأ�سا�سية للت�سنيف التقليدية للدار 

وللفناء، فاإن ال�سرتاطات ذات الطابع الت�سنيفي تتعلق باخل�سو�س 

بالتحويل الوظيفي للبناية اأو لأجزائها، وباإ�سافة اأحجام، واإدخال اآلت 

غري مالئمة  مع ال�سكل الت�سنيفي الأ�سا�سي.

وبالن�سبة لل�سكل املكون للدار بفناء، فاإن ال�سرتاطات منظمة ح�سب 

امل�ستويات الثالثة للمنزل التقليدي :

• الطابق ال�سفلي ؛
• الطابق ؛
• ال�سطح.

الطابق ال�سفلي الف�سل 13 

ميكن تغيري وجهات الطابق ال�سفلي اإذا مل يكن هناك م�سا�س بالعالقة 

الوظيفية بني ج�سم البناية واملن�ساآت احل�رشية )الرجوع اإىل الف�سل 10، 

»العالقة مع الف�ساءات العمومية«، وكذا الف�سل 18، »كيفيات التدخل 

على غالف البناء«(.

ويعترب هذا التنظيم كتدخالت غري مالئمة مع املحافظة على الت�سنيف 

التقليدي للدار بفناء :

• امل�سا�س مب�ساحة الفناء ؛
• تغطية الفناء و/ اأو احتالله بوا�سطة اأحجام مبنية، يف حالة ما اإذا 

ا�ستمرت الوجهة ال�سكنية للبناء ؛

• اإ�سافة اأحجام مقفولة داخل الأروقة.

تعترب تدخالت مالئمة، تنجز بالرجوع اإىل الإ�سارات الت�سنيفية للمرفقة 

»اخلطوط التوجيهية الت�سنيفية« )جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم( :

• تغطية ال�ساحة، اإذا مل تعد للمبنى وجهة �سكنية ؛
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LINE IV TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS

Article 16      Generalities
Technological requirements of this paragraph refer to routine 
maintenance operations, exceptional maintenance, architectural 
restoration, building renovation, demolition and reconstruction, 
such as defined in Article 6 of this regulation, to be carried out on 
the existing architectural heritage.

They were written following a study of the building system, an 
interpretative analysis of the state of preservation of the existing 
built heritage and a diagnostic of the possible causes of its 
degradation.

For the considerable problem of rainwater erosion, particular 
attention is paid to the issue of controlling water flow (discussed 
in the following article).

From the simplicity of traditional construction systems (which use 
few materials),  the greatest causes of technological degradation 
can be classified as:
•  raw earth pathologies (crumbling, cracking) which deteriorate 
the footing, the masonry and the coronation (discussed in the 
specific article below dedicated to terms for intervention on the 
masonry shell);
• wood-related pathologies (deformation, breaking, 
deterioration) which affects attics and architraves (mentioned 
in the specific article below, dedicated to the terms of intervention 
on horizontal systems).

Article 17      Control of water flow
To counter the degradations due to rainwater erosion, in 
reference to the technological indications of the appendix 
“Technological Guidelines” (integral and substantial part of 
this regulation), it is necessary to:
• favourably arrange the slope of the land surrounding the 
buildings to facilitate the evacuation of water, by keeping it away 
from masonry and avoiding stagnation at the base of buildings;
• create, in places where they do not exist, drainage trenches 
around the building by applying a permeable layer and 
protecting the masonry base from water;
• promoting the flow of water from covering attics, without 
altering the original identifying characteristics and/or by 
improving the piping systems for drainage of rainwater.

In all circumstances, any modification which could cause 
water to stagnate at the masonry base is forbidden.

Article 18      Terms for intervention on the masonry shell
This article discusses the terms for intervention on the raw earth 
masonry shell; it defines the guidelines and the compatibility of 
interventions with respect to pathologies related to erosion and 
cracking. 

• الإقفال اجلزئي للرواق بوا�سطة فوا�سل خفيفة )�رشائح خ�سبية اأو 
ق�سبية( لحت�سان خدمات ناق�سة يف اأجزاء الرواق ذات اجلدار الأعمى ؛

• اجناز رواق على جوانب الدار، اإذا مل يكن موجودا.

الطابق الأول الف�سل 14 

يف الطابق الأول، تعترب كتدخالت غري مالئمة مع هذا التنظيم :

• حتويل جزء من الرواق اإىل غرفة ؛
• احتالل الرواق باأحجام موؤقتة اأو دائمة ؛

• �سد الرواق، من ناحية الفناء، بوا�سطة جدران اأو عنا�رش زجاجية.
ويف املقابل، تعترب تدخالت مالئمة، تنجز بالرجوع اإىل الإ�سارات 

الت�سنيفية للمرفق »اخلطوط التوجيهية الت�سنيفية« ) جزء مكمل 

وجوهري لهذا التنظيم( :

• الإقفال اجلزئي للرواق بوا�سطة فوا�سل خفيفة )�رشائح خ�سبية اأو 
ق�سبية( لحت�سان اخلدمات الناق�سة يف جهات الرواق التي تتوفر على 

جدار اأعمى.

ال�سطح  الف�سل 15 

على ال�سطح، ل ميكن بناء اأي حجم زيادة على اأحجام الرواق والدرج.

ا�سرتاطات تكنولوجية    IV الباب

مقت�سيات عامة الف�سل 16 

حتيل ال�سرتاطات التكنولوجية لهذه الفقرة اإىل تدخالت ال�سيانة 

العادية، وال�سيانة ال�ستثنائية، والرتميم املعماري، وجتديد البناية، 

والهدم واإعادة البناء، كما حددها الف�سل 6 من هذا التنظيم، التي جتري 

على الرتاث املعماري القائم. وقد متت �سياغتها انطالقا من قراءة 

لنظام املبنى، وحتليل تاأويلي حلالة ال�سيانة للرتاث املبني القائم 

وت�سخي�س لالأ�سباب املمكنة لتدهوره.

بالن�سبة لالإ�سكالية الكبرية لالجنراف والنحت بوا�سطة مياه الأمطار، 

متنح عناية خا�سة اإىل م�ساألة مراقبة �سبيب املياه )�سيتم التطرق اإليها 

يف الف�سل اخلا�س املوايل(.

انطالقا من ب�ساطة الأنظمة البنائية التقليدية )التي ت�ستعمل القليل من 

املواد(، يظهر باأنه ميكن ترتيب اأهم اأ�سباب التدهور التكنولوجي يف :

• اإ�سابة الرتاب النيئ )تفتت، ت�سقق( التي ت�رش بالإم�ساك يف الأر�س، 
وبالبناء وبالطرق )التي يتم التطرق اإليها يف الف�سل اخلا�س املوايل 

املخ�س�س لكيفيات التدخل على غالف البناء( ؛

• اإ�سابات اخل�سب )اعوجاج، ت�سدع، تدهور( التي ت�سيب املخازن 
والعتبات )التي يتم التطرق اإليها يف الف�سل اخلا�س املوايل، املخ�س�س 

لكيفيات التدخل على الأنظمة الأفقية(.
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These interventions must be inspired by the following principles:
• the interventions must be compatible with the structural 
behaviour of the masonry shell and its defining traits 
(morphological, dimensional, material and chromatic);
• the characteristics of the openings on masonry surfaces 
must remain unchanged in number, position, size and shape;
• the use of constructive and material techniques place or, in 
exceptional cases, constructive technical and material consistent 
with those of the local tradition, if necessary in order to meet new 
demands caused by environmental damage due to climate 
change in recent years (increased rainfall ).

The current regulation considers as incompatible interventions:
• the carrying out of consolidation and repair work using 
concrete (reinforced or not) or other materials incompatible with 
those of the local tradition;
• filling of gaps (localized and / or diffuse) and finishings using 
materials, the chemical-physical technological compatibility of 
which would be difficult with local materials;
• creating, ex novo, pieces of masonry, replacing architraves 
and creating frames with materials and techniques incompatible 
with those of the local tradition.

Interventions considered as compatible, to be carried out with 
reference to indications in the appendix “Typological Guidelines” 
(integral and substantial part of the present regulation):
• reworking of areas missing material on any part of the masonry 
shell (lesions, cracks, cavities and diffuse erosion) using mate-
rials and techniques compatible with those of existing masonry;
• reconstruction of collapsed parts of masonry, using materials 
and techniques compatible with those of existing masonry;
• reworking of plaster, materials and techniques compatible with 
those of existing masonry;
• restoration of morphological and dimensional characteristics 
of openings and the repair or replacement of existing frames, in 
accordance with original techniques and materials;
• protection of coronations from effects of atmospheric factors.

Article 19      Terms for intervention on horizontal systems
This article deals with the terms of intervention on horizontal
 palmwood systems. It defines guidelines and compatibility 
of interventions, concerning pathologies related to deformation, 
degradation of wood, and breaks.

These interventions must be inspired by the following principles:
• interventions on the horizontal systems must be 
compatible with the technical-constructive, morphological 
and dimension-related characteristics of the original materials;
• the level and range of horizontal systems must remain 
unchanged;
• the work must include the use of construction techniques and 

مراقبة �سبيب املياه الف�سل 17  

ملواجهة التدهورات عن طريق النحت والإجنرافات الناجتة عن مياه 

الأمطار، بالرجوع لالإ�سارات التكنولوجية للمرفقة »اخلطوط التوجيهية 

التكنولوجية« )جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم(، يجب :

• اإعداد انحدار الأر�س املحيطة بالبنايات ب�سكل منا�سب لت�سهيل 
ت�رشيف املياه باإبعادها عن البناء وجتنب ركودها يف قاعدة البناءات ؛

• تنفيذ خنادق للت�رشيف، يف الأماكن التي ل توجد فيها، حول 
البنايات، بو�سع طبقة نافذة وبحماية قاعدة البناء من املاء ؛

• ت�سهيل �سبيب املاء من خمازن التغطية، دون امل�سا�س باخل�سائ�س 
املميزة الأ�سلية وباإكمال و / اأو حت�سني اأنظمة القنوات لت�رشيف مياه 

الأمطار.

ويف كل احلالت، متنع التغريات بالأر�س التي قد توؤدي اإىل ركود املياه 

بالقرب من البناءات.

كيفيات التدخل على البناء الف�سل 18 

يعالج هذا الف�سل كيفيات التدخل على غالف البناء بالرتاب النيئ. 

ويحدد اخلطوط التوجيهية ومالئمة التدخالت يف ما يتعلق بالإ�سابات 

املرتبطة بظواهر الجنراف والت�سقق. وهذه التدخالت ينبغي اأن تكون 

م�ستلهمة من املبادئ التالية :

• ينبغي اأن تكون التدخالت مالئمة ل�سلوك اأو احلركية البنيوية لغالف 
البناء ومع ال�سفات التعريفية )الت�سكلية، والقيا�سية، واللونية( ؛

• مميزات الفتحات املوجودة على م�ساحات البناء ينبغي اأن تظل على 
حالها من حيث العدد، واملوقع، والقيا�سات والأ�سكال ؛

• ا�ستعمال تقنيات بنائية ومادية حملية اأو، ا�ستثنائيا، تقنيات بنائية 
ومادية تتالئم مع التقاليد املحلية، اإذا لزم الأمر، من اأجل ال�ستجابة 

حلاجيات جديدة بيئية ناجتة عن التغريات املناخية لل�سنوات الأخرية 

)ارتفاع الإمطار(.

ويعترب تنظيم املحافظة هذا كتدخالت غري مالئمة : 

• اجناز من�سئات للدعم والإ�سالح بالإ�سمنت )امل�سلح اأو ل( اأو مواد 
اأخرى غري مالئمة مع املواد امل�ستعملة حمليا ؛

• ملئ نق�س املواد )املح�سور اأو املنت�رش( واإجناز اأ�سغال نهائية مبواد 
ذات املالئمة التكنولوجية والكيميائية – الفزيائية ال�سعبة مع املواد 

املحلية ؛

• اجناز اأجزاء بناء جديدة، وا�ستبدال عتبات وتنفيذ اإطارات مبواد 
وتقنيات غري مالئمة مع مواد التقاليد املحلية.

ونعترب كتدخالت مالئمة، تنجز ح�سب اإ�سارات املرفق »اخلطوط 

التوجيهية التكنولوجية« )جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم( :

• ترميم نق�س املواد على كل غالفات البناء )اأ�رشار، ت�سققات، حفر 
واجنراف موزع، مبواد وتقنيات مالئمة مع مواد وتقنيات البناء 

املوجودة ؛
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materials which are typical of the area or, in exceptional cases, of 
construction techniques and materials which are compatible with 
those of existing horizontal systems, if necessary in order to meet 
new environmental demands due to climate change in recent 
years (increased rainfall ).

This protection regulation considers as incompatible 
interventions:
• the integration of elements which could change the structural 
behaviours of existing attics, using reinforced concrete or other 
materials, the chemical-physical technological compatibility of 
which would be difficult with local materials;
• consolidation or repair work using concrete (reinforced or not), 
in addition of finishing elements of concrete mortar or other non 
breathable materials, the chemical-physical technological 
compatibility of which would be difficult with local materials;
• ex-novo creation of masonry using materials and techniques 
incompatible with local tradition;
• addition of closing or sharing elements characteristic of foreign 
construction types.

Interventions considered as compatible, to be carried out with 
reference to indications in the appendix “Typological Guidelines” 
(integral and substantial part of the present regulation):
• repair or replacement of horizontal structural elements 
(distorted, damaged or broken) and sealing layers and finish 
with compatible characteristics of existing materials and 
techniques;
• the addition of any lacking functional layers, using materials 
and techniques consistent with the characteristics of existing 
attics and coverings materials and techniques;
• repair or replacement of passage architraves with materials 
and techniques compatible with the characteristics of existing 
ones.

LINE V      FINAL AND TRANSITIONAL STANDARDS

Article 20      Emergency work
Emergency work carried out without compliance with the 
requirements of this regulation must be adapted to it within 
six months after the cessation of the reasons that determined 
the urgency.

Article 21      Expansions and new construction
Increases in volumes and expansion of existing buildings may 
be allowed only after a specific and detailed study of the new 
«Plan for Protection and Recovery of the Architectural Heritage 
Ksour of Figuig» as a second paragraph of Article 5 of this Regu-
lation when it comes into force.

The reconstruction of destroyed buildings, even if it has been 

• اإعادة بناء اأجزاء البناء التي انهارت، مبواد وتقنيات مالئمة مع مواد 
وتقنيات البناءات املوجودة ؛

• ترميم املالط، مبواد وتقنيات مالئمة مع مواد وتقنيات البناء 
املوجودة ؛

• اإعادة املميزات الت�سكيلية والقيا�سية للفتحات، وكذا اإ�سالح اأو 
ا�ستبدال الإطارات املوجودة، وفق التقنيات واملواد الأ�سلية ؛

• حماية اأطواق البناءات من فعل العوامل املناخية.

كيفيات التدخل على الأنظمة الأفقية الف�سل 19  

يتطرق هذا الف�سل لكيفيات التدخل على الأنظمة الأفقية بخ�سب النخيل. 

ويحدد اخلطوط التوجيهية ومالئمة التدخالت، يف ما يخ�س الإ�سابات 

املرتبطة بظواهر العوجاج، والأ�رشار التي ت�سيب اخل�سب والت�سدع.

ويجب اأن تكون التدخالت م�ستلهمة من املبادئ التالية :

• التدخالت على الأنظمة  الأفقية يجب اأن تكون مالئمة مع مميزات 
املواد الأ�سلية، ومع التقنيات البنائية، واملميزات الت�سكيلية ومع 

القيا�سات ؛

• م�ستويات ومدى الأنظمة الأفقية يجب اأن يظل بدون تغيري ؛
• يجب على املن�ساآت اأن تن�س على ا�ستعمال تقنيات بناء ومواد مميزة 

للمكان اأو، ب�سكل ا�ستثنائي، تقنيات بنائية ومواد مالئمة مع تقنيات 

ومواد الأنظمة الأفقية املوجودة، اإذا اقت�سى الأمر تلبية متطلبات 

جديدة يف جمال البيئة نتيجة التغريات املناخية لل�سنوات الأخرية 

)ارتفاع الإمطار(.

ويعترب التنظيم اجلديد للمحافظة كتدخالت غري مالئمة :

• اإدماج عنا�رش باإمكانها اأن توؤثر على ال�سلوك اأو احلركية البنيوي 
)ة( للت�سقيفات القائمة، ومنجزة بال�سمنت امل�سلح اأو مواد اأخرى ذات 

املالئمة التكنولوجية والكيميائية الفزيائية ال�سعبة مع مواد تقليدية 

حملية ؛

• اجناز من�ساآت للدعم والإ�سالح بالإ�سمنت )امل�سلح اأو ل(، واإدماج 
عنا�رش لإنهاء العمل مبالط ال�سمنت اأو مواد الأخرى �سعيفة التنف�س، 

وذات املالئمة التكنولوجية والكيميائية الفزيائية ال�سعبة مع املواد 

التقليدية ؛

• اجناز اأجزاء بناء جديدة مبواد وتقنيات ل تتنا�سب مع مواد وتقنيات 
التقاليد املحلية ؛

• اإدماج عنا�رش اإغالق وتوزيع مميزة لت�سنيفات بناء غريبة عن 
املكان.

وتعترب كتدخالت مالئمة، ت�ستعمل وفق مبادئ املرفقة »اخلطوط 

التوجيهية التكنولوجية« )جزء مكمل وجوهري لهذا التنظيم( :

• ا�سالح اأو ا�ستبدال عنا�رش بنيوية اأفقية )معوجة، متدهورة اأو 
مك�رشة(، وطبقات امل�ساكة والأ�سغال النهائية، مبواد وتقنيات مالئمة 

مع خا�سيات املواد والتقنيات املوجودة �سابقا ؛
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a long time, is not considered new construction, as long as it 
respects the model, volume, area of sediment, construction 
methods and characteristics of the materials of pre existing 
building.

In all cases, buildings will be created according to the 
construction terms adapted to the prescriptions of the 
current regulation.

Article 22      Final and transitional standards
Buildings and structures constructed before the implementation 
of this transitional protection regulation have one year to adapt 
to it. The adjustment must be made, where possible, by the 
recovery of the components of the intervention according to the 
terms of this regulation.

Where this is impossible, appropriate precautions must be 
implemented to ensure that non-conforming interventions do 
not affect the general appearance of buildings and the urban 
context.

According to Article 5 of this regulation, for a detailed urban 
regulation of the interventions in the Ksour, a specific document 
will be elaborated, namely the “Plan for Protection and 
Rehabilitation of the Architectural Heritage of the Ksour of Figuig”, 
which can also be prepared to the scale for each ksar (in this 
case, the plan will replace the present rules only for the relevant 
part).

The application of this «transitional regulations backup» will cease 
when this Plan takes effect.

• اإدماج طبقات وظيفية ناق�سة حمتملة، مبواد وتقنيات مالئمة مع 
خ�سائ�س الت�سقيفات والتغطيات املوجودة ؛

• اإ�سالح اأو ا�ستبدال عتبات املمرات مبواد وتقنيات مالئمة مع 
خ�سائ�س تلك املوجودة �سابقا.

قواعد نهائية وانتقالية الباب 5    

اأ�سغال م�ستعجلة الف�سل 20 

الأ�سغال امل�ستعجلة املنجزة دون احرتام ا�سرتاطات هذا التنظيم يجب 

اأن تتكيف مع هذا التنظيم يف اأجل ال�ستة اأ�سهر التي تلي انتفاء الأ�سباب 

التي اأدت اإىل ال�ستعجال.

تو�سيعات وبناءات جديدة الف�سل 21   

اإن الزيادة يف الأحجام وتو�سيع البناءات القائمة ميكن اأن ترخ�س فقط 

بعد درا�سة خا�سة ومف�سلة لـ »خمطط املحافظة وا�سرتجاع الرتاث 

املعماري لق�سور فجيج« اجلديد، كفقرة ثانية للف�سل اخلام�س من هذا 

النظام عندما ي�سبح �ساري املفعول.

ول تعترب مبثابة بناءات جديدة، اإعادة بناء اأبنية مدمرة، حتى منذ 

فرتة طويلة، ب�رشط اأن يحرتم النموذج والأحجام، ومنطقة الرا�سب، 

ومنهجيات البناء، وخ�سائ�س مواد البناء ال�سابقة.

ويف كل احلالت، �ستنجز الأبنية ح�سب طرق بنائية متكيفة مع �رشوط 

هذا التنظيم.

القواعد النهائية والنتقالية الف�سل 22   

تتوفر الأبنية واملن�ساآت التي اأجنزت قبل اأن ي�سبح هذا التنظيم 

الإنتقايل �ساري املفعول على مدة �سنة لتتكيف مع هذا التنظيم. ويتم 

التكييف، حيثما يكون ذلك ممكنا باإعادة العنا�رش املكونة للتدخل وفق 

مقت�سيات هذا النظام.

وباملكان الذي ميكن فيه ذلك، ينبغي اتخاذ كل الحتياطات املنا�سبة 

لتجنب اأن تعر�س التدخالت غري املالئمة للخطر املظهر العام للبناء 

وللمحيط احل�رشي.

ح�سب الف�سل 5 من هذا النظام، �سيتم من اأجل تنظيم تعمريي تف�سيلي 

حول التدخالت بالق�سور، اإعداد وثيقة خا�سة، »خمطط املحافظة على 

الرتاث املعماري لق�سور فجيج واإعادة العتبار لها« الذي ميكن اأن 

يهياأ على م�ستوى كل ق�رش )يف هذه احلالة، فهذا املخطط �سيعو�س هذا 

النظام فقط بالن�سبة للجهة املعنية(.

�سينتهي العمل بـ »تنظيم املحافظة النتقايل« هذا، حينما ي�سبح هذا 

املخطط �ساري املفعول.
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اجلذاذة 1-1 

الت�سكل احل�رشي

• يتميز الت�سكل احل�رشي بن�سيج 
ل  متما�سك، يتكون من منازل ُتو�سِ

اإليها اأزقة مغطاة. والدور مهيكلة 

حول فناء وملت�سقة يف ما بينها. 

وهي تتقا�سم اجلدران وترتفع على 

ثالث م�ستويات: الطابق ال�سفلي، 

والطابق الأول وال�سطح.

• يف هذا النظام احل�رشي، تطل 
الدور على الفناء الداخلي. والطريق 

يف الغالب مغطاة بوا�سطة الطوابق 

العليا، وهي حت�سل على الإ�ساءة 

والهواء بوا�سطة اآبار �سوء مو�سوعة 

يف ملتقيات ال�سبكة الطرقية - 

مفرتقات الطرق ومداخل املنازل- 

لتوجيه الراجلني يف متاهات الأزقة 

املغطاة.

• مثل هذا الن�سيج يتيح ا�ستقاللية 
وظيفية كاملة، وحماية للمنازل من 

اخلارج، ويجنب التعر�س املبا�رش 

للجدران اخلارجية لأ�سعة ال�سم�س، 

بف�سل تغطية الأزقة: وبالتايل، فاإن 

هذه البنية احل�رشية متنح حتكما 

جيدا يف الظروف البيئية، خا�سة 

يف فرتات احلرارة املفرطة.

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

RECORD 1-1  Urban morphology

Part I Explanation of the urban structure

   • The urban morphology is 
characterized by a compact 
structure, made up of houses 
and covered streets. The houses, 
structured around a patio, are 
adjacent to each other. They share 
outer walls and stand on three 
levels: ground floor, first floor and 
terrace.

• In this urban system, the houses 
open up onto the inner courtyard; 
communication with the street 
takes place through a single 
entrance. The street is essentially 
covered by the upper stories of 
houses; it is lit and ventilated by 
air shafts, located at street junctions 
- carrefours, entryways to homes 
- to guide pedestrians in the 
labyrinth of covered streets.

• Such an urban structure allows 
for complete functional autonomy, 
the protection of houses from the 
outside, and avoids direct sun onto 
outer walls of houses thanks to the 
covering of streets: thus, this urban 
structure provides a good control 
of environmental conditions, 
especially in cases of extreme 
heat.

Appendix 3 
Typological guidelines

املــرفــقــــة 3
اخلطوط التوجيهية 

الت�سنيفية 
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RECORD 1-2  Residential typology     The patio house

Parte I Explanation of the urban structure

• The patio house is structured on 
three levels (ground floor, first floor, 
terrace) around a patio of varying 
dimensions.

• The ground floor was once used 
mainly as a service area (storage, 
space for animals, restrooms). It 
is not used in more varied ways. It 
is made up of: an entrance hall, a 
courtyard, galleries surrounding the 
courtyard, rooms, and a stairway. 
Kitchen and restrooms are located 
in a corner of the gallery, or over 
the stairs if there is no reserved 
space. The entry never opens 
directly onto the courtyard, which 
is only accessibly via the gallery. 
Often, the entry to a house is indi-
cated on the streets by a light well.

• The first floor is the most 
residential part of the house, with 
essentially the same structure as 
the ground floor: gallery and rooms 
around the empty space corres-
ponding to the courtyard. The only 
possible variation is in the shape 
and size of the rooms, which may 
be larger in order to cover the 
street. Often, part of the gallery is 
closed to increase the number of 
rooms and the gallery space is 
used for chores.

• The terrace, which covers the 
entire house, is accessible to 
inhabitants.

اجلذاذة 2-1 

الت�سنيف ال�سكني : 

الدار بفناء

• الدار بفناء ترتكب من ثالث 
م�ستويات )الطابق ال�سفلي، والطابق 

الأول، وال�سطح( حول فناء من 

م�ساحة متغرية.

• الطابق ال�سفلي كان ي�ستعمل 
اأ�سا�سا كف�ساء خدمات )خمازن، 

ف�ساءات خم�س�سة للحيوانات، 

مراحي�س(. وهو اليوم ي�ستعمل 

باأ�سكال اأكرث تنوعا. وهو ي�ستمل 

على بهو دخول، وفناء، واأروقة 

حتيط بالفناء، وغرفا، اإىل جانب 

الدرج. ويوجد املطبخ واحلمام يف 

جانب من الرواق اأو فوق الدرج 

اإذا مل يجد مكان خم�س�س لهما. 

واملدخل ل يفتح قط مبا�رشة يف 

الفناء، الذي يتم بلوغه ب�سكل غري 

مبا�رش عن طريق البهو. وي�سار اإىل 

باب البيت يف الزقاق غالبا بوا�سطة 

بئر �سوء.

• الطابق الأول هو اجلزء الذي 
يقيم فيه اأهل البيت اأطول فرتة اإىل 

جانب بنية الطابق ال�سفلي: الرواق 

والغرف حول الفراغ الذي يطابق 

الفناء. والتغريات الوحيدة املمكنة 

هي ال�سكل وحجم الغرف التي ميكن 

اأن تتو�سع لتغطي ال�سارع العام. 

وغالبا ما يغطي جزء من الرواق 

للزيادة يف عدد الغرف، وي�ستعمل 

ف�ساء الأروقة لالأ�سغال املنزلية.

• ال�سطح يغطي البيت باأكمله، 
وميكن لل�سكان اأن يلجوا اإليه.

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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RECORD 1-2-1  Residential typology        The Patio

Parte I Explanation of the urban structure

• The house receives air and light 
via the open space of the patio. 
Its dimensions vary according to 
the number of arches between the 
pillars which define the sides of the 
courtyard. These pillars, which are 
2 levels tall (6.50m to 5.00m) are 
arranged according to a standard 
spacing of  2.00 x 2.50m; deter-
mined by the reach of palmwood 
beams.

• The patio is characterized by the 
number of arches, and thus by the 
pillars which define its sides. There 
are thus square patios with 1, 2, or 
3 arches, or rectangular patios with 
1 x 2 or 2 x 3 arches for each side, 
of recurring dimensions:
-2.50 m x 2.50 m (1x1 arches),
-2.50 m x 5.00 m (1x2 arches),
-5.00 m x 5.00 m (2x2 arches),
-5.00 m x 7.50 m (2x3 arches), etc.

• Sometimes, the patio is not 
centered in the house, but shifted 
over, to the point that its fourth wall 
is a blind wall.

•  Certain larger houses are 
characterized by a more complex 
typology, with two or three adjacent 
patios. However, the functional 
arrangement and the elements 
that make it up are essentially the 
same.

اجلذاذة 1-2-1 

الت�سنيف ال�سكني :

 الفناء

• عرب الف�ساء املفتوح للفناء، 
ي�ستقبل املنزل الهواء وال�سوء. 

وتختلف مقايي�س الفناء ح�سب عدد 

الأقوا�س بني الركائز التي ترتفع يف 

امل�ستويني على علو 6،5 اإىل 7،00 

مرت تقريبا مو�سوعة ح�سب فا�سل 

بطول 2،00 اإىل 2،50 مرت. وهو 

قيا�س يحكمه مدى العوار�س من 

خ�سب النخيل.

• يتميز الفناء بعدد الأقوا�س، 
وبالتايل بالركائز التي حتدد 

اجلوانب. و�سنح�سل اإذا على فناءات 

مربعة بـ 1 و2 و3 اأقوا�س، اأو اأعمدة 

× 3 اأقوا�س لكل   2 اأو   2 × مربعة بـ 1 

جانب، ذات م�ساحات متكررة :

× 2،50 )1×1 قو�س(  2،50 -

× 5،00 )1×2 قو�س(  2،50 -

× 5،00 )2×2 قو�س(  5،00 -

× 7،50 )2×3 قو�س(، اإلخ  5،00 -

• يف بع�س احلالت، ل يكون الفناء 
يف الو�سط بحيث ي�سكل اأجد جوانبه 

جدارا اأعمى.

• تتميز بع�س البيوت الكربى 
بت�سنيف اأكرث تعقيدا، بفناءين 

اأو ثالث مرتابطني. لكن الآلية 

الوظيفية والعنا�رش التي تكونها 

هي نف�سها عموما.   

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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RECORD 1-2-2  Residential typology   The Stairway

Parte I Explanation of the urban structure

• The stairway between the gal-
leries of the first and second floor 
to the terrace is usually located in 
the corner of the house, near the 
entryway.

اجلذاذة 2-2-1 

الت�سنيف ال�سكني : 

الدرج

• الدرج الذي يربط رواقي امل�ستوى 
1 و 2 بال�سطح، يوجد غالبا يف جنب 

البيت، قرب املدخل.

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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RECORD 1-2-3  Residential typology    Galleries

Parte  I Explanation of the urban structure

•The courtyard is surrounded 
by galleries which distribute the 
rooms on the ground floor and 
first floor. The doors and win-
dows of these rooms open onto 
the gallery: as an intermediary 
space between outside and 
inside, the gallery also acts as 
a thermal regulator in a position 
to protect living spaces from 
extreme temperatures.

• In the older typologies, the 
gallery, at the corner of the cour-
tyard, cuts the sides at a 45° 
(chak r’kan) angle; this avoids 
the need for a corner pillar and 
facilitates circulation within the 
house.

اجلذاذة 3-2-1 

الت�سنيف ال�سكني :

 الأروقة

• الفناء حماط بالأروقة التي توزع 
الغرف بالطابق ال�سفلي والطابق 

الأول. وهذه الغرف تتوا�سل مع 

الأروقة عن طريق اأبواب ونوافذ : 

وكف�ساء و�سيط، بني اخلارج والداخل، 

فاإن الرواق يعمل اأي�سا ك�سابط 

حراري بو�سعه حماية ف�ساءات احلياة 

من درجات احلرارة املفرطة.

• يف الت�سنيفات القدمية، يقطع 
الرواق، يف زاوية الفناء، جوانب 

هذا الفناء يف 45 درجة )�سق ركن(. 

وهذا احلل يجنب عمود الزاوية 

وي�سهل احلركة بالبيت. 

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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SCHEDA 1-2-4  Residential typology     Rooms

Parte  I Explanation of the urban structure

• The rooms are long and nar-
row: the longest side is parallel 
to the sides of the courtyard. 
They are often dark and poorly 
ventilated, barely lit by a door or 
small windows opening onto the 
gallery. The latter is characteristic 
of guest rooms when there are 
any.
Of the same typology, the 
rooms that cover the street: their 
width varies between 2 to 3m. 
A few homes still have a type 
of room very common in the 
most ancient houses - the ksar 
- meaning a square space with 
a central pillar (or rectangular, 
with 2 or 3 pillars on the axis, so-
metimes featuring a mezzanine 
(moukhfi, dehliz), the latter being 
used for storage.
• In this type of house, the logic 
of distribution, and thus the ar-
rangement of rooms, is not tied 
to functional specialization. All of 
the rooms have an almost iden-
tical shape; their use depends 
mostly on their location with 
respect to the different levels 
of the house, the galleries, the 
sides of the courtyard. The result 
is a very variable functional distri-
bution which allows, additionally, 
a sort of seasonal nomadism.
• This does not exclude the 
persistence of certain functions, 
especially with respect to the 
different levels of the house.

اجلذاذة 4-2-1 

الت�سنيف ال�سكني : 

الغرف

 : • الغرف طويلة و�سيقة 
واجلانب الأطول مواز جلوانب الفناء. 

وهي غالبا ما تكون معتمة و�سعيفة 

التهوية وم�ساءة فقط بوا�سطة الباب 

والنوافذ ال�سغرية املفتوحة 

على الأروقة. وهذه الأخرية متيز 

غرف ال�سيوف اإن وجدت.

وبنف�س الت�سنيف هي الغرف 

التي تغطي الزقاق : فعر�سها يرتاوح 

بني 2 و3 اأمتار. ومازالت بع�س البيوت 

حتافظ على نوع من الغرف موجود 

بكرثة يف اأقدم البيوت – الق�رش- 

اأي ف�ساء مربع بركيزة مركزية 

)اأو م�ستطيلة بـ 3 ركائز على املحور( 

ومزودة اأحيانا بن�سفية )خمفي، دهليز(. 

وهذه الأخرية ت�ستعمل كمخزن.

• يف هذا ال�سنف من املنازل، 
ل يرتبط منطق التوزيع وبالتايل 

تق�سيم الغرف، بتخ�س�س وظيفي. 

فكل الغرف لها تقريبا نف�س ال�سكل. 

وا�ستعمالها رهني باخل�سو�س مبوقعها 

بالن�سبة ملختلف م�ستويات املنزل، 

والأروقة وجوانب الفناء. والنتيجة 

توزيع وظيفي متغري جدا ي�سمح، 

بالإ�سافة، نوعا من الرتحال املو�سمي.

• هذا ل مينع ا�ستمرار بع�س الوظائف 
وخا�سة بالن�سبة ملختلف م�ستويات 

املنزل.

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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RECORD 1-2-5  Residential typology          The terrace

Parte  I Explanation of the urban structure

• The terrace is the highest level 
and also the roof of the house. it is 
an open space, with the exception 
of the small volume occupied by 
the stairway, and the small gal-
lery which generally occupies the 
southernmost side of the house. 
The gallery is open to the terrace, 
or protected by grates made of 
wood or cane.

• It is often used as a shelter for 
animals, or sometimes as a guest 
room, surrounded by a wall with 
windows. In the latter case, there 
may be a porch or veranda which 
protects from the sun, and even a 
restroom in a corner. Apart from the 
constructed parts - the rooms - the 
terrace is surrounded by low walls.

• There can be passages which 
link neighbouring terraces.

اجلذاذة 5-2-1 

الت�سنيف ال�سكني : 

ال�سطح

• ال�سطح هو امل�ستوى الأعلى 
واأي�سا �سقف البيت.

وهو يتميز كف�ساء منفتح وحر، 

با�ستثناء احلجم ال�سغري للدرج، 

وللرواق ال�سغري الذي يحتل عموما 

جانب الدار املوجه جنوبا. 

والرواق مفتوح على ال�سطح، 

اأو حممي ب�سياج من خ�سب اأو ق�سب.

• ي�ستعمل ال�سطح غالبا كماأوى 
للحيوانات ويف بع�س الأحيان 

كغرفة لل�سيوف. وهو حماط بحائط 

بنوافذ. يف هذه احلالة الأخرية، 

ميكن اأن جند �سقيفة اأو �رشفة حتمي 

من ال�سم�س، وحتى مراحي�س 

يف اإحدى الزوايا. 

با�ستثناء اجلهات املبنية – الغرف 

– فاإن ال�سطح حماط باأ�سوار 
منخف�سة

• وميكن اأن تكون هناك ممرات 
تربط بني ال�سطوح املجاورة 

يف ما بينها.

قراءة الن�سيج احل�رشي اجلزء الأول   

مــــرفـــــقــات
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RECORD 2-1   Additions      Closing of galleries

Part II  Reading of observed changes

Terrace

Incompatible interventions

• It is forbidden to close off the 
sides of the gallery overlooking the 
terrace using walls or windows.

Ground floor

Incompatible interventions

• It is forbidden to obstruct the 
gallery by partitions.

First Floor

Incompatible interventions

• It is forbidden to close off the 
sides of the gallery overlooking the 
courtyard by walls or windows.

• It is forbidden to use the gallery 
as a bedroom.

قراءة التحولت امل�سجلة    اجلزء الثاين     

اجلذاذة 1-2 

ال�سافات :

اإقفال الأروقة

الطابق ال�سفلي

تدخالت غري مالئمة

• مينع �سد الأروقة بوا�سطة فوا�سل.

الطابق

تدخالت غري مالئمة

• مينع اقفال جوانب الرواق الذي 
يوؤدي اإىل الفناء بوا�سطة حائط 

اأو حاجز زجاجي.

• مينع ا�ستعمال الرواق كغرفة.

ال�سطح

تدخالت غري مالئمة

. مينع اقفال جوانب الرواق املوؤدية 

اإىل ال�سطح بوا�سطة جدران 

اأو حواجز زجاجية.

مــــرفـــــقــات
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RECORD 2-2   Additions      Provisional volumes

Part II  Reading of observed changes

Terrace

Incompatible interventions

• It is forbidden to build volumes 
on the terrace in addition to the 
buildings housing the gallery and 
staircase.

Ground floor

Incompatible interventions

• It is forbidden to occupy the 
patio with provisional volumes.

First floor

Incompatible interventions

• It is forbidden to occupy the 
gallery with temporary volumes.

قراءة التحولت امل�سجلة    اجلزء الثاين     

اجلذاذة 2-2 

الإ�سافات : 

البنى املوؤقتة

الطابق ال�سفلي

تدخالت غري مالئمة

• مينع احتالل الرواق ببنى موؤقتة.

الطابق

تدخالت غري مالئمة

• مينع احتالل الرواق باأحجام 
موؤقتة

ال�سطح

تدخالت غري مالئمة

• مينع اإقامة بنى على ال�سطح 
زيادة على البنايات التي حتت�سن 

الرواق والدرج.

مــــرفـــــقــات
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RECORD 2-3   Additions      Covering the patio

Part II Reading of observed changes

Terrace

Incompatible interventions

• It is forbidden to cover the cour-
tyard with permanent volumes.

Ground floor

Incompatible interventions

First floor

Incompatible interventions

• It is forbidden to cover the cour-
tyard with a portion of the gallery: 
the size of the courtyard should 
remain unchanged.

قراءة التحولت امل�سجلة    اجلزء الثاين     

اجلذاذة 3-2 

الإ�سافات : 

تغطية الفناء

الطابق 

تدخالت غري مالئمة

• مينع تغطية الفناء بوا�سطة جزء 
من الرواق. فحجم ال�ساحة ينبغي 

اأن يظل بدون تغيري.

ال�سطح

تدخالت غري مالئمة

• مينع تغطية ال�ساحة باأحجام 
دائمة.

مــــرفـــــقــات
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Ground Floor

Compatible interventions

RECORD 3-1   Compatible transformations          Closing of galleries

Part III Functional reorganization

Terrace

Compatible interventions

• It is possible to close off parts 
of the gallery with light screens 
between the pillars that support 
the roof.

• Making a porch to protect the 
gallery when inhabited is allowed.

First Floor

• It is possible to close off parts 
of the gallery overlooking the 
courtyard with wooden grids 
or with canes, but not with glass 
frames.

تعديالت وظيفية اجلزء الثالث      

اجلذاذة 1-3 

حتويالت مالئمة : 

اإقفال الأروقة

الطابق

تدخالت مالئمة

اأجزاء الرواق  اإقفال بع�س  • ميكن 
املوؤدي للفناء بوا�سطة �سياج 

من خ�سب اأو ق�سب ولي�س بوا�سطة 

اأبواب زجاجية.

ال�سطح

تدخالت مالئمة

اأجزاء الرواق  اإقفال بع�س  • ميكن 
بوا�سطة فوا�سل خفيفة بني الركائز 

التي تدعم ال�سقف.

• ي�سمح باجناز �سقيفة حلماية 
الرواق اإذا كان م�سكونا.

مــــرفـــــقــات
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RECORD 3-2   Compatible transformations        Facilities

Part III Functional reorganization

Terrasse

Compatible Interventions

• Building a gallery on the 
southern facing side of the house 
is authorized.

Ground Floor

Compatible interventions

• Closing one side of the gallery 
with light screens (wooden grids, 
or canes) to house missing 
services (such as bathrooms, 
kitchen, space for animals), 
where the gallery is adjacent 
to a blind wall.

First Floor

Compatible Interventions

• It is possible to turn certain non 
essential parts of the gallery into 
rooms in order to gain a room, or if 
they are limited by a blind wall.

تعديالت وظيفية اجلزء الثالث      

اجلذاذة 2-3 

حتويالت مالئمة : 

التجهيزات

الطابق ال�سفلي

تدخالت مالئمة

• ميكن حتويل بع�س اأجزاء الرواق 
اإىل غرف يف حالة اإن مل تكن 

اأ�سا�سية، لربح غرفة، اأو اإذا كانت 

حمدودة بحائط اأعمى.

الطابق 

تدخالت مالئمة

• من املمكن حتويل بع�س اأجزاء 
الرواق اإىل غرف اإذا مل تكن اأ�سا�سية، 

لربح غرفة، اأو اإذا كانت حم�سورة 

بجدار اأعمى

ال�سطح

تدخالت مالئمة

• ي�سمح ببناء رواق بجانب الدار 
موجه جنوبا.
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Ground Floor

Compatible interventions

Terrace

Compatible Interventions

• The covering of the courtyard, in 
the case where the building would 
acquire a public vocation.

• The covering must not change 
the natural lighting and ventilation 
conditions.

• For the choice of materials 
compatible with these types of 
interventions, see the following 
appendices.

RECORD 3-3   Compatible transformations    Closing of the patio

Part III Functional reorganization

Etage

Compatible interventions

تعديالت وظيفية اجلزء الثالث      

اجلذاذة 3-3 

حتويالت مالئمة : 

اقفال الفناء

ال�سطح

تدخالت مالئمة

اإذا  • تغطية الفناء يف حالة ما 
اأ�سبح املبنى موجها ل�ستعمال 

عمومي.

اأن  توؤثر  • ل ينبغي للتغطية 
على كيفيات الإ�ساءة والتهوية 

الطبيعيني.

• بالن�سبة لختيار املواد املالئمة 
مع هذه الأ�سناف من التدخالت، 

انظر املرفقات التالية.
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For study purposes, a three dimensional virtual building 
model was created. The possibility of gathering the objects 
and dividing them by layers proved to be very useful in 
order to analyze spatial, technological and construction 
characteristics of the building.
In the analysis, reference is made to UNI norms which 
define the construction system as made up of two sub-
systems: the Environmental System and the Technological 
System.
Following the UNI 10838 norm of 1999, the first system 
defines “a set structured by environmental units and 
spatial elements” whereas the second defines “a set 
structured by technological units and/or technical 
elements.”

A-1-a- Environmental system

The building in question stands on two levels, located wi-
thin a set of four buildings, which are simply other houses 
or streets, some of which are covered. 
The spatial units on the two floors are classified into three 
types, as shown in the diagram below:
a) internal spaces with small windows/openings;
b) covered outdoor spaces (circulation around the central 
courtyard);
c) uncovered outdoor spaces (the courtyard).

Environmental system: spatial units

All areas / جمموعة الف�ساءات

النظام البيئي : الوحدات الف�سائية

قـــراء ة

Explanation of theنــظــــــام البـــنـــــــاء

construction system

Appendix 4 
Technological guidelines

املــرفــقــــة 4
اخلطوط التوجيهية 

التكنولوجية 

من اأجل الدرا�سة، مت تخطيط منوذج افرتا�سي للبناية بثالثة اأبعاد. وقد ات�سحت 

جليا اإمكانية جتميع الأ�سياء والتق�سيم ح�سب الطبقات بغية حتليل خ�سائ�س 

البناء املجالية، والتكنولوجية والبنائية.

ويف التحليل، يتم الرجوج اإىل مقايي�س UNI التي حتدد نظام البناء كمَكَون من 

نظامني ثانويني : نظام بيئي ونظام تكنولوجي.

وباتباع املقيا�س UNI 10838  ل�سنة 1999، فاإن النظام الأول يحدد »جمموعة 

مهيكلة وفق وحدات بيئية وعنا�رش ف�سائية«، بينما النظام الثاين، فيحدد 

»جمموعة مهيكلة ح�سب وحدات تكنولوجية و/اأو بوا�سطة عنا�رش تقنية«.

اأ.1.اأ. النظام البيئي

يوجد املبنى املعني على م�ستويني، ويقع يف داخل جمموعة مكونة من اأربعة 

بنايات، والتي هي بب�ساطة منازل اأخرى اأو طرق، بع�سها مغطاة. والوحدات 

الف�سائية على الطابقني مرتبة يف ثالث اأ�سناف، كما ي�سري اإىل ذلك الر�سم اأدناه :

اأ( ف�ساءات داخلية تتوفر على نوافذ �سغرية / فتحات ؛

ب(  ف�ساءات خارجية مغطاة )حركة حول الفناء املركزي( ؛

ج( ف�ساءات خارجية مك�سوفة )الفناء(.

a( )bاأ( )cب( ج(
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A-1-b- Technological system

The analysis of the technological system makes reference 
to the UNI 8290 Norm of 1981, establishing the nomencla-
ture and terminology.
From the UNI classification there follows a set of more 
in-depth levels necessary for analyzing the technological 
system:
-a first level, the Categories of Technological Units;
-a second level, the Technological Units;
-a third level, the Categories of Technical Elements;
-a fourth level, the Technical Elements.
As defined in the UNI Norms, the entries in each level are 
based on homogeneity.

اأ.1.ب. النظام التكنولوجي

يحيل حتليل النظام التكنولوجي اإىل مقيا�س UNI 8290 ل�سنة 1981، الذي يحدد ال�سنافة 

وامل�سطلحية. 

ومن الرتتيب UNI تنبثق م�ستويات التعميق ال�رشورية لتحليل النظام التكنولوجي :

- م�ستوى اأول، طبقات الوحدات التكنولوجية ؛

- م�ستوى ثاين، الوحدات التكنولوجية ؛

- م�ستوى ثالث، طبقات العنا�رش التقنية ؛

- م�ستوى رابع، العنا�رش التقنية.

وكما هو حمدد يف املقايي�س UNI، يتم اختيار مداخل كل م�ستوى ح�سب معايري التجان�س.
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Categories 
of Technical 
Elements

Direct 
foundation

Vertical 
elevation

Horizontal 
elevation

Peripheral 
walls

Ground 
floor

Roofing

Technical 
Elements

Continuous 
wall 
foundation

Masonry

Beams

Masonry

Paved
 floor

Paving 
of roof

Categories of 
Technological 
Units

LOAD 
BEARING 
STRUCTURE

All the 
technological 
units and 
technical 
elements 
belonging to 
the construction 
system and with 
the function of 
supporting the 
loads of the 
system itself, as 
well as statically 
binding its parts.
 

WALLS

All 
technological 
units and 
technical 
elements of the 
construction 
system having 
a function of 
separating and 
delineating 
internal parts of 
the system itself 
with respect to the 
exterior.

Technological 
Units

Foundations
All technical 
elements of 
the construction 
system 
contributing to 
the transfer of 
building weight to 
the ground.

Elevations
All technical 
elements of the 
construction 
system 
contributing 
to supporting 
vertical and/or 
horizontal loads, 
by transferring 
them to the 
foundations.

Vertical wall
All technological 
units and 
technical 
elements of the 
construction 
system having 
the function 
of separating 
internal parts of 
the system from 
the exterior.

Lower 
horizontal 
partitions
All horizon-
tal technical 
elements of the 
constructive sys-
tem contributing 
to the separation 
between inner 
spaces of the 
building and 
the land (or the 
foundations);

Upper Partitions
All horizon-
tal technical 
elements of the 
construction 
system having 
the function of 
separating inner 
spaces of the 
buildings from 
exterior spaces 
above.

طبقات 

الوحدات 

التكنولوجية

البنية 

احلاملة

كل الوحدات 

التكنولوجية 

والوحدات 

التقنية 

املنتمية 

لنظام البناء 

والتي ت�سمل 

وظيفة حتمل 

حمولت 

النظام نف�سه، 

وكذا ربط 

اأجزاءه.

ت�سوير

كل الوحدات 

التكنولوجية 

والعنا�رش 

التقنية لنظام 

البناء التي لها 

مهمة الف�سل 

بني الأجزاء 

الداخلية للنظام 

نف�سه بالعالقة 

مع اخلارج، 

وكذا حتديدها.

طبقات 

العنا�رش 

التقنية

الأ�سا�س 

املبا�رش

التعلية 

العمودية

التعلية 

الأفقية

احليطان 

الدائرية

الأر�سية

الت�سقيف

العنا�رش 

التقنية

الأ�سا�س 

املتوا�سل

البناء

العوار�س

البناء

تبليط 

الأر�سية

تبليط 

ال�سقف

الوحدات 

التكنولوجية

الأ�سا�سات

كل العنا�رش 

التقنية لنظام 

البناء التي 

ت�ساهم يف نقل 

حمولت املبنى 

اإىل الأر�س.

التعليات

كل العنا�رش 

التقنية لنظام 

البناء التي 

ت�ساهم يف دعم 

احلمولت 

العمودية و/اأو 

الأفقية، بنقلها 

اإىل الأ�سا�سات.

اجلدار العمودي

كل الوحدات 

التكنولوجية 

والعنا�رش 

التقنية لنظام 

البناء التي 

تقوم بدور 

الف�سل بني 

الأجزاء الداخلية 

بالعالقة 

مع اخلارج.

القفالت 

الأفقية ال�سفلى

كل العنا�رش 

التقنية الأفقية 

لنظام البناء 

التي تعمل على 

عزل الف�ساءات 

الداخلية للبناء 

والف�ساء 

اخلارجي يف 

الأعلى.

الإقفالت العليا

كل العنا�رش 

التقنية الأفقية 

لنظام البناء 

التي تقوم 

بو�سيفة ف�سل 

الف�ساءات 

الداخلية للمبنى 

عن الف�ساء 

اخلارجي يف 

الأعلى
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التعلية

Elevation

اجلدران 

الدائرية

Peripheral 
walls

اجلدران 

الدائرية

Peripheral 
walls

بناء

Masonry

A-2-a Distribution of the technological systemاأ.2.اأ. توزيع النظام التكنولوجي

تعلية 

عمودية

Vertical 
elevation

بناء

Masonry

التغطية الأفقية 

ال�سفلى

Lower 
horizontal 
covering

الأر�سية

Ground 
floor

تبليط

Paving

التغطية 

العليا

Upper 
coverings

الت�سقيف

Roofing

تبليط ال�سقف

Paving 
of roof

تعلية 

اأفقية

Horizontal 
elevation

عوار�س

Beams

الأ�سا�س 

املبا�رش

Direct 
foundation

الأ�سا�س املبا�رش 

املتوا�سل

Direct 
continuous 
foundation

Technological 
Unit 
Categories

Technological 
Units

Classes of 
Technical Elements

Technical 
Elements

الأ�سا�س

Foundation

البنية احلاملة

Load 
bearing 
structure

Coveringالتغطية

Fl
oo

rs
ت

ا
ي
�س

ر
لأ

ا

Lo
ad

 b
ea

rin
g 

st
ru

ct
ur

e
ة
مل

ا
حل

 ا
ة
ي
ن
ب
ل
ا

Lo
ad

 b
ea

rin
g 

st
ru

ct
ur

e
ة
مل

ا
حل

 ا
ة
ي
ن
ب
ل
ا

En
ve

lo
pi

ng
m

as
on

ry
ة 

ي
ن
ب

ن
را

د
جل

ا

طبقات 

الوحدات 

التكنولوجية

الوحدات 

التكنولوجية

طبقة 

العنا�رش 

التقنية

عنا�رش 

تقنية
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اأ.2.ب. حتليل العنا�رش التقنية

اأ.2.ب.1.  العن�رش التقني : البناء

املواد : طوب من لنب + مالط

A-2-b- Analysis of technical elements

I-2-b-1- Technical Element: Masonry 
             Materials: ADOBE BRICKS + MORTAR

ر�سم بياين 

للبناء

مقطع 

تف�سيلي

بناء 

باللنب

Detailed cross 
section

Masonry 
diagram

Adobe 
masonry

Resistance to static 
and dynamic actions 
(3 Mpa = hollow bricks, 
2nd class)

Control of the solar factor, 
control of temperature 
(transfer: K=0.80)

Sealing

Ventilation

Presence of 
lesions 
and sagging

Presence of sinking
Wall thickness

Lack of structural 
integrity
Presence 
of discontinuities

Presence of sinking

Parameters Performance Conditions to respect

Security

Comfort

Materials:
ADOBE
Sand: 55/75%
Mud: 10/28%
Clay: 15/18%
Water: 15/30%

Techniques

Implementation 
phases

Bricks 
shaped 
by hand

Molded  bricks
Dimensions: 
30x15x10/15
(wood  mold) ; 
40x20x15
(metal mold)

Load bearing 
masonry
(50-80cm thick) 
made of stacked 
adobe bricks 
on a layer of 
earth mortar
(1.5/2.5cm thick)

Implementation 
of adobe bricks 
carefully lined 
up on a layer 
of earth mortar.

املواد

لنب

الرمل : 55/75%

الوحل : 10/28%

الطني : 15/18%  

املاء : 15/30% 

التقنيات

مراحل 

الإجناز

طوب م�سكل 

باليد

طوب 

مقولب

اأحجام

15/10×15×30
)قالب من خ�سب(

 15×20×40
)قالب حديدي(.

بناء حامل

)�سمك 50–80 

�سنتمرت( مكون من 

لنب مرتا�س على 

طبقة من تراب 

)�سمك 2,5/1,5 

�سنتمرت(.

اجناز طوب 

من اللنب 

م�سففة جيدا 

على طبقة 

من املالط الرتابي.

الكراهات الواجب احرتامها

ال�سالمة

راحة

املردودية

مقاومة العوامل ال�ساكنة 

 MPA 3( والديناميكية

= الطوب املجوف، 

الدرجة الثانية(

مراقبة العامل ال�سم�سي  

واحلرارة

امل�ساكة

التهوية

التوابث

تواجد اأ�رشار 

وترهالت

تواجد فرجات

 �سمك اجلدران

نق�س الوحدة البنيوية

تواجد تقطعات

تواجد فتحات
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A-2-b-2- Element: FLOOR - ROOF    
               Materials: PALM WOOD (beams & karnef)  
               + CLAy

اأ.2.ب.2. العن�رش : الت�سقيف

املواد : خ�سب النخيل )عوار�س وكرناف( 

+ تراب مدكوك

الر�سم البياين 

للت�سقيفة

 A ت�سقيفة نوع 

)عوار�س وكرناف(

 B ت�سقيفة نوع

)عوار�س وق�سبان 

من الغار الوردي دفلى( 

Diagram 
of floor

Type A floor 
(beams & karnef)

Type B floor 
(beams and 
oleander rods)

عوار�س من كرناف

خ�سب النخيل

  

طلية من 

الرتاب املدكوك 

ودهان من 

اجلري والرمل

Materials
• Beams: palm wood 
(approximately 15 x 20 cm 
section)
• Closing: karnef 
(approximately 34 x 20 x 
4cm)
• Screed:
-clay (approximately 10 cm 
thick);
-lime and sand 
(approximately 5 cm thick);
-whitewash 
(approximately 3 cm thick).

Techniques 
(type A floor)
Main beams made of palm 
wood; floor covering made 
of karnef; finishing layer of 
whitewash and sand.

Implementation phases 
(Type A floor)
Implementation 
of palm wood beams 
(about 34 cm spacing), 
placing of karnef cover 
using a screed of clay, 
finishing layer 
of whitewash 
and sand.

KarnefPalm wood 
beams

Screed 
of clay 

and lime 
and sand 

coating

املواد

• عوار�س : خ�سب النخيل 
)قطر 15×20 �سنتمرت تقريبا(

• القفال : كرناف 
)34 × 20 ×4 �سنتمرت(

• طلية :
- الرتاب املدكوك 

)�سمك 10 �سنتمرت تقريبا(،

- جري وتراب 

)�سمك 5 �سنتمرت تقريبا(،

- جري 

)�سمك 3 �سنتمرت تقريبا(.

تقنيات 

) A  الت�سقيفة نوع(

عوار�س رئي�سية من خ�سب 

النخيل: تغطية اأو تك�سية 

الت�سقيفة تنجز بوا�سطة 

الكرناف، طبقة الأعمال 

النهائية باجلري والرمل

مراحل الجناز 

)A الت�سقيفة نوع(

اجناز العوار�س من خ�سب 

النخيل )فا�سلة 34 �سنتمرت 

تقريبا(، و�سع الكرناف، 

التك�سية بطلية من الرتاب 

املدكوك، طبقة نهائية 

باجلري والرمل.

Palm wood beamsعوار�س من خ�سب النخيل  Karnefكرناف

Constraints to be respected

Security

Comfort

Palm wood beams

Thickness 
of the floor

Thickness 
of the floor

Presence of 
discontinuities

Palm wood beams

Resistance to static 
and dynamic actions

Control of the solar factor 
and temperature

Sealing

اكراهات يجب احرتامها

ال�سالمة

الراحة

عوار�س بخ�سب النخيل

مقاومة العوامل ال�ساكنة 

واملتحركة

مراقبة العامل ال�سم�سي 

واحلرارة

امل�ساكة

عوار�س بخ�سب النخيل

�سمك الت�سقيفة

�سمك الت�سقيفة

تواجد تقطعات
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A-3 Building Construction Phases اأ.3. مراحل ت�سييد املبنى

املرحلة 1 : الأ�سا�سات 

املتوا�سلة للبناء

PHASE 2 - Ground cover 
using clay

PHASE 1 - Masonry 
continuous wall foundations

املرحة 2 : تغطية الأر�س 

بالرتاب املدكوك

PHASE 4 - Structure of 
the first story floor using palm 
wood beams

PHASE 3 - Structure/Elevation 
of the first floor 
using adobe

املرحلة 3 : بنية/تعلية 

الطابق الأول 

باللنب

املرحلة 4 : بنية الت�سقيفة 

يف الطابق الأول بعوار�س 

من خ�سب النخيل

PHASE 6 - Horizontal covering 
of the first story floor using a screed 
of earth, sand and whitewash.

PHASE 5 - Horizontal 
covering of the first story floor 
using karnef

املرحلة 5 : التغطية )التك�سية( 

الأفقية لت�سقيفة الطابق الأول 

بالكرناف 

املرحلة 6 : التغطية الأفقية 

لت�سقيفة الطابق الأول بوا�سطة 

تطلية من تراب، ورمل وجري
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PHASE 10 - Horizontal covering of the 
second story floor using a screed of 
earth, sand and whitewash

PHASE 9 - Horizontal covering 
of the second story floor 
using karnef

املرحلة 10 : التغطية الأفقية 

لت�سقيفة الطابق الثاين بوا�سطة 

طلية بالرتاب والرمل واجلري.

:  التغطية )التك�سية(  املرحلة 9 

لت�سقيفة الطابق الثاين 

بالكرناف 

PHASE 8 - Structure of 
the floor of the last story 
using palm wood beams

PHASE 7 - Structure/Elevation 
of first story walls 
using adobe

املرحلة 8 : بنية ت�سقيفة 

الطابق الأخري بعوار�س 

خ�سب النخيل

املرحلة 7 : بنية / تعلية 

جلدران الطابق الأول 

باللنب

مــــرفـــــقــات
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قـــراءة حـالــة 

املحـافـظـة / تـدهـور 

الـبـنــاء

The analysis of the state of preservation helps to understand the 
progressive dynamics of deterioration. In this respect, it should be 
noted that the concept of obsolescence applies to all factors which 
generate progressive decrease in performance of a construction 
system. Obsolescence, physical, functional and technological, 
lowers performance below a threshold of “minimum acceptable 
quality”as established based on the user’s expectations and those 
defined by regulation, mainly security-related.

Faced with a “simple” constructive system (using few materials), 
the analysis of the state of conservation of the building can be 
summarized in two parts, corresponding to the two materials used: 
raw earth and wood.
From an initial visual analysis, pathologies of raw earth (detach-
ment, cracking) strike, for different reasons, the basement, the 
walls and the top; they are analyzed in records b/1 - deterioration 
of the shell.
Similarly, wood-related pathologies (distortion, breakage, decay) 
affecting floors and lintels are grouped in records B/2 - deteriora-
tion of horizontal systems.

Explanation of the state of 
preservation/
degradation 
of the building

B/1 - DETERIORATION 
OF THE SHELL 
(breakage 
due to erosion 
and runoff/ 
cracking)

B/2 - DETERIORATION 
OF HORIZONTAL 
SySTEMS (distortions 
and breakage 
of load bearing 
elements / decay 
of horizontal 
coverings)

ب/1 :  تدهور 

الغالف )تك�رشات ناجتة 

عن النحت 

وعن ال�سيالن/ 

الت�سقق(

ب/2 :  تدهور 

الأنظمة 

الأفقية 

)اعوجاج وانك�سار 

العنا�رش احلاملة/ 

تعفن الأغلفة 

الأفقية(

متكن قراءة حالة املحافظة من الإحاطة بالدينامية التطورية للتدهور. 

ويف هذا ال�سدد، يطبق مفهوم الإهمال على جمموع العوامل التي توؤدي اإىل 

النخفا�س التدريجي لقدرات كل نظام بنائي. فالإهمال، املادي، واأي�سا 

الوظيفي والتكنولوجي، يخف�س م�ستويات القدرات اإىل عتبة »جودة دنيا 

مقبولة«، هذه العتبة التي حتدد ح�سب املتطلبات املو�سوعة من قبل امل�ستعمل 

وتلك التي حتددها الأنظمة، واملرتبطة باخل�سو�س بال�سالمة.

يف مواجهة نظام بنائي »ب�سيط« )ي�ستعمل مواد قليلة(، ميكن تلخي�س قراءة 

حالة املحافظة للمبنى يف جزئني يوافقان املادتني امل�ستعملتني: الرتاب 

النيئ واخل�سب.

وانطالقا من حتليل اأويل بالعني املجردة، فاإن اأ�رشار الرتاب النيئ )انف�سال، 

ت�سقق( ت�سيب لأ�سباب خمتلفة، القاعدة، واجلدار والقمة. وهذه الإ�سابات 

حمللة يف اجلذاذات ب/1 – تدهور الغالف.

كما اأن الأ�رشار املتعلقة باخل�سب )العوجاج، الت�سدع )الك�رش(، التعفن( 

ت�سيب العوار�س والروافد، جممعة يف اجلدادات ب/2 – تدهور الأنظمة 

الأفقية.

مــــرفـــــقــات
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B-1-a- Deterioration of the shell

Main pathologies identified by a visual analysis: 
DETERIORATION DUE TO EROSION

Definition

“Erosion” is the removal of superficial parts of the element, as a 
result of the action of atmospheric agents (water, wind, ice).

Localization

The phenomenon can be seen in specific parts 
of the shell; it can originate in certain parts, such as the 
basement and coronation.

اأ�سباب 

ممكنة :

ال�سيالن والركود 

)فعل املاء(.

حالة التهيوؤ :

انحدارات امل�سطحات 

الأفقية املوجهة نحو 

اجلدران.

اأ�سباب مفاقمة : 

تعر�س للرياح 

الدورية ؛

ت�سم�س الواجهة ؛

جتمع الغبار واملواد ؛

غياب التنظيف 

وال�سيانة.

اأ�سباب 

ممكنة :

فعل الرياح.

حالت التهيوؤ :

خ�سائ�س املادة 

)نفاذية وه�سا�سة(.

اأ�سباب مفاقمة :

التعر�س للرياح 

الدورية ؛

ت�سم�س الواجهة ؛  

ت�رشيع الريح باملمرات 

املغطاة ؛ 

غياب احلماية 

وال�سيانة.

اأ�سباب 

ممكنة :

الأمطار القوية 

)فعل املاء(.

حالت التهيوؤ :

�سعف وظيفي 

وعلى �سعيد 

مردودية الغالف.

اأ�سباب مفاقمة :

غياب نظام 

قنوات كايف 

لت�رشيف 

مياء الأمطار ؛ 

غياب ال�سيانة.

Erosion 
in the basement

Possible 
causes:
Driving rain 
(water action).

Predisposition:
Functional 
deficiencies 
and performance 
weakness 
of the roof.

Compounding 
factors:
Lack of 
adequate 
canalization 
to evacuate 
water; 
Lack of 
maintenance.

Possible 
causes:
Wind action.

Predisposition:
Characteristics of the 
material (porosity and 
fragility).

Compounding 
factors:
Exposure 
to periodic 
winds; 
Sun on the 
facade; 
Acceleration 
of wind in 
covered 
passages; 
Lack of 
protection 
and maintenance.

Possible 
causes:
Runoff and 
stagnation 
(water action).

Predisposition:
Slopes of 
horizontal 
planes going 
towards the walls.

Compounding 
factors:
Exposure to 
periodic winds; 
Sun on the 
facade; 
Accumulation 
of dust and 
materials; 
Lack of 
cleaning 
and maintenance.

Erosion 
of the wall

Erosion 
in the coronation

ب1.اأ. تدهور الغالف

الأ�رشار الرئي�سية املالحظة بالعني املجردة : 

تدهور ناجت عن النحت

تعريف

الجنراف )النحت( يتمثل يف انف�سال اأجزاء �سطحية من العن�رش، نتيجة 

العوامل الطبيعية )املاء، الريح، والثلج(.

املو�سع

ميكن اأن تربز هذه الظاهرة يف اأجزاء خا�سة بالغالف: وميكن اأن تبداأ 

انطالقا من  بع�س من العنا�رش، كالقاعدة والطوق )القمة(.

نحت على 

م�ستوى القاعدة

 نحت 

يف اجلدار 

 نحت على 

م�ستوى القمة

مــــرفـــــقــات
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Progress of the pathology

Erosion can evolve from an initial state, barely noticeable,
 to a more significant state of crumbling of the surface 
(with the appearance of “gaps” of material, localized 
or widespread), which can lead to the collapse of the 
element.
The parts affected by erosion are first the coatings 
and mortars which seal the earth blocks to create the walls.
When erosion attains the earth based mixture which makes 
up the blocks, the physical decomposition of the materials 
and their loss of cohesion can be observed, which provokes 
ruin and collapse. In short, it is the reverse of the construction 
process.

تطور ال�رشر

ميكن اأن يتطور النحت من و�سع اأويل، �سعب املالحظة، اإىل حالة ملمو�سة 

من التفتت )بظهور »نق�س« يف املادة، مو�سعي اأو موزع( والذي قد يوؤدي 

اإىل انهيار العن�رش.

والأجزاء املعنية بظاهرة النحت هي اأول الدهانات واملالطات التي تر�سخ 

كتل الرتاب لُت�سكل اجلدار.

حينما يبلغ النحت اخلليط املتكون من الرتاب الذي ي�سكل الكتل، ن�سجل 

التف�سخ املادي للمواد وفقدان متا�سكها، مما ي�سبب اخلراب والنهيار. 

ويف امللخ�س، اإنه عك�س م�سار البناء.
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-reliability
-mechanical resistance 
to static actions
-mechanical resistance 
to dynamic pressures
-mechanical resistance 
to impacts

-temperature 
control
-waterproofing
-thermal
 insulation
-control of thermal
 inertia
-sealing
-draft-proofing
-soundproofing
-control of roughness

-control of 
chromatic 
and superficial 
characteristics

All conditions 
related to how 
users perceive 
the building.

All conditions related 
to the state of the 
constructed system, 
adapted to users’ life, 
health and activities.

Changes in 
performance

Constraints 
to be respected

All conditions relative 
to the safety of users, 
as well as the defense 
and prevention of 
damages against accidental 
factors, in terms of 
performance of 
construction systems.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

ب�سالمة امل�ستعملني، وكذا 

باحلماية والوقاية من 

الأ�رشار يف مواجهة العوامل 

العار�سة، يف جمال قدرات 

الأنظمة البنائية.

- الوثوقية 

- املقاومة امليكانيكية للعوامل 

ال�ساكنة

- املقاومة امليكانيكية للتحمالت 

الدينامية

- املقاومة امليكانيكية لل�سدمات 

- مراقبة احلرارة

- امل�ساكة املائية

- العزل احلراري

- مراقبة ال�سكون احلراري

- امل�ساكة

- امل�ساكة الهوائية

- العزل ال�سوتي 

- مراقبة خ�سونة امل�ساحات 

- مراقبة 

اخل�سائ�س 

اللونية وال�سطحية 

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

بحالة النظام البنائي، 

املكيف مع احلياة، ومع 

�سحة واأن�سطة امل�ستعملني.

جمموع ال�رشوط بخ�سو�س 

مدى اإدراك البناء من لدن 

امل�ستعملني.

تغيريات 

يف اخلدمات 

اإكراهات 

ينبغي احرتامها 
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Deterioration of the shell made of earth:
EFFECTS DUE TO WIND ACTION

EROSION

Erosion of the basement

Erosion of the coronation

Erosion of the wall

Progression of erosion of the entire constructed system

تدهور الغالف بالأر�س :

اآثار ناجتة عن فعل الرياح

النحت )الإجنراف(

نحت القاعدةنحت اجلدار

نحت الطوق

تطور نحت جمموع النظام البنائي

مــــرفـــــقــات
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Deterioration of the shell made of earth:
EFFECTS DUE TO WATER ACTION

RUNOFF

Runoff progression

Observation of the phenomenon
The evolution of the deterioration shows the “inverse of the construction 
process.” The images show a crumbling masonry wall (photo a) which 
has lost the homogenizing mortar and which shows the first phase of 
elevation of the building (photo b with molded bricks laid dry).

(Photo a) (Photo b)

تدهور الغالف بالأر�س :

اآثار ناجتة عن فعل املاء

�سيالن

مالحظة الظاهرة

يظهر تطور التدهور »عك�س امل�سل�سل البنائي«. وتظهر 

ال�سورة جدارا بناء جد مفتت )ال�سورة a ( فقد مالط 

الن�سجام ويربز املرحلة الأوىل لتعلية البناء )ال�سورة ب( 

بالطوب املقولب املو�سوع يف حالة جافة.

تطور ال�سيالن 

)ال�سورة اأ( )ال�سورة ب(

مــــرفـــــقــات
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B-1-b- Deterioration of the shell

Main pathologies shown by a visual analysis: 
CRACKING

Definition

“Cracking” is the formation of long, thin vertical openings over the 
entire shell.

Localization

The phenomenon can be observed in the intersection 
of perpendicular walls, where support beams for floors 
(and roof) rest, under lintels or in openings.

Cracking 
under 
a lintel

Possible 
causes:
Concentrated 
loads.

Predispositions:
Dimensions 
of beams; 
Characteristics 
of materials

Compounding 
factors:
Shortened 
lintel

Possible 
causes:
Concentrated 
loads.

Predisposition:
Dimensions 
of beams; 
Characteristics 
of materials

Compounding 
factors:
Inadequate 
bonding 
at the top 
of walls.

Possible 
causes:
Different 
support 
behavior 
(ground or floor)

Predisposition:
Performance 
of the 
land or 
base 
structures

Compounding 
factors:
Errors in 
building 
execution

Cracking 
under 
a beam

Cracking 
of the 
exterior 
masonry shell

اأ�سباب 

ممكنة :

�سلوك 

)حركية( متغري)ة( 

للدعامة )الر�س 

اأو ال�سقيفة(.

حالة التهيوؤ :

قدرات الأر�س اأو 

البنيات الأ�سا�سية.

اأ�سباب مفاقمة : 

خطاأ يف تنفيذ البناء.

اأ�سباب 

ممكنة :

حمولت مركزة.

حالة التهيوؤ :

قيا�سات 

العوار�س ؛

خ�سائ�س املواد.

اأ�سباب مفاقمة :

نق�س يف الربط 

يف راأ�س احلائط.

اأ�سباب 

ممكنة :

حمولت متمركزة.

حالة التهيوؤ :

قيا�س العوار�س، 

خ�سائ�س املواد.

اأ�سباب مفاقمة :

�ساكف بطول 

منقو�س

ب.1.ب. تدهور الغالف 

الأ�رشار الرئي�سية املالحظة بالعني املجردة : 

ت�سقق

تعريف

»الت�سقق« هو تكون فتحات طويلة ورقيقة عمودية 

على جمموع الغالف.

املو�سع

ميكن ت�سجيل الظاهرة يف ملتقى اجلدران العمودية، يف دعامات 

عوار�س الت�سقيفة، حتت ال�سواكف اأو عند الفتحات.

ت�سققات 

حتت 

عار�سة

ت�سققات 

غالف 

البناء 

باخلارج 

ت�سققات 

حتت 

�ساكف

مــــرفـــــقــات



oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�ص258

Progress of the pathology

Cracking can materialize through capillary slits, 
or by vertical boring of the masonry: the result is often 
extreme: collapse of the element.

The “capillary” level is often a result of a suboptimal 
contraction, revealing negligence in quality control of 
the earth used (too muddy) or execution (clay that is 
too wet dries too quickly). Drying cracks are regular 
and vertical. Contraction can be caused by high 
hygrometric variations.

The more important cracks are generally caused by 
structural problems mainly the result of execution 
errors, changes in the building and accidental causes: 
the material is then subjected to excessive stress, such 
as high compression, punching, flexion, traction and 
breakage.

تطور ال�رشر

ميكن اأن يتج�سد الت�سقق عرب �سقوق دقيقة، يف احلد الأدنى، اأو حفر عمودي للبناء. 

والنتيجة غالبا ما ت�سل اإىل حد انهيار العن�رش.

وامل�ستوى ال�سعريي اأو الدقيق هو ناجت غالبا عن انكما�س غري منا�سب، جراء 

تق�سري يف مراقبة جودة الرتاب امل�ستعمل )حمتو على ن�سبة مرتفعة من الطني(، 

اأو على م�ستوى التنفيذ )الرتاب املبلل كثريا يجف ب�رشعة(. وت�سققات النكما�س 

منتظمة وباجتاه عمودي. وميكن لالنكما�س اأن يكون نتيجة تغريات قوية يف 

الرطوبة.

والت�سققات الأهم تت�سبب فيها عموما م�ساكل بنيوية جراء اأخطاء يف التنفيذ، 

وتنتج عنه تغيريات يف البناء ومن اأ�سباب عار�سة : فاملادة تتعر�س اإىل 

�سغوطات مفرطة، ك�سغط قوي، والثقوب، والتقو�س، والجنذاب والتك�رش.
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Changes in 
performance

Constraints 
to be respected

All conditions relative 
to the safety of users, 
as well as the protection 
and prevention of damages 
against accidental factors 
in terms of performance 
of constructed systems.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

ب�سالمة امل�ستعملني، وكذا 

باحلماية والوقاية من 

العوامل العار�سة، يف جمال 

قدرات الأنظمة البنائية.

-reliability
-mechanical resistance 
to static actions
-mechanical resistance 
to dynamic pressures
-mechanical resistance 
to impacts

- الوثوقية

- املقاومة امليكانيكية للعوامل 

ال�ساكنة

- املقاومة امليكانيكية للعوامل 

الديناميكية

- املقاومة امليكانيكية لل�سدمات 

-temperature 
control
-waterproofing
-thermal 
insulation
-sealing
-draft-proofing
-soundproofing
-control 
of roughness

- مراقبة احلرارة

- م�ساكة بالن�سبة للماء

- عزل حراري

- م�ساكة

- م�ساكة هوائية

- عزل �سوتي

- مراقبة خ�سونة امل�ساحات

All conditions related 
to the state of the 
constructed system, 
with respect to users’ life, 
health and activities.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

بحالة النظام البنائي، 

اعتبارا حلياة، ول�سحة 

ولأن�سطة امل�ستعملني.

-control 
of chromatic 
and superficial 
characteristics

- مراقبة 

اخل�سائ�س 

اللونية وال�سطحية

Set of conditions
 related to how 
the building is 
perceived by users.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

مبدى اإدراك امل�ستعملني 

للبناء.

تغيريات 

يف اخلدمات 

اإكراهات 

ينبغي احرتامها 

ة 
ر
ه

ا
ظ

ل
 ا
ر
ا
ث
اآ

ر
دا

جل
 ا
ف

ال
غ

ى 
عل

مــــرفـــــقــات



259 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

B-2- DETERIORATION OF HORIzONTAL SYSTEMS

Main pathologies identified by visual analysis:
DISTORTIONS AND BREAKAGE OF LOAD BEARING 
ELEMENTS / DECAy OF HORIZONTAL ELEMENTS

Definition

“Modification of shape” means the change of the shape 
of a body due to an external cause.
“Breakage” means a disruption of the integrity of the body 
due to an external cause.

Localization

Changes in form can occur in all horizontal structural elements 
(beams and lintels), intermediary floors, roofing, openings. Breaks 
are possible in the horizontal elements of structures, at all levels, and 
in all systems (floors, hallways).

Lintels

Possible 
causes:
Obsolete 
elements; 
Distortion 
of horizontal 
elements; 
Stagnation 
of rainwater.

Predisposition:
Performance 
deficiencies 
(functional 
and static) 
of the roof

Compounding 
elements:
Insufficient 
structures 
for canalizing 
rainwater; 
Lack of 
maintenance

Possible 
causes:
Obsolete 
elements; 
Rainwater 
infiltration; 
Distortion 
of horizontal 
elements.

Predisposition:
Deficiencies in 
structural 
element 
performance;
 Incorrect 
system design.

Compounding 
elements:
Lack of 
maintenance.

Possible 
causes:
Obsolete 
elements; 
Excessive 
loads

Predisposition:
Deficiencies
 in structural 
element 
performance; 
Incorrect 
system 
design.

Compounding 
elements:
Lack of 
maintenance.

FloorsBeams

اأ�سباب 

ممكنة :

عنا�رش 

قدمية ؛ 

ت�رشب مياه 

الأمطار ؛ 

اعوجاج 

العنا�رش الأفقية.

حالة التهيوؤ :

نق�س 

مردودية 

العنا�رش 

البنيوية ؛ 

ت�سور 

خاطئ للنظام.

اأ�سباب مفاقمة :

غياب ال�سيانة

اأ�سباب 

ممكنة :

عنا�رش قدمية ؛ 

اعوجاج 

العنا�رش 

الأفقية ؛ 

ركود مياه الأمطار.

حالة التهيوؤ :

نق�س مردودية 

العنا�رش 

البنيوية ؛  

ت�سور خاطئ 

للنظام.  

 

حالة مفاقمة :

نق�س 

يف من�ساآت 

ت�رشيف 

املياه ؛ 

غياب 

ال�سيانة

اأ�سباب 

ممكنة :

عنا�رش قدمية ؛ 

حمولت 

مفرطة

حالة التهيوؤ :

نق�س يف 

مردودية 

العنا�رش 

البنيوية ؛

ت�سور 

خاطئ 

للنظام.

اأ�سباب مفاقمة :

غياب ال�سيانة.

ب.2. تدهور الأنظمة الأفقية 

الأ�رشار الرئي�سية امل�سجلة بالعني املجردة :

اإعوجاج وت�سدع )تك�رش( العنا�رش احلاملة/ تعفن العنا�رش الأفقية.

تعريف

»تغيري ال�سكل« يعني تغيري �سكل ج�سم حتت تاأثري �سبب خارجي.

»ت�سدع/تك�رش« يعني اختالل يف وحدة اجل�سم حتت تاأثري �سبب 

خارجي.

املو�سع

ميكن مالحظة تغيريات يف ال�سكل يف كل العنا�رش الأفقية البنيوية 

)عوار�س و�سواكف( لالأ�سقف الثانوية، والغماء والفتحات.

والت�سدعات ممكنة يف العنا�رش الأفقية للبنى، على كل امل�ستويات 

وكل الأنظمة )ت�سقيفات، ممرات(.

عوار�س�سقيفة�سواكف

مــــرفـــــقــات
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Progression of the pathology

The different pathologies can be considered to be closely 
tied to the evolving processes of the deterioration of floors, the 
roofing, and lintels.

The bending of horizontal structural elements (phenomenon 
considered as changing the shape) when pushed to extremes 
results in breakage; the main cause of bending and breakage 
of beams (in the structural system which supports the floors) 
and the lintels of openings (hallways, doors, windows) is 
excessively heavy loads and, as a result, a poor assessment 
of the capacity of elements, either during the design phase or 
during the management of the building.

The second cause is found in the action of water, humidity, 
excess heat, frost: the materials’ chemical and mineral natures 
can change. They can lose their consistence and break 
(vegetation can provoke separation and, as a result, 
impregnation of water on the surface).

Parasites and salts also provoke change in the structure of 
materials. The decomposition of materials is, of course, 
major for systems which are in close contact with atmospheric 
agents (roofing) or with the ground (floor to ground).

تطور ال�رشر

ميكن اعتبار الأ�رشار املختلفة مرتبطة ب�سكل وثيق مع امل�سارات املتطورة 

لتدهور ال�سقيفة، والغماء وال�سواكف.

وظاهرة اإلتواء اأو تقو�س العنا�رش الأفقية البنيوية )ظاهرة تعترب مغرية لل�سكل(، 

اإذا بلغت اأق�ساها، قد توؤدي اإىل انك�سار. ويعود ال�سبب الأول لإلتواء وانك�سار 

العوار�س )يف النظام البنيوي الذي يدعم الأ�سقف( و�سواكف الفتحات )ممرات، 

اأبواب، نوافذ( اإىل احلمولت املرتفعة جدا و، بالتايل، لتقدير �سيئ لطاقة حتمل 

العنا�رش، �سواء يف مرحلة الت�سور، اأو يف ت�سيري البناية.

ويرجع ال�سبب الثاين اإىل فعل املاء، والرطوبة، واحلرارة املفرطة، واجلليد: 

فاملواد ميكن اأن تتطور يف طبيعتها الكيميائية واملعدنية، وتفقد مكونها 

وتتك�رش )العنا�رش النباتية ميكن اأن حتدث ظواهر انف�سال، وبالتايل، َت�َسُبع 

ال�سطح باملاء(.

وتت�سبب الطفيليات والأمالح اأي�سا يف تطور بنية املواد. وحتلل املواد هو، 

بالطبع، اأ�سا�سي بالن�سبة لالأنظمة املت�سلة مبا�رشة بالعوامل اجلوية )الغماء(، 

اأو بالأر�س )الأر�سية(.

Changes in 
performance

Constraints 
to be respected

All conditions relative 
to the safety of users, 
as well as the protection 
and prevention of damages 
against accidental factors in 
terms of performance 
of constructed systems.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

ب�سالمة امل�ستعملني، وكذا 

احلماية والوقاية من 

الأ�رشار يف مواجهة العوامل 

العار�سة، يف جمال قدرات 

الأنظمة. 

-reliability
- mechanical 
resistance 
to static actions
-mechanical 
resistance to dynamic 
pressures
- mechanical resistance 
to impacts
- mechanical resistance 
to hydraulic pressures

- الوثوقية

- املقاومة امليكانيكية للعوامل 

ال�ساكنة

- املقاومة امليكانيكية للحمولت 

الديناميكية 

- املقاومة امليكانيكية لل�سدمات 

- املقاومة امليكانيكية 

لل�سغوطات املائية

-temperature 
control
-waterproofing
-thermal insulation
-control of specific 
heat capacity
-sealing
-draft-proofing
-soundproofing
-control 
of roughness

- مراقبة احلرارة

- امل�ساكة املائية

- العزل احلراري

- مراقبة القدرة احلرارية احلجمية

- امل�ساكة

- امل�ساكة الهوائية

- العزل ال�سوتي

- مراقبة خ�سونة امل�ساحات

All conditions related 
to the state of the 
constructed system, 
with respect to users’ life, 
health and activities.

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

بحالة النظام البنائي، 

بالنظر للحياة، و�سحة 

واأن�سطة امل�ستعملني.

-control of 
chromatic 
and superficial 
characteristics

Set of conditions 
related to how the 
building is perceived 
by users.

- مراقبة اخل�سائ�س اللونية 

وال�سطحية

جمموع ال�رشوط املتعلقة 

مبدى اإدراك امل�ستعملني 

بالبناء.

تغيريات 

يف اخلدمات 

اإكراهات 

ينبغي احرتامها 
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Deterioration of wood floors:
CONSEQUENCES DUE TO LOADS 
AND ATMOSPHERIC AGENTS

CHANGE OF SHAPE: DECAy; BREAKAGE

Advancement of deterioration

Lintels Lintels

FloorsBeams

�سواكف

اأ�سقف

تقدم التدهور

�سواكف

عوار�س

تدهور الأ�سقف اخل�سبية :

نتائج احلمولت والعنا�رش اجلوية

تغيري ال�سكل : تعفن، تك�رش

مــــرفـــــقــات
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Interventions 
on 

buildings
C-1- Interventions on the masonry shell

The C/1 record concerns 
the entire raw earth masonry 
shell. It defines, for problems 
identified during studies of 
deterioration (B records), 
the guidelines and compatible 
and incompatible actions, 
as well as those that must 
absolutely be carried out 
with precaution, in the face 
of erosion and cracking 
phenomena.

The D/1.n (D/1.a, D/1.b, D/1.c, 
D/1.d) records describe
 the work, the materials 
and operational techniques* 
of work specific to the 
basement, to the shell 
and to the coronation.

*The specifications relative to the dimensions of the devices, 
tools and techniques to use are part of a more in-depth section.
The current work was developed based on an indirect visual 
analysis, through previously produced graphic and photographic 
study materials.

تــدخـــــل 

عـلـــى 

الــبــنــايــــات

اجلذاذة C/1 تهم جمموع غالف 

البناء بالرتاب النيئ. وهي حتدد، 

بالن�سبة للم�ساكل املتعرف عليها 

خالل الدرا�سات حول التدهور 

)اجلذاذات B(، املبادئ التوجيهية 

والأعمال املنا�سبة، والأعمال الغري 

منا�سبة وكذا الأعمال التي ينبغي 

قطعا القيام بها بحذر، يف مواجهة 

عوامل النحت والت�سقق.

 D/1n )D/1.a، D/1.b، اجلذاذات

D/1.c، D/1.d( ت�سف العمل، واملواد 
والتقنيات العملياتية* لالأ�سغال 

النوعية للقاعدة، والغالف والطوق. 

ج.1. التدخالت على غالف البناء

* التو�سيحات املرتبطة بحجم الآليات، والأدوات والتقنيات التي ينبغي ا�ستعمالها، 

ت�ستوجب مرحلة تعميق. وقد مت تطوير هذا العمل على اأ�سا�س حتليل غري مبا�رش 

بالعني املجردة، عرب مادة الدر�س، �سواء التخطيطية اأو الفوتوغرافية، التي �سبق 

انتاجها.

مــــرفـــــقــات
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C-2- Interventions on horizontal structures

C-1- INTERVENTIONS ON WALLS

اجلذاذة C/2 تهم الأنظمة الأفقية من 

خ�سب النخيل. وهي تعلن، بالن�سبة 

للم�ساكل املتعرف عليها من خالل 

الدرا�سات حول التدهور )اجلذاذات 

B(، املبادئ التوجيهية  والأعمال 
املالئمة، والأعمال الغري مالئمة 

وتلك التي ينبغي القيام بها بحذر، 

يف مواجهة ظواهر العوجاج، 

والتعفن والت�سدع.

 D/2.n  )D/2.a، D/2.b، واجلذاذات

D/.2c، D/2.d( ت�سف العمل، واملواد 
والتقنيات العملياتية* بالن�سبة 

لال�سغال النوعية للغماء والأ�سقف 

الو�سيطة، وكذا للفتحات.

The C/2 record concerns 
palm wood horizontal 
systems. It lists, for problems 
identified during studies of 
deterioration (B records), 
the guidelines and 
compatible and incompatible 
actions, as well as those that 
must absolutely be carried 
out with precaution, given 
the distortion, decay and 
breakage phenomena.

The D/2.n (D/2.a, D/2.b, 
D/2.c, D/2.d) records 
describe the work, the 
materials and operational 
techniques* of work specific 
to the  roofing and 
intermediary floors, 
as well as openings.

Coronation Siding Basement

ج.2. تدخالت على الغالف الأفقي

*The specifications relative to the dimensions of the devices, 
tools and techniques to use are part of a more in-depth section.
The current work was developed based on an indirect visual 
analysis, through previously produced graphic and photographic 
study materials.

* التو�سيحات املرتبطة بحجم الآليات، والأدوات والتقنيات التي ينبغي ا�ستعمالها، 

ت�ستوجب مرحلة تعميق. وقد مت تطوير هذا العمل على اأ�سا�س حتليل غري مبا�رش 

بالعني املجردة، عرب مادة الدر�س، �سواء التخطيطية اأو الفوتوغرافية، التي �سبق 

انتاجها.

ج.1. تدخالت على الغالف اجلداري

الطوقالتغطية )التك�سية(القاعدة

مــــرفـــــقــات
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Guidelines
Interventions on the raw earth shell must be compatible with the 
structural behaviour of the masonry and with its morphological, 
dimensional, material and chromatic characteristics. The openings 
must remain unchanged in number, position, size and shape.
Compatible interventions against erosion and cracking:
• for the base, control of water evacuation (a.);
• for the wall, the filling of cavities (b.), re-coating (c.), reconstruction 
of certain collapsed parts of walls (d.), restoration of morphological 
and dimensional characteristics of openings, with repair or replace-
ment of frames (e.);
• for the coronation, protection against atmospheric agents (f.).
Construction techniques and materials must be local or, excep-
tionally, compatible with those of existing masonry. Transgression 
of traditional construction is only authorized as a response to new 
requirements due to recent climate changes (increased rainfall).

Incompatible Interventions
-Changes in land involving 
the accumulation of water 
near the walls.
-Consolidation work and 
filling cavities using reinforced 
concrete or other materials 
non-compatible with those 
of the local tradition.
-Filling in of missing material, 
localized or widespread, 
using materials not easily 
compatible with traditional 
materials on a physical-chemical 
level.
-Use of a barely breathable 
finishing not easily compatible 
with traditional materials 
on a physical-chemical level.
-Ex novo creation of masonry 
parts using materials not easily 
compatible with local materials.
-Implementation of lintels 
using materials incompatible 
with local tradition.
-Implementation of frames 
using materials incompatible 
with local tradition.
-Creation of walls to raise 
buildings.

Compatible Interventions
a-Regulation of water 
with materials and 
techniques compatible 
with basic characteristics.
b-Fixing of masonry 
gaps, from the basement 
to the top (damage, 
cracking, cavities 
and widespread runoff) 
using materials and 
techniques compatible 
with existing walls.
c-Renovation of 
coating  using materials 
and techniques compatible 
with existing walls.
d-Reconstruction of 
collapsed parts of walls.
e-Restoration of 
morphological and 
dimensional parts of 
openings; repair or 
replacement of frames in 
accordance with original 
techniques and materials.
f-Protection of the 
coronation against 
atmospheric agents.

تدخالت يتم القيام بها بحذر  

ا�ستبدال تام لالأنظمة البنيوية املت�رشرة ب�سدة، وفق التقنيات واملواد 

املحلية.

Interventions to be Carried Out with Precaution
Complete replacement of seriously deteriorated structural 
systems (advanced forms of deterioration), in accordance with 
local techniques and materials.

املبادئ التوجيهية

يجب اأن تكون التدخالت على الغالف الرتابي مالئمة مع ال�سلوك )احلركية 

البنيوي )ة( للبناء ومع اخلا�سيات الت�سكلية، والقيا�سية، واملادية، 

واللونية. والفتحات ينبغي اأن تظل غري متغرية من حيث العدد، والتموقع، 

واحلجم وال�سكل.  

تدخالت مالئمة يف مواجهة النحت والت�سقق:

)a( بالن�سبة للقاعدة، مراقبة ت�رشيف املياه •
• بالن�سبة للجدار، ملء الفراغات)b(، ترميم الدهانات )c(، اإعادة 

بناء بع�س من اأجزاء اجلدران املنهارة )d(، اإعادة املميزات الت�سكلية 

،)e( والقيا�سية للفتحات، مع اإ�سالح اأو ا�ستبدال الإطارات

• بالن�سبة للطوق، احلماية �سد العوامل اجلوية.
ينبغي اأن تكون التقنيات البنائية واملواد حملية، اأو، ا�ستثنائيا، متالئمة 

مع التقنيات واملواد املوجودة. ول ي�سمح اأي جتاوز للبناء التقليدي اإل 

جوابا على املتطلبات اجلديدة للتغريات املناخية الأخرية )مزيد من 

الأمطار(.

تدخالت غري مالئمة

 - تغريات يف الأر�س توؤدي اإىل 

جتمع املياه قرب اجلدران.

- اأ�سغال تدعيم وملء بالإ�سمنت 

امل�سلح اأو مادة اأخرى ل تتالئم مع 

املواد التقليدية املحلية.

- اإعادة ملء الفراغات املح�سورة 

اأو املمتدة، مبواد ت�سعب مالئمتها 

مع املواد التقليدية من الناحية 

الفيزيائية – الكيميائية.

- اجناز اأ�سغال نهائية قليلة 

التنف�س وت�سعب مالئمتها من 

الناحية الفيزيائية الكيميائية مع 

املواد التقليدية.

- اجناز اأجزاء جديدة من البناء 

مبواد ت�سعب مالئمتها مع املواد 

املحلية.

- اإعداد �سواكف مبواد غري مالئمة 

مع التقاليد املحلية.

- اإعداد اإطارات مبواد غري مالئمة 

مع التقاليد املحلية.

- اإجناز جدران لرفع البنايات.

تدخالت مالئمة

- تنظيم املياه مبواد وتقنيات 

تالئم اخل�سائ�س الأ�سا�سية.

- اإ�سالح فراغات البناء، من 

القاعدة اإىل القمة )اأ�رشار، �سقوق، 

فجوات و�سيالن منت�رش( مبواد 

وتقنيات مالئمة ملواد وتقنيات 

اجلدران املوجودة.

- جتديد الدهانات مبواد 

وتقنيات مالئمة ملواد وتقنيات 

اجلدران املوجودة.

- اإعادة بناء اأجزاء اجلدران 

املنهارة.

- اإعادة ال�سفات الت�سكلية 

والقيا�سية للفتحات، 

اإ�سالح اأو ا�ستبدال الإطارات 

مطابقني للتقنيات واملواد 

الأ�سلية.

- حماية الطوق من العوامل 

اجلوية.

مــــرفـــــقــات



265 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

D-1-a- Water Control  

Basement / coronation

Description
From an indirect visual analysis, the 
environmental conditions of the oasis 
of Figuig reveal problems essenti-
ally tied to rainwater (due to recent 
climate changes). No phenomenon of 
upwelling from the ground have been 
observed (the desert is stone).
Work to control water must be carried 
out after cleaning the ground and 
eliminating parasitic agents at the base 
of the masonry.
It is necessary to:
- evacuate water, moving it away from 
the base of walls in order to avoid 
stagnation and control the slope of the 
terrain
- dig drainage ditches around the entire 
building;
- lay down a permeable screed;
- protect the base of walls from water;
- raise the elevation of the ground floor 
to prevent water entering inside.

Techniques
For water control:
- create slopes from the base of the masonry towards 
the exterior, by creating a slight inclination of clay;
- create drainage canals, directly in the ground, possibly 
consolidated with local stones
For the coating and waterproofing of the basement, 
as well as the coronation and walls:
- dig the soil at the base of the foundations;
- arrange a layer of broken local stones at the base 
of foundations;
- mount the local stones to the stabilized earth 
mortar (whitewash, sand) on a layer of stone (from the 
foundation up to 1 m above the ground) after having 
re established levels);
-arrange alternating rows lengthwise, creating an
 inclined section at the base, to compensate for the 
load distribution when the section is greatly reduced;
- assemble the stones in the ground to obtain better 
binding and increase the structural resistance of the 
masonry.
To elevate the floors, using new useful layers:
- disassemble the eventual floor and salvage the 
materials;
- excavate the ground until the foundation level;
fill the interior masonry;
- add a layer of stabilized clay;
- add a screed to lay paving or install a layer of 
waterproof protection before paving;
- compensate for the gaps in materials on the 
coronation of walls and add protection of local stone.

د.1.اأ. التحكم يف املياه

القاعدة / الطوق

الو�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني املجردة، فاإن 

الظروف البيئية لواحة فجيج تظهر م�ساكل مرتبطة 

اأ�سا�سا مبياه الأمطار)بالنظر للتغريات املناخية 

لل�سنوات الأخرية(. ول ت�سجل اأي ظاهرة ل�سعود 

املاء انطالقا من �سطح الأر�س )الأر�س  حجرية 

باملنطقة(.

ينبغي اأن تتم الأ�سغال من اأجل التحكم يف املاء بعد 

تنظيف الأر�س واإزالة ال�سوائب الطفيلية من قاعدة البناء.

ينبغي :

- ت�رشيف املياه، باإبعادها من قاعدة اجلدران من 

اأجل جتنب ركودها، ومراقبة انحدار الأر�س ؛

- اإجناز حفر الت�رشيف حول البناية باأكملها،

- اإجناز طلية نافذة ؛

- حماية قاعدة اجلدران من املاء ؛ 

- رفع م�ستوى الأر�سية ملنع ولوج املياه نحو 

الداخل.

تقنيات

للتحكم يف املياه :

- اإجناز انحدارات انطالقا من قاعدة البناء نحو اخلارج باإقامة ركام خفيف 

النحدار بالرتاب املدكوك ؛

- اجناز قنوات ت�رشيف، مبا�رشة يف الأر�س، معززة، عند القت�ساء بعنا�رش من 

احلجر املحلي.

وبالن�سبة للتك�سية وم�ساكة القاعدة، وكذا اأعلى اجلدران :

- حفر الأر�س يف قاعدة الأ�سا�سات ؛

- و�سع طبقة من الأحجار املحلية املك�رشة يف قاعدة الأ�سا�سات ؛

- خلط الأحجار املحلية مبالط من الرتاب امل�ستقر )اجلري، الرمل( على طبقة من 

احلجر )من الأ�سا�س اإىل مرت فوق �سطح الأر�س(، بعد ا�ستعادة امل�ستويات ؛

- ترتيب ال�سفوف ب�سكل متناوب طول، باإجناز مقطع منحني يف القاعدة، لتعوي�س 

توزيع احلمولت حينما يكون املقطع جد حمدود ؛

- جتميع الأحجار يف الأر�س للح�سول على ربط اأف�سل ورفع املقاومة البنيوية 

للبناء.

ومن اأجل رفع الأر�سية، بطبقات جديدة نافعة :

- تفكيك الأر�سية )حمتمل( وا�سرتجاع املواد ؛

- حفر الأر�س اإىل غاية الأ�سا�سات ؛

- ملء البناء الداخلي ؛

- اجناز طبقة من الرتاب املدكوك امل�ستقر ؛

- اجناز طلية لو�سع البالط اأو و�سع طبقة ما�سكة للحماية قبل التبليط ؛

- تعوي�س ما نق�س من املواد يف راأ�س اجلدران وو�سع حماية بالأحجار املحلية.
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Materials
- local earth to create the slopes, the layers for laying 
the coating, the screeds, the pavement and to fill the 
gaps in the masonry;
- local black stone for drainage canals, crawl spaces, 
protection of wall coronations;
- wax and black soap for protecting the earthen 
coating.

Caution and Recommendations
- prevent the implementation of systems for water 
collection near buildings;
- prevent the implementation of exterior paving of 
concrete or waterproof materials;
- exclude the outdoor implementation of slopes 
inclined towards the base of buildings.

D-1-b- Reconstruction of gaps of materials   

Walls

Description
From an indirect visual analysis, 
the raw earth masonry in Figuig 
reveal problems (erosions, 
damage, cracking, cavities 
and widespread runoff) 
mainly due to execution errors 
(technological deficiencies), 
deterioration processes and 
lack of maintenance.
The repairs and consolidation 
of masonry should be performed 
after cleaning the wall and 
removing both the remains 
of coatings and particles of 
earth (using compressed air).
It will be necessary to:
-for cavities and fissures located 
on the wall, restore homogeneity 
of the wall with an earth filling, 
using the construction technique 
of the existing masonry or by 
vaporization of earth into the 
cavity;
-for cavities and fissures 
distributed on the surface of the 
wall, gradually restore from the 
bottom to the top. For walls that 
are highly washed and eroded, 
the consolidation can be done 
using wooden formwork 
embedded into the earth.

د.1.ب. اإعادة بناء ما نق�س من البناء

اجلدران

املواد 

- تراب حملي لإجناز النحدارات، وطبقات من اأجل التك�سية، والطليات، والتبليط، 

ومللء الفراغات يف البناء ؛

- احلجر الأ�سود املحلي لقنوات الت�رشيف ؛ والفراغات ال�سحية، وحماية قمة 

اجلدران ؛

- ال�سمع وال�سابون حلماية التك�سية بالرتاب.

اآراء وتو�سيات 

- تفادي اإجناز اأنظمة لتجميع املياه مبقربة من الأبنية ؛

- تفادي اجناز تر�سيفات خارجية بال�سمنت اأو مبواد ما�سكة ؛

- المتناع عن اجناز انحدارات موجهة نحو قاعدة الأبنية.

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني 

املجردة، ُتظهر البناءات بالرتاب النيئ 

بفجيج م�ساكل )نحت، اأ�رشار، ت�سققات، 

فجوات، و�سيالن منت�رش(، اأ�سا�سا 

ب�سبب اأخطاء يف الجناز)نقط �سعف 

تكنولوجية( وم�سل�سل تدهور ونق�س يف 

ال�سيانة.

وينبغي اأن تتم اأ�سغال الرتميم والتدعيم 

بعد تنظيف اجلدار واإزالة الدهان، وكذا 

جزيئات الرتاب )بالهواء امل�سغوط(.

وينبغي :

- بالن�سبة للفجوات وال�سقوق املوجودة 

باجلدار، اإعادة ان�سجام احلائط عن 

طريق ملٍئ بالرتاب، با�ستعمال التقنية 

البنائية للمبنى املوجود اأو بن�سح الرتاب 

بالفجوة ؛

- بالن�سبة للفجوات وال�سقوق املوزعة 

على م�ساحة اجلدار، يتم الرتميم 

بالتدريج من الأ�سفل اإىل الأعلى. 

وبالن�سبة للجدران املنحوتة اأكرث، فاإن 

التدعيم ميكن اأن يتم بوا�سطة �ساند 

للح�رش بخ�سب مغرق يف الرتاب.

مــــرفـــــقــات



267 oriental.ma - خارج ال�سل�سلة -  عدد خا�س

Techniques
For cavities and cracks located on the wall, it is necessary to 
use the technique of «resew-undo» for the damaged part:
- after having washed and removed the crumbled material 
corresponding to the fissure, the area to be repaired must 
be moistened and filled with a mix of straw and clay.

For cavities and fissures distributed on the surface of the 
wall:
- moisten the clay wall with pulverised water;
-install a disposable wooden lattice (in order to reconstitute 
the verticality of the wall and better apply the new earth mix)
- mount the first level of forms;
- moisten the part to be consolidated;
- fill with a mix of clay and straw (the process can be manual 
or mechanical);
- wait for drying and for the filling to take (about a week, 
more or less according to the period and exterior humidity);
- remove the formwork and go to a higher level;
- repeat the procedure by successive strips, each around 
1 m high, until the top is reached;
- await the complete drying of the wall.

For openings, it is necessary to re establish their 
morphological and dimensional natures correcting the 
recesses in the described manner and by preparing places 
for lintels. 

Materials
The materials used must be vernacular, specifically:
- local clay for consolidation and filling;
- palm wood for formwork;
- locally traditional materials for chassis.

Caution and recommendations
- verify the origin and quality of the clay to be used for 
construction;
- do not use materials other than those recommended, 
particularly those that are incompatible with intervention 
supports.

تقنيات    

بالن�سبة للفجوات وال�سقوق املو�سعية باجلدران، ينبغي ا�ستعمال تقنيات »الرتتيق 

- اإزالة الرتتيق« بالن�سبة للجزء املت�رشر :

- بعد تنظيف واإزالة املادة املفتتة التي تطابق الت�سقق، ينبغي َبُلّ اجلزء الذي يتم 

تعوي�سه وملئه مبزيج من التنب والطني.

بالن�سبة للفجوات املوزعة على م�ساحة اجلدار :

- بل اجلدار بالرتاب النيئ بن�سح املاء ؛

- اإقامة �سبكة من خ�سب )من اأجل ا�سرتجاع عمودية اجلدار وتثبيث املزيج الرتابي 

اجلديد ب�سورة اأف�سل ؛

- تركيب امل�ستوى الأول للقوالب ؛ 

- بل اجلزء الذي يجب تدعيمه ؛

- امللء مبزيج من الرتاب والتنب )بطريقة يدوية اأو ميكانيكية( ؛

- انتظار جفاف واإم�ساك امللء )حوايل اأ�سبوع، ح�سب املو�سم والرطوبة اخلارجية،

- تفكيك القالب ورفعه اإىل امل�ستوى الأعلى ؛

- تكرير امل�سطرة يف م�سافات متتالية من حوايل مرت لكل واحدة، حتى بلوغ القمة،

- انتظار اجلفاف التام للجدار.

بالن�سبة للفتحات، ينبغي ا�سرتجاع خ�سائ�سها الت�سكلية والقيا�سية، 

بت�سحيح التفريغات بالطريقة املو�سوفة وبتهيئة فجوات لولوج ال�سواكف.

املواد

ينبغي اأن تكون املواد حملية، وبخا�سة :

- الرتاب املحلي للتدعيم وامللء ؛

- خ�سب النخيل للقالب ؛

- املواد التقليدية املحلية بالن�سبة لالإطارات.

اآراء وتو�سيات

- التحقق من م�سدر وجودة الرتاب امل�ستعمل للبناء ؛

- عدم ا�ستعمال مواد اأخرى غري املواد املو�سى بها، 

وخا�سة منها تلك التي ل تتالئم مع دعامات التدخل.
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Techniques
For the execution of the masonry, it will be necessary to:
- moisten the edge of the area where a gap of material is 
identified in the existing masonry, in order to prepare the 
conditions to begin linking with new masonry elements;
-purchase, or produce on site, traditional adobes (verifying 
the characteristics of the clay);
- put the adobes to use (after drying and after having verified 
the mechanical performances), by alternating rows as they 
are laid (one row with the flat side toward the bottom, then 
one row with the flat part on top) and, within the same row, 
laying the adobes by alternating (on its side, on its end), to 
improve mechanical resistance of masonry;
- fill the gaps and level the wall using a large quantity of 
mortar, made using the same mix as the adobes, but with a 
greater proportion of water;
- allow the walls to dry before applying coating.

Materials
-local adobes;
-clay mortar;
-clay coating.

Caution and Recommendation
-verify the origin and quality of the materials making 
up the mixture for adobes (if they are made on site);
-alternate the adobes to improve the conditions 
of implementation of the masonry;
-use a large quantity of mortar in order to make the 
stacking of adobes more compact.

D-1-c- Reconstruction of parts of masonry

Walls

Description

From an indirect visual analysis, 
the state of raw earth masonries 
of Figuig sometimes reveal partial 
collapse.
The work for rebuilding portions 
of masonry should be carried 
out with traditional materials and 
techniques.

It will be necessary to:
- prepare the existing walls to bond 
with the new masonry part to be 
built;
- implement the masonry.

د.1.ج. اإعادة اإقامة اأجزاء البناء

اجلدران

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني 

املجردة، فاإن حالة البناء بالرتاب النيئ، 

تظهر اأحيانا انهيارات جزئية.

وينبغي اأن تتم الأ�سغال من اأجل اإعادة 

اإقامة اأجزاء من البناء باملواد والتقنيات 

التقليدية.

وينبغي :

- اإعداد اجلدران املوجودة للربط مع اجلزء 

اجلديد من البناء الذي يتم اجنازه ؛

- تنفيذ البناء.

املواد

- لبنات حملية ؛

- مالط من تراب ؛

- دهان بالرتاب.

اآراء وتو�سيات

- التحقق من م�سدر املواد امل�سكلة ملزيج اللبنات )اإذا اأجنزت يف مكان البناء( ؛

- و�سع اللبنات ب�سكل متناوب لتح�سني �رشوط تنفيذ البناء ؛

- ا�ستعمال كمية كبرية من املالط حتى يتقوى متا�سك اللبنات املن�سدة.

التقنيات

لتنفيذ البناء، ينبغي :

- بل حافة املنطقة التي ي�سجل فيها نق�س يف املواد يف البناء القائم، من اأجل 

اإعداد ال�رشوط  لإتاحة الربط مع عنا�رش البناء اجلديد ؛

- اإقتناء اأو اإنتاج يف مكان البناء، لبنات تقليدية )بالتحقق من خ�سائ�س الرتاب( ؛

- اإعداد اللبنات )بعد التجفيف وبعد التحقق من القدرات امليكانيكية(، مبناوبة 

ال�سفوف عند الو�سع )�سف من الوجه امل�ستوي نحو الأ�سفل، ثم �سف م�ستوي نحو 

الأعلى( و، يف نف�س ال�سف، بو�سع اللبنات ب�سكل متناوب )مرة على اجلنب، ومرة 

على الراأ�س(، من اأجل حت�سني املقاومة امليكانيكية للبناء ؛

- ملء الفراغات وت�سوية اجلدار بف�سل كمية كبرية من املالط، الذي يتم اجنازه 

بنف�س مزيج اللنب، ولكن بن�سبة كبرية من املاء ؛

- ترك اجلدران جتف قبل و�سع الدهان.
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Techniques
To prepare the raw earth masonry surface:
- separate the materials to be removed;
- brush and dust the masonry with compressed air;
- fill in the crevasses and cavities;
- moisten the wall (preferably the day before appli-
cation of new coating).

To apply coating
- exterior coating must be applied in 2 or 3 coats, 
with a break of a few days between each layer;
- the break must take place at an outside 
temperature between 5 and 35 degrees Celsius, 
in the absence of rain or strong wind; in case of 
south facing facades, it will be necessary to avoid 
carrying out during sunniest hours.

Materials
- the materials used are those that make up tradi-
tional clay-based coating, with slight variations for 
the improvement of performances, to be evaluated 
appropriately.

Caution and Recommendations
Always use materials compatible with retaining wall, 
avoiding:
-synthetic or cement-based coatings
- metallic gripping mesh;
- synthetic finishing paint.

Schedule proactive maintenance.

D-1-d- Redoing of coatings

Walls/ coronation

Description
From an indirect visual analysis, the 
coatings of raw earth masonries 
of Figuig show several problems 
(separation, cracks and damage), 
essentially due to incorrect appli-
cation (technological deficiency), 
to the process of deterioration 
and to the absence of necessary 
maintenance.
Redoing the coatings must take 
place after cleaning of the wall and 
removal of both the leftover coatings 
as well as earth particles.
It will be necessary to:
- remove the deteriorated coating;
- eliminate the causes of 
deterioration;
- prepare the masonry surface;
- apply the new coating.

د.1.د. ترميم الدهانات

اجلدران / الطوق )القمم(

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني املجردة، 

فاإن البناء بالرتاب النيئ لفجيج يظهر العديد 

من امل�ساكل )انف�سال، ت�سقق، واأ�رشار( 

ناجتة اأ�سا�سا عن تنفيذ غري �سحيح )نق�س 

تكنولوجي(، واإىل م�سل�سالت التدهور، واإىل 

غياب ال�سيانة ال�رشورية.

وينبغي اأن تتم اأ�سغال ترميم الدهانات بعد 

تنظيف اجلدار واإزالة بقايا الدهان وكذا 

جزيئات الرتاب.

وينبغي:

- اإزالة الدهان املت�رشر ؛

- الق�ساء على اأ�سباب التدهور ؛

- اإعداد دعامة البناء ؛

- اجناز الدهان اجلديد.

التقنيات

من اأجل اإعداد دعامة البناء بالرتاب النيئ :

- اإزالة املواد املت�رشرة ؛

- تنظيف بالفر�ساة واإزالة الغبار عن البناء بالهواء امل�سغوط ؛

- تعوي�س الأ�رشار والفجوات ؛

- بل اجلدار )من الأف�سل يوما قبل و�سع الدهان اجلديد(.

لو�سع الدهان :

- ينبغي اأن ينجز الدهان يف اخلارج بطبقتني اأو ثالثة، مع توقف لب�سعة اأيام بعد كل 

طبقة ؛

- ينبغي اأن يتم الو�سع يف حرارة خارجية ترتاوح ما بني 5 و35 درجة مئوية، يف غياب 

املطر اأو الريح القوية ؛

- يف حالة اجلدران املوجهة جنوبا، ينبغي جتنب الو�سع خالل ال�ساعات الأكرث ت�سم�سا.

املواد

- املواد امل�ستعملة هي املواد التي ت�سكل الدهان التقليدي بالرتاب النيئ، بتغيريات 

طفيفة لتح�سني القدرات، يتم تقديرها ب�سكل منا�سب.

اآراء وتو�سيات     

دائما ا�ستعمال املواد املالئمة مع جدار الدعم، بتجنب :

- الدهانات ال�سطناعية اأو من ال�سمنت ؛

- �سبابيك حديدية لالإم�ساك ؛

- �سباغة الأ�سغال النهائية مبواد ا�سطناعية.

برجمة ن�ساط لل�سيانة
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C-2- Interventions on horizontal systems

Openings Roofs Floors

املبادئ التوجيهية

ينبغي اأن تكون التدخالت على الأنظمة الأفقية مالئمة للمواد وللخ�سائ�س التقنية 

البنائية، والت�سكلية والقيا�سية لالأبنية الأ�سلية. ويجب اأن تبقى القيا�سات ومدى )طول( 

العنا�رش الأفقية دون تغيري. 

والتدخالت املالئمة املتعرف عليها يف مواجهة ظواهر الإعوجاج، والتعفن والت�سدع، هي :

- بالن�سبة للغطاء :

- مراقبة ت�رشيف املياه ).a( ؛

- اإ�سالح اأو ا�ستبدال العنا�رش احلاملة وطبقات الأ�سغال النهائية وطبقات الإقفال ).b( ؛

- اإدراج الطبقات الوظيفية  ).c( ؛

• بالن�سبة لالأ�سقف الو�سيطة :
 .)d.( اإ�سالح اأو ا�ستبدال العنا�رش احلاملة، وطبقات التق�سيم والأ�سغال النهائية -

• بالن�سبة للفتحات
.)e.( اإ�سالح اأو ا�ستبدال ال�سواكف -

وعلى الأ�سغال اأن ت�ستعمل التقنيات واملواد املحلية، اأو – يف بع�س احلالت 

ال�ستثنائية- املالئمة مع العنا�رش املوجودة. ول ي�سمح بالتغيريات اإل لالإ�ستجابة 

للحاجيات اجلديدة البيئية املرتبطة بالتغريات املناخية لل�سنوات الأخرية )مزيد من 

الأمطار(.

Guidelines
Interventions on horizontal systems must be 
compatible with the materials and technical-
constructive, morphological and dimensional 
characteristics of original constructions. 
The dimensions and the range of horizontal elements 
must remain unchanged.
Compatible interventions identified against distortion, 
decay and breakage are:
• for the covering:
- drainage control (a.)
- repair or replacement of load bearing elements, 
partition and finishing layers (b.)
- integration of functional layers (c.)
• for intermediary floors
- repair or replacement of load bearing elements, 
partition and finishing layers (d.)
• for openings:
- repair or replacement of lintels (e.).

The work must use local techniques and materials, 
or - in certain exceptional cases - techniques 
and materials compatible with existing elements. 
Changes will only be authorized to respond to new 
environmental needs based on recent climate 
changes (increased rainfall).

ج.2. تدخالت على الأنظمة الأفقية

الفتحاتالغماءالت�سقيفة

مــــرفـــــقــات
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Incompatible Interventions
- Integration of structural 
elements likely to modify the 
structural behavior of existing 
floors (made out of reinforced 
concrete, or out of materials 
not easily compatible with 
traditional materials in terms 
of technology or physics and 
chemistry).
- Consolidation work of rein-
forced concrete or any other 
material incompatible with 
those of local tradition.
- Use of finishing mortars that 
are cement-based or other 
barely breathable materials, 
not easily compatible with 
traditional materials in terms 
of technology or physics and 
chemistry.
- Use of enclosures and 
partitions foreign to traditional 
types.
- Ex novo construction of 
walls using materials and 
techniques incompatible with 
those of local tradition.
- Creation of new floors to 
elevate buildings.

Compatible 
Interventions
a. Control of water using 
techniques and materials 
compatibles with those of 
existing roofs.
b. Repair or replacement 
of load bearing structures 
(distorted, decayed or 
broken), of layers of partition 
and finishing with materials 
and techniques compatible 
with the characteristics of 
existing roofs.
c. Reconstitution of all mis-
sing functional layers using 
materials and techniques 
compatible with existing 
coatings.
d. Repair or replacement of 
load bearing structures (dis-
torted, decayed or broken), 
of layers of partition and 
finishing with materials and 
techniques compatible with 
the characteristics of existing 
floors.
e. Repair or replacement of 
lintels using materials and 
techniques compatible with 
what already existed.

Interventions to be Carried Out with Precaution
Complete replacement of seriously deteriorated structural systems 
(beams) and intermediary floors (advanced forms of deterioration), in 
accordance with local techniques and materials.

تدخالت 

غري مالئمة

- ادماج عنا�رش بنيوية من 

�ساأنها اأن تغري ال�سلوك البنيوي 

لالأ�سقف املوجودة )املنجزة 

بال�سمنت امل�سلح اأو مبواد ت�سعب 

مالئمتها مع املواد التقليدية، 

على امل�ستويني التكنولوجي 

والفيزيائي- الكيميائي(.

- من�ساآت الدعم بال�سمنت امل�سلح 

اأو اأي مادة اأخرى غري متنف�سة، 

وي�سعب مالئمتها على امل�ستويني 

التكنولوجي والفيزيائي – 

الكيميائي مع املواد التقليدية.

- و�سع اقفالت وتق�سيمات 

غريبة عن الأ�سناف التقليدية،

- بناء من جديد جلدران مبواد 

وتقنيات ل تالئم مواد وتقنيات 

التقاليد املحلية.

- اجناز ت�سقيفات جديدة لتعلية 

الأبنية.

تدخالت مالئمة

 - التحكم يف املياه بوا�سطة 

تقنيات ومواد مالئمة مع تقنيات 

ومواد الغماءات احلالية.

 -  اإ�سالح اأو ا�ستبدال بنى حاملة 

)معوجة، متعفنة اأو مك�رشة(، 

اأو طبقات الإقفال اأو الأ�سغال 

النهائية مبواد وتقنيات مالئمة 

وخ�سائ�س الغماءات املوجودة.

 - اإعادة تكوين كل الطبقات 

الوظيفية الناق�سة مبواد وتقنيات 

مالئمة مع التك�سيات املوجودة.

 - اإ�سالح اأو ا�ستبدال البنى 

احلاملة )املعوجة، املتعفنة، 

اأو املك�رشة(، وطبقات التق�سيم 

والأ�سغال النهائية، وتقنيات 

مالئمة وخ�سائ�س الت�سقيفات 

املوجودة.

 - ا�سالح اأو ا�ستبدال ال�سواكف 

مبواد وتقنيات مالئمة ملا كان 

يوجد �سابقا. 

تدخالت ينبغي القيام بها بحذر

تغيري كامل لأنظمة البنيوية )العوار�س( والأ�سقف الو�سيطة املت�رشرة 

ب�سدة )اأ�سكال التدهور املتقدم(، طبقا للتقنيات واملواد املحلية.

مــــرفـــــقــات
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Description
From an indirect visual analysis, the environmental state 
of Figuig reveals problems mostly related to rainwater 
(especially since recent climate changes).
No upwelling of water from the ground (the desert is 
stone).
The work to collect and control water should stem from the 
redevelopment of roofing systems.
It will be necessary to:
- promote the collection of water from roofs - flat terraces 
(without modifying the original characteristics);
- integrate or improve systems for channeling water to 
drain (if they exist).

Techniques
Create the necessary slope for flat roof screeds in order to 
prevent water stagnation.
Improve the performance of existing drainage pipes.
Create pipes and water runs using elements that are:
- dry assembled (easy to inspect, clean, and replace);
- external, not embedded in the masonry structure;
- able to put the greatest distance between the flow of 
water and the clay masonry structure.

Materials
It is necessary to employ the following materials:
-local sand for the screed;
-local materials, compatible on a technological and 
physical-chemical level with materials present on site, for 
canalization work (when these materials are foreign to the 
construction tradition, they must be assessed and chosen 
with care).

Caution and Recommendations
Always use materials compatible with the masonry struc-
ture of the roof.
Avoid camouflaging the evacuation systems by inserting 
pipes into existing construction elements.
Schedule proactive maintenance.

D-2-a- Water control

Roof

د.2.اأ. التحكم يف املياه

الغطاء

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني املجردة، فاإن احلالة البيئية لفجيج تظهرم�ساكل 

مرتبطة باخل�سو�س مبياه الأمطار )ل�سيما منذ التغريات املناخية الأخرية(.

لي�س هناك �سعود للماء انطالقا من الأر�س )الأر�س حجرية(.

وينبغي اأن تنجز الأ�سغال من اأجل جتميع والتحكم يف املاء انطالقا من اإعادة تهيئة 

اأنظمة الغطاء. 

وينبغي :

- ت�سهيل جمع املياه انطالقا من الغماءات – الأ�سطح امل�ستوية )دون تغيري 

املوا�سفات الأ�سلية( ؛

- اإدماج اأو حت�سني اأنظمة قنوات املاء للت�رشيف )اإن وجدت(.

تقنيات

اجناز النحدار ال�رشوري بالن�سبة لتطلية الغماءات امل�سطحة جتنبا لركود املياه.

حت�سني مردودية القنوات املوجودة.

اإجناز القنوات ومهابط املاء، بعنا�رش :

- جممعة بالياب�س )�سهلة املراقبة، والتنظيف وال�ستبدال( ؛

- خارجية، غري مندجمة يف بنية البناء ؛

- من �ساأنها اإبعاد قدر الإمكان تدفق املاء من بنية البناء، بالرتاب النيئ.

املواد

ينبغي ا�ستعمال املواد التالية :

- الرتاب املحلي بالن�سبة للتطلية،

- املواد املحلية، املالئمة على ال�سعيدين التكنولوجي والفيزيائي – الكيميائي 

باملواد املوجودة يف املوقع، بالن�سبة للقنوات )اختيار وتقييم هذه املواد بعناية 

حينما تكون غريبة عن التقاليد البنائية(.

اآراء وتو�سيات  

دائما ا�ستعمال مواد مالئمة مع بنية البناء والغماء.

جتنب اإخفاء اأنظمة الت�رشيف باإدخال قنوات يف العنا�رش املبنية املوجودة.

برجمة ن�ساط لل�سيانة

مــــرفـــــقــات
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Techniques
- disassemble all the load bearing elements and 
the layers which make up the partition and finishing 
elements;
- select the elements that are in good shape (to be 
remounted), those which are to be repaired and 
those that need to be replaced;
- prepare the locations for palm wood supports
- install the supports in the clay wall;
-replace the main frame;
- replace the secondary frame perpendicularly to 
the main frame;
- mount the karnef or oleander rod layer;
- create the clay layer with a sufficient slope to allow 
water drainage;
- apply a double coating of waterproofing (the first 
one with water, the second with whitewash).

Materials
The following materials will need to be employed:
- palm wood for the main beams and secondary 
beams;
- the karnef or oleander for the smaller frame;
- clay for the screed;
- a mixture of whitewash and sand for finishing 
and for protection from water.

Caution and Recommendations
Only use local materials and techniques, 
for loadbearing elements and enclosures.
Materials foreign to the construction tradition (which 
must be carefully assessed) can be used only to 
better protect the building against water.
Verify the thickness of the load bearing beams; pos-
sibly increase it in the case of structural inadequacy.
Schedule proactive maintenance.

D-2-b- Requalification

Roof

Description
From an indirect visual analysis, the 
state of the roof of the buildings of 
Figuig essentially show problems 
related to rainwater and lack of 
maintenance.
It will be necessary to:
- disassemble existing systems (af-
ter having selected which elements 
will be replaced and which will be 
reused);
- reassemble the elements, taking 
care to integrate new elements with 
the ones which were recovered 
and, if necessary, repaired.

د.2.ب. اإعادة التاأهيل

الغطاء

و�سف

انطالقا من مالحظة غري مبا�رشة بالعني املجردة، 

تظهر حالة الغماءات يف اأبنية فجيج اأ�سا�سا م�ساكل 

مرتبطة مبياه الأمطار وبنق�س يف ال�سيانة.

ينبغي :

- تفكيك الأنظمة القائمة )بعد اختيار العنا�رش 

التي يجب ا�ستبدالها وتلك التي �سيعاد ا�ستعمالها( ؛ 

- اإعادة تركيب العنا�رش، باحلر�س على ادماج 

العنا�رش اجلديدة مع العنا�رش التي مت ا�سرتجاعها، 

وعند القت�ساء، اإذا كان لزاما، اإ�سالحها.

تقنيات

- تفكيك كل العنا�رش احلاملة مع الطبقات التي ت�سكل عنا�رش التق�سيم والأ�سغال النهائية ؛

- اختيار العنا�رش يف حالة جيدة )للرتكيب(، والعنا�رش التي ينبغي اإ�سالحها وتلك التي 

ينبغي ا�ستبدالها ؛

- اإعداد مو�سع الرتكازات بخ�سب النخيل ؛

- اإقامة الرتكازات باجلدار بالرتاب ؛

- ا�ستبدال ال�سبكة الرئي�سية ؛

- ا�ستبدال ال�سبكة الثانوية عموديا مع ال�سبكة الرئي�سية ؛

- تركيب طبقة بالكرناف اأو بق�سبان من الغار الوردي )الدفلى( ؛

- اجناز طبقة من الرتاب املدكوك تتوفر على انحدار كايف جلريان املاء ؛

- اجناز طبقة مزدوجة من امل�ساكة )الأوىل بالرمل، والثانية باجلري(.

املواد

ينبغي ا�ستعمال املواد التالية :

 - خ�سب النخيل للعوار�س الرئي�سية والثانوية ؛

 - الكرناف، اأو الغار الوردي لل�سبكة الأ�سغر ؛

 - الرتاب املدكوك للطلية ؛

 • مزيج من اجلري والرمل لالأ�سغال النهائية والوقاية من املاء.

اآراء وتو�سيات

ا�ستعمال املواد املحلية والتقنيات املحلية فقط، بالن�سبة للعنا�رش احلاملة والقفالت. 

وميكن اأن ت�ستعمل املواد الغريبة عن التقاليد البنائية )التي ينبغي اأن تقيم ب�سكل دقيق( من 

اأجل حماية اأف�سل من املاء فح�سب.

مراقبة �سمك العوار�س احلاملة، ورمبا رفعه يف حالة نق�س بنيوي.

برجمة ن�ساط لل�سيانة

مــــرفـــــقــات
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Techniques
- disassemble all load bearing elements and the 
layers that make up the partition and finishing 
elements;
- select the elements that are in good shape (to be 
remounted) those that must be repaired and those 
that need to be replaced;
- prepare the location for the palm wood supports;
- install the supports in the clay wall;
- replace the main frame;
- replace the secondary frame perpendicular to the 
main frame;
- mount the layer of karnef or oleander rods;
- add the compact earth layer;
- add the layer of sand and whitewash;
- pave the ground.

Materials
The following materials must be used:
- palm wood for main beams;
- karnef, or oleander, for the secondary frame;
- clay for the screed;
- sand and whitewash for the layer for paving;
local black stone, or a layer of black soap, or wax 
(typical materials of local tradition) to treat the ground.

Caution and Recommendations
Only use local materials and techniques for all 
layers.
Verify the thickness of load bearing beams; possibly 
increase it in case of structural inadequacy.

D-2-c- Requalification

Intermediary floors

Description
From an indirect visual analysis, 
the state of floors in the buildings of 
Figuig essentially reveal problems 
tied to water and to the lack of 
maintenance interventions.
It will be necessary to:
- disassemble existing systems (af-
ter having selected which elements 
will be replaced and which will be 
reused);
- reassemble the elements, taking 
care to integrate new elements with 
the ones which were recovered 
and, if necessary, repaired.

د.2.ج. اإعادة التاأهيل

ت�سقيفات و�سيطة

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني املجردة، 

تظهر حالة اأبنية فجيج اأ�سا�سا م�ساكل مرتبطة 

باملاء وبنق�س يف تدخالت ال�سيانة.

ينبغي :

- تفكيك الأنظمة القائمة )بعد اختيار العنا�رش 

التي ينبغي ا�ستبدالها وتلك التي �سوف يعاد 

ا�ستعمالها( ؛

- اإعادة تركيب العنا�رش، باحلر�س على اإدراج 

العنا�رش اجلديدة مع تلك التي مت ا�سرتجاعها و، اإن 

اقت�سى احلال، عند ال�رشورة، اإ�سالحها.

التقنيات

- تفكيك العنا�رش احلاملة والطبقات التي ت�سكل عنا�رش التق�سيم والأ�سغال النهائية ؛

- انتقاء العنا�رش يف حالة جيدة )ليعاد تركيبها(، والعنا�رش التي �ست�سلح وتلك التي يجب 

ا�ستبدالها ؛

- اإعداد مو�سع الرتكازات بخ�سب النخيل ؛

- اإقامة الرتكازات يف اجلدار بالرتاب ؛

- اإعادة تركيب ال�سبكة الرئي�سية ؛

- اإعادة تركيب ال�سبكة الثانوية عموديا لل�سبكة الرئي�سية ؛

- تركيب طبقة الكرناف اأوق�سبان الغار الوردي ؛

- اإجناز طبقة الرتاب املر�سو�س ؛

- اجناز طبقة الرتاب واجلري ؛

- اإجناز تبليط الأر�س.

املواد

ينبغي ا�ستعمال املواد التالية :

- خ�سب النخيل للعوار�س الرئي�سية ؛

- الكرناف، اأو الغار الوردي بالن�سبة لل�سبكة الثانوية ؛

- الرتاب املدكوك بالن�سبة للتطلية ؛

- الرمل واجلري لطبقة التبليط ؛

- احلجر الأ�سود املحلي، اأو طبقة من ال�سابون الأ�سود اأو ال�سمع )مواد مميزة للتقاليد 

املحلية( ملعاجلة الأر�س.

اآراء وتو�سيات

ا�ستعمال املواد املحلية والتقنيات املحلية فقط، لإجناز كل الطبقات.

مراقبة �سمك العوار�س احلاملة، ورمبا الرفع منه يف حالة نق�س بنيوي.

مــــرفـــــقــات
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Techniques
- support the openings;
- redesign the edges of the openings as shown in 
the data sheet on the redevelopment of the walls;
- check the dimensions of the support lintels on the 
walls and, where necessary, increase the bearing 
surfaces;
- introduce new lintels under existing lintels.

Materials
Palm wood

Caution and Recommendations
Use only local materials and techniques.
In the most critical cases from a static perspective, 
when the elements are broken or distorted (but 
not decayed), hang new lintels onto existing lintels, 
without removing the latter.

D-2-d- Requalification

Openings

Description
From an indirect visual analysis, 
the state of openings in the walls 
of buildings in Figuig essentially 
show problems related to a lack of 
maintenance.
It is necessary to:
- re-establish morphological and 
dimensional conditions of the 
openings;
-replace or repair the lintels

د.2.د. اإعادة التاأهيل

الفتحات

و�سف

انطالقا من حتليل غري مبا�رش بالعني املجردة، 

تظهر حالة اأبنية فجيج اأ�سا�سا م�ساكل مرتبطة 

بفقر يف ال�سيانة

ينبغي :

- اإعادة ال�رشوط الت�سكلية والقيا�سية للفتحات ؛

- ا�ستبدال واإ�سالح ال�سواكف.

التقنيات

- دعم الفتحات ؛

- اإعادة تهيئة جوانب الفتحات ح�سب معلومات اجلذاذة حول اإعادة تهيئة اجلدران ؛

- فح�س قيا�سات ارتكازات ال�سواكف على اجلدران و، اإن اقت�سى الأمر، الرفع من م�ساحة 

الرتكاز ؛

- اإدخال �سواكف جديدة حتت ال�سواكف املوجودة.

املواد

خ�سب النخيل.

اآراء وتو�سيات

ا�ستعمال املواد املحلية والتقنيات املحلية فقط.

يف احلالت احلرجة اأكرث، حينما تكون العنا�رش مك�رشة اأو معوجة )دون اأن تكون متعفنة(، 

ينبغي تعليق ال�سواكف اجلديدة بال�سواكف القدمية دون اإزالة هذه الأخرية.

مــــرفـــــقــات
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