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  الدراسي  تقرير اليوم
  حول زحف العمران على الواحة القديمة

  .و تأثيره على اإلنسان و البيئة ومصادر المياه

  



بالذكرى الخمسين الستقالل الجزائر و ضمن فعاليات عيد أحباس الخامس لنظام الري  االحتفاالتفي إطار 
فقة ثلة من األساتذة و ر لمدينة القرارة التراثجمعية إحياء  نظمتالتقليدي بالواحة القديمة لمدينة القرارة، 

حول موضوع  ادراسي ايومالباحثين و برعاية كريمة من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القرارة 
 07و تأثيره على اإلنسان و البيئة ومصادر المياه، و ذلك يوم الخميس على الواحة القديمة زحف العمران 
التابعة للمركز الثقافي الشيخ أبي  االجتماعاتبقاعة  2012مارس  29هـ الموافق لـ  1433جمادى األولى 

و ممثلي مسؤولي البلدية و   الشخصيات و المشائخبحضور عدد كبير من . اليقظان إبراهيم بمدينة القرارة
  .  المجتمع المدني

الموضوع من عدة  تتناولالسادة الدكاترة و األساتذة  من على عدة مداخالت برنامج اليوم الدراسي  شتملا
  :كالتالي يو هجوانب 

                              .أسبابها زحف العمران على الواحة القديمة و تحليل توصيف ظاهرة  : المداخلة األولى .1

   .إحياء التراث جمعيةرئيس  حريز عبد اهللا  من تقديم المهندس

هكتار و عدد النخيل بها  400بعد أن أعطيت بعض المعطيات الخاصة بالواحة كمساحتها التي تبلغ 
تركزت   1998و تصنيفها ضمن التراث الوطني منذ سنة ) نوع 42(و أنواع التمور ) نخلة 82000(

ل إشكالية المداخلة في بدايتها على استعراض المفاهيم األساسية التي يجب أن  ينطلق منها كل نقاش حو
  :و هيعلى الواحة زحف العمران 

  .اإلنسان و الماء و التربة الزراعية :مرتبطة بـ) نشأة القصور(الحياة في الصحراء  وجود  -

في المناطق الصحراوية ) الواحات(حماية المنظومات البيئية إن : أولوية حماية البيئة في الصحراء   -
و وجود اإلنسان بها مرتبط . ق الصحراوية نظرا لهشاشتهاهي أهم أولويات حماية البيئة في المناط

  .بوجودها

تتميز المناطق الصحراوية بالحرارة العالية لذا فإن :   الغاية األولى من نظم الري في الصحراء  -
الغاية األولى من إنشاء الحواجز المائية و نظم الري في الصحراء هي تخزين مياه السيول تحت 
األرض لتجنب تبخرها باإلضافة إلى دورها في تجميع مياه السيول و تقسيمها و الحماية من أخطار 

  . الفيضانات

إن النظام الواحاتي و البيئة بشكل عام أمانة ملقاة على عاتق اإلنسان التي :  نةالنظام الواحاتي أما -
وحمــــلها “ .ورثها سليمة من أسالفه فعليه أن يتركها كذلك ألبنائه و لألجيال القادمة من بعده 

  .و هذا هو مفهوم االستدامة  ”اإلنســــان

الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس  ظهر: " قال تعالى:  فساد البيئة من فساد اإلنسان  -
و من الناس من يعجبك :     " و قال    )41: الروم"        (ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

قوله في الحياة الدنيا  و يشهد اهللا على ما في قلبه و هو ألد الخصام و إذا تولى سعى في األرض ليفسد 
   ).205، 204: البقرة"   (ل و اهللا ال يحب الفسادفيها و يهلك الحرث و النس

أكثر المسلمين اهتماما باإلنسان و بيئته منذ القدم  و تجلى ذلك  من اإلباضية هم:  اإلباضية و البيئة  -
ألبي العباس أحمد بن أبي بكر ) القسمة و أصول األراضين: (في مؤلفاتهم ، مثال ذلك كتاب 

و ما حرصهم على الطهارة و االقتصاد و تحريم التدخين مثال قبل .    الفرسطائي و غيرها كثير
  . على صحة اإلنسان، إال دليل على ذلك -علميا-المذاهب األخرى و حتى قبل أن يثبت ضرره 



و إرث  تراث/ نظام بيئي مياه جوفية / فالحة و اقتصد   :متكاملةمنظومة بيئية ، القديمة الواحة -
  .و كل تدخل فيها يجب أن يأخذ في الحسبان هذا المفهوم .و استجمام راحة/ حضاري 

غمر البساتين أليام عديدة لملء اآلبار و الطبقة  بهانظام الري  يقتضيخصوصية واحة القرارة الذي   -
   .المائية عكس نظيره في وادي مزاب

    

نظرا لهشاشة البيئة في الواحات فإنه ال ينبغي للقصور أن :  رقعة القصور في وادي مزاب  -      
تكبر و تتسع أكثر من الالزم ألن ذلك سيكون حتما على حساب الواحات و المساحات الخضراء و لنا 
في قرى وادي مزاب المثال الحي على ذلك ألننا عند دراستنا لتطورها نستشف حرصهم على المبادئ 

في تهيئة اإلقليم إتباعا لموروثهم الحضاري و تطبيقا لمبادئ أسالفهم  األساسية التي اعتمدوا عليها
الحفاظ على األراضي الفالحية، و االستغالل األمثل لمياه السيول و الحماية من أخطار : اإلباضية و هي

  .الفيضانات

زالت تعاني واحة القرارة القديمة عانت و ال و بعد ذلك تم التطرق إلى واقع الواحة  الذي قيل فيه أن 
من اإلهمال و الضياع و التلوث، و لعل أخطر ما يتهددها هو زحف العمران الذي ما انفك يلتهم سنويا 
مساحات شاسعة من النخيل و قد ذكرت الدراسات األخيرة بواسطة األقمار الصناعية أن والية غرداية 

ور التي تعبر فذاحة المشكلة و تم استعراض بعض الص .هي في الطليعة فيما يخص قلع النخيل بالجنوب
  تأثيراتها الجانبية و هي قلع النخيل و ردم األجنة لمنع مياه السيل من غمرهاو تبرز 

عندما كانت الواحة القديمة المصدر فقد ذكر أنه  وتيرة زحف العمران على الواحةأما فيما يخص 
) الزرايب( المؤقتةبعض المساكن الرئيسي لمعيشة القراريين لم تكن  لمشكلة زحف العمران وجودا إال 

القليلة التي كانت تسكن في بعض أيام الصيف، و مع اتساع المدينة و كثرة السكان و تغير نمط المعيشة 
أما اآلن فقد اتسعت و محمود  بدأت مناطق من الواحة بالتحول إلى أحياء سكنية كاسمار، باردو، أسحن

بناء بالواحة لغرض السكن الدائم فإنه يتحتم عليهم الردم الرقعة أكثر فأكثر و مع  رغبة البعض في ال
و تقدر نسبة المساحة التي غزتها البنايات بـ . الخ..... النخيل باإلضافة إلى قلع سيلللتخلص من مياه ال

   .من المساحة اإلجمالية للواحة القديمة % 30



          

  :و في األخير ذكرت األسباب و العوامل المساعدة على تفاقم ظاهرة العمران على الواحة القديمة وهي

  :األسبــــــــــــاب

 :توقف توزيع األراضي المخصصة للسكن .1

م و ذلك بعد أن وضعت الدولة 2000للسكن منذ سنة   لألراضي المخصصة دارةتوقف توزيع اإل 
لكن دون األخذ بعين االعتبار خصوصيات المناطق ” لتحسين السكن و العمران“إستراتيجية جديدة 

و مع ارتفاع عدد السكان و الطلب المتزايد على أراضي البناء مقابل انخفاض العرض الذي . الواحاتية
أكثر السكان المحليين في بناء بيوتهم تحت إشرافهم المباشر و  أدى إلى غالئها باإلضافة إلى رغبة

عزوفهم عن السكنات الموزعة من طرف اإلدارة تفاقمت وضعية الواحة بتزايد وتيرة زحف العمران 
 .عليها

 :نقص المردود االقتصادي .2

عامل  صغر الملكيات هي سبب من أسباب زحف العمران   و: بسبب صغر الملكيات  و قلة مياه السقي
فاقم من آثار زحف العمران، إذ أن صاحب القطعة األرضية المراد البناء فيها يضطر إلى قلع  فيهامؤثر

 .”قابل للسكن الدائم“جل النخيل أو كلها و يردم كل المساحة ليحصل على سكن 

  :العوامـل المســـاعدة

                    .القرب من القصر .1
  



في الواحة القديمة ممنوع قانونا خاصة في مناطق الفيضان و  البناء:  غياب رقابة اإلدارة .2
 .المواطن يقوم بذلك دون رخصة و في غياب شبه كامل للرقابة من اإلدارة

موضوع حماية البيئة عموما و حماية الواحات خصوصا ليس    :عدم اهتمام كاف بالموضوع .3
اإلرشاد أما بالنسبة للمجتمع المدني  من االهتمامات الرئيسية للعاملين في حقل التوعية و الوعظ و

والجمعيات فإن العمل في هذا الميدان ضعيف و إن وجدت فإن أولويات العمل لديها غير متناسقة 
 .مع خصوصيات المنطقة

 

  اإلنسان على البيئة و يتأثيرات الزحف العمران    :  المداخلة الثانية

  .بجامعة قاصدي مرباح بورقلة باحثو حمدي عيسى بالحاج أستاذ : من تقديم الدكتور

 : موارد التربة على المستوى العالمي. 1

  

  ةفالحي - ةطبيعي -ةاجتماعي - ةاقتصادي – ةسياسي:     س ضغوطمتتعرض لخ األراضي الفالحية. 2

                                                 

 



  Artificialisation des terres                                األراضي الطبيعية )مهمة( شغلتحويل . 3

L'artificialisation désigne le phénomène d'expansion, au détriment des sols naturels ou 
cultivés, des sols artificialisés. Cette dernière catégorie regroupe les zones urbanisées, les 
zones industrielles ou commerciales, les réseaux de communication, les mines, les 
décharges et les chantiers.  

Elle conduit à la disparition irréversible d’une partie croissante de la ressource en sol. Elle 
touche en particulier les terres, autrefois agricoles, situées à la périphérie des villes. Les 
impacts sur les paysages et sur l’organisation de l’espace se manifestent de façon différente 
en fonction des territoires et des pays, mais surtout en fonction du mode d’artificialisation. 
En particulier, l’expansion d’une ville aura des conséquences très différentes selon qu’elle 
est organisée selon un mode planifié, ou qu’elle se déroule de manière anarchique, voire 
illégale. 

L’artificialisation des terres menace la pérennité des entreprises agricoles comme la 
sécurité alimentaire. 

L’artificialisation des terres est un processus irréversible dans la très grande majorité des 
cas. L’activité biologique des sols y est réduite à néant (on parle de « bétonisation » des 
sols) ou très fortement limitée – pelouses, golfs, etc. – dans lesquels la biodiversité de la 
faune et de la flore n’est pas tolérée, contrairement à l’agriculture ! 

L’artificialisation des terres est directement liée à l’accroissement de la population mondiale 
et à la croissance économique. 

  : اليابسة توزع شغل األراضي على. 4

 



 Causes de l’artificialisation des terres                    تحويل شغل األراضي الطبيعية أسباب. 5

- le développement de la population urbaine, dû à l’exode rural, à la croissance 
démographique ou à l’immigration ; 

- les changements de mode de vie, entraînant un habitat de plus en plus dispersé.  

- le développement de nouvelles activités comme le tourisme, notamment sur les côtes, et 
les industries autour des villes, ainsi que celui des infrastructures associées ; 

  

 

  



  ؟؟؟ استهالكها منها مطلوبفال الفالحية المناطق أما      المناطق العمرانية تفرز النفايات

L’espace urbain produit les déchets.  C’est à l’espace agricole de consommer les déchets !!  

  Importance du phénomène                                                       حدة الظاهرة. 6

En Tunisie, La croissance de Sfax, depuis 1992, aurait absorbé 9000 ha de jardins agricoles.  

En Algérie, Entre 1962 et 1992 la ville de Tiaret est passé de 40 000 habitants sur une 
surface construite d'environ 240 ha, à 160 000 habitants sur près de 3 000 ha, 

L’étalement mal maîtrisé du Grand Alger aurait dévoré 140 000 ha de terres fertiles, 
notamment dans la plaine de la Mitidja. 

  Impacts sur les sols et sur la sécurité alimentaire    و األمن الغذائي األتربةالتأثيرات على  .7

Une des conséquences les plus graves de l'urbanisation est la destruction irréversible des 
terres dans des zones à fort potentiel agricole ou a forte valeur écologique. C’est le cas 
notamment en Syrie, en Egypte, et en Algérie, où la perte de potentiel agricole rend ces 
pays de plus en plus dépendants de l’importation de produits alimentaires.  

 Impacts négatifs de l'expansion urbaine    على الواحات يالتأثيرات السلبية للزحف العمران. 8
sur les oasis  

  Ressource en eau facilement accessible                     المتجددة  موارد المياه القريبة و. أ

Les oasis traditionnelles ont été établies à partir de ressources en eau « facilement » 
mobilisables (sources, puits de surface, fogaras ...). Les systèmes d’appropriation et de 
partage des eaux sont régis par des règlements et des codes coutumiers liés à l’organisation 
et au fonctionnement de la société. 

Malheureusement les ressources utilisées actuellement sont en grande partie, non 
renouvelables, ce qui a conduit à la baisse de I’artésianisme, à la dégradation de leur 
qualité (salinisation) et au risque d’épuisement plus ou moins longue échéance.  

         



 Les aires inondées par des effluents domestiques             خطر انتشار مياه الصرف. ب
ou industriels,   

         

 

 Risque inondation:  l’oasis est                 تواحة مصنفة منطقة فيضاناال: خطر الفيضان. ج
une zone  à très fort risque d’inondation  

    

  

   traditionnels, Dégradation des ouvrages hydrauliques   منشئات الري التقليديتدهور . د

               



  ,Identité culturelle musulmane, savoir faire ancestrale          واحة هوية إسالمية ال. هـ

                 

  

   Érosion du patrimoine génétique (cultivars de palmier)      للنخيلحيوي التنوع التهديد . و

 

 استراحة واحة مناخ محلي ، مساحة خضراء وال. ي

Qualité de l’air , paysage et espace vert et loisirs  

  



  مظاهر تدهور الواحة بتأثير الزحف العمراني. 9

               

                

  

 رفع مستوى الوعي  !مع       مازالت البركة في الواحة     إن شاء اهللا

  

  .القديمة لمدينة القرارةرأي القانون الجزائري في قضية زحف العمران على الواحة :  المداخلة الثالثة

  .أبو بكر صالح: النائب بالبرلمان الدكتور ممن تقدي

  : ةــــمقدم 

تأثر هل : يعد موضوع اإلنسان والطبيعة إحدى أهم الموضوعات التي يتم دراستها في علم الفلسفة، منذ القدم
 ؟ اإلنسان بالطبيعة التي يعيش فيها، أم أنه أثر عليها

في العصور القديمة حبيس الطبيعة، يأكل ويشرب منها محاوال التأقلم معها أصبح في فبعدما كان اإلنسان 
العصر الحديث يؤثر عليها ويغيرها، وإن كان لهذا الفعل مظاهر إيجابية في تحسين إطار وظروف معيشته، 

هوراً مستمراً تعرف تد إال أن له مساوئ كثيرة تتمثل في جعل الطبيعة ضحية سلوكات اإلنسان، فالطبيعة اليوم
   .المتزايدة عليها –العمدية والغير عمدية  -يرجع إلى سوء تصرف اإلنسان واعتداءاته

لذا أصبح الحديث عن البيئة من األمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة تزداد تعقيداً وتشابكاً، 
لبحث عن أسباب التلوث واإلجراءات لاألمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات المتأنية 



الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، فأخذت قضية البيئة وحمايتها حيزاً 
كبيراً من اإلهتمام على الصعيد الوطني والدولي، وهذا راجع الرتباطها الوثيق بحياة اإلنسان والحيوان والنبات 

والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث اإلشكاليات  مما جعل الحكومات
  .المتعلقة بالبيئة

 
  :تعريف البيئة 

يدرك أن الفقه القانوني يعتمد، بصفة أساسية على ما  l’environnement إن الباحث عن تعريف محدد للبيئة
تها، ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون ايقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكون

تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء، : " حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها
والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين 

  . " رد، وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعيةه المواذه

  :دور المشرع الجزائري في حماية البيئة 

إال أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة , منذ اإلستقالل كان هناك فراغ قانوني في مجال حماية البيئة
، والذي كان  1983البيئة سنة مجال التشريعي البيئي، والتي بدأت بصدور أول قانون لحماية النوعية في 

يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون 
 :األهداف األساسية التي ترمي إليها حماية البيئة وهي

 .حماية الموارد الطبيعية -1
 .إتقاء كل شكل من أشكال التلوث 2-
 .إطار المعيشة ونوعيتهاتحسين  3-

 :فضال عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية
 .ضرورة األخذ بعين اإلعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني 1-
 .تحقيق التوازن بين متطلبات النمو اإلقتصادي ومتطلبات حماية البيئة 2-
 .تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة 3-

  :مية في مجال حماية البيئةالنصوص التنظي

 :وصدرت عدة نصوص تنظيمية تنفيذاً لهذا القانون منها
المحدد لقواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات  1987يونيو  16المؤرخ في  87/143المرسوم التنفيذي  -

 .الطبيعية
المطبق على المنشآت والذي يضبط التنظيم  1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/339المرسوم التنفيذي  -

  .المصنفة والمحدد لقائمتها

  :ة في مجال حماية البيئةيالدول االتفاقيات 

، واتفاقية  1969ومن االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة نذكر االتفاقية الدولية المبرمة في بروكسل عام 
المتعلقة بتلوث الهواء ،  1979يف لعام نالخاصة بمنع التلوث البحري ، كذلك اتفاقية ج 1972لندن لعام 
المتعلقة بحماية تراث  1972اتفاقية باريس لعام  والخاصة بحماية طبقة األزون،  1985نا لعام يواتفاقية في

 .العالم الثقافي والطبيعي



 ولقد صادقت الجزائر على عدد كبير من اإلتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة، كما شاركت الجزائر في ندوة
، والتي تعتبر أول تجمع دولي حول مسألة حماية البيئة التي كانت تحت رعاية األمم 1972ستوكهولم سنة 

 :مبدأ، ومن أهم هذه المبادئ نذكر 26المتحدة، واختتمت هذه الندوة بإعالن ستوكهولم الذي يتكون من 
 .نمسؤولية اإلنسان في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات والحيوا  -1

 .لحفاظ على البيئةلالعالقة المتداخلة بين التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  2 -
 .المسؤولية اإليكولوجية وتعويض ضحايا التلوث 3 -

ومن  1992كما صادقت الجزائر على معاهدة ريو دي جانيرو المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمبرمة في جوان 
 :اهدةأهم المبادئ التي جاءت بها هذه المع

  .إلتزام الدول بوضع تشريعات متعلقة بالبيئةـ  1

  :الوسائل الوقائية لحماية البيئة

أهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها اإلدارة من أجل الحفاظ وحماية البيئة، بدأ بنظام الترخيص،  إن
  .اإللزام، الحظر والتقارير إلى نظام دراسة التأثير

  نظام الترخيص: أوال

يقصد بالترخيص اإلذن الصادر عن اإلدارة ، والترخيص ما هو إال وسيلة من وسائل الضبط اإلداري ، وهو 
عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات األفراد بما يحقق النظام العام داخل 

تشريعات األوربية، بحيث يجد المجتمع، ولهذا األسلوب تطبيق واسع في مجال حماية البيئة السيما في ال
الخاص بضرورة الحصول على ترخيص إلقامة  1910مصدره األول في المرسوم الذي أصدره نابليون سنة 

 .مؤسسات من شأنها أن تسبب أضراراً للجوار
كما نجد في التشريع الجزائري أمثلة كثيرة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئة، وعليه سنقتصر على 

  :بيقات هذا أسلوبأهم تط
 : رخصة البناء و حماية البيئة .1

 90/29يبدو للوهلة األولى أنه ال توجد عالقة بين رخصة البناء وحماية البيئة، إال أنه بإستقراء مواد القانون 
ر المتعلق بالتهيئة والتعمير يظهر أن هناك عالقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء، وأن هذه األخيرة تعتب

 .من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي
الحصول على رخصة البناء تمنحها اإلدارة المختصة قبل الشروع في إنجاز أي  90/29فلقد اشترط قانون 

 بناء جديد، كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، 
منه تنص على أنه يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من  7نجد المادة  90/29القانون وبالرجوع ألحكام 

مصدر للمياه الصالحة للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح األرض، 
ية تمكن على أن يكون تصميم المنشآت والبنايات ذات االستعمال المهني والصناعي بكيف 8كما تشترط المادة 

 .من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة
يجب اإلشارة إلى أن صالحيات اإلدارة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر على  و

 .أدوات التعمير أو ال تتوفر
للقواعد العامة للتعمير، التي ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإن دراسة الطلب والرد عليه يكون بالرجوع 

لمتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، الذي بين في مواده ا  91/175نص عليها القانون وضبطها المرسوم 
منه على إمكانية رفض  5و 3،4الحد األدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء بحيث نصت المواد 

دها في أراضي معرضة لألخطار الطبيعية مثل يت والتهيئات المقرر تشيتسليم رخصة البناء بالنسبة للبنايا



والزالزل والجرف أو المعرضة ألضرار خطيرة يتسبب فيها  وانزالقهاالتربة  وانخفاضالفيضانات، اإلنجراف 
 .الضجيج، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآلها أو حجمها من طبيعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة

 :حالة و جود أدوات التعمير والتي تتمثل في أما في
 . PDAU المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -
 . P.O.S مخطط شغل األراضي -

فيجب أن تحترم البناية المزمع إنجازها هذا المخطط وما ورد فيه، علما أنه إذا كانت البلدية يغطيها مخطط 
رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس  شغل األراضي فإن مسؤولية اتخاذ القرار في منح أو

الطلب من طرف مصلحة التعمير لدى البلدية، ويتخذ القرار رئيس البلدية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم 
 .الطلب

أما إذا كانت البلدية ال تتوفر على مخطط شغل األراضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب بإرسال الملف 
التعمير بالوالية لدراسة وإبداء رأيها فيه، ويلزم رئيس البلدية بالقرار الذي تتخذه مديرية التعمير  إلى مديرية

 .فال يمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها
الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة  1991ماي  28المؤرخ في  91/176ولقد حدد المرسوم 

 : البناء، والتي تتمثل في
طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهيئة أو .   -1

 .المصلحة المخصصة لها العقار
 .تصميم للموقع.   -2
مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء الهياكل واألسقف ونوع .   -3

 .، وشرح مختصر ألجهزة تموين بالكهرباء والغاز والتدفئةالمواد المستعملة
قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة والغير .   -4

  .صحية والمزعجة
  .دراسة التأثير.   -5

  :النصوص القانونية

  :أوال حماية التراث

   :98/04ـ قانون التراث  1

يهدف هذا القانون إلى التعريف   .م1998: الموافق لـ 1419مؤرخ في صفر عام  04- 98رقم  قانون
بالتراث الثقافي لألمة، وسن القواعد العامة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه، وضبط شروط تطبيق ذلك حسب 

  ما جاء في المادة األولى من األحكام العامة

ا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، و يعد تراثا ثقافيا لألمة، في مفهوم هذ
المنقولة، الموجودة على أرض عقارات األمالك الوطنية و في داخلها، المملوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين 

ية الموروثة تابعين للقانون الخاص ، و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و اإلقليمية الوطن
 .عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا

و تعد جزءا من التراث الثقافي لألمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعالت اجتماعية و 
 .الغابرة إلى يومنا هذا إبداعات األفراد و الجماعات عبر العصور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة

تعرف المعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على  :17المـــادة
 .حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية



، أو إذا تطلبت طبيعة األشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه  :23المـــادة
على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة 

 .لألرض من اجل البناء، فان هذه الرخصة ال تسلم اال بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة
عقب إرسال طلب رخصة البناء أو ) 2(تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خالل مهلة أقصاها شهران 

 .تجزئة األرض من جانب السلطة المكلفة بدراسته
يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من   :46المـــادة

 .أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها
لعقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف أو و تكون معنية بنزع الملكية أيضا ا

 .المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، و كذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة
يمكن كل جمعية تأسست قانونا و تنص في قانونها األساسي على السعي إلى حماية الممتلكات   :91المـــادة

  .أن تنصب نفسها خصما مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانونالثقافية 

  :حماية البيئة: ثانيا 

  : 03/10قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  

  :المساحات الخضراء: ثالثا 

  :07/06قانون تسيير وحماية تنمية المساحات الخضراء 

إن الحدائق والحظائر القديمة غالبا ما تكون غنية من حيث التنوع البيولوجي فاألمر يتعلق بالمواطن الرئيسية 
لمنع زحف والحيوانات والمنشآت األقدم والتوسع العمراني الذي يهدد تلك المساحات الخضراء تدخل المشرع 

ترفض : على  16وبذلك ينص في المادة  العمران وتغيير طبيعة العقار من عقار فالحي إلى عقار عمراني
كل رخص للبناء إذا لم يكن اإلبقاء على المساحات الخضراء مضمونا أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير 

  .الغطاء النباتي

  :مصادر المياه: رابعا 

  :05/12قانون المياه 

أو تشييد سياج ثابت وكل كل بناء جديد أو غرس  05/12ولقد منع المشرع في ظل قانون المياه الجديد 
تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط أو القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة 

من نفس القانون تفريغ المياه القذرة في  46التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان، ومنعت المادة 
ية والوديان أو إدخال مواد غير صحية في الهياكل والمنشآت األبار والحفر والينابيع وأماكن الشرب العموم

  .المائية المخصصة للتزويد بالمياه

  .نذاكحية حيا سكنيا ولذلك لم تمسه الثورة الزراعية طلتلقد صنف شريط المنطقة المخ  :مالحظة 

  

  



  إمكانية استغالل الدراسات التقنية لمناطق الفيضان إليجاد الحلول المناسبة لمشكلة :  المداخلة الرابعة
        .  زحف العمران على الواحات

  .رئيس هيئة أمناء السيل لقصر غرداية. علوط الحاج عمر: من تقديم األستاذ 

الدور الريادي لهيئة أمناء السيل لقصر غرداية و خاصة بعد فيضان غرداية في  قدم األستاذ لمحة موجزة عن
و إعادة ترسيم مجرى السيل بما يتناسب مع حماية  دييلقتفي إعادة اإلعتبار لنظام الري ال 2008أكتوبر 

حة و الري متعلقة بالسيل و الواوالمشاريع ال العمرانية  السكان من أخطار الفيضان و كذا متابعة الدراسات
الدراسة التي كلفت بإنجازها وكالة الفضاء الجزائرية و قدم عرضا عن . الخ..مثل الحواجز المائية و الممرات 

)ASAL ( و هدفها المتمثل في تحديد المناطق المهددة بأخطار الفيضانات و عن المجهودات التي تبذل من
مع هيئة أمناء السيل لقصر غرداية قصد تحضير طرف اللجنة الوالئية للهالل األحمر الجزائري بالتنسيق 

و الهدف من التنسيق هو تحضير مقترحات منبثقة من . األرضية و مرافقة إطارات الوكالة المكلفين بالدراسة
يمكن أن يقترح تعويض  او من بينه. إطارات و جمعيات وهيئات أمناء السيل لمختلف قصور والية غرداية

الواحات القديمة لوالية غرداية بأراض للبناء خارج الواحة و تدعيمهم بإعانة مالك قطع أراضي على مستوى 
كسبيل للحفاظ  و ذلك. فقط للنخيل و الزراعة مهيضابإبقاء أربالحفاظ عليها و كتابيا  واللبناء بشرط أن يتعهد

من خطر زحف العمران و خاصة في ظل نقص العرض فيما يخص ) الواحات(على المنظومات البيئية 
   . األراضي الصالحة للبناء و غالئها الفاحش

      

و دورها في التخفيف من زحف العمران ) تافياللت مثال(تجربة بناء قصور جديدة  : المداخلة الخامسة
                    .على الواحات القديمة

  .مدير مؤسسة أميدول للترقية العقارية. أحمد نوح :  من تقديم الدكتور 

عكس  (espace gérable)في البداية تركزت المداخلة على أهمية التجمعات السكنية الصغيرة القابلة للتسيير 
، و التحكم فيها إجتماعيا صعب المنال المدن الكبيرة المترامية األطراف و التي يصعب تسييرها و اإلعتناء بها

محافظة المنتشرة في المناطق الصحراوية، أما عمرانيا فتنتشر األحياء الفوضوية المجتمعات ال في ظلخاصة 
الغير المهيئة و التي تفتقر إلى أدنى شروط النظافة و الصحة و األمن و البيئة السليمة إلى غير ذلك من 

قضية التوسع الغير متحكم فيه للمدن الصحراوية التي تتميز ببيئها الهشة و و تناولت . المظاهر السلبية
و شفع  .منظوماتها البيئية المهددة ألن اتساعها يكون حتما على حساب مساحات النخيل الخضراء و الواحات

فالحة على حساب مناطق ال طرحه بنشأة قصور وادي مزاب التي لم يسمح لها قديما  بالتوسع أكثر من الالزم
و السيل فبمجرد استاع رقعة قصر ما ينشأ قصر آخر في ربوة أخرى و هكذا تأسست قصور وادي مزاب 

على قصر تافياللت ببني يسجن الذي يعد مثاال حيا الحترام نمط العمران بوادي المداخلة و عرجت . السبعة
حة و مناطق السيول باإلضافة إلى مزاب بالبناء في المناطق العالية و اإلبتعاد عن األراضي الصالحة للفال

و أهم ما حققه مشروع قصر تافياللت الذي يضم أكثر من  يةمزابالهندسة النمطه المعماري المستوحى من 
  :سكنم 1000

 .تقليص مشكل السكن -
 .تخفيف الضغط على قصر بني يسجن -
 .و وقف زحف العمران تجنب البناء في الواحة -
 .رة و الغراسة و السيلاحترام مبادئ الميزابيين في العما -



 .تجنيب السكان مخاطر الفيضانات -

و في األخير تطرق إلى مشروع حديقة تافياللت البيئية الطموح، المساحة الخضراء الخاصة بالقصر الجديد و 
الذي ستشتمل على مغروسات و فسائر و حتى حيوانات تابعة لسكان القصر، حديقة تحترم فيها قواعد الزراعة 

   .مكان السترجاع الفضالت المنزلية و نموذج الستعمال الطاقات المتجددةالبيئية و 

  :التوصيات

  :بعد نقاشات مستفيضة و تعقيبات وجيهة  من الحضور تم اقتراح التوصيات التالية

 .ضرورة اإلستفادة من تجربة قصر تافياللت لتكون نموذجا لتأسيس قصور جديدة  .1
راضي السكن على المواطنين للحد من النزوح العمراني على مطالبة الدولة بإطالق عملية توزيع أ .2

 .الواحة
 .إعادة اإلعتبار لدور هيئات أمناء السيل و تفعيلها و تثمينها و تشبيبها .3
التأكيد على وضع الخصوصيات المناخية و الطبيعية لمدن الواحات في كل الدراسات و مشاريع  .4

 .التهيئة بعين اإلعتبار
 .اإلعتبار و هيكلة الواحة لتصريف المياه و نظام الري التقليديدراسة طريقة إعادة  .5
 .للحد من التوسعات العمرانية على الواحة) القصر/الواحة(تحديد المنطقة المختلطة  .6
توعية الناس و توجيههم لتقنيات بناء المساكن الصيفية المؤقتة دون اإلخالل بعمل نظم الري و سالمة  .7

 .النظام البيئي
إعادة اإلعتبار لثوار و المخابئ إبان الثورة التحريرية بالواحة القديمة لمدينة القرارة و جرد مراكز ا .8

 .الستقالل الجزائر 50بمناسبة الذكرى لها 
 .تشجيع الطلبة الجامعيين إلنجاز بحوثهم حول الواحة القديمة .9

 .تطوير الحس المدني للمجتمع و تحسيس الشباب لتغيير النظرة تجاه الواحة. 10
   PDAU , POSإشكالية زحف العمران في كل الدراسات العمرانية  االعتبارضرورة األخذ بعين . 11
 .إيجاد حلول لمشكل ملوحة مياه اآلبار التقليدية داخل الواحة القديمة. 12
 .مطالبة المصالح المعنية بإعادة نظرتها للواحة القديمة. 13
 .داخل الواحاتإيجاد حلول عاجلة جدا لمشكل صرف المياه . 14
 .إدخال النخلة ضمن المنتوجات اإلستراتيجية لإلستفادة من دعم الدولة. 15
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