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 ينظم
 

 والتنمية والمجتمع القيم مختبر
 

 والدين(  المجتمع في البحث )فريق

 

 مع بتعاون
 

 الريصاني بمدينة المدني المجتمع وجمعيات الترابية الجماعات

 :موضوع في علمية ندوة

 

 

 

  2018أبريل  7و  6يومي 

 أرضية الندوة :

في  هنيةمو ،الواحات المغربية، إبداع وأصالة في نوعية المعماررافق موجات االستقرار ب

وهو  ،لصحراويةا تأقلم مع البيئةكفاءة في الو ،الهندسية أشكالهنحت في و ،مواده المحليةاستخدام 

عبث على الصمود في وجه المتغيرات المناخية وال تهقدر بفعلما منحه خصوصية وانفرادا، 

 دعو إلىعية تاإلنساني لقرون طويلة، فضال عما يختزنه هذا النمط المعماري من أذواق فنية وإبدا

 سبر أغوارها.تأملها و

اد ضل مواألساس في العمارة الطينية، فإنها تصنف من أف التراب /وإذا كانت مادة الطين

 كالمدكو ترابلبيئة ذات المناخ الصحراوي الحار صيفا والبارد شتاء، فاالالبناء تفاعال وشيوعا ب

ي يكة التالسم يقوم بتخزين الحرارة ويلطف األجواء الداخلية بفضل عملية العزل الفزيائي للجدران

 الزمني في النقل الحراري.  تحقق أكبر قدر من التأخير

وعلى المستوى االجتماعي يعضد البناء الطيني لسكنى القصور والقصبات روح الجماعة 

ويجسد ثقافة التعاون والتآزر في أبهى صورها، سواء في الحفاظ على استدامة الملك المشترك مثل 

 العمارة الطينية بتافياللت

 واقع الحال وآفاق رد االعتبار

 

 جامعة ابن زهر

   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 المغرب -بأكادير
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إعادة البناء أو الترميم الباب الرئيسي واألبراج واألسوار... أو االنضباط لقواعد الجماعة في 

واإلصالح، وهو ما يساعد على إعادة إنتاج نفس القيم، فيشتد التالحم بين مكونات الجماعة كما 

 تتالحم أشكال ومكونات البناء في القصر.

تها أصال القصور والقصبات تئن اليوم تحت سيل جارف من التغيرات التي تفقدها ال شك أنو

 لرصيدوخصوصيتها، ما يستلزم االنخراط الفعال في تثمين الجهود لحماية ما تبقى من هذا ا

 التاريخي، حفظا للذاكرة الجماعية من الضياع.

وهات، لى تشه بدأ يتعرض اوتأتي أهمية الدعوة إلى المحافظة على هذا التراث المادي، لكون

ة وتعويضه ببنايات عصرية، ارتهنت إلى سياق التحديث، وأنماط العيش الجديدة، متجاوز

 اإلكراهات الطبيعية والبيئية والثقافية واالجتماعية والحمولة التاريخية. 

ريع ق مشاوالمحافظة على ما تبقى من تراث مادي خل ،إن من شأن عمليات الصيانة والترميم

ية، ة البيئلعماررة للدخل، سواء عبر التنمية السياحية؛ بتأهيل المساكن الطينية وترسيخ ثقافة امد

كال وتثمين طرق استثمارها كمتاحف ودور ضيافة ومآوي..، للمساهمة في الحد من مختلف أش

حركة يط الالهجرة، فضال عن استدامة العمارة التقليدية، والحفاظ على الثقافة المحلية، وتنش

 االقتصادية. 

رة بالذاك هتمامفي سياق اال علميةودعما للجهود التي تبذل في هذا اإلطار تأتي هذه الندوة ال

غال أشحو ن ي أضحت معالمه مهددة بفعل الميولالذ السيما المعمار الطيني ،بتافياللت المحلية

غالل تام الستالبناء العصري، واالستعمال المكثف للحديد واإلسمنت المسلح، في غياب شبه 

حتم الة وواالستغناء على خدمات المهنيين "المعلمين"، وهو ما عرضهم للبط الموارد المحلية،

 قصبات،ه النمط المعماري لهذه القصور والتشو  بفقدهم و عليهم البحث عن موارد رزق بديلة،

 .لمحليا ظة على هذا اإلرث الجماعيلغياب ثقافة المحاففي استيعاب أبعاده وخصائصه، وضعف ل

قة ي رد ثف (ة مثاللبعض القصور )أبو عام والفيض ات الرسمية ترميمصالحات والاإلكما لم تفلح 

ت ف ومهارامعارن عمارتها التقليدية، بسبب التكلفة العالية لها أحيانا، وبسبب بعدها عالساكنة في 

 أحيانا أخرى.الخبرة المحلية 

مية، لغ األهمر باعلين المحليين، والمجتمع المدني أوتشجيعا للتنمية المحلية؛ يعد انخراط الفا

ميم يع والتعمبادرات تستحق التشجنماذج وفي المنطقة  .والقصبات لقصورعمارة ارد االعتبار ل في

ن ستفيد موت مثال( أخنوس)قصر  القصور ورد االعتبار إليها، وجعلها تعيش حاضرهاباقي تأهيل ل

ولة ا الدباشرته ،وفي المقابل؛ ثمة تدخالت في هذا المجال، مختلف الخدمات والبنيات التحتية

ن بغرض تحسي ،( وتقييم نتائجهاأنموذجا عام ومؤسساتها تستدعي التوقف عندها )قصر أبو

ات لعمليتطوير اوخلق التراكم ل، من جهة، وضمان حفظ الذاكرة المحلية من جهة ثانية الخدمات

 الرامية للنهوض بهذا الموروث الجماعي.
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لى و عودة إهلت بمنطقة تافيال المبنية بالتراب /فاالهتمام بالعمارة الطينية كيفما كان الحالو

 لمحلية،التنمية االستغاللها في إطار  يها،ف بحثا عن مناطق الضوء، لذاكرةلوإنعاش  مساءلة التاريخ

طنيا هويا ووج ، يمكن تسويقها والترويج لهاثانيا وسياحيةأوال بيئية سكنية عمارة واستخدامها ك

 وعالميا. 

 وبناء على ذلك سنقارب موضوع الندوة انطالقا من المحاور التالية:

 ة لتنميأشكال التوفيق بين األبعاد التاريخية ومتطلبات حفظ الذاكرة الجماعية ورهان ا -

 واقع التدبير المؤسساتي والتشريعي للقصور والقصبات بتافياللت -

 بالمغرب ينالمعماري والتخطيط العمارة الطينية ضمن فلسفة الهندسة موقع -

 .او دوليمحليا أو جهويا أو وطنيا أعرض حاالت وتجارب في رد االعتبار للعمارة الطينية  -

 

آلداب كلية ابفريق البحث في المجتمع والدين التابع لمختبر القيم والمجتمع والتنمية لتمس ي

لطينية ارة االعممن الباحثين والمهتمين بوالعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر بأكادير، المغرب، 

  رحاب الجماعة الترابية لمدينة الريصاني.بالندوة التي ستعقد هذه في  اإلسهام

 وذلك في البريد االلكتروني أسفله،لى إ( Wordبصيغة وورد ) شاركةمال ملخصيرسل 

 .م2018أبريل  01 قبلالمداخالت كاملة إرسال م، على أن يتم 2018مارس  12أجــل أقصاه 

 بقبول الملخصات في حينه. مع العلم أنه سيتم اإلخبار

 

 اللجنة العلمية:

 لحسن تاوشيختد.  -        امحمد إحدى  د.  -

 الحسن بنعبود.  -  عبد المجيد أمريغ  د.  -

 محمد أمراني علويد.  -   محمد لملوكيد.  -

 أحمد الصديقيد.  -    امبارك بوعصب د.  -

 د. عبد الواحد الجهداني -

 منسق الندوة: 

 661969549(212+)أحمد الصديقي 

 sadikii37@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

      

  

mailto:sadikii37@gmail.com
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 : علميةالندوة ال

 العمارة الطينية بتافياللت

 واقع الحال وآفاق رد االعتبار

 بالريصاني 2018أبريل  7و  6يومي 

 ..................................................................................... االسم الكامـل:

 ....................................................................................: الدرجة العلمية

 ......................................................................................... التخصـــص:

 ............................................................................................ ــة:الوظيفــ

 ..........................................................................................: الجنسية 

 ........................................................................................... العنــــوان:

 ................................................................................... الهاتف النقال:

 ................................................................................. البريد االلكتروني:

 ............................................................................................. المحـــور:

 ...................................................................................... :مداخلة عنوان ال

  

  استمارة المشاركة
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 )صفحة واحدة(: ملخصنص ال
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