
  5102إعادة االعتبار للتراث العمراني في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 
 وأثره على التنمية السياحية بمدينة قسنطينة

 بن الشيخ الحسين وليد
1جامعة قسنطينة  (OGEBCالمحمية )دولة في التهيئة العمرانية، بالديوان الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية  مهندس

 تقديم مدينة قسنطينة:-
تقع مدينة قسنطينة بالشرق الجزائري و هي تبعد  الموقع: 0-0

كلم، تحدها من   151كلم وعن عنابة بـ   734عن العاصمة بحوالي 
كلم( ومن   55كلم( ومن الغرب والية ميلة )  98الشمال سكيكدة )

  151كلم( و من الشرق والية قالمة )  155الجنوب والية أم البواقي )
 كلم(.

و مما يزيد في في تميز موقعها هو تواجدها ضمن شبكتين 
حضريتين مهمتين: الشبكة الحضرية الساحلية شماال و الشبكة 

الحضرية الداخلية جنوبا، مما أكسبها صفة بوابة الشرق الجزائري 
 .(1)الصحراءوالمدخل إلى 

أما المدينة القديمة أو الصخرة كما يحلوا للبعض تسميتها فهي 
تتوسط مدينة قسنطينة تفصلهما خوانق وادي الرمال ووادي 
بومرزوق، كما ترتبطان بأربعة جسور هي على التوالي: جسر سيدي 
راشد، جسر مالح سليمان، جسر باب القنطرة، جسر سيدي 

 مسيد أو المستشفى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هكتارا، طولها  75تتربع المدينة القديمة على مساحة تقدر بحوالي 
م ومن الشمال إلى  555من الشرق إلى الغرب هو في حدود 

 م.     455الجنوب هو حوالي 
حاليا حدود المدينة القديمة هي محددة تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 

، حيث يشير هذا األخير إلى أن 8555المؤرخ في جوان  55-859
 حدود المدينة هي كتالي: 

 قي والشرق، خوانق وادي الرمالمن الشمال والشمال الشر  -

 من الشمال و الشمال الغربي و الغرب، الحواف الصخرية -

 من الجنوب الغربي المركز الثقافي محمد العيد آل خليفة. -

 من الجنوب حي باردو.  -

 
 

 
 نبذة تاريخية عن مدينة قسنطينة:  0-5

لقد كان لموقع مدينة قسنطينة االستراتيجي أهمية كبرى عبر الحقب 
فترات الزمنية، حيث أنه كان سببا أساسيا في استقرار العديد من وال

الحضارات بها، بداية بالحضارة النوميدية، البيزنطية، الرومانية مرورا 
بالحضارة العربية اإلسالمية ممثلة في الزيريين، الحماديين 
والحفصيين وإنتهاء بالعثمانيين قبل أن يدخلها المستعمر الفرنسي 

تال ألراضيها و مغيرا لتراثها العمراني و معالم ، مح1934سنة 
8)مبانيها

. 

وبالرغم من تعاقب كل هذه الحضارات على مدينة قسنطينة، إال أنه 
ال توجد وثائق رسمية و دقيقة عن هذه الحقب الزمنية إال القليل، 
لذلك سنركز في بحثنا هذا على فترتين هما الفترة العثمانية و 

 جسر باب القنطرة

 جسر سيدي راشد

 جسر مالح سليمان

 جسر سيدي مسيد

: الجسور األربعة لمدينة قسنطينة  10صورة   



لتواجد وثائق تاريخية عن هاتين الفترتين وكذلك كون الفرنسية، نظرا 
 هاتين األخيرتين من أهم الفترات التي مرت بها قسنطينة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أين تم تسمية الباي  1514فإبتداء من سنة أ/ الفترة العثمانية: 
، تاريخ  1981رمضان تشوالق حاكما على قسنطينة و إلى غاية 

بايا،   71تنصيب الحاج أحمد باي، تعاقب على حكم قسنطينة 
كان أهمهم إثنان هما صالح باي والذي ينسب إليه بناء عدة 
بنايات وكذا عملية ترميم جسر القنطرة والثاني هو الحاج أحمد باي 
أخر بايات قسنطينة، والذي ترك اسمه محفورا من ذهب خاصة 

صر أحمد باي هذه التحفة المعمارية وهو الذي ينسب إليه بناء ق
الوحيدة من نوعها في العالم، كما ال ننسى مقاومته لفرنسا منذ 

 . 1979سنةغاية جبال األوراس  إلى1935نزولها بسيدي فرج سنة 
لقد أحدث المستعمر  م: 0695-0381ب/ الفترة االستعماري 

القديمة الفرنسي تغيرات كثيرة و عدة على النسيج العمراني للمدينة 

خاصة الجهة الغربية منها )القصبة(، حيث شق الطرق و هدم 
المباني، لتحل محلها أخرى بطابع معماري أوروبي، وبذلك شوه 

 المظهر العربي اإلسالمي لجزء من المدينة.
وأصبحت المدينة القديمة مزدوجة النسيج العمراني و بذلك تداخل 

 مدينة القديمة.النوعان لينتج عنهما هوية مزدوجة جديدة لل
 BERNARDكما يمكنا ذكر شهادة اعترف بها الباحث 

PAGAND  هو "أنه في الجزائر العاصمة و قسنطينة و مقارنة مع
المدينة القديمة لتونس أو فاس في المغرب، فإن المجال التقليدي 
بها تعرض إلى تخريب كبير وأن التحوالت المرفولوجية للمدينة 

 (3) القديمة هي بفعل االستعمار.

 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

 
 

: الثالث أنسجة الناتجة عن تدخل 18صورة 

 االستعمار الفرنسي على المدينة القديمة

ا بعض المعالم التي مازالت شاخصة إلى يومن: 51صورة 

   هذا 

جسر سيدي راشد من 

إنجاز المستعمر 

 الفرنسي

الجهة السفلية من المدينة 

القديمة و التي شيدها 

 العثمانيون



 
 اإلمكانيات السياحية لقسنطينة: -5

تحوز والية قسنطينة على إمكانيات سياحية ضخمة يمكن تقسيمها 
 إلى قسمين :

غابة جبل الوحش والمريج و مجموعة من إمكانات طبيعية:  -0
ينة في حقبة ما قبل الكهوف والمغارات والقبور كانت ألهالي قسنط

( و كهف األروي م15التاريخ، نذكر أهمها: كهف الدببة )طوله 
لبونوارة بلدية أوالد  م(،مغارة الحمام، المقابر الميغاليتية 1)طوله 

رحمون، رسومات ما قبل التاريخ و المتواجدة على مستوى عين 
 النحاس، بلدية الخروب.

نطينة وقصر أحمد باي، المدينة القديمة لقسإمكانات عمرانية: -5
نصب األموات،تمثال سيدة السالم، األقواس الرومانية وإقامة صالح 

باي ،الموقع األثري تيديس و ضريح يوليوس بالقرب من تيديس 
 وكذا ضريح ماسينيسا، الجسور، درب السواح. 

 :التراث العمراني كأحد أهم هذه اإلمكانات-8
المكونات العمرانية سنسعى من خالل هذا العنصر إلى إبراز، 

للمدينة القديمة، والتي يمكن اعتبارها من أهم المكونات السياحية 
 إن لم نقل أهمها.

ما تبقى في المدينة القديمة من تراث معماري وعمراني يعود إلى 
الفترة العثمانية، عدا المسجد الكبير والذي بني في عهد الحماديين 

التي تعود إلى الحقبة وكذا الجسور و بعض المباني و المنشآت 
االستعماري، كما توجد هناك المدارس و الفنادق و الزوايا و 
الرحاب و الدروب والحمامات ...و غيرها، و هذا الجدول يوضح 

 أهم تجهيزات المدينة المتبقية في الوقت الحالي:
 

 المساجد
(،مسجد 1435(، سوق الغزل)1473(، سيدي األخضر)1441المسجد الكبير، مسجد صالح باي أو الكتانية )

االستقالل، سيدي عفان، سيدي ميمون، سيدي مغرف، سيدي عبد المؤمن، سيدي محمد الدباغين، سيدي قموش، 
 األربعين شريف، سيدي عبد الرحمان القروي، عمر الوزان، سيدي جليس 

 دي الكتاني أو الكتانية، العربي بن مهيدي، مدرسة سيدي األخضرسي المدارس
زاويتي عبد الرحمان باش تارزي، التيجانية السفلى و العليا، السيدة حفصة، العيساوية، بوعبد الله الشريف، سيدي أدرار،  الزوايا

 الطيبية، حنصالة، القادرية، بن الشيخ لفقون .....
 الشيخ لفقوندرب بن شريف، درب بن  الدروب

 بوقفة، دقوج، سوق الغزل، باي نعمان، بلبجاوي، بن طوبال، البطحة، ..... الحمامات
 العقيد سي الحواس )أمام قصر الباي(، سيدي جليس، سوق العصر، الرصيف، الزاليقة، رحبة الصوف  الرحاب
 م( 1935قصر الحاج أحمد باي ) القصور 
 راشد، الشالالت، مالح سليمان، الشيطانجسر باب القنطرة، سيدي  الجسور 
 بن حمادي، باش تارزي، جاب الله، الزيات، الزيت، مزابي.... الفنادق

 المصدر: من إنجاز الباحث
غير أن الحالة العامة لهذه التجهيزات ال تدعو إلى االرتياح، ألنها 
تعاني من تدهور مستمر عدا بعضها واألمثلة كثيرة، كما يمكننا 
اإلشارة إلى تغير وظيفة البعض منها، وعلى سبيل المثال نذكر 
الفنادق والتي تحولت إلى متاجر تباع فيها األلبسة و هي التي  

ليال  و كذا الرحاب و التي تخلت عن كانت تستعمل للمبيت 
وظيفتها وتخصصها لتصبح مرتعا للتجارة غير الرسمية )أنظر الصورة 

 (.55، 57رقم 

 
 
 
 
 

 

 فندق بن حمادي تغيير النشاط ليصبح بيع األلبسة رحبة الصوف و انتشار التجارة غير الرسمية بها

41  21  



 

 

و يمككنا من خالل بحثنا هذا تسليط الضوء على عينة من هذه 
التجهيزات و هي المساجد و الزوايا على اعتبار أنها وكذا 
الحمامات، هي الوحيدة التي حافظت و إلى يومنا هذا على 

 نشاطها األساسي وتؤدي خدماتها على أكمل وجه.
 المساجد:  -8-0
أقيم ،  م1131، هـ553سنة  بناه الحماديون المسجد الكبير: –أ 

على أنقاض المعبد الروماني الكائن بنهج العربي بن مهيدي حاليا، 

، ويتميز المتالحقة اتتغيرت هندسته الخارجية من جراء الترميم
 .بالكتابات العربية المنقوشة على جدرانه

باي سنة  أمر ببنائه حسن  ب.مسجد سوق لغزل أو حسن باي:
م، وقد حولته اإلدارة  1435، و انتهى تشييده سنة 1481

االستعمارية إلى كاتدرائية، وظل على هذا الحال إلى ما بعد 
االستقالل أين تم إرجاعه إلى وظيفته األصلية مسجدا جامعا، 

 يتواجد بالقرب من قصر الحاج أحمد باي.
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
أمر ببنائه الباي حسن بن الجامع لخضر أو سيدي لخضر:  -ج

م، كما 1473في عام وانتهى تشييده  حسين الملقب أبو حنك
يدل عليه النقش الكتابي المثبت على لوح من الرخام فوق باب 

المدخل، وتوجد بجانب المسجد مقبرة تضم عدة قبور من بينها 
 .ن وعائلتهقبر الباي حس

 

 مسجد سوق الغزل عند تحويله إلى كاتدرائية مسجد سوق الغزل حاليا



  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوق " يوجد بساحةمسجد سيدي الكتاني أو صالح باي:  -د

، م1441 حاليا، أمر صالح باي بن مصطفى ببنائه في عام "العصر
، كما يتميز هذا المسجد وإلى جانبه توجد مقبرة عائلة صالح باي

 عن سابقيه بمنبره الفريد من نوعه. 
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 واجهة المسجد-0

 قاعة الصالة-5

المتواجدة على  صالح بايعائلة   رةقبم-8

  مستوى مدرسة الكتانية بجانب المسجد.

 المنبر-4

 

 واجهة المسجد -0
 قاعة الصالة -5

 قبر حسن باي  -8

 المحراب -4
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تؤدى فيها الصلوات الخمسة، تنتشر في   مساجد األحياء: -ه
كامل أحياء المدينة، تختلف في هندستها المعمارية وكذا في 
أحجامها، يأخد كل واحد منها اسما قد يكون نسبتا للحي 
المتواجد به المسجد أو لولي من أولياء الله الصالحين أو عالما من 

 اء األجالء.العلم
من هذا المساجد يمكننا ذكر :  مسجد سيدي جليس، األربعين 
شريف، سيدي عفان، سيدي مغرف، عبد الرحمان القروي، سيدي 
ميمون، سيدي عبد المؤمن، سيدي قموش، عمر الوزان، سيدي 

 محمد الدباغين....و غيرها.   
زاوية  35زوايا مدينة قسنطينة كانت في الماضي الزوايا: -8-5

موزعين على كامل المدينة، مظهرها المعماري ال يختلف عن 
المساجد غير أنها أقل حجما منها، كانت مهمتها و مازالت إلى 
حد الساعة هي تعليم األطفال والشباب تعاليم ديننا الحنيف، كما 
تقام بها الصلوات الخمس عدا صالة الجمعة فهي تقام بالمسجد، 

ئها في غالب األحيان من أسماء العائالت تستمد هذه الزوايا أسما
 المؤسسة لها وكذا أولياء الله الصالحين و كأمثلة نذكر: 

الزاوية القادرية أو سيدي عبد الؤمن: تتواجد في شارع مالح  -
 سليمان .

زاوية بن الشيخ لفقون: تتواجد بها رفات العالم أبوزكريا  -
  1595يحيى الفقون، الذي توفي سنة 

العيساوية: تسمى كذلك زاوية سيدي بوعنابة، معروفة الزاوية  -
بطقوسها االحتفالية الدينية، تتواجد على مستوى شارع 

 صالحي الطاهر.

 الزاوية الطيبية: تتواجد على مستوى شارع بوهالي -

زاوية بن عبد الرحمان أو الرحمانية: تتواجد بساحة طاطاش  -
 اشتارزي.بلقاسم، تسييرها العائلة المؤسسة و هي عائلة ب

زاوية سيدي راشد: تستمد إسمها من العالم سيدي راشد،  -
 تتواجد على مستوى شارع بن زقوطة. .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العامة للتراث العمراني بالمدينة القديمة ومحاولة الحالة  -
 :الحفاظ عليه

 % 55.5من خالل الجدول و الخريطة التابعة له نالحظ أن قرابة 
 1515من المباني التي مسها التحقيق الميداني و هي في حدود 

 بناية، 

.هي في حالة متدهورة أي أكثر من نصف عدد البنايات و هذا 7
ما يدعو للقلق خاصة مع قدم هذه البنايات و التي لم تصبح صلبة  
 كفاية لتقاوم الظروف المناخية، إذا استثنينا عامل أخر هو اإلنسان.  

 

 ة:الحالة العامة للتراث العمراني بالمدينة القديم -أ

 الحالة العامة للمباني

بنايات 
في حالة 

 جيدة

 
% 

في حالة 
 متوسطة

 
% 

في حالة 
 متدهورة

 
% 

بنايات 
 فوضوية

 
% 

بنايات 
بها 

 أشغال

 
% 

المجموع العام للبنايات 
المعنية بالتحقيقات 

 الميدانية

مجموع البنايات التي 
لم يتم إدراجها في 

 التحقيق

العدد 
اإلجمالي 

 للبنايات

0631 0381 

0631-0381المنشآت الدينية ما بين   
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10.61 
 

312 29.30 575 54 16 1.50 29 2.72 1065 99 1164 

Source : Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la vieille ville de Constantine : Phase 1 : « Diagnostic et mesures d

‟urgence », Constantine, mai 2009 

 : للعمران بالمدينة القديمةأسباب تدهور الحالة العامة 
 عدم صيانة هذه األبنية من طرف ساكنيها. -
 بعض عمليات الترميم بالمواد الحديثة. -
 الزلزال و كثافة حركية السيارات و التي أحدثت هزات -

 تسببت في إنهيار عدة مباني.
 الكثافة السكانية داخل المباني. -

 قدم المباني. -

 الهدم العمدي من طرف الساكنة. -

 الهدم من طرف البلدية. -

 تأثير المباني المهدمة على تلك التي بجانبها. -

 التوسعات األفقية و العمودية في المباني و ما له من  -

 تأثير على صالبة المباني. -
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاوالت الحفاظ على هذا التراث: -ب
 الدراسات المجمدة:  0-ب
ن، األولى من طرف المهندس تم إنجاز دراستي: 0691 -

و التي أصبحت فيما بعد بمثابة  G.H.Calsateالفرنسي 
األساس لباقي الدراسات الالحقة، والثانية، أنجزت من 

وكان من اقتراح  BERUطرف مكتب الدراسات العمرانية 
الدراستين إخراج المركز األوربي من الصخرة، هذا المقترح لم 

لف المنشآت والتجهيزات يؤخذ بعين االعتبار، ألن مخت
 متواجدة على مستوى الصخرة.

والذي اهتم  PUDمخطط التعمير الرئيس : 0612 -
بالتوسعات الجديدة على حساب تجديد الصخرة وهذا 

 المتصاص الضغط المفروض على المدينة. 

قامت المديرية الجهوية للمركز الوطني لالنجاز : 0635 -
بإنجاز المخطط العمراني الرئيس  CNERUالعمراني 

الخاص بمدينة قسنطينة، حيث طرحت إشكالية تجديد 
المدينة القديمة بالحفاظ على معالمها، و استغالل 

 خصائصها المتميزة.

بأمر من وزارة التعمير والسكن تم إبرام اتفاقية بين : 0634 -
، URBACOوالية قسنطينة ومكتب الدراسات العمرانية 

ملية إعادة هيكلة وتجديد الصخرة أو المدينة وهذا لتولي ع
القديمة، باالعتماد على المعاينة والتحقيقات الميدانية، وقد 
أصبحت هذه الدراسة مرجعا للكثير من الدراسات 

 واألبحاث التي تلت بعد ذلك.

قطاعات، ونصبت  59: تم تقسيم المدينة القديمة إلى 0633 -
المعالم ذات القيمة الفنية  لجنتان األولى ثقافية مهمتها اختيار

والتاريخية، والثانية تقنية مهمتها دراسة مقترحات اللجنة 
 األولى.

  MASTER PLANالمخطط العام لحماية الصخرة:  5-ب

  Source : Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la 

vieille ville de Constantine : Phase 1 : « Diagnostic et 

mesures d‟urgence », Constantine, mai 2009 

 

 المفتاح

مهدم   

سكنات    كليا

في حالة 

في حالة 

في حالة      متوسطة

مهدم   متدهورة

 جزئيا

 مةاالحالة الع المدينة القديمة:
  لإلطار المبني



بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روما علم 
م،  8553، ومن ثمة زيارة لجنة إيطالية لمدينة قسنطينة عام 1888

وبعد جلسات عمل بين وزارة السكن والتعمير وجامعة روما، تقرر 
إعطاء منحة مالية لحماية المدينة القديمة، وتولت جامعة روما 

 إنجاز دراسة المخطط العام و متابعته.
و يعد هذا المخطط أداة تقنية إدارية و تنظيمية و تطبيقية، وضعت 

بر إطارا عاما لمجموعة من لتأهيل المباني القديمة للمدينة، كما يعت
التدخالت التي سيتم تجسيدها تدريجيا بغية تحسين الوضعية 

 االقتصادية و االجتماعية للمدينة القديمة.
كما يهدف هذا المخطط إلى تزويد الهيئات بطرق وآليات تدخل 

 .8553 جوان 18على المدينة القديمة، وقد انطلقت العملية في 
ال حبيس األرشيف ألسباب يصعب غير أن هذا المشروع ما يز 

 معرفتها.
مشروع خلية إعادة االعتبار والمحافظة على المدينة  8-ب

 القديمة:  
لحماية و إعادة تأهيل المدينة  la Celluleتم تنصيب خلية عمل 

عضوا، مقرها  37القديمة و تسييرها حضريا، يرأسها الوالي و تضم 
مدرسة العربي بن مهيدي، تضم أربع ورش لكل منها مهمته 
الخاصة، وهي ورشة اإلستراتيجية و البحث، ورشة اإلعالم و 

 االتصال، الورشة التقنية، الورشة القانونية.
 مهمة الخلية:

وضع مخطط حماية للمدينة القديمة و إدماجه هي إطار  -
ماشى هذا المخطط ، كما ينبغي أن يت Master Planمخطط 

مع مختلف التدخالت حفظا للمظهر العام و األصلي للمدينة 
 القديمة و يتم هذا العمل على ثالث مراحل:

مرحلة التشخيص وجمع المعطيات، مرحلة التفصيل  -
وتشخيص المجال، مرحلة يتم فيها تفصيل األشغال 
بتحضير وإعداد ملفات التدخل على المنشآت والمباني 

 التاريخية والمعمارية.ذات األهمية 

لإلشارة يشرف على انطالق هذه العملية الوالي ويقوم بتنفيذ 
 العمليات مكاتب الدراسات عن طريق مسابقات خاصة.

 : 5102لثقافة العربية لقسنطينة عاصمة  مدينة برنامج-2
في  8515تم تسمية قسنطينة كعاصمة للثقافة العربية 

سنطينة عاصمة الثقافة ، وقد تم تسجيل مشروع ق35/18/8518
 .51/55/8513في 

هذا المشروع أو البرنامج يتكون من مجموعة من المشاريع تم 
تحوي كل منطقة على مجموعة  zonesمنطقة  13توزيعها إلى 

من المشاريع المصغرة، باإلضافة إلى ثالثة مشاريع أخرى خارج 
المدينة هي: تسييج و إعادة االعتبار للمدينة األثرية تيديس وكذا 
تهيئة وإعادة االعتبار لضريح ماسينيسا و ترميم زاوية سيدي 

 محمد لغراب.

 مشاريع خارجها 8 + شروع ترميم المدينة القديمة لقسنطينةبطاقة فنية لم
 المشروع ترميم و تثمين المدينة القديمة لقسنطينة

 تاريخ التسجيل 12/5108/ 19

  maitre d’ouvrageصاحب المشروع  وزارة الثقافة

 maitre d’ouvrageصاحب المشروع المنتدب   OGEBCالديوان الوطني لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية المحمية  

délégué 

 المسير  والي والية قسنطينة

 المكلف بالدراسات و المتابعة الميدانية مكتب دراسات 21

 أشهر 19الدراسات: حوالي 

 شهرا 51االنجاز: 

 مدة االنجاز

 القيمة المالية للمشروع دج  700.000.000,00 7

 لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية المحمية قسنطينةالديوان الوطني المصدر: 
 
 



 
 
 
 

 مشاريع الترميم و إعادة االعتبار للتراث المادي
 01 ترميم واجهات و أرضيات الشوارع و األزقة 

 02 ترميم و إعادة تثمين الساحات المهمة

 03 ترميم الدروب 

 04 ترميم المساجد المهمة

 05 ترميم الزوايا المهمة

 06 ترميم مدرسة الكتانية

 07 ترميم الفنادق

 08 ترميم الحمامات

 09 ترميم البنايات القديمة بالقصبة

 10 القيام بتنقيبات عن اآلثار بالقصبة 

 11 ترميم جدران القصبة

 12  إضاءة الجسور ذات البعد التاريخي

 13 ...  ، الطاحونة بن باديسترميم البنايات ذات الخصوصية كدار الدايخة ابنت الباي و منزل 

 14  إعادة بناء الجزء السفلي من السويقة بحدائقه

 15 ترميم الرسومات المتواجد على جدران قصر الباي

 16 تسييج و إعادة االعتبار للمدينة األثرية تيديس

 17 تهيئة و إعادة االعتبار لضريح ماسينيسا

 18 ترميم زاوية سيدي محمد لغراب

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترميم األزقة و الشوارع

 ترميم المساجد و الزوايا و المدرسة

 ترميم الفنادق

 ترميم الحمامات

 ترميم الدروب

ترميم و إعادة االعتبار للساحات 

 المهمة
 ترميم البنايات القديمة بالقصبة

 القيام بتنقيبات عن اآلثار بالقصبة

 ترميم الطاحونة

 ترميم المدبغة

 ترميم البنايات ذات الخصوصية

 ترميم جدران القصبة

 إضاءة الجسور ذات البعد التاريخي

قهإعادة بناء الجزء السفلي من السويقة بحدائ  

 مفتاح الخريطة



 
 
 
 

تسييج وإعادة االعتبار للمدينة األثرية تيديس و تهيئة و إعادة مشاريع أخرى خارج مدينة قسنطينة وهي  53كل هذه المشاريع يضاف إليها 
 االعتبار لضريح ماسينيسا و ترميم زاوية سيدي محمد لغراب.

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ضريح 

 ماسينيسا

 المدينة األثرية تيديس

زاوية سيدي محمد 

 لغراب



 
 :اإلضافة التي سيمنحها هذا البرنامج بمشاريعه، في مجال التنمية السياحية واالقتصادية لمدينة قسنطينة-9

 أوال و قبل الخوض في هذا العنصر يجب أن نتوقف عند أمر مهم وهو لماذا يجب علينا تنمية قسنطينة سياحيا؟
 في مةمه مكانة وذات رةيكب ةيمتروبول نةيمد بها الجزائري، والجنوب الشمال  والغرب الشرق اتيوال نيب تالقي نقطة تعتبر نةيقسنط -

 قضاء على الزوار هؤالء حثي سوفبها  ةياحيالس لالهياك ةيفتنم ا،يومي نيالمسافر  آالف تستقبل  ريكب نفوذ مجال لهاوو  يمهاإقل

 .االستجمامو  التنزه في قتهمو  من بعض

 إلى إضافة الموانئ أي ريالتصد و عيالتصن بأماكن المناجم  ربطي هام  عبور مركز فهي هاميإقل في اقتصادية عاصمة نةيقسنط تعد -

 ضمي الذي ميالقد نةيالمد مركز ننسى أن دون ةياألسبوع و ةيوميال األسواق من ديالعد على الحتوائها نظرا ريكب تجاري مركز نهاكو 

 هذا نيبتحس االهتمام بالتالي  ةيالوال أنحاء كل من نيالقادم األفراد من ريكب عدد ارةيز  تعرف التي ةيالتجار  المحالت من مئات

 .األشخاص من ديالعد جلب في يساهم الجانب

 فضول شبعي ألن صلحي وطني كتراث مصنف منها ديالعد ، رةيكب ةيوعلم ةينيد ة،يخيتار  ة،يأثر  ة،يعيطب كمونات على كذلك تحتوي -

 متروكة و مستغلة ريغ ، الخامتها حال في كمونات نهاأ و خاصة ، احييالس المجال في ةيذك  ةيعقالن قةيبطر استثمر  ما إذا احيالس

 .ومي بعد وماي لتالشياو  قهقرالت تعرف نهاأ  بل األولى، تهاعيطب على

 . األجانب منهم خاصة احيالس  فضول تجلب سوف بإحيائها التي ديالتقال  العادات من ديالعد قسنطينة تمتلك -

 المنتوج نيوتحس االبتكار روح من ديوتز  يهوالترف والتنزه للراحة نةيالمد سكان أمام األبواب تفتح سوف ةيالوالبهذه  ةياحيالس ةيالتنم -

 إبان ةيالوال سكنوا نيالذ األجانب أو المهجر في ةيالجال ، الوطن داخل من سواء األنحاء كل من احيالس استقطابو  ضهاعرو  عيتنو و 

 . وآخرون تهاار يز  و ليهاإ للعودة متعطشون اآلن هم  الفرنسي االحتالل

صة فمن خالل ما تقدمنا به في بحثنا هذا و العنصر الذي قمنا بالتركيز عليه وهو التراث العمرانية والذي يمكن اعتباره فريدا من نوعه، خا
مع مدينة جميلة، تتربع على صخرة، ترتبط أربعة من أطرافها بجسور كل منها يحكي تريخا خاصا به. كل هاته اإلمكانيات يجب تثمينها 

جا للسياح ومن ثم نواة لالستثمار في اليد العملة المحلية للقضاء على البطالة وزيادة المداخيل من العملة الصعبة، لذلك لتصبح مح
بمشاريعه المذكورة سابقا، سيشكل االنطالقة الحقيقية لتنمية والية قسنطينة ككل سياحيا،  8515فبرنامج قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

 المحلية الشق األخر وهو بناء منشآت االستقبال واإلطعام. ويبقى على السلطات
ة فعمليات الترميم الهدف منها هو المحافظة على البنايات التراثية و كذا جعلها محجا للسياح، لكي يتعرفوا على تاريخ مدينة عريقة كمدين

 قسنطينة.
 خاتمة: 

العولمة المعمارية وهو واقع تمر به كل دول العالم، فال يظهر الفرق بين إن الطراز العمراني والمعماري في جزائر اليوم يسير في طريق 
إنها تسير وفق نمط ونظام واحد.وعلى الرغم من شيوع هذا النمط  بل العمارات في بلدان أوربا وال أمريكا وال البلدان العربية واإلسالمية،

ية في بعض البلدان واألقاليم، فال تزال بعض البلدان تحافظ على عبر مختلف أنحاء العالم إال أنه يمكن أن نرى بعض اللمسات المحل
جوانب من ثقافتها المعمارية المحلية، وهو ما ينبغي أن ننتبه إليه في تخطيط عمائرنا نحن أيضا، وعلينا العودة إلى تراثنا حتى نظهر 

 الشخصية الجزائرية في عمائرنا لتتميز عن غيرها من البلدان. 
 القديمة لقسنطينةمدينة الالنسبة الغالبة من المعالم األثرية الباقية، ومن األمثلة على ذلك  قسنطينةاألثرية العثمانية بتمثل المعالم 

التي ال تزال تحتفظ من معالم العصر الوسيط غير الجامع الكبير، بينما تضم عدة معالم عثمانية والتي نذكر من أهمها جامع سوق الغزل 
مع سيدي الكتاني ومدرسة سيدي الكتاني ومدرسة الجامع األخضر وزاوية بن عبد الرحمن وزاوية حنصالة وقصر والجامع األخضر وجا

ة الباي وغيرها من الدور والمساكن التي ال تزال تحتفظ بأصالتها المعمارية والفنية العثمانية.إن هذه العمائر تشهد على مدى نشاط الحرك
عثماني وتوسع المدن وتعددها، وهي تؤكد على أن الحكم العثماني بالجزائر يمثل صفحة مشرقة وعصرا العمرانية بالجزائر خالل العهد ال



نهاية المعا في تاريخ بلدنا ينبغي أن نعتز ونفتخر به مثلما نعتز ونفتخر بتاريخنا الزياني أو الحمادي أو الزيري أو الرستمي، وعلينا في ال
نيا أو حتى رومانيا أو ما قبل ذلك من عهد أجدادنا النوميديين وإنسان عصور ما قبل التاريخ، إن هذا أيضا أن نفتخر بتراثنا سواء كان عثما
 .و تجذرنا في تاريخ البشريةو تعدد ثقافاتنا التراث في مجمله يشهد على عراقتنا 

نطينة بتنوع تراثها المبني يجب على التراث العمراني جدير بالمحافظة عليه، نظرا ألهميته التاريخية و كذا السياحية، فمدينة كقس
، لهذا فنحن نثمن هذه االلتفاتة و إن جاءت بعض 8515المسؤولين االهتمام به كما هو الحال في برنامج قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

ل الذي يمكن لهذا األخير لعبه في الشيء متأخرة، لترميم ما يمكن ترميمه من تراثنا قبل أن يزول، كما ال يفوتنا أن نلفت االنتباه إلى الثق
 ميدان السياحة و من ثمة االقتصاد. 

 الهوامش
 1897لى عبد العزيز فياللي، محمد الهادي لعروق، مدينة قسنطينة )دراسة التطور التاريخي والبيئة الطبيعية(، دار البعث، قسنطينة، الطبعة األو  .1

2. F.Djemai, épouse Boussouf, « mise en évidence des structures permanentes comme méthode de revalorisation du 

patrimoine bâti : cas de Constantine », Mémoire de Magister, EPAU, Alger, 2002, 256 pages. 

3. BERNARD PAGAND, La Médina de Constantine : de la ville traditionnelle au centre de l’agglomération contemporaine, 

thèse de doctorat 3éme cycle, université de Poitiers, 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


