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 الممخص
إدارة لمموارد والمرافؽ مما جعميا مثاال يتناوؿ ىذا البحث عمارة مدينة غدامس القديمة وما صاحبيا مف حسف 

عالميا ميما في العمارة والتخطيط العمراني والمجتمعات المستدامة ,ويتـ التركيز ىنا عمى كيفية تخطيط فراغات 
. إف في استدامة ىذا المجتمع الصحراويالمدينة وتصميـ المباني واإلدارة الحكيمة لمموارد و المرافؽ وأثرىا 

لمدينة غدامس ىو مثاؿ حي عمى كيفية تفاعؿ الفراغات الحضرية والمباني مع ساكنييا بشكؿ الشكؿ العاـ 
منسجـ إلنتاج ثقافة عالية وتنمية مستدامة تشمؿ كؿ نواحي المجتمع بالمدينة. إف تكامؿ مركبات المجتمع في 

ستمياـ افأفكار وتطويرىا , واف الدروس المستفادة قد تساعدنا الامس القديمة يعتبر مثال يحتدى بومدينة غد
لتناسبنا اليـو في بيئاتنا لتطوير بيئة مستدامة . تركز ىذه الورقة عمى دراسة أوجو االستدامة في تخطيط وعمارة 

تعتمد ومجتمع مدينة غدامس القديمة وحسف إدارة الموارد و المرافؽ الستخالص العبر لتطوير بيئة مستدامة, و 
ميدانية المباشرة والزيارة التي قاـ بيا الباحث لممدينة إضافة إلى عدة مقابالت مف ىذه الورقة عمى المشاىدة ال

 سكاف ومختصيف مف أىؿ المدينة في تجميع المعمومات ومراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع.
, , تنمية مستدامةالحضرية: إدارة الموارد والمرافؽ ,العمارة والتخطيط العمراني , الفراغات الكممات المفتاحية

 .بيئة مستدامة
Abstract: This research deals with the architecture of the old city of Ghadames and the 

accompanying good management of resources and facilities, which made it an important 

global example in architecture, urban planning and sustainable societies. Emphasis is 

placed on how to plan city spaces, design buildings, wise management of resources and 

facilities, and its impact on the sustainability of this desert community. The general 

shape of the city of Ghadames is a vivid example of how urban spaces and buildings 

interact with their inhabitants in a coherent manner to produce a high culture and 

sustainable development that encompasses all aspects of the city’s society. The 

integration of community components in the old city of Ghadames is an example to be 

followed, and the lessons learned may help us to inspire ideas and develop them to suit 

us today in our environments to develop a sustainable environment. This paper focuses 

on studying aspects of sustainability in the planning, architecture and society of the old 

city of Ghadames and the good management of resources and facilities in order to draw 

lessons for the development of a sustainable environment. This paper is based on direct 

field observations and the researcher's visit to the city, in addition to several interviews 

of residents and specialists from the people of the city in collecting information and 

reviewing literature reviews related to the topic. 

Key words: resource and facilities management, architecture and urban planning, urban 

spaces, sustainable development, sustainable environment. 
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 :مقدمة
عندما تنظـ البيئة الحضرية  لتتوافؽ مع مبادئ االستدامة فاف ذلؾ التصميـ والتنظيـ يعبر عف فمسفة االستدامة 

آلثار البيئية السمبية مف . ويتبع التصميـ المستداـ منيجية واضحة لمحو ا(,McLennan (2004الحضرية
خالؿ التصميـ الجيد. إف اليدؼ مف التصميـ المستداـ ىو جعؿ جميع افأنظمة تعمؿ مًعا والتأكد مف أنيا تعمؿ 

إف وحدة التصميـ  المتمثمة في افأشكاؿ المتالصقة المغمقة ,Humphreys )  (1976 في انسجاـ كامؿ
-Al امات افأراضي في عالقة قوية مع بعضيا البعضلمتكويف الحضري تعبر عف قوة التخطيط و استخد

Zubaidi, 2002   يتكوف الشكؿ الحضري لممدينة القديمة مف كتؿ غير منتظمة مقسمة حسب توزيع و
وتمثؿ مدينة غدامس حضارة متنوعة متكاممة افأركاف مكونة مف مزيج مف عرب وأمازيغ  ,Alund 1987القبائؿ

المتميزة بالطاقة والتي تراعي البيئة  لتصميـ البيئة المبنية يمكف تعريؼ أف الجيد المخطط لو .وأصوؿ أفريقية
التنمية المستدامة ىي "التنمية التي   Brundtland 1987 الداخمية والخارجية بأنو معمار مستداـ . وفًقا لػ 

ذا المعنى يقودنا الى اف االستدامة تمبي احتياجات الحاضر دوف المساس باحتياجات افأجياؿ المقبمة. لذلؾ في
تعني العيش اآلف بطريقة ال نيدد بيا حياة مف ىـ بعدنا .  تتميز عمارة الصحراء بمفرداتيا التي تحكـ مفيـو 

,  1980التصميـ و التخطيط و إبراز حموؿ مميزة  ويمكف تتبع ذلؾ في العديد مف المدف والمباني القائمة. 
Evans ثراًء لمبادئ  التخطيط و التصميـ و التي ىي نتيجة حتمية لمعديد مف السنوات   تقدـ غدامس القديمة

دارةأو حتى القروف أحيانا مف التجربة و التحسيف فيما يتعمؽ بالتصميـ والتخطيط وموارد المواد والعمالة    وا 
الروعة في إدارة  أيضا تصؿ ذروة, المرافؽ و افأنشطة التي يتـ تنفيذىا داخؿ وحوؿ المسكف والمدينة ككؿ 

السكاف  والتنظيـ االجتماعي لألسرة  والقبيمة , وما ال أستطيع التعبير عنو ىنا ىو التحكـ في البيئة الصحراوية 
دارة  المناخ  . غدامس مدينة ليبية تقميدية مشيورة , تقع في الصحراء وىي ناجحة بيئًيا ويظير بيا  القاسية وا 

اـ. لذلؾ فاف ىذا البحث يسمط الضوء عمى افأنماط المادية واالجتماعية لمدينة العديد مف مبادئ التصميـ المستد
غدامس القديمة بميبيا التي أكسبتيا عبقرية افأشخاص الذيف صمموا المدينة وعاشوا فييا. لقد ازدىرت المدينة 

 أف إالاء القاحمة عمى طرؽ التجارة الميمة بيف شماؿ ووسط إفريقيا , ورغـ ندرة الموارد الطبيعية في الصحر 
رغـ انو تـ بناؤىا مف قبؿ أشخاص لـ يتعمموا يا وتصميميا طالدروس بروعتيا واستدامة تخطي أعطتغدامس 

شكؿ لكانوا  واعييف ذاتًيا  لحسف اختيارىـ  لكنيـ التخطيط الحضري  الرسمي أوأي نوع مف التصميـ المعماري 
لممرافؽ  إدارتيـمفيـو التقنيات السمبية وحسف لومعرفتيـ بات يط واختيار المواد والترتيطوروعة التخ المباني
وأفريقيا لعبت مدينة غدامس القديمة دوًرا ميًما كمركز ثقافي وتجاري بيف البحر افأبيض المتوسط  والموارد.

سنة , وقد تـ فرض ىذا الدور إلى حد كبير مف خالؿ استدامة المدينة التي كانت نتاًجا  1400فأكثر مف 
 Al-Zubaidi, 2002 لممارسات ىندسة البيئة الصحراوية المتطورة لمغاية.
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 أهداف الدراسة

إلى  تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعريؼ بحسف إدارة الموارد بمدينة غدامس القديمة وأسرار ديمومتيا واستمرارىا
 وقتنا الحالي و أىـ المعايير التي تحدد وتقيس استدامة البيئة في تخطيطيا الفريد  .

 أهمية الدراسة:
دارة الموارد وأىميتيا و ما لذلؾ مف  تتمثؿ أىمية الدراسة في زيادة الوعي بأىمية االستدامة الحضرية والبيئية وا 

ت تساىـ في مجاؿ الدراسات والتطوير الحضري دور في تحقيؽ التنمية المستدامة و الوصوؿ إلى معموما
 والبيئي المستداـ .

 منهجية الدراسة

الموارد في مدينة  إدارةاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الوصفي والتحميمي لمتعريؼ بمفاىيـ التصميـ المستداـ و  
 عمميات التخطيط والتصميـ الحضري. تمؾ المفاىيـ فيغدامس القديمة الستخالص  العبر واالستفادة مف 

 لؤلؤة الصحراء الميبية

ألؼ سنة مف قبؿ التجار الغدامسيوف , وىي إحدى أقدـ المدف  12بنيت مدينة غدامس القديمة في واحة قبؿ 
لقد وجدت منحوتات .   التي قامت في حقبة ما قبؿ الصحراء وخير مثاؿ عمى المستقرات البشرية  التقميدية

سنة  القرطاجنيوفألؼ سنة ,احتميا  12أكثر مف  ونقوش حجرية تدؿ عمى وجود حياة في ىذه المنطقة منذ 
تقع غدامس عمى بعد   .ىػ42 سنة  ة بف نافععقبؽ.ـ وافتتحيا العرب بقيادة  19سنة  الرومافؽ.ـ ثـ 795

كيمومتر جنوب غرب طرابمس  وعمى بعد بضعة كيمومترات مف الحدود التونسية والجزائرية. و  600حوالي 
 a,b (1شكؿ ) ىكتاًرا. 215ىكتارات مف مساحة الواحة اإلجمالية البالغة  8تحتؿ المدينة حوالي 

 b          a                                                                     
 .واحة غدامس تحيط بكتمة المدينة            موقع مدينة غدامس                                       

Abufayed. Rghei, A.(2005)                        GOOGLE MAP, (2020)      ( 

          
 1) شكؿ )ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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 الموقع والتموضع
فصاحب كتاب االستبصار وصفيا في القرف السادس مدينة غدامس العرب  والرحالةكثير مف الوصؼ لقد 

اليجري بقولو " مدينة غدامس" مدينة لطيفة قديمة  والييا ينسب الجمد الغدامسي. وبيا دواميس وكيوؼ كانت 
التي كانت بأفريقية, وىذه الكيوؼ مف بناء افأوليف, فييا غرائب مف البناء وافأزاج  الكاىنةسجونا لمممكة 

تعظـ بتمؾ البالد حتى تتخذ فييا اليرابيع  ةوالكمأر الناظر إلييا إذا تأمميا , يالمعقودة تحت افأرض ما يح
بأف في وسطيا عينا أزلية وعمييا أثر بنياف  معجـ البمداففي كتابة  ياقوت الحموى. كما ذكر جحوراوافأرانب 

يأخذ أكثر مف حقو وعمييا أف و أىؿ البمدة بأقساط معمومة ال يقدر أحد فييا, ويقسم الماءعجيب رومى يفيض 
لبيوت غدامس معمار خاص إذ أنيا بنيت بشكؿ عمودي , و يستخدـ  .يزرعوف ويقصد ياقوت بذلؾ عيف الفرس

الطابؽ افأرضي لتخزيف المواد افأساسية, والطابؽ افأوؿ لسكف العائمة ويخصص السطح المفتوح لمطبخ 
, وتسمح الممرات التي تربط أسطح البيوت بعضيا ببعض بتنقؿ النساء بكؿ حرية وتحجبيا عف أنظار والنساء
تحوى المدينة عمى شبكة مف الممرات المغطاة تسمح بتنقؿ افأىالي بيف أرجاء المدينة بعيدا عف تطرؼ  .الرجاؿ

المدف الصحراوية الرئيسية  وىي إحدى لعبت مدينة غدامس القديمة وقدAl-Zubaidi, 2002 الطقس خارجيا .
وأفريقيا دوًرا ميًما كمركز ثقافي بيف البحر افأبيض المتوسط  قع تراث عالمي مسجؿ لدى اليونسكوفي ليبيا ومو 

لسنوات عدة . وبقت لتعبر عف الممارسات التخطيطية والمعمارية المستدامة التي كاف يتميز بيا سكانيا قبؿ أف 
نفس ىؤالء الرائعوف  ابتدعوا طرقا وأساليب إلدارة  موارد ومرافؽ   .يـ االستدامةمفاى أوتعرؼ الدنيا معاني 

يعرؼ العالـ أيضا عمـو اإلدارة و التنمية المستدامة . إنيـ أىؿ  أفالمدينة  ليحققوا نجاحا ممفتا لمنظر قبؿ 
دارةو  ندسة المعمارية والبناء بالطيفغدامس ... لقد كاف التخطيط الحضري لممدينة  والي المياه واليندسة  ا 

اعية  لمسكاف مع والقيـ انسجاميا التاـ و االحتياجات االجتممثالية جدا مع أشياء التكيؼ مع المناخ الزراعية و 
والظروؼ البيئية القاسية والموقع البعيد  مما جعؿ المدينة  مثااًل بارًزا لممارسات اليندسة السميمة التي الدينية 

والتكمفة وىذا ما عبرت عنو  الفعالية في افأسموب المعماري الغدامسي الفريد وتقنيات  توفر الراحة والوظائؼ
 إف( 2020"  وىي بالفعؿ كذلؾ . عقيؿ, فوزي)لؤلؤة الصحراء ء االسـ التاريخي "البناء التقميدية  ومف ىنا جا

ف الواحة و تحيط بيا المزارع السمات الرئيسية لمدينة غدامس القديمة  التي تقع داخؿ الجزء الجنوبي الغربي م
بالكامؿ تقريًبا تتكوف مف حييف رئيسييف معروفيف محمًيا وسبع شوارع رئيسية , كما إف أعمى نقطة مالصقة ليا 

سبب النشوء و مصدر الحياة لممدينة عبر تاريخيا وىو خارج أسوارىا يتربع فوقيا نبع عيف الفرس ) غسوؼ ( 
 Abufayed. Rghei, A.(2005) الطويؿ والمزدىر .

 التصميم المستدام 
مالنا دخؿ مصطمح )االستدامة( إلى عالـ اليندسة المعمارية في نياية القرف العشريف. و تعني ىنا ضماف أف أع

عمى فرص افأجياؿ القادمة. لقد برزت ىذه المعاني في اليندسة المعمارية التقميدية التي  وقراراتنا اآلنية ال تؤثر
 .اختيار موادهط إلى البناء و عمى تحقيؽ االستدامة بدًءا مف التخطي التي تعمؿو مميزة تتميز بخصائصيا ال

 (,McLennan (2004التصميـ المستداـ يعبر عف فمسفة ترتيب البيئة الحضرية لتتماشى مع مبادئ االستدامة
 ذلؾ التفاعالت البشرية مع بيئتيا يعزز أف. و جعؿ كؿ افأنظمة تعمؿ بشكؿ موحد ومنسجـ فيما بينيا كما 

ويعزز ىذا المفيـو كفاءة  , كما (,Sundarraja (2009بشكؿ كبير ويجعؿ الفراغات ممتعة جدا لمستخدمييا
 . ,Zandieh M) (2000التصميـ والطاقة والتوازف بيف الطبيعة والبيئة الحضرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 اإلدارة العمرانية والتنظيم الحضري 
يتألؼ مف شارع رئيسي يكوف كبيرا وأكثر اتساعا  بو عدة أزقة متفرعة   2) شكؿ ) لمدينةكؿ حي مف حيي ا   

اقؿ عرضا تؤدي إلى ممرات أضيؽ . تتكوف اغمب ىذه الشبكة مف منحنيات و تقع أبواب المنازؿ في الشوارع 
الرئيسي  الجامعؾ وافأزقة والممرات. كؿ حي لديو أماكف عامة موقعيا مناسب وحجميا أيضا مناسب بما في ذل

وعدد مف المساجد وزوايا ومدارس القراف والساحات العامة التي تستخدـ لألنشطة الثقافية المختمفة. بالقرب مف 
البعد عف المسجد وفؽ  أوالمساجد ىناؾ أماكف جموس شبيية بالمقاعد لمختمؼ افأعمار وتأخذ أماكنيا بالقرب 

طوؿ الشوارع وافأزقة والممرات. الشوارع وافأزقة والممرات مغطاة تمؾ  افأعمار و في مواقع استراتيجية عمى 
 1600متر ,و تضـ افأحياء أكثر مف  15-10باستثناء الثقوب والفتحات الضوئية المنتشرة عمى طوليا كؿ 

مسجًدا  23مبنى عاـ وخاص )محالت تجارية ومخازف وغيرىا( و  242منزاًل و  1350مبنى منيا حوالي 
 (2020عقيؿ, فوزي) بوابات. 07مداخؿ و  07مدارس قرآنية و  10زوايا و  10و

 
 2) شكؿ )

 تقسيـ المدينة الى حييف
ALBIRAM production (2017) 

 التاريخ و اإلرث الثقافي إدارة
آالؼ بؿ ىي عشرات اآلالؼ مف المخطوطات و الوثائؽ التاريخية محفوظة عند عائالت غدامس . لقد كاف 

في  أسرة. كؿ  اإلفريقيالتجار يحضرونيا مف أسفارىـ الرتباط المدينة بالمغرب العربي والشماؿ والوسط 
في الديف والعمـو  اآلالؼ إلىالمئات  إلىمتفاوتة مف العشرات  وبأعدادغدامس تمتمؾ مجموعة مف المخطوطات 

حفظ عادة في الطابؽ تىناؾ مجموعات مف المخطوطات مؤلفييا او نساخيا مف غدامس و  أفوالتاريخ كما 
ىذه المخطوطات  إفALBIRAM production (2017)  الخشب .  أوالسفمي في صندوؽ مف الجمد 

دارتومس شرؼ الحفاظ عمى ىذا التراث الثقافي غدا فأىؿوالوثائؽ التاريخية تعد ثروة ال يستياف بيا وقد كاف   وا 
 جيدة . إدارة
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 البيئة والتحكم في المناخ إدارة

 مف الحي إلى الشارع إلى المنزؿ بشكؿخطيط وتصميـ كؿ مستويات المدينة لقد تـ العناية وبشكؿ دقيؽ بت 
أف المدينة أخذت موقعيا  بؿ  بعيدا عف الواحة يكف موقع مدينة غدامس لـ. مختمؼ عف  معظـ مدف الواحات 

الرياح التي يعمؿ عمى أكثر حماية مف العواصؼ الرممية و داخؿ الواحة  وبيذه الطريقة  أصبحت  المدينة 
المساحات الخضراء مع  كما وفرت ىذه افأشجارEvans, M. (1980) نخمة. 30000 خمخمتيا أكثر مف 

المطموبة لمواجية حرارة وجفاؼ مناخ المدينة . لقد كانت لمبساتيف المحيطة بالمدينة التظميؿ الالـز والرطوبة 
الممرات الضيقة المنحنية  بمثابة أنفاؽ لمرياح القادمة التي تخترؽ المدينة أثناء انتقاليا في ممرات ضيقة إلى 

باإلضافة إلى موقعيا المتميز   Evans, M. (1980) مف سرعتيا وضررىا. أخرى أضيؽ منيا تضعفيا وتقمؿ
جاه المدينة  في اتجاه الجنوب الشرقي يضمف الحماية مف الرياح السائدة وأقصى قدر مف التيوية. إف فإف ات

 وجود مرتفع جنوب المدينة يوفر الحماية مف الرياح الجنوبية الرممية التي تمر فوؽ المدينة إلى الواحة.
لـ يكف لدى مباني  .طة القاسية لتقميؿ التعرض لمظروؼ البيئية المحي ( 2019 ) فوزي ,عقيؿ.حمزة,الخازمي

المدينة بما في ذلؾ المنازؿ أفنية داخمية  كما تـ تغطية الشوارع وافأزقة والممرات لتوفير الحماية مف الحرارة 
. بالنسبة لممنازؿ والمباني  والرياح والغبار والمطر وتـ االكتفاء بفتحات في سقؼ الممرات لإلضاءة والتيوية

وي عمى حد أدنى مف النوافذ الصغيرة نسبًيا. كما تـ البناء بشكؿ متالصؽ لتحقيؽ أقصى افأخرى فقد كانت تحت
وفر حماية فعالة ضد البيئة  قدر مف العزؿ واستخداـ المساحة مما يجعؿ الحي مبنى واحًدا كبيًرا بسطح واحد

دارتياالقاسية وبالتالي فقد تـ ضماف الظروؼ البيئ والتوجيو  وقعماالختيار الممتاز لممف خالؿ  ية والتحكـ بيا وا 
واإلبداع في تصميـ المبنى مع التالصؽ والتضاـ لممباني . لقد تـ تراص المباني بكثافة بيف نبع عيف  المناسب

الفرس و بساتيف الواحة لتقميؿ المشي وتقميص المسافة أثناء الرحمة بيف المدينة والواحة مع توفر المناظر 
 ( 2019 ) فوزي ,عقيؿ .حمزة,لخازميا الخالبة في نفس الوقت.

 إدارة المخمفات والصرف الصحي

ومنيا دورات  مادة الطيف أساسيااليمكف استخداـ الماء في مساكف المدينة القديمة نظرا لطبيعة مواد البناء التي 
مكاف قضاء الحاجة البشرية داخؿ  أوالخالء  أويطمؽ عمي بيت الراحة  في البيت الغدامسي (الكنيف. ) هالميا

مستراح  أوىي كممة عربية وردت في القواميس العربية عمى أنيا مرحاض  (الكنيف)المسكف الغدامسي القديـ و 
الدرج مابيف السقيفة ووسط البيت )تمانحت( وىي غرفة ال يوجد  أعمىوىي حجرة تقع غالبا في  بيت الخالء أو

  .دي إلي البئر السوداء مكاف تجمع الفضالت البشرية ) فضالت جافة(بيا شئ سوى فتحة في أرضيتيا تؤ 
يمكف مف خالليا تنظيفيا ونقؿ و في سقيفة البيت  أوالبئر السوداء غالبا ما تكوف ليا فتحة مف الشارع 

المطبخ  أف وباعتبارالمزارع واالستفادة منيا كسماد عضوي   إلى(  ةصمبة ) جاف ألواحالفضالت عمى شكؿ 
ما يكوف في الدور الثالث مف المنزؿ ويستخدـ فيو الحطب كوقود لمنار لذلؾ يستعمؿ الرماد وبقايا الحطب دائ

يمتص غاز النشادر وبالتالي يقمؿ مف  فأنوالمحروؽ المتبقي برميو في البئر السوداء بعد كؿ قضاء لمحاجة 
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ة تمتص الروائح والرطوبة مف الحماـ وفي ىذه الماد إفانبعاث الروائح الكريية و يقضي عمى البكتريا الضارة .
( يفرغونيا البقعةفكانوا بعد االستعماؿ وامتالء فتحة الحماـ والتي تسمى )  نفس الوقت ال تسبب ضرر لممبنى

الزقاؽ لممنازؿ التي ال  إلىتفتح في السقيفة ومنيا  أووينظفونيا مف فتحة مخصصة تكوف مطمة عمى المزارع 
معروفيف  بيذه المينة كؿ فترة وفترة ) يمكف مرتيف بالعاـ (  أشخاصنت تنظؼ بواسطة فكا  تطؿ عمى المزارع

غدامس قد ابتكروا طريقة لدورة مياه جافة تستخدـ فييا المياه بشكؿ محدود جدا مع استعماؿ  أىؿبذلؾ يكوف  و
يتـ استخداـ ىذه الفضالت االستخداـ ل إعادةفكرة  أدركواالرماد لمقضاء نيائيا عمى الرطوبة , وفي نفس الوقت 

تـ تزويد جميع منازؿ غدامس بالمراحيض. بسبب اآلثار المدمرة  (2020عقيؿ, فوزي)كسماد في الزراعة . 
تـ استخداـ المراحيض الجافة. توجد ىذه المراحيض  ( غدامسمادة البناء في منازؿ )بشدة لممياه عمى المبف 

تماًما حتى  منياتـ تفريغ ىذه المراحيض يبجوار غرفة المعيشة لسيولة الوصوؿ إلييا. تـ إغالؽ الحفرة التي 
تـ إضافة الرماد بشكؿ متكرر إلى التربة السوداء المتصاص أي رائحة كريية. ي و تحصر الروائح الكريية فييا

واستخداميا كسماد لمتربة.  (الشارع / الزقاؽ)تـ تفريغ ىذه الحفر االمتصاصية مف خالؿ فتحة في يعند المؿء 
تـ توفير المراحيض العامة داخؿ المدينة وكذلؾ عمى طوؿ طرؽ المرور  لذلؾكانت افأسمدة ذات قيمة كبيرة 

 في الواحة.

 إدارة الموارد المائية

ضوح عمى الحس مع البساتيف المحيطة بالمدينة مما يدؿ بو  (3 شكؿ )  كانت المدينة تقع حوؿ نبع عيف الفرس
قد تأكد ىذا المعنى مف خالؿ عمميات التسوية الواسعة التي تـ القياـ بيا لالمتقدـ لمتخطيط لمؤسسي المدينة. 

لجعؿ بعض افأراضي حوؿ النبع قابمة لمري بالجاذبية ونقؿ التربة الجيدة لتحؿ محؿ التربة المحمية غير 
كاف ىذا الدور  و ئيسًيا في تنمية المدينة وازدىارىا واستدامتيار دورا الصالحة لالستخدامات الزراعية. لعب الماء 

تـ توزيع المياه حتى تصؿ إلى شبكة مف خمس قنوات تمر لقد نتيجة مباشرة لنظاـ متطور إلدارة موارد المياه. 
النظافة , و عبر المدينة أو حوليا وتستخدـ بشكؿ تفضيمي في مواقع وأوقات محددة لمشرب يمييا الوضوء 

أخيرًا لري البساتيف. تـ توزيع مياه الري بيف المراتب وفؽ ممارسات زراعية سميمة تعتمد عمى متطمبات و 
ومف المثير لالىتماـ  أف التدفقات في القنوات  A. Abufayed.(2003)المحاصيؿ المائية ومناطؽ البساتيف. 

وثيؽ استخدامات مياه الري . تـ ت11: 72: 9: 3: 1بقيـ نسبية  3الخمس كانت متناسبة في مضاعفات 
والمبيعات والممكية وتحديثيا سنوًيا كجزء مف مسؤوليات نظاـ اإلدارة وكذلؾ التخصيصات اليومية وعمميات 
تشغيؿ وصيانة القناة. بفضؿ التربة الخصبة المنقولة إلى البساتيف مف خارج المدينة وافأسمدة الطبيعية المكونة 

عيا مف المنازؿ في المدينة وفضالت الحيوانات في المزارع حوؿ المدينة  مف الفضالت البشرية التي يتـ جم
 الفواكوكانت ىذه البساتيف منتجة تماًما لتزويدىا بما يتجاوز احتياجات المدينة مف الحبوب والخضروات و 

ـ تأميف إمدادات المياه المنزلية مف خالؿ تخصيص مواقع محددة لقد ت A. Abufayed.(2003) بأنواعيا.
ليذا الغرض باإلضافة إلى تخصيص أوقات محددة يتـ خالليا تقييد إمكانية الوصوؿ إلى القناة لتجميع مياه 
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الشرب. عالوة عمى ذلؾ تـ تمديد فروع القناة إلى عدد قميؿ مف المنازؿ لتوفير المياه المنزلية بشكؿ مستمر. 
اسًبا لالستحماـ عمى مدار العاـ كاف الماء ساخًنا بشكؿ طبيعي مما يجعمو من فقدنظًرا فأف الينبوع كاف ارتوازًيا 

لتوفير الطاقة. تتـ ممارسة االستخدامات المتعددة بحيث تكوف الكمية التي يتـ إحضارىا  اآخر  اتدبير ىذا عد وي
كاف لقد A. Abufayed.(2005) في الحفرة قميمة لمغاية. إلى المنزؿ والتي يتـ التخمص منيا خارج المنزؿ أو

ومع  ,نتيجة لذلؾ  تـ استخداـ المبف لبناء مباني المدينة وجدراف البساتيف ,ىطوؿ افأمطار نادًرا جًدا في غدامس
لمواجية العواصؼ المطيرة تـ تجفيؼ أسطح المباني في المزارع المجاورة أو في قنوات المياه داخؿ  وذلؾ 
في افأماكف التي لـ يكف ذلؾ ممكًنا فييا تـ توفير قنوات خاصة لتجميع مياه افأمطار. ضمنت  و ينةالمد

التصميمات المبتكرة نقؿ مياه افأمطار لمسافات طويمة إلى المناطؽ المنخفضة لمتخمص منيا. تنبو صيحات 
ة خالؿ ساعات الميؿ المتأخرة خاصة مف قبؿ النساء الواقفات عمى أسطح المنازؿ السكاف إلى العاصفة المطير 

 (2020عقيؿ, فوزي) عمى الفور لتصريؼ أسطح منازليـ يدوًيا. ييرعوفبحيث 

 
 (3 شكؿ ) 
 )غسوؼ(عيف الفرس

ALBIRAM production,(2017) 
 الزراعية اإلدارة

إف البساتيف الخصبة دائمة الخضرة مع عدد ال يحصى مف أشجار النخيؿ التي تقؼ بفخر ىي التي أكسبت 
المدينة اسميا التاريخي المستحؽ "جوىرة الصحراء". كما أف الحزاـ افأخضر المحيط بالمدينة جعميا صالحة 

زارعيف عمى حد سواء خاصة لمسكف. لقد وفرت مصدات رياح كبيرة ومرشح رممي ومالذ لممزارعيف وغير الم
قد وفر التبخر مف النباتات وافأشجار الرطوبة الالزمة بشدة لمواجية المناخ لخالؿ أياـ الصيؼ شديدة الحرارة. 

الجاؼ اإلضافي. عالوة عمى ذلؾ قدمت البساتيف مصدًرا مستداًما لمغذاء ومواد البناء التي كانت ضرورية 
 Alund, F. (1987) الستمرار الحياة وازدىار المدينة.
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 عين الفرس

وىي الشرياف الحيوي لممدينة , يخرج منيا  ( 4شكؿ ) تقع عيف الفرس ) غسوؼ ( في أعمى نقطة خارج السور
خمس سواقي , كؿ ساقية ليا اسـ واتجاه وىندسة معينة . الف الماء ىو سبب الحياة  فاف الناس قديما كانت 

مكانيةوب وقعت بسبب الماء دائمة البحث عنو  واغمب الصراعات والحر   ALBIRAM السيطرة عميو . وا 

production (2017)  في غدامس أيضا وبسبب وجود الماء نشأة بعض المشاكؿ بسبب العدالة في توزيعو
المزارع  إلىغدامس طريقة لتقسيـ المياه دوف حدوث مشاكؿ . تتوجو مياه العيف عند خروجيا  أىؿفابتكر 

مياه  Alund, F. (1987) انحدار طبيعي ويتـ توزيعيا وفؽ نظاـ مائي عممي دقيؽ جدا .المحيطة في عممية 
يتـ . عيف الفرس كانت ممموكة لبعض العائالت الغنية وتؤجر ىذه المياه لممحتاج إلى الماء في مزاد عمني 

لممكية ومؤجري ىذه التحكـ في المياه بواسطة العديد مف القنوات المكشوفة والمغطاة ويحتفظ السكاف بسجالت 
المياه صنعت مف جمد الغزاؿ ) لكؿ ساقية سجالتيا ( ويدوف في ىذه السجالت عدد المزارع عمى كؿ ساقية 

المزاد  ؿحصتو مف خال إنقاص أووتوالي توزيع المياه ليا وتوزع المياه حسب ما يممكو الشخص ويمكنو زيادة 
يـو في فصؿ الصيؼ ويمكف  13الدورة المائية كؿ  تأتيكو نياية كؿ سنة مائية . صالذي يعقد في ميداف تا

مف مياه )  أتعابيـالشتاء وكاف كؿ الموظفيف يتقاضوف  أثناءيـو  72دمج دورتيف مائيتيف لتكوف الدورة المائية 
 (2020)فوزي ,عقيؿ غسوؼ (.

 
 (4شكؿ )

 موقع عيف الفرس بالنسبة لممدينة والبساتيف

Humphreys, C. (1976). 

 القادوس ) الساعة المائية (

ومنو يتـ  افأرضالقادوس ىو مكاف يقع في وسط المدينة وفي ميدانيا الرئيسي يرتبط بعيف الفرس بقناة تحت 
( الموجود داخؿ ىذا المكاف لقياس المياه  اإلناء)  افأداةىو  أيضاالتحكـ في سرياف وتوزيع المياه , والقادوس 

المزارع وتمر عمى ميداف تاصكو ,  إلىففي ساقية تاصكو تخرج المياه مف عيف الفرس لتنطمؽ (  5 شكؿ ).
عمي , جامع با المساجد الصغيرة كزاوية  اسقـقبؿ ذلؾ تكوف قد مرت عمى جامع يونس فالجامع العتيؽ ثـ 

 ALBIRAM production (2017) تممي , زاوية انداعالت.
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 (5 شكؿ ) 

 كمكاف والقادوس اإلناء والقداسلقطات لمقادوس 

ALBIRAM production,(2017) 

,  أسفمونحاسي مثقوب مف منتصؼ  إناءمزرعة , وىو  ؿالماء لكالقادوس ىو ساعة مائية لحساب وقت مرور 
ويعبا رغ في نفس الساقية مف ذلؾ الثقب يعبا بالماء مف المجرى ويعمؽ في مكاف عالي نسبيا فوؽ الساقية ليف

ىناؾ شخص يجمس في المكاف يسمى القداس وىو  Azzuz, I. (2000) يفرغ لتتوالى العممية . أفبعد مباشرة 
 ALBIRAM مف يتولى عممية التعبئة كؿ مرة ويقـو بعقد عقدة لورقة سعؼ عمى جريدة مف سعؼ النخيؿ .

production (2017)  مرة   20القادوس يمال ويفرغ  أف أيدقائؽ ,  3كؿ قادوس ومف خالؿ الخبرة يفرغ في
 ( 6شكؿ ) Alund, F. (1987) في الساعة  ويتناوب عمى ىذا العمؿ مجموعة قداسيف ) ليال ونيارا (.
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 ( 6شكؿ ) 

 الحساب المائي بالقادوس

ALBIRAM production,(2017) 

 البناء ) المواد وطرق البناء و األيدي العاممة ( إدارة

محمية ماىرة تستعمؿ الطرؽ  بأيدييعتمد مجتمع غدامس عمى مواد محمية بالكامؿ , ويتـ تنفيذ المباني   
غدامس وطوروىا عمى مدى  قروف  . لقد كاف توفر المواد محميا وتوفر  أىاليالتقميدية في البناء التي يتقنيا 

فإف اختيار نمط معماري  ذلؾ إلى إضافةائيا. الحاسمة لمحفاظ عمى المدينة ودواـ بق افأسباباليد العاممة  مف 
و فريد مف نوعو رغـ بساطتو. الكتؿ الطينية ىي  جذابموحد و بنفس مواد البناء أنتج تخطيط و تصميـ رائع و 

ىذه المواد ليا خصائص عزؿ  (2020عقيؿ, فوزي)مصنوع مف نفس المادة. العنصر افأساسي لمبناء مع مالط 
مع الجدراف المتداخمة ذات السماكة الكافية التي تحد مف تغيرات درجات الحرارة داخؿ  ممتازة  جنبا إلى جنب
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 55 إلى 50 فدرجة مئوية عندما تكوف درجة الحرارة حوؿ المدينة  بي 25إلى  15المدينة  وتحافظ عمييا بيف 
واد العازلة والجبس  درجة مئوية . ويساىـ في ىذا االنخفاض الحراري افأسقؼ المشيدة مف عدة طبقات مف الم

 (2020عقيؿ, فوزي)ثـ عممية  تبييض افأسطح والواجيات بالجير العاكس لمضوء. 

 إدارة الحياة االجتماعية

إف "سياؽ الحياة" والحياة االجتماعية الداخمية والبعد الثقافي  وتأثيرات الديف واستراتيجية الدفاع ميمة بشكؿ 
لقد Azzuz, I. (2000) المناخ القاسي حيث تتولى القبيمة السيطرة.رئيسي في العائالت الشرقية , خاصة في 

يجب أف يتكيؼ التصميـ والبناء مع  و بني المجتمع مستوطنة لتمبية احتياجاتو االجتماعية واالقتصادية والثقافية
ومع مرور  المناخ باإلضافة إلى تمبية ىذه االحتياجات. يتبع نوع المساكف وتجميعيا افأنماط السموكية لمسكاف

الوقت تسبب تغييرات نمط الحياة تغييرات في أنماط السموؾ وىذا بدوره يستمـز تغييًرا في تصميـ المساكف 
وتخطيطيا وروابطيا مع المرافؽ الحضرية افأخرى. تتضح ىذه النقاط مف خالؿ اليندسة المعمارية لمدينة 

يقوؿ أف المؤسسات ىي عناصر التصميـ  يمكف لممرء أف (.2019)فوزي ,عقيؿ غدامس القديمة والجديدة.
عادة ما يكوف ىناؾ ىيكؿ  و وتتوسع وتكوف جزًءا مف الثقافةافأساسية لمبيئة ولكي تستمر المؤسسات وتنم

مجتمًعا فريًدا ويشكموف يكونوف السكاف المختمفيف في غدامس  أف فو كول تنظيمي )والمباني( طوره المجتمع 
كما كاف ىناؾ تطابؽ  ,كف أف يطمؽ عمييـ رواد منظمات اإلسكاف الحديثةويم مؤسسة إسكانية صغيرة الحجـ

نماط ذات الييكؿ التنظيمي االجتماعي البارز في توزيع المياه مف النبع. ال تزاؿ ىناؾ لألاجتماعي ومادي 
ساحات ساحة مفتوحة بيف المسجديف الرئيسييف لتعزيز التواصؿ االجتماعي والشوارع الرئيسية بيا مقاعد في ال

تخصيصات افأراضي والسندات بالممكية المشتركة سمحت  (. 2019)فوزي ,عقيؿ لمتواصؿ االجتماعي والراحة.
في ىذا إضافية الجيراف فوؽ الشارع عف طريؽ بناء غرفة  عندالمجتمعية بالبناء عمى الشوارع وتوسيع المسكف 

 مياه.الإلى الزراعة وتوزيع أيضا المسكف. امتدت مبادئ المساواة ىذه 

 التجارة  إدارة

عممت مدينة غدامس كمركز تجاري لمقوافؿ التي تربط البحر افأبيض المتوسط  تاريخيا الطويؿ عمى مر
وىي معروفة لدى الفينيقييف والروماف. تـ توسيع ىذا الدور بشكؿ ممحوظ مع انتشار وصعود  بافأسواؽ افأفريقية

اإلسالـ في شماؿ أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى حيث أصبحت المدينة أيًضا مركًزا لمتنوير وطريًقا لحج 
التي وفرت المواد الغذائية المؤمنيف مف المغرب العربي وفي الوقت نفسو تعزز ازدىار المدينة مف خالؿ الزراعة 

االقتصادي لممدينة بشكؿ ممحوظ مع انخفاض تجارة القوافؿ  االزدىارلكؿ مف السكاف والقوافؿ العابرة. تراجع 
 ,Azzuz منذ بداية القرف العشريف وتدىورت تماًما خالؿ االحتالؿ اإليطالي والفرنسي مع ىجرة ممحوظة شمااًل.

I. (2000) 
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 الصحراء مناسبة لهم ؟كيف جعل الغدامسيون 

المتجوؿ في طرقات المدينة يالحظ و  غدامس يحبوف التجوؿ في طرقاتيا المحمية بعيدا عف حرارة الشمس أىؿ
والتيوية وىي  لإلضاءةمتر (   15 - 10) معينةعمى مسافات  ةوالموزعالممرات  أسقؼالموجودة في الفتحات 

محمو  ويحؿليخرج منيا  الفتحةلخفتو فيجد  فأعمىفاليواء الساخف يصعد , لتحريؾ ودوراف اليواء  أيضا كفامأ
تخطيط وىندسة المدينة قسميا  .  إضاءةالمظممة لتعطي ليا  افأماكفىذه الفتحات توضع في  أفىواء بارد كما 

 و ميداف عيف الفرس و ميداف  ) توفرضا لمحمتيف كبيرتيف مع وجود ساحات عامة مثؿ:  ميداف القادوس )
تمقدولت  ) صكو( واأمي انتعدويف )ت و صكو(ا)ت و أندوعالد)  تيمواف. ومجموعة مياديف مثؿ:  أنجورا )درار 

إندو خميؼ  -ميداف غزر   ,(ميداف جرساف )جرساف( ) ,  (إندو توميف )مازيغ -ميداف التوتة  و  ()درار
ميداف الظيرة  ) , (ميداف الرحبة )تونيف  , يؿ(بم أوالدميداف عوف اهلل )) ,(ميداف تنقزيف )تنقزيف ) ,  ()تفرفرة

 أيضاوتقاـ في ىذه  المياديف المناسبات االجتماعية وافأفراح كؿ حسب قبيمتو ومكاف سكنو. ىناؾ  )  )الطوارؽ
القبائؿ  إلىطرؽ رئيسية وزعت بدقة ليمر بيا اليواء وبتعرجاتيا فيصطدـ بالجدراف لتخفيؼ سرعتو و نسبت 

شارع  شارع تنقزيف  و و شارع مازيغ  صكو  و شارع درار  واالمكونة لمنسيج االجتماعي لممدينة وىي شارع ت
مف الحرارة والطقس  ـيأنفسغدامس عرفوا جيدا كيؼ يحموف  أىؿبميؿ .  أوالدشارع جرساف  وشارع  تفرفرة  و

تضييؽ الشوارع لمتقميؿ مف  أيضانفؽ ( كما تـ  في كأنؾفالمدينة تعتبر اكبر مدينة مسقوفة في العالـ ) 
بعض الممارسات المعمارية  أيضااؾ نى(. 2019)فوزي ,عقيؿالتعرض لمشمس وتوفير الظؿ الالـز . 

 215استخدمت لتخفيؼ اليواء الساخف القادـ مف الخارج  . لقد وضعت الكتمة المعمارية في وسط رقعة اؿ
التي  لمجذوع أيضاأنيا مصدر لمغذاء فيي مصدر  إلىنخيؿ إضافة ال فأشجارىكتار مف مزارع النخيؿ , 
وجودىا حوؿ المدينة لتعمؿ  يليا ى افأكبرلكف الميمة   وافأثاثوالبناء  افأبوابتستعمؿ لمتسقيؼ وصناعة 

 أيضاالقادمة مف الصحراء وىي توفر  وافأتربةكدرع ومصد لمرياح والغبار لتحمي المدينة مف الرياح والغبار 
 وأغصافظالؿ لممزارع وىو ما يساىـ في تبريد محيط المدينة . أىؿ غدامس بنوا مدينتيـ مف الطيف والحجارة ال

غدامس  أىؿمتراصة مغمقة تمثؿ شكال فنيا رائعا . بكؿ اختصار لقد استطاع  مدينةليصنعوا  وجذوعياالنخيؿ 
 تاميف تكييؼ مجاني لكؿ السكاف وجعموا مف ىذه القطعة مف الصحراء مكانا مريحا يطيب العيش فيو .

Azzuz, I. (2000) 

 االستنتاجات
في  فريداحسف إدارة الموارد والمرافؽ في مدينة غدامس القديمة جعميا مثاال لممدف المستدامة عالميا ونموذجا  إف

الغدامسي فغال في كيفية تخطيط فراغات المدينة  أبدعوالمجتمعات المستدامة لقد  العمارة والتخطيط العمراني
 أفسكاف المدينة عرفوا وابتكروا طرقا لإلدارة الحكيمة لمموارد و المرافؽ والمواد قبؿ  أف اوتصميـ المباني  كم

إف الشكؿ العاـ لمدينة  يعرؼ العالـ ىذه العمـو  ولقد كاف ليا أثرىا في استدامة ىذا المجتمع الصحراوي .
غدامس ىو مثاؿ حي عمى كيفية تفاعؿ الفراغات الحضرية و السكاف بشكؿ منسجـ إلنتاج ثقافة عالية ومجتمع 
متماسؾ منظـ وتنمية مستدامة تشمؿ كؿ نواحي الحياة و المجتمع بالمدينة. إف التكامؿ بيف العمارة والعمراف 
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بو واف الدروس المستفادة قد تساعدنا الستمياـ  يذيحتة يعتبر مثال والناس والبيئة  في مدينة غدامس القديم
ضماف االستدامة مف خالؿ االعتماد  إفافأفكار وتطويرىا لتناسبنا اليـو في بيئاتنا لتطوير بيئة مستدامة . 

يسمكو  أفجب الذي ي واآلمفالكامؿ عمى المواد والميارات المحمية واإلدارة السميمة لمبيئة يعتبر الطريؽ السميـ 
ؿ ممارسة ة مفيـو االستدامة وطبقوه مف خالمجتمعنا اليـو  فقد وصؿ الغدامسيوف مف مئات السنيف لمعرف

دارتيااستصالح الموارد  عادة االستخداـ والحفظ في جميع المجاالت بما في ذلؾ  إدارة وا  عادة التدوير وا  جيدة وا 
 البناء والمياه والصرؼ الصحي والزراعة.

  التوصيات
بإتباع الخطوات التي تحقؽ االستدامة دوف اإلخالؿ بافأنظمة الطبيعية و االيكولوجية  مع يوصي البحث 

االستفادة مف الخبرة المكتسبة مف عمارة غدامس المستدامة ودمجيا مع المعايير واالحتياجات الحالية وتطويرىا 
 مف التوصيات تتمثؿ في التالي:لتتناسب مع احتياجات الوقت الحالي.لقد توصمت الدراسة لمجموعة 

  لممحافظة عمى الخصوصية لمناطؽ السكف وتوفير بيئة مريحة تطوير النسيج العضوي المتضاـ
 لمسكاف بالحماية مف البيئة .

 . التكيؼ مع البيئة واستعماؿ مواد بناء محمية والعمؿ عمى تطويرىا وزيادة فعاليتيا 
 ؿ المناور وفتحات التيوية والتغطيات .االستفادة مف عناصر المباني التقميدية مث 
  االستفادة مف مكونات البيئة لمحصوؿ عمى الطاقة النظيفة الالزمة , وتحقيؽ تفاعؿ متوازف مع

 الموارد الطبيعية المتاحة .
 . تطوير مبدأ التوجو لمداخؿ 
 . االىتماـ بمواد غالؼ المبنى وتطوير مواد محمية تتماشى مع البيئة المحمية 
 ـ بإعادة استخداـ وتصنيع مواد البناء .االىتما 
 . تطويع النسيج العمراني لدعـ عنصر افأماف الحضري لمفراغات الحضرية 
  استحداث وتطوير عمراف يدعـ العالقات االجتماعية بالتركيز عمى الممرات وأماكف الجموس والمقاء

 وتوفير بيئة غنية بعنصري الماء و الخضرة وحسف توزيعيا وتصميميا.
 . تشجيع وتدريب وتطوير العنصر المحمي سواء أكاف في التخطيط والتصميـ أو التنفيذ 
 .االعتماد عمى الفكر التخطيطي والتصميمي المحمي  الذي يعرؼ بيئتو خير معرفة 
 .صياغة التشريعات التي تيتـ بالتنمية المستدامة في مجاؿ العمراف وتنظيميا 
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