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ًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َكَذِلَك َبَعْثَناُهْم ِلَيَتَساَءُلوا َبْيَنُهْم َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم َكْم َلِبْثُتْم َقاُلوا َلِبْثَنا َيوْ )
َكى دِ َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَما َلِبْثُتْم َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلمَ  ُُْر َأيَُّها َأْْ يَنِة َفْلَيْن
ٍق ِمْنُه َوْلَيَتَلطهْف َوََل ُيْشِعَرنه ِبُكْم َأَحًدا )  ((19َطَعاًما َفْلَيْأِتُكْم ِبِرْْ
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 إلى والدّي الذين أنارا دروب حياتي

 وسهرا على تربيتي ورعايتي منذ صغري 

 ونور عبد هللا ورنيم أبنائيو  زوجتي إلى

 األعزاء إلى قلبي خواتيأإلى إخوتي و 

 طريق العلم والتعلمإلى أساتذتي الكرام الذين أخذوا بيدي إلى 

 األوفياء إلى زمالئي وأصدقائي

 إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث

 أهدي هذا البحث المتواضع

 

 الباحث

  



 د
 

 شكر وتقدير

 

ا قدمه لي من لم الفرا كامل الدكتور مصطفىأتوجه بالشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل 
 إلىالجزيل  وأتقدم بالشكر وبذله الجهد واقتطاع الكثير من وقته لمتابعة البحث، ،نصح وتوجيه

لجنة المناقشة والحكم كل من أ.د. أسامة بدوي وأ.د. محمد الكحلوت لما قدماه من توجيهات 
د. أ.د. فريد القيق و  ومالحظات هامة لرفعة ورقي هذا البحث، وكما أتقدم بالعرفان والشكر إلى

لىنهاد المغن لى األستاذ الفاضل سليم عرفات المبيض، وا   انكل زميل وصديق ساندني وك ي وا 
كل من قدم لي عونًا أو أمدني أتقدم بخالص الشكر إلى و  هذا البحث،إلتمام  وداعم خير مساند

 وأسأل هللا عز وجل أن يكون هذا البحث ،بالمعلومات والمخططات الالزمة إلتمام هذا البحث
، وأن يكون في ميزان حسناتي في يوم ال ينفع مال وال بنون إال والمسلمين اإلسالملرفعة وخدمة 

 من أتى هللا بقلب سليم.
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 إقرار

 

يقـر الباحث بالتزامه باألمانة العلمية وعدم النقل واالستنساخ من األبحاث والرسائل التي 
والواردة في هذه الرسالة موضحة تناولت هذا الموضوع، وأن االقتباسات المسموح بها علميًا 

 .المصادر والمراجع في مواضيعها

 

 الباحث

 

  



 و
 

 ملخص البحث
بــالنواحي العمرانيــة والمعماريــة،  اختالفــا وتنوعــا ســلبيايشــهد واقــع العمــارة فــي قطــاع غــزة 

، لذا فمن جانب اهتمـام الباحـث بمدينتـه وقريتـه ياتخطيط اوال أسلوب امعماري اطابع هال يشملحيث 
زة، فوجـد أن هنـاك نقصـا فـي توجـه إلـى دراسـة مـا كتـب حـول التخطـيا والعمـارة فـي قطـاع غـ فقد

وممــا وتغلــب عليهــا الحداثــة الغيــر واضــحة المعــالم، قــائم علــى التقليــد  ، حيــث ظهــر تنــوعالبحــوث
وعليه اهتم الباحث أن يكون محـور بحثـه هـو المعـايير التخطيطيـة تقدم تظهر أهمية هذا البحث، 

ســيتم حيــث دراســة األســلوبين فــي التخطــيا التقليــدي والحــديث ، و ين األصــالة والمعاصــرةللمدينــة بــ
عمل دراسة مقارنـة بينهمـا لمعرفـة اإليجابيـات والسـلبيات فـي كـل تخطـيا والخـرو  بمجموعـة مـن 

 النتائج والتوصيات.

 نالتركيز على قطاع غزة كحالة دراسية وأخذ نموذجي سيتناول الباحث بالدراسة والتحليل
تدأ ، ولتحقيق ذلك فقد تم تقسيم البحث إلى ستة فصول وابدينة الزهراءوهما البلدة القديمة بغزة وم

تحقيق لخاتمة بالنتائج والتوصيات، ولكانت ابتحديد المشكلة البحثية وأهداف ومنهجية البحث، و 
ج التاريخي اتبع المنه وكذلكاتبع الباحث منهج علمي قائم على الدراسة النظرية والعملية،  ما سبق

 .ثلوصفي لوصف الحاالت الالزمة للبحللوصول إلى تطور المدن تاريخيا، وكذلك اتباع المنهج ا

 لتي توصل إليها الباحث ما يلي:ومن أهم النتائج ا 

 .واستعماالت األراضي للبلدة حدث فيها تغيير خالل مائة العام األخيرة النسيج العمراني -
 .ريخية االستعمال الديني واضح فيها وذلك بوجود المسجد الجامع العمري مركز مدينة غزة التا -

داريا.  الكبير الذي كان ال يمثل فقا محور العبادة بل يعتبر مركزا سياسيا وحضاريا وثقافيا وا 

 .لنافذاالنسيج العمراني الحديث لمدينة الزهراء والذي يتكون من النظام الشبكي المتعامد  -
 وبها نقص بالمباني العامة.النسيج العمراني بها عبارة عن مبان ذات وحدات منفصلة،  -
 ة.دراسة وال تراعي القيم الجمالي رغم أنها مدينة جديدة إال أن المحاور البصرية بها بحاجة إلى -

ما يلي:وكذلك من أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث   

 من غير تأخير. على موروثها عادة تأهيل للمحافظةالبلدة بحاجة إلى إ  -
 التخطيا التقليدي األصيل فهو أفضل ما يحقق االستدامة التي ينادي بها العالم اليوم. -
ع كفكرة قابلة للتطوير بما يتناسب م الجديدة في المدن االستفادة من التخطيا التقليدي -

 .وخصوصا التطور النوعي في وسائل النقل المختلفة احتياجات العصر
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Abstract 

Architecture in the Gaza Strip has been recently marked with more negative 
diversification and inconsistency in the architectural and urban aspects. It can neither 
be characterized as having one specific architectural design nor a single urban planning 
pattern, thus the researcher, driven by his passion and keenness to explore his city and 
village, chose to examine the previous literature about the planning and architecture in 
the Gaza Strip. Consequently, he found out that there was lack of research, and the 
findings showed that there was a tendency for imitation and modernity that had no 
clear-cut pattern. The research proves its significance in light of the foregoing findings, 
hence the researcher was keen to focus on the city planning standards as opposed to 
originality and modernity, and examine the two methods used for conventional and 
modern planning. Both methods will be examined in a comparative study to identify 
the advantages and disadvantages of each planning method and come up with a set of 
findings and recommendations. 
The research shall also examine and analyze the architecture in the Gaza Strip, which 
is the study area, and focus on two models: the old city in Gaza and Al Zahraa city. In 
order to achieve such goal, the research was divided into six chapters, and was set 
about by defining the research problem, goals and methodology, followed by the 
findings and recommendations.  In doing so, the researcher used a scientific method 
which is based on a theoretical and practical framework. He also used the historical 
method to track the historical development of urban centers and cities, as well as the 
descriptive method to describe the cases which need further examination. 
The most significant findings of the research were as follows: 
- There have been changes in the urban fabric and utilization of lands over the last 
hundred years. 
- There was a tendency to allocate the center of the ancient Gaza city for the 
construction of religious sanctuaries such as the Great Omari Mosque which was not 
only considered a key religious attraction but also a political, civilized, cultural and 
administrative landscape. 
- The contemporary urban fabric of Al Zahraa city is composed of the grid system 
pattern. 
- The urban fabric is made up of buildings with separate units, however it lacks public 
buildings. 
- Although the city has been recently established, its optical axis needs to be further 
examined. The city lacks aesthetic features as well. 
The most essential recommendations were as follows: 
- The old city needs to be rehabilitated in order to preserve its ancient heritage without 
any further delay. 
- The original conventional planning is better and provides more sustainability which 
is viewed as a key demand of the world today. 
- There is a need to maximize the benefits of conventional planning in the new cities 
which can be further developed to effectively meet the modern standards and 
demands. Special attention should be given to initiating qualitative developments in 
the different means of transportation. 
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 156 (الحركة محاور) الشوارع تخطيط تقييم الثاني المحور 2,5
 156 غزة بمدينة القديمة البلدة 1,2,5
 165 الزهراء مدينة 2,2,5
 170 الزهراء ومدينة بغزة القديمة البلدة في الشوارع تخطيا بين مقارنة 3,2,5

 173 الخارجية الَراغات تصميم تقييم الثالث المحور 3,5
 173 غزة بمدينة القديمة البلدة 1,3,5
 179 الزهراء مدينة 2,3,5
 187 الزهراء ومدينة بغزة القديمة البلدة في الخارجية الفراغات تصميم بين مقارنة 3,3,5

ْة القديمة البلدة بين المقارنة 4,5 ْهراء ومدينة بغ  189 عام بشكل ال
 192 الخًلصة 5,5
 193 الَصل السادس النتائج والتوصيات -6

 194 تمهيد
 194 النتائج 1,6
 196 التوصيات 2,6
 197 المستقبلي البحث مجاَلت 3,6

 198 المراجع
 203 الملحق األول: االستبيان.

 223 للمدن التخطيطية النظريات: الثاني الملحق
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 فهرس الجداول
مسافة السير والوقت الالزم بالسيارة المرغوب  ،يبين معدالت المسافة والزمن (1-3جدول رقم )

 للذهاب إلى خدمات المدينة
92 

 128   الداللة مستوى  قيمةل االختبارنتائج  (1-5جدول رقم )
 ألراضيا استعماالت لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (2-5) رقم جدول

 بغزة القديمة البلدة في
130 

 142 النفوذ توسعة بعد الزهراء مدينة في األراضي استعماالت (3-5) رقم جدول
 ألراضيا استعماالت لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (4-5) رقم جدول

 الزهراء مدينة في
145 

 154 راءالزه ومدينة بغزة القديمة البلدة بين األراضي استعماالت مقارنة يوضح (5-5) رقم جدول
 155 األراضي استعماالت لمستوى  االستبيان من المقارنة فقرات يوضح (6-5) رقم جدول
 مدينة يف الشوارع تخطيا لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا (7-5) رقم جدول

 القديمة البلدة
157 

 في لشوارعا تخطيا لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (8-5) رقم جدول
 الزهراء مدينة

167 

 170 الزهراء ومدينة بغزة القديمة البلدة بين الشوارع تخطيا مقارنة (9-5) رقم جدول
 ومدينة زةبغ القديمة البلدة بين الشوارع لتخطيا والعيوب المزايا مقارنة يوضح (10-5) رقم جدول

 الزهراء
171 

 القديمة بلدةال بين الشوارع تخطيا لمستوى  االستبيان من المقارنة فقرات يوضح (11-5) رقم جدول
 الزهراء ومدينة

172 

 لفراغاتا تصميم لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (12-5) رقم جدول
 القديمة البلدة مدينة في الخارجية

175 

 لفراغاتا تصميم لمستوى  والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (13-5) رقم جدول
 الزهراء مدينة في الخارجية

182 

 187 الزهراء ومدينة بغزة القديمة البلدة بين الخارجية الفراغات مقارنة (14-5) رقم جدول
 بين ةالخارجي الفراغات تصميم لمستوى  االستبيان من المقارنة فقرات يوضح (15-5) رقم جدول

 الزهراء ومدينة القديمة البلدة
188 

 189 الزهراء ومدينة بغزة القديمة البلدة بين مقارنة يوضح (16-5) رقم جدول
 190 الدراسة لمجاالت والرتب المئوية والنسبة واالنحراف المتوسا يوضح (17-5) رقم جدول
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 مخططات التوضيحيةفهرس ال
 112 تعداد السكان لمدينة غزة في ظل الدولة العثمانية (1-4) رقم مخطا

 117 تعداد السكان لمدينة غزة في فترة االنتداب البريطاني (2-4مخطا رقم )
 121 السكان لمدينة غزة من فترة اإلدارة المصرية وحتى حديثاتعداد  (3-4مخطا رقم )

 155 الزهراء ومدينة القديمة البلدة بين األراضي استعماالت لمستوى  مقارنة (1-5) رقم مخطا
 172 الزهراء ومدينة القديمة البلدة بين الشوارع تخطيا لمستوى  مقارنة (2-5) رقم مخطا
 188 الخارجية الفراغات تصميم لمستوى  مقارنة (3-5) رقم مخطا
 191 الزهراء ومدينة القديمة البلدة بين الدراسة لمجاالت مقارنة (4-5) رقم مخطا

 

 فهرس األشكال
 16 التخطيا مستويات يوضح (1-1) رقم شكل
 17 التخطيا أبعاد يوضح (2-1) رقم شكل
 23 المدن تخطيا أهداف يوضح (3-1) رقم شكل
 25 اإلسالم في المدينة يوضح (4-1) رقم شكل
 33 بابل مدينة مخطا (1-2) رقم شكل
 34 منف مدينة يوضح (2-2) رقم شكل
 35 للعاملين سكنية مدينة كاهون  مدينة يوضح (3-2) رقم شكل
 36 والروماني اليوناني العهد في اإلسكندرية مدينة مخطا يوضح (4-2) رقم شكل

 37 اإلغريقيةيوضح مخطا مدينة بريين  (5-2شكل رقم )
 38 يوضح مخطا مدينة تيمجاد الرومانية بشمال أفريقيا (6-2شكل رقم )

 39 روما مدينة مخطا يوضح (7-2) رقم شكل
 41 اإلسالمية المدن عمارة فقه يوضح (8-2) رقم شكل
 49 المنصور الخليفة أنشأها التي بغداد مدينة (9-2) رقم شكل

 53 الهيكلي للمدينة اإلسالميةيوضح التوزيع  (10-2شكل رقم )
 54 الداخلية واألفنية الممرات توضح (11-2)رقم  شكل
 56 الخاص إلى العام من الشوارع تدر  توضح (12-2) رقم شكل
 57 توضح األزقة واألفنية بالتجمع السكني (13-2) رقم شكل
 58 ي المتضام في المدينة اإلسالميةالنسيج العمران (14-2) رقم شكل

 59 التدر  الهرمي للفراغات من العام إلى الخاص وترابطها العضوي  (15-2شكل رقم )
 61 ح موقع المسجد الجامع وقصر الحكميوض (16-2)رقم شكل 



 س
 

 65 تطور مدينة تورنيوم على عدة قرون  (1-3شكل رقم )
 66 يوضح نماذ  شوارع لبعض مدن العصور الوسطى (2-3شكل رقم )
 67 مخطا مدينة ميالنو التخطيا القطري مع الحلقي (3-3شكل رقم )
 67 تخطيا عمليات تحصين المدن امتزا  التخطيا المركزي واإلشعاعي والعنكبوتي (4-3شكل رقم )
 68 م1850مدينة فيينا قبل وبعد عام  يوضح مخطا (5-3شكل رقم )
 69 م1849مدينة باكنجهام عام  (6-3)شكل رقم 
 Radial Pattern 69النموذ  اإلشعاعي  (7-3شكل رقم )
 70 يوضح المدن النجمية (8-3شكل رقم )
 70 يوضح النماذ  للمدن الشبكية (9-3شكل رقم )
 70 مدينة اإلسكندرية كمدينة خطية (10-3شكل رقم )
 71 يوضح مدن حلقية (11-3شكل رقم )
 71 يوضح المدن التوابع (12-3شكل رقم )
 72 يوضح المدينة الشريطية كما تصورها ماتا (13-3شكل رقم )
 73 استعماالت األراضي لهوارد (14-3شكل رقم )
 74 المدينة الزراعية لرايت (15-3شكل رقم )
 75 مدينة الغد للكوربوزييه (16-3شكل رقم )
 76 وحدة حضرية مكونة من ثالث مجاورات سكنية (17-3شكل رقم )
 77 المجاورة السكنية لبيري يوضح فكرة  (18-3شكل رقم )
 78 يوضح نموذ  المدن التابعة (19-3شكل رقم )
 80 يوضح نظريات توزيع استعماالت األرض (20-3)شكل رقم 
 82 يوضح الشكل المربع لمدينة دنفر األمريكية (21-3)شكل رقم 
 83 يوضح الشكل المدينة المستطيلة (22-3شكل رقم )
 83 المدينة الدائرية يوضح الشكل (23-3شكل رقم )
 84 يوضح الشكل المدن التابعة الدائرية (24-3شكل رقم )
 84 يوضح الشكل المدينة المروحية الدائرية (25-3شكل رقم )
 85 يوضح الشكل المدينة اإلصبعية (26-3شكل رقم )
 85 يوضح الشكل المدينة الشعاعية (27-3شكل رقم )
 86 المدينة المنتشرةيوضح الشكل  (28-3شكل رقم )
 86 مدينة الشبكية ذات المركز الواحدال (29-3شكل رقم )
 87 يوضح الشكل المدينة الشبكية ذات المراكز المتعددة (30-3شكل رقم )
 87 المدينة الشريطية ذات أحادي المحور (31-3شكل رقم )
 87 يوضح الشكل المدينة الشريطية ذات ثنائية المحور (32-3شكل رقم )
 88 فكرة المدينة الشريطية ومدينة القلب وربطهما معا (33-3شكل رقم )
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 96 توضح موقع مدينة غزة جنوب فلسطين (1-4شكل رقم )
 100 موقع وموضع مدينة غزة وتل العجول (2-4شكل رقم )
 100 غزة في العصر اإلغريقي (3-4شكل رقم )
 101 مأدباخريطة غزة على أرضية فسيفساء  (4-4شكل رقم )
 102 غزة في العصر الروماني (5-4شكل رقم )
 103 أماكن بوابات سور غزة القديمة وتعرف بالمدينة التلية )وهي المرحلة األولى( (6-4شكل رقم )
 104 حدود البلدة القديمة وتشمل خار  السور )وهي المرحلة الثانية( (7-4شكل رقم )
 107 غزة في العصر المملوكي (8-4)شكل رقم 
 109 حدود البلدة القديمة وتوضح األحياء األربعة (9-4)شكل رقم 
 110 م1841عام  (Aldrich)خريطة مدينة غزة ألدريك  (10-4شكل رقم )
 110 م1887في العام  (Gatt)مدينة غزة لجات  خريطة (11-4شكل رقم )

 113 م1918عام  غزة لمدينة تصوير جوي  (12-4رقم ) شكل
 114 التقسيم اإلداري لمدينة غزة في عصور مختلفة (13-4)شكل رقم 
 116 غزة في فترة االنتداب البريطاني (14-4شكل رقم )

 117 م1945عام  غزة لمدينة تصوير جوي  (15-4رقم ) شكل
 118 م(1948-1917التقسيم اإلداري لمدينة غزة في عهد االنتداب البريطاني ) (16-4شكل رقم )
 119 غزة في فترة اإلدارة المصرية (17-4شكل رقم )

 119 م فترة اإلدارة المصرية1956مدينة غزة عام  (18-4)رقم  شكل
 120 غزة في فترة االحتالل اإلسرائيلي (19-4شكل رقم )

 121 م1993عام  غزة لمدينة تصوير جوي  (20-4)رقم  شكل
 122 توضح موقع مدينة الزهراء جنوب فلسطين (21-4شكل رقم )
 123 المخطا الهيكلي لمدينة الزهراء )المرحلة األولى( (22-4شكل رقم )
 124 2007مخطا مدينة الزهراء بعد توسعة النفوذ، عام  (23-4شكل رقم )

 127 مخطا لقطاع غزة وموضحا عليه البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء (1-5) رقم شكل
 129 العامة في البلدة القديمة بغزةمخطا أماكن المرافق والخدمات  (2-5شكل رقم )
 133 مخطا االستعمال السكني للبلدة القديمة بغزة، (3-5)شكل رقم 
 134 مخطا يوضح منطقة عينة دراسة بجوار الجامع العمري في البلدة القديمة بغزة (4-5)شكل رقم 
 134 بغزةيوضح ارتفاعات المباني لعينة الدراسة في البلدة القديمة  (5-5)شكل رقم 
 135 مخطا االستعمال الديني للبلدة القديمة بغزة ويوضح مسافة السير لكل مسجد (6-5)شكل رقم 
 137 االستعمال التعليمي للبلدة القديمة بغزة ويوضح مسافة السير (7-5)شكل رقم 
 138 مخطا االستعمال التجاري للبلدة القديمة بغزة (8-5)شكل رقم 
 139 االستعمال الصحي للبلدة القديمة بغزةمخطا  (9-5شكل رقم )



 ف
 

 140 مخطا االستعمال الرياضي للبلدة القديمة بغزة (10-5شكل رقم )
 141 يوضح توسعة النفوذ لمدينة الزهراء وموقع الدراسة (11-5شكل رقم )
 142 يوضح أماكن المرافق والخدمات العامة في مدينة الزهراء (12-5شكل رقم )
 143 استعماالت األراضي في مدينة الزهراء (13-5شكل رقم )
 144 يوضح تركيب هيكل استعماالت أرض المدينة في مدينة الزهراء (14-5شكل رقم )
 148 مخطا االستعمال السكني لمدينة الزهراء (15-5شكل رقم )
 149 مخطا االستعمال الديني لمدينة الزهراء (16-5شكل رقم )
 150 االستعمال التعليمي لمدينة الزهراء ويوضح مسافة السيرمخطا  (17-5شكل رقم )
 151 مخطا االستعمال التجاري لمدينة الزهراء (18-5شكل رقم )
 152 مخطا االستعمال الصحي لمدينة الزهراء (19-5شكل رقم )
 153 مخطا االستعمال الرياضي لمدينة الزهراء (20-5شكل رقم )
 156 الشوارع للبلدة القديمة بغزةمخطا تخطيا  (21-5شكل رقم )
 160 يوضح المدخل المنكسر في البلدة القديمة بغزة (22-5شكل رقم )
 160 يوضح مفترق مسجد كاتب والية في البلدة القديمة بغزة (23-5شكل رقم )
 161 يوضح نماذ  لمفترقات من البلدة القديمة بغزة (24-5شكل رقم )
 161 الدراسة في البلدة القديمة بغزة عينةيوضح محور  (25-5شكل رقم )
 162 يوضح مواضع الدراسة على المحور في البلدة القديمة بغزة (26-5شكل رقم )
 162 الشوارع الغير نافذة، واستخدام البوابات في البلدة القديمة بغزة (27-5شكل رقم )
 163 كساب في البلدة القديمة بغزةالشوارع الضيقة، والممرات المسقوفة في سباط  (28-5شكل رقم )
 163 يوضح الممر المسقوف في سباط العلمي في البلدة القديمة بغزة (29-5شكل رقم )
 164 الشوارع الملتوية والمنحنية، والساحات الصغيرة الداخلية في البلدة القديمة بغزة (30-5شكل رقم )
 164 ة القديمةالداخلية في البلد والساحات الصغيرةيوضح الشوارع الملتوية والمنحنية،  (31-5شكل رقم )
 165 الشوارع المتعرجة، واألزقة غير نافذة في البلدة القديمة بغزة (32-5شكل رقم )
 166 يوضح تخطيا الشوارع المتعامدة لمدينة الزهراء (33-5شكل رقم )
 167 قاطعات الشوارع في مدينة الزهراءيوضح الشوارع وت (34-5شكل رقم )
 175 مخطا يوضح االنتقال التدريجي للفراغات الخارجية بمنطقة عينة دراسة (35-5شكل رقم )
 178 مخطا يوضح مواقف السيارات في البلدة القديمة بغزة (36-5شكل رقم )
 179 مخطا يوضح المساحات الخضراء العامة في البلدة القديمة بغزة (37-5شكل رقم )
 180 السماء لمدينة الزهراء يوضح خا (38-5شكل رقم )
 180 يوضح المباني والحيز الفراغي في مدينة الزهراء (39-5شكل رقم )
 185 مخطا يوضح المساحات الخضراء في مدينة الزهراء (40-5شكل رقم )
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 فهرس الصور
 111 القيساريةالجامع العمري الكبير وسوق  ويظهر 1862منظر عام لمدينة غزة سنة  (1-4)صورة رقم 
 111 الجامع العمري الكبير نهاية القرن التاسع عشر ويظهر في منظر عام لمدينة غزة (2-4)صورة رقم 
ويظهر المسجد العمري ومأذنته بعد  لمدينة غزة،االحتالل البريطاني  تدمير (3-4)صورة رقم 

 تدميره وشارع عمر المختار الذي تم شقه حديثا خالل تلك الفترة
112 

 114 خطة سكة الحديد الذي بني بمدينة غزة (4-4) رقم صورة
 116 غزة في فترة االنتداب البريطاني، ويظهر شارع عمر المختار والمسجد العمري  (5-4)صورة رقم 
 118 م ويظهر الجامع العمري وخان الزيت 1948 قبل عامغزة  (6-4)صورة رقم 
 120 المختار وخان الزيت قبل هدمه ويظهر شارع عمر البلدة القديمة بغزة (7-4)صورة رقم 
 130 الساحة بجوار الجامع العمري الكبير قديما (1-5)صورة رقم 
 137 سوق الزاوية والمحالت التجارية (2-5صورة رقم )
 138 مدخل والممر المسقوف بسوق القيسارية (3-5صورة رقم )
 144 الزهراءتوضح مبنى مركز رعاية المسنين في مدينة  (4-5صورة رقم )
 148 توضح مسجد المدينة، والجهة اليسرى توضح المصلى الجديد من البالستيك (5-5صورة رقم )
 151 المجمع التجاري لم يتم تشغيله بعد (6-5صورة رقم )
 152 محور تجاري في مدينة الزهراء (7-5صورة رقم )
 157 الغالييني بالبلدة القديمة بغزة على اليمين سباط العلمي، وعلى اليسار ممر (8-5صورة رقم )
 161 يوضح مفترقين في البلدة القديمة بغزة، (9-5صورة رقم )
 165 توضح الشوارع الداخلية العريضة والنافذة لمدينة الزهراء (10-5صورة رقم )
 166 مدخل مدينة الزهراء من شارع رشيد (11-5صورة رقم )
 174 حول مسجد كاتب والية في البلدة القديمة بغزةارتفاعات المباني  (12-5صورة رقم )
 174 ارتفاعات المباني حول جامع العمري الكبير في البلدة القديمة بغزة (13-5صورة رقم )
 174 ارتفاعات المباني في أماكن مختلفة من البلدة القديمة بغزة (14-5صورة رقم )
 174 مختلفة من البلدة القديمة بغزةارتفاعات المباني في أماكن  (15-5صورة رقم )
 178 مساحات خضراء خاصة في البلدة القديمة بغزة (16-5صورة رقم )
 181 توضح ارتفاعات المباني المتساوية في المنطقة الشرقية من مدينة الزهراء (17-5صورة رقم )
 181 الزهراءتوضح اختالف وتنوع المباني في المنطقة الغربية من مدينة  (18-5صورة رقم )
 182 توضح اختالف ارتفاعات المباني في المنطقة الوسطية من مدينة الزهراء (19-5صورة رقم )
 184 توضح مواقف السيارات العشوائي في مدينة الزهراء (20-5صورة رقم )
 185 توضح مواقف السيارات على رصيف المشاة في مدينة الزهراء (21-5صورة رقم )
 186 توضح المنتزه الرئيسي بمدينة الزهراء (22-5صورة رقم )
 186 المدخل للمساحة الخضراء بين مجمع مبان سكنية بمدينة الزهراءتوضح  (23-5صورة رقم )
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 تمهيد
تخطـــيا المـــدن هـــو العلـــم الـــذي يخـــتص بدراســـة نظـــام معـــين لمدينـــة مـــا وتوزيـــع مبانيهـــا 

وعلـى ت السـكان االجتماعيـة واالقتصـادية، وخدماتها وفق نظـام معـين بحيـث تنسـجم مـع احتياجـا
مدار تاريخ البشرية ظهرت اتجاهات مختلفة لتخطيا المدن، وتخطيا المدينة في كل فتـرة زمنيـة 

وأصبح لهـا خصـائص  تطور مفهوم المدينةوانتشاره  اإلسالمأخذ منحى خاصا بها، وعند ظهور ي
ازدهــرت وتطــورت بفضــل  اإلســالميةومميـزات تميزهــا عــن غيرهــا مـن المــدن األخــرى، لــذا فالمـدن 

غالبيـــة الســـكان يتجمعـــون فـــي المـــدن، وحرصـــهم علـــى رفعـــة الـــبالد والعبـــاد، و  د المســـلمينجهـــو 
تختلـف  فمعـايير تخطـيا المدينـةالحضارات وتتميز المدينة بالنشـاط والحركـة  إشعاعفالمدينة هي 

 بين المدينة التقليدية والمدينة الحديثة حيث تتمتع كل منهما بإيجابيات وسلبيات.

والرومــان والفرعونيــة وغيــرهم  اإلغريــقالتقليديــة مــا قبــل اإلســالم مــن مــدن نشــأت المــدن 
والتــي انــدثرت، وكــذلك نشــأت المــدن فــي التــاريخ اإلســالمي والتــي بــدأت مــن هجــرة الرســول صــلى 

مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومع الفتوحـات اإلسـالمية أخـذت هـذه المـدن هللا عليه وسلم من 
مــدن جديــدة وكــان الخــتالف ظهورهــا مــن مــدن دفاعيــة أو عســكرية  إنشــاء فــي التطــور والنمــو أو

إليواء الجنود المسلمين وعائالتهم، أو مدن اقتصادية وتلبي حاجة ساكنيها مـن التجـار وأصـحاب 
 الحرف والمدنيين.

إذ  عشـر الثـامن القـرن  منتصـف فـي بـاو أور  فـي الصـناعية ثـورةلا ونشأت المـدن الحديثـة بعـد
وأرضــه ومقدراتــه،  اإلنســانأنهــا حيــدت دور الكنيســة فــي اســتغالل  مميــزاتكــان لهــذه الثــورة مــن 

وبهذه الثورة فتحت الطريـق أمـام العلمـاء بالتقـدم العلمـي بعـد أن حـاربتهم الكنيسـة وأعـدمت الكثيـر 
 محـا اءوالعلمـ ون مهندسـالو  المخترعـون  أصـبح إذ األهميـة، بالغـة آثـارامـن العلمـاء، فكـان للثـورة 

 فـي الهائـل للتطـور نتيجـةو  فعهـد إلـيهم إنشـاء المصـانع المتعـددة والمختلفـة، واالهتمـام، الرعايـة

 الجديــدة االحتياجــات تالئــم لمبــاني وخطــوط طــرق ومواصــالت البشــرية واحتياجــات الصــناعة
 تعـددة مـن سـكان الريـفم هجـرات المـدن شـهدتو  العمـارة فـي جديـدة أنمـاط فظهـرت،  للصـناعة

بعـد الثـورة الصـناعية و ، العشـوائي البنـاء منـاطق ظهـور إلـى أدى ممـا الجديـدة المصـانع فـي للعمـل
 تنوعـت النظريـاتحيـث  الوسـطى لحل مشاكل وعيـوب العصـور تخطيطية للمدن ظهرت نظريات

 مناسبة.مختلفة و  حلولالتخطيطية الحديثة للمدن في إيجاد 
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 أهمية البحث:
البحوث التي تناولت هذا الموضوع بشكل كلـي أو  تنبع أهمية هذا البحث من النقص في

جزئـــي، وعليـــه فـــإن هـــذا البحـــث سيضـــيف أفكـــار ونتـــائج وتوصـــيات جديـــدة مهمـــة لصـــناع القـــرار 
 والباحثين اآلخرين.

 أهداف الدراسة:
 المعايير التخطيطية تسليا الضوء على -

 تخطيا المدينة التقليدية.ل تحليلية دراسة -

 المدينة الحديثة.تخطيا ل تحليلية دراسة -

 دراسة مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غزة ومدينة الزهراء. -

والخــرو  بمجموعــة مــن النتــائج والتوصــيات  يتخطيطــنمــوذ  معرفــة إيجابيــات وســلبيات كــل  -
 في ذلك.

 :المشكلة البحثية
نـة يير التخطيطيـة للمديدراسة مقارنـة بـين المعـاتأتي الدراسة البحثية لتسليا الضوء على 

غـــزة كنمـــوذ  لدراســـة مدينـــة والحديثـــة فـــي قطـــاع غـــزة، وكحالـــة دراســـية البلـــدة القديمـــة ب التقليديـــة
عـايير كنمـوذ  لدراسـة الم جنـوب مدينـة غـزة ، ومدينـة الزهـراءايير التخطيطية للمدينة التقليديةالمع

 .لكل منهما والسلبيات اإليجابياتبمعرفة  دراستهاالتخطيطية للمدينة الحديثة، واالستفادة من 

، تخطـيا المدينـةومن هنا يأتي دور هذه الدراسة في محاولة وضع سيناريوهات لمستقبل 
 .وضع التوصيات المتعلقة بذلكختام الدراسة وفي  ةوبالتالي الوصول إلى أهم النتائج المتوقع

 :فرضيات البحث
بــالنفي عليهـا  بــةاإلجاومـن تحديـد المشــكلة البحثيـة يمكــن تحديـد مجموعــة مـن الفرضــيات سـتكون 

بمثابــــة النتــــائج المطلــــوب التوصــــل إليهــــا مــــن هــــذه الدراســــة، وعليهــــا يمكــــن وضــــع  اإليجــــابأو 
 ، وهذه الفرضيات هي:التوصيات الالزمة

 والمعايير التخطيطية الحديثة. ايير التخطيطية للمدينة التقليديةفرق بين المع وجود -

مـع عـادات وتقاليـد وعقيـدة  تـتالءمإلـى معـايير  الجديـدة فـي قطـاع غـزة المـدن واألحيـاءافتقار  -
 وبيئة محافظات غزة.
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هــي ن المعــايير التخطيطيــة الحديثــة و عــ بمميــزاتالمعــايير التخطيطيــة للمدينــة التقليديــة  تميــز -
 أكثر مالئمة لعادات وتقاليد والعقيدة الدينية لمحافظات قطاع غزة.

اســب مــع معمــول بهــا فــي قطــاع غــزة لتتنالمعــايير التخطيطيــة الحديثــة الالحاجــة إلــى مالئمــة  -
 الواقع المحلي لقطاع غزة.

 :الدراسة منهجية
 :قام الباحث بإتباع منهجية دراسية قائمة على

 مل ما يأتي:تشة وتالنظري الدراساتأوال: 

 واإلنترنـــتقـــراءة الكتـــب والمراجـــع المـــدن الحديثـــة، وذلـــك بو  التقليديـــة تخطـــيا المـــدندراســـة  -
حيث تم عرض تـاريخ  التاريخيالمنهج استخدام المنهج الوصفي و ب المتعلقة بموضوع الدراسة

 .مدينة غزة ومدينة الزهراء وأثرهما على التطور العمراني

 دراسية باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي.الحالة للدراسة مقارنة  -

 ويشمل ما يأتي: العملي الجانبثانيا: 

 اسة ويستطلع آراء الناس وخاصة ذوي االختصاص.عمل استبيان يعزز الدر  -

 زيارات ميدانية للبلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء.القيام ب -

 المقابالت الشخصية مع المتخصصين وذوي الخبرة. -

 .المالحظة -

 مصادر المعلومات:
 منها:هناك العديد من المصادر والمعلومات التي يمكن االعتماد عليها 

 والمتعلقة ببعض أو كل موضوع الدراسة. المتخصصةكتب ال -

 المراجع والموسوعات العلمية المختلفة. -

 األبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه. -

 الدراسات والمجالت العلمية. -

 األوراق البحثية المحكمة والتقارير واإلحصائيات الرسمية. -

 المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في هذا المجال. -

 ات الميدانية.االستبيانات والزيار  -

 المقابالت الشخصية لذوي االختصاص. -



5 
 

 حدود البحث:
الزهـراء، أمـا مدينة بمدينة غزة و البلدة القديمة الحدود المكانية للبحث بقطاع غزة وتحديدا 

ورة الصـناعية وأمـا المـدن اإلسالمية وحتـى الثـمن قيام الدولة  للمدن التقليدية الحدود الزمانية فهي
فقـد  اإلسـالمالتـي قبـل وأمـا المـدن  وحتـى وقتنـا الحاضـر فهي بعد قيام الثورة الصـناعية المعاصرة

 .يمكن االستفادة منه في هذا البحث منها شيء اندثرت ولم يبق  

 معوقات البحث:
 متخصصة في تخطيا المدن التقليدية.الكتب المحدودية  -

 .في قطاع غزة التقليديةايير التخطيطية للمدينة قلة الدراسات المتخصصة في المع -

 ندرة الدراسات المتخصصة في مدينة الزهراء بقطاع غزة. -

القيـــود الموضـــوعة علـــى الســـفر والحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة، ممـــا يعيـــق زيـــارة بعـــض المـــدن  -
قليميا.  والمواقع الهامة محليا وا 

 اندثار معظم المعالم للمدن والقرى التقليدية في قطاع غزة. -

 :هيكلية البحث
 : المقدمة وأساسيات البحثالمقدمة -

 اإلطار النظري والعام للدراسة: الفصل األول -

 .يا المدينة التقليدية: تخطالفصل الثاني -

 .: تخطيا المدينة المعاصرةالفصل الثالث -

 .الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غزة ومدينة الزهراء: الفصل الرابع -

 البلدة القديمة بمدينة غزة ومدينة الزهراء.: حالة دراسية مقارنة بين الفصل الخامس -

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات. -

 الدراسات السابقة
تمت االســتفادة من الدراســات واألبحاث ذات العالقة بالموضــوع والتي تناولته من جوانب         

معينة كدراســـــة تخطيا المدينة الحديث أو دراســـــة تخطيا المدينة التقليدية, ولم يتطرق بحث من 
 كذلكو  إلى المعايير التخطيطية للمدينة بين األصــــــــالة والمعاصــــــــرة إال ما ندر البحوث الســــــــابقة

, إن تناثر المعلومات حول موضــوع هذا البحث في عدة كتابات دراســة التخطيا لمدن قطاع غزة
, يفســـــــح المجال ألهمية هذه وخصـــــــوصـــــــا لقطاع غزة بشـــــــكل جزئي التخطياودراســـــــات تناولت 
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دراسة ل الجانب من الدراسة البحثية سعياً الدراسة, وهكذا فقد كان من الضروري الخوض في هذا 
بحثية  وراقأ نهما وتطبيقه على قطاع غزة، وحيث هناكيدي والحديث والمقارنة بيالتخطيا التقل

 :عنيت بهذا الموضوع

ورقة بحثية بعنوان "تخطـيط المـدن بـين المضـمون اإلسـًلمي والمضـمون الحـديث )دراسـة  -
 2013د. مصطَى الَرا، م. شيماء الهسي،  :مقارنة("، إعداد

الغربـــي ومحـــاولتهم إثبـــات عـــدم مســـاهمة  التخطـــيا مـــن المنظـــوراشـــتملت علـــى دراســـة 
المسلمين في بناء المـدن، وأن مـدن المسـلمين امتـدادا للمـدن الرومانيـة والساسـانية فقـا، وأن علـم 

، وكــان هــذا البحــث لمحاولــة إثبــات التخطــيا هــو علــم حــديث ظهــر إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة
أســبقية المســلمون وتفــردهم ببنــاء مــدنهم، وا عطــاء صــورة حقيقيــة عــن هــذه المــدن وأســباب وكيفيــة 

ويخلــص نشــأتها، وعمــل مقارنــة بــين تخطــيا المــدن الغربيــة الحديثــة وتخطــيا المــدن اإلســالمية، 
 تخطيا المدن اإلسالمية.البحث إلى أن المفاهيم الجديدة في علم التخطيا موجودة أصال في 

في هذه الدراسة البحثية لم يتطرق الباحـث إلـى دراسـة مـدن قطـاع غـزة ومعرفـة التخطـيا  
 دي والحديث بها والمقارنة بينهما، مما يعزز أهمية إجراء هذا البحث.التقلي

 مدينـة كمثال السكاني النمو معدَلت وارتَاع الحضري  التطور ورقة بحثية بعنوان "إشكالية -
 .2001ح"، إعداد: أ. د. أسامة بدوي، رف

 الواقعـة رفـح مدينـة خاصة الفلسطينية المدن اعترضت التي المشاكل اشتملت الدراسة على تحديد
 وطــرق  وتطورهــا العمرانــي وتوســيع نفوذهــا نموهــا وتــأثير هــذه المشــاكل علــى غــزة قطــاع جنــوب
نتيجــة لنمــو الحضــري، و  والتطــور الســكاني بــالنمو تتعلــق التــي المشــاكل ســيما وال عليهــا، التغلــب
م وقـــدم عـــدد كبيـــر مـــن 1948ونتيجـــة الســـتمرار عامـــل الهجـــرة خاصـــة عـــام  طبيعـــيالالســـكان 

هذه المرحلة من أجل تطوير نفسـها بإدخـال  فيالالجئين ، لقد حاولت وقطعت مدينة رفح شوطًا 
قامـــة المزيـــد مـــن األبنيـــة العامـــة  لكـــى تـــؤدى مزيـــد مـــن الخـــدمات وتحســـين طـــرق المواصـــالت وا 

الوظــائف الجديــدة ، وقــد زادت هــذه المشــكلة تعقيــدًا إن فلســطين بمجملهــا مــرت بعقبــات تاريخيــة 
 .صعبة وخاصة االحتالل اإلسرائيلي

تطــرق الباحــث فــي هــذه الورقــة البحثيــة إلــى دراســة مــدن قطــاع غــزة وخاصــة مدينــة رفــح  
أو المقارنـة بـين التخطيطـين،  ومعرفة التخطـيا الحـديث بهـا فقـا دون التطـرق للتخطـيا التقليـدي

 مما يعزز أهمية إجراء هذا البحث.
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ورقة بحثية بعنوان "قراءة تقييمية للمدينة اإلسًلمية وأسس تخطيطها"، إعداد: أ.د. محمد  -
 .2007، الكحلوت

آراء  بعـض خاللـه مـن تعـرض غربيـة زاويـة مـن اإلسـالمية المدينـة اشـتملت علـى دراسـة
 القـرن  فـي نظريـات التخطـيا بعـض علـى الضـوء يلقـي الـذي المـدن تخطـيا للمستشرقين، ونظريـات

 المدينـة تطـور الوسطى وكذلك مراحـل القرون  في المدن لمشاكل حلول وضع تحاول والتي العشرين

 الخاتمـة النهايـة وفـي اإلنسـانية ويبـرز أبعادهـا اإلسـالمية المدينـة نظريـة يشـرح الـذي اإلسـالمية

 علـى الحفـا  والـى المعاصـرة والمدينـة العمـارة فـي اإلسـالمية القـيمتـدعو لتأصـيل  التـي والتوصـيات

 اإلسالمي. التراث
في هذه الدراسة البحثية لم يتطرق الباحث إلى دراسـة مـدن قطـاع غـزة ومعرفـة التخطـيا التقليـدي 

 .، مما يقوي الحاجة إلى إجراء هذا البحثوالحديث بها والمقارنة بينهما

طيطية للمدينة العربية فـي ضـوء المـنهج اإلسـًلمي"، إعـداد: د. ورقة بحثية "المعايير التخ -
 .2001عصام الدين محمد علي، 

اشتملت الدراسة على األسس والمعايير التخطيطيـة للمدينـة العربيـة، وكيـف أثـر الغـزو الحضـاري 
ربية والفكري الغربي على المدينة العربية واختلفت األسس والمعايير التخطيطية القائمة بالمدن الع

وغيرت من شكل مجتمع المدينـة العربيـة، وقـد سـعت العديـد مـن الـدول العربيـة إلـى تبنـي األفكـار 
الحضــارية الغربيــة فــي العمــارة والتخطــيا، ووضــعت المعــايير التخطيطيــة محاكيــة للــنظم الغربيــة، 
 فظهــرت مخططــات المــدن العربيــة ذات الشــكل الغربــي والتــي ال تتوافــق مــع المعــايير التخطيطيــة

 األصيلة التي تحقق الوظائف واالحتياجات البيئية واإلنسانية للمجتمع العربي اإلسالمي.

فــي هــذه الدراســة البحثيــة لــم يتطــرق الباحــث إلــى المقارنــة بــين التخطيطــين التقليــدي والمعاصــر 
، ممــا وكــذلك لــم يــدرس مــدن قطــاع غــزة ومعرفــة التخطــيا التقليــدي والحــديث بهــا والمقارنــة بينهمــا

 .أهمية خاصة وكبيرة إلجراء هذا البحث يعطي
 
"، إعـداد: أ.د. كامـل تخطيط المدينة العربية اإلسـًلمية الخصوصـية والحداثـةورقة بحثية: " -

 .2006الكناني، 

المدينة العربية اإلسالمية لها صفات مميزة تمليها عليها طبيعة موقعهـا وخصائصـه، وظهـور 
ـــة نابعـــة مـــن صـــلب حيـــاة صـــفات وخصـــائص للمدينـــة املتهـــا عليهـــا عبـــر الـــ زمن عوامـــل مختلف
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بعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه ومتطلباتــه المعيشــية وظروفــه البيئيــة التــي تظــافرت جميعهــا  ،المجتمــع
ــاة المجتمــع علــى  ،فــي عمليــة بنــاء وتشــييد المدينــة العربيــة اإلســالمية لترســم مالمــح وخطــوط حي

نة وعن المالمح األصلية للمدينة العربية ، والبحث يكشف عن أصالة هذه المديعماراته ومفرداتها
اإلسالمية، ومع مرور الزمن ومع التوسعات الكبيـرة التـي شـهدتها معظـم المـدن اإلسـالمية تـأثرت 
هذه المالمح وتداخلت فيها استعماالت األراضي بأنماط مغايرة عـن الـنما التقليـدي وبالتـالي أفقـد 

ادة تفهـم أكثـر لطبيعـة مـا يجـب أن يكـون عليـه المدينة خصوصيتها، مما يتطلب بذل الجهود إلع
تخطــيا هــذه المدينــة فــي قــدرتها علــى التكييــف المقتــرن بالتفاعــل الحــي مــع متطلبــات العصــر فــي 

 إطار من الخصوصية المطلوبة.

فــي هــذه الدراســة البحثيــة لــم يتطــرق الباحــث إلــى المقارنــة بــين التخطيطــين التقليــدي والمعاصــر 
 والمقارنة بينهما.

- Paper: “A COMPREHENSIVE APPROACH TO INCORPORATE 
ARCHITECTURAL HERITAGE OF GAZA OLD CITY INTO 
CONTEMPORARY URBAN FABRIC”, Dr. Farid Al-Qeeq. 

Throughout history, Gaza has been viewed amongst the most important cities of 
Palestine.  The  historical  center  of  Gaza  city  is  one  of  the  most  prominent sites 
in the city, as it have the main business activity and contains the major part of the 
cultural and architectural legacy of the region. Preservation of the genuine architectural 
heritage turns into a matter of great importance.  The study  will  attempt  to  establish  
main  strategies  to  integrate   the  architectural heritage  into  the  Old  City's  urban  
fabric.  It is expected that the sustainable approach can be achieved by associating this 
heritage with its urban context . 

Thus, the historic buildings will become a part of a touristic loop including the main 
elements, which create the traditional appearance of the City (Al-Omari Mosque, Gold 
Market, Pasha Palace, Hammam Al-Samara, and Al-Said Hashim Mosque).  The study 
would also help to suggest the future proposed reconstruction of some previously 
demolished historic buildings and elements ,that would help preserve the historic 
landmarks of Gaza City. 

ضافة لما سبق توجد بعض الكتب والرسائل الجا معية وكذلك أوراق العمل التـي أمكـن االسـتفادة وا 
 منها في إتمام هذا البحث، والتي منها:

 الكتب:
 .1988د. محمد عثمان، المدينة اإلسالمية، تأليف:  -

 ي ، تأليف: مصطفى عباس الموسو واإلسالميةالعوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية  -

 .إبراهيمدراسة تحليلية في تخطيا المدن المصرية، تأليف: د. عبد الباقي  -
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 .إسماعيلالعمارة والعمران في ظالل القرآن، تأليف: تومي  -

 المواعظ واالعتبار في ذكر الخطا واآلثار، للمقريزي. -

مة المختلفة بالعاص اإلسالميةأسس التصميم المعماري والتخطيا الحضري في العصور  -
 : مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية.إعدادالمصرية، 

 في أحكام البنيان، تأليف: ابن الرامي البناء. اإلعالن -

 .إبراهيمالتراث الحضري في المدينة العربية المعاصرة، تأليف: د. عبد الباقي  -

 بين الوحدة والتنوع، تأليف: د. خلف هللا أبو جمعة. اإلسالميةالمدينة  -

 مصطفى نبيل. :إعدادمدن لها تاريخ،  -

 تخطيا المدن أسلوب ومراحل، تأليف: د. عاطف حمزة حسن. -

- Urban Theory and The Urban Experience, By: Simon Parker 

- Housing Conditions and Upgrading of the Refugee Camps in 
Palestine, By Dr. Osama Badawy, Dr. Victoria Waltz 

- Planning Middle Eastern Cities, By: Yasser Elsheshtawy 

 رسائل ماجستير:
النجاح  جامعةالتخطيا واستراتيجيات إعادة إعمار وتطوير الوسا التاريخي لمدينة نابلس،  -

 : مسرة الحنبلي.إعدادالوطنية، 

تخطيا وا عادة تأهيل الوسا التاريخي البلدة القديمة في الظاهرية، جامعة النجاح الوطنية،  -
 رباع. إسماعيل: إعداد

في عملية التصميم، نحو تصميم إسالمي معاصر، جامعة النجاح  اإلسالميأثر التشريع  -
 : فجر التوايهة.إعدادالوطنية، 

استراتيجيات استدامة الشوارع التجارية التقليدية حالة دراسية )خان التجار( في مدينة نابلس،  -
 : سهير سويلم.إعداد

 ورقة عمل:
 : سيد عباس علي.إعداد، اإلسالميةالمدن والعمارة  أثر البعد البيئي على تخطيا -

 : د. عبد القادر سلمان المعاضيدي.إعداد، اإلسالميةاختيار موقع المدينة  -

 زق وشمائل: نجيل عبد الراإعدادرة اليوم، استدامة المدن التقليدية بين األمس والمعاص -
 الدباغ.

حياء دور المسجد،  اإلسالميةالسمات التخطيطية للمدينة العربية  -  نعصام الدي: د. إعدادوا 
 علي. محمد
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اإلطار النُري والعام للدراسة: الَصل األول  
 التخطيط 1,1

 التخطيط الحضري  2,1

 المعايير التخطيطية 3,1

 المدينة 4,1

 األصالة والمعاصرة 5,1
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الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة
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الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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 التخطيط 1,1
 مَهوم التخطيط 1,1,1

 التخطيط لغة: -
طَّا   ا، لــــــــــــــــــــــــ خطَّا  /  )فعل(، خطَّا  : خ  ا، فهو تخطيًطا، ُيخطِّّ ، مخطَّا والمفعول مخطِّّ

اُ  طِّّ ُروعاً  ُيخ  اً  م شـــــا اصـــــّ يُِّّئُه، بِّهِّ: خ  عُ  ُيه  اُ  ُخطَّةً  ل هُ  ي ضـــــ  طِّّ طَّا   ارِّيع  م شـــــ   الاُحُكوم ةُ  ُتخ  يًَّة، خ  ادِّ تِّصـــــ   اقا
ع   ط رِّيقًا: ضــــــــ  ا و  طَّط ه ُخُطوطاً  ل ه  ُحُدوًدا، خ  :الم و  مهُ  كان   خطَّا/  لبالد  ا للعمارة، خطَّا وهيَّأهُ  قســــــــَّ
: ، 2014-5-20معجم المعاني الجامع، اإلنترنت، ) للعمارة. وهيَّأها وحدوًدا خطوًطا لها جعل األرض 
 ص(. 9:35الساعة 

والتخطيا: التســـــــــطير، وفي حديث معاوية بن الحكم: أنه ســـــــــأل النبي صـــــــــلى هللا عليه 
وســـــلم، عن الخا فقال: كان نبي من األنبياء يخا، فمن وافق خطه علم مثل علمه، وفي رواية: 

 (.1198، ص1981)ابن منظور، فمن وافق خطه فذاك، والخا: الكتابة ونحوها مما يخا. 

يُا:  طِّ ُع خطة التَّخا نتاجية وغيرها للدولةوضـا  ،مدروسـة للنَّواحي االقتصـاديَّة والتعليميَّة واإلِّ
تدابير ُمتَّخذة إلحالل  :إقليميّ تخطيا ، تحديد موضـــــــــــــعه بخطوط وشـــــــــــــواخص :الطَّريقتخطيا 

لم التَّخطيا، التوازن االقتصــــــــــادّي في مختلف أقاليم البلد د لالقتصــــــــــاد ( االقتصــــــــــاد :)عِّ علم يحدِّّ
ه، ، 2014-5-20)معجم المعـــاني الجـــامع، اإلنترنـــت، . البرامج  وطرق  التمويـــل والتنفيـــذويعيِّّن  أهـــدافـــ 
 ص(. 9:35الساعة 

 التخطيط اصطًلحا: -
التخطيا هو عبارة عـن تحديـد لمجموعـة مـن األهـداف المتناسـقة التـي يـراد تحقيقهـا وفـق 

 (7، ص1984عود، )مسأولويات معينة، وخالل فترة زمنية محددة لتحويل هذه األهداف إلى واقع. 

التخطيا هو الدراسة التي يقوم بها مجموعة متكاملة من المختصـين وذوي الخبـرة لمسـح 
منطقة عمرانية بها مشاكل يراد حلهـا، فـالتخطيا مـنهج وأسـلوب فـي السياسـة واإلدارة وكـل نشـاط 
هــا إنســاني وهــو عمــل لــه جوانــب اجتماعيــة واقتصــادية وطبيعيــة، وفيــه ينظــر إلــى األمــور بأبعاد

 (3، ص1994)حيدر، الزمنية الثالث: الماضي والحاضر والمستقبل. 

)التخطــــيا يعنــــي محاولــــة تحقيــــق الرفاهيــــة عــــن طريــــق أفضــــل اســــتغالل ممكــــن لكافــــة 
)د.  الطاقــات المتاحــة ســواء كانــت تلــك الطاقــات اقتصــادية أو اجتماعيــة أو طبيعيــة أو عمرانيــة.(

 ( 1إبراهيم، ص
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لتخطيا بأنه طريقة تفكير وأسلوب عمل منظم لتطبيق ا Friedmanوقد عرف فريدمان 
أفضـــل الوســـائل المعرفيـــة مـــن أجـــل توجيـــه وضـــبا عمليـــة التغيـــر الراهنـــة بقصـــد تحقيـــق أهـــداف 

التخطــيا كمفهــوم تنمــوي بأنــه برنــامج  Myrdalواضــحة ومحــددة ومتفــق عليهــا، وعــرف ميــردال 
جراءات تد خلها إلى جانب قوى السوق من أجـل يظهر استراتيجية الدولة على المستوى الوطني وا 

 (11، ص2004)أبو شهاب، دفع وتطوير النظام االجتماعي. 

ويــرى الباحــث أن التخطــيا هــو علــم ومــنهج يخــتص بدراســة أفضــل الطــرق والمجــاالت 
المختلفـــة بأقـــل وقـــت وجهـــد ممكـــن واســـتغالل جميـــع الطاقـــات واألنشـــطة البشـــرية وكافـــة الطاقـــات 

ـــق أفضـــل تصـــور ـــاة اإلنســـان فـــي  المتاحـــة لتحقي ـــة واضـــحة فـــي جميـــع مجـــاالت حي ورؤيـــة علمي
 المستقبل والذي يؤدي إلى رقي اإلنسان وتطوره.

 أنواع التخطيط 2,1,1
التخطــيا هــو تخطــيا فــي أي زمــان أو مكــان وعمليــة تســميته يتوقــف علــى الغــرض أو 

ع كثيــرة وينقســم التخطــيا إلــى أنــوا  (26، ص2003)صــباح، الهــدف المقصــود مــن عمليــة التخطــيا. 
 منها:

 التخطيط الطبيعي -
، 1994)حيـــدر،  ويشـــمل دراســـة الطبيعـــة ومحيطهـــا ومكـــان مواقـــع األشـــياء وارتباطهـــا مـــع بعضـــها.

 (6ص

 التخطيط اإلنتاجي -
يعمـــل هـــذا النـــوع مـــن التخطـــيا علـــى ضـــمان تـــدفق المـــواد الخـــام والعنصـــر البشـــري فـــي العمليـــة 

)العــامري،  معينــة.مــن خــالل خطــا  اإلنتاجيــةاإلنتاجيــة وذلــك مــن خــالل مراقبــة وضــبا العمليــة 
 (2، ص2013

 التخطيط اَلقتصادي -
نتـــا  فـــي كافـــة مجـــاالت  ويشـــمل دراســـة البضـــائع والســـلع التـــي يحـــدث فيهـــا تعامـــل واســـتثمارات وا 

 (6، ص1994)حيدر، التنمية االقتصادية كالزراعة والصناعة وكل نواحي االقتصاد. 

 التخطيط اَلجتماعي -
)المرجــع الســابق، المجتمــع والقــيم والســلوك والعالقــات االجتماعيــة لتنميــة المجتمــع. ويشــمل دراســة 

 (6ص
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 التخطيط الدفاعي -
هــو التخطــيا الــذي يخــتص فــي الــدفاع عــن الــنفس وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة للوقايــة مــن األعــداء 

 للدفاع عن المدينةاألنهار ، واستغالل المظاهر الطبيعية كفقدم التاريخ الكثير من المدن الدفاعية

 التخطيط اَلستراتيجي -
للمنشــأة وتبنــي طريــق العمــل  األجــلالرئيســة طويلــة  األهــدافتحديــد "نهــا أعرفهــا الفــرد شــاندلر ب

جـل ألالتخطيا علـى العالقـة الطويلـة ا هذا ويركز"، وتوزيع الموارد الضرورية لتنفيذ هذه األهداف
 (5، ص2013)العامري،  .المنشودة واألهدافلمهام تحديد البين المنظمة والبيئة التي تعمل بها 

 التخطيط الشامل -
تحـددها سـلطات التخطـيا، بحيـث  التـيهو تخطيا استخدام الموارد المتاحـة كمًيـا بـين المنتجـات 

 (514)المعجم الوسيا، صالقومي.يشمل التخطيا جميع قطاعات االقتصاد و يحقق أفضل النتائج، 
 (1)إبراهيم، صوهو يضع كافة اإلمكانيات والعوامل االقتصادية واالجتماعية والطبيعية والعمرانية. 

ْئي -  التخطيط الج
وهــو الــذي يعبــر عــن كيفيــة تحقيــق أهــداف معينــة لنشــاط معــين فــي المنظمــة، كــالتخطيا ل نتــا  

 (23، ص2002البديري،) بقطاع اقتصادي معين أو بجزء منه وهو يهتم بنوع (1، ص2010)الساعدي، 

 التخطيط المالي -
 الوضــع ســالمة مــن التأكــد إلــى التخطــيا هــذا ي مشــروع، ويهــدفأل الــدماء شــريان هــي األمــوال
 الضــروري  االحتيــاطي المــال ورأس العامــل المــال رأس تــدفق ضــمان خــالل مــن للمشــروع المــالي
 (2، ص2013)العامري،  .االقتصادية كالنكسات المتعددة المستقبل ظروف لمواجهة

 التخطيط العمالي -
يهــتم هــذا التخطــيا بتــوفير األيــدي العاملــة الضــرورية للقيــام بالعمــل داخــل المؤسســة خــالل فتــرة 

 (3، ص2013)العامري،  .بكفاءة عالية زمنية معينة وذلك لضمان سير أعمال المشروع

 التخطيط السلعي -
 (3، ص2013)العامري،  .المستهلكين واحتياجات ورغبات ألذواق الكامل الفهم أساس على يقوم

ْي  -  التخطيط المرك
 (23، ص2002)البديري،وتتابع الخطا التنموية المختلفة. يرتبا بالسلطة المركزية التي تعد وتنفذ 
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ْي  -  التخطيط الًلمرك
يتمثــل بهيئــات التخطــيا الرســمية وغيــر الرســمية علــى مســتوى األقــاليم والتــي تقــوم بإعــداد وتنفيــذ 

 (23، ص2002)البديري،وبالتحديد الفئة المستهدفة.  التنموية يشاركها السكان المحليون الخطا 

 ويوجد للتخطيا عدة مستويات متميزة مرتبطة مع بعضها وهي:  مستويات التخطيط 3,1,1

 التخطيط الدولي "العالمي" -
وهــو التخطــيا الــذي يكــون علــى مســتوى العــالم حيــث يــتم دراســة موضــوع معــين بعمــل 

 مشترك بين مجموعة من الدول ويتم عمل التخطيا لها فمثال مكافحة الجوع بالعالم.

 التخطيط اإلقليمي -
يــــتم التخطــــيا علــــى مســــتوى دول إقلــــيم معــــين مثــــل دول إقلــــيم البحــــر المتوســــا فمــــثال 

 التخطيا للقضاء على البطالة في إقليم معين ودراسة التعاون المشترك بين هذه الدول.

 قوميالتخطيط ال -
يحــــدد هــــذا التخطــــيا السياســــة العامــــة للدولــــة فــــي مجــــاالت اإلســــكان والمرافــــق والتعلــــيم 
والصـــحة والترفيـــه والصـــناعة والزراعـــة وغيرهـــا، ويوضـــح توزيـــع المجتمعـــات العمرانيـــة الحضـــرية 
والريفيـــة، ويركـــز هـــذا التخطـــيا علـــى النـــواحي االقتصـــادية واالجتماعيـــة للدولـــة، والخطـــة علـــى 

تهـــتم بقطـــاع دون اآلخـــر حســـب مـــا يحـــدده المخططـــون نظـــرا للظـــروف المحيطـــة  مســـتوى الدولـــة
بالدولــة مــن الوجهــة السياســية واالقتصــادية فــي وقــت التخطــيا وذلــك لتحســين التخطــيا القــومي 

 (8، ص1994)حيدر، للدولة. 

 التخطيط اإلقليمي "داخل الدولة" -
ة، وهــــو يشــــمل النــــواحي يرتكــــز التخطــــيا اإلقليمــــي أساســــا علــــى أقــــاليم الدولــــة الواحــــد

االقتصادية واالجتماعية والطبيعية، ويتعـرض بدرجـة أكثـر تفصـيال مـن سـابقه لتوزيـع المجتمعـات 
العمرانيــة وأحجامهــا ووظائفهــا وتوزيــع الســكان فــي اإلقلــيم وكــذلك اســتعماالت األرض فــي اإلقلــيم 

ي يــربا بــين التجمعــات حاليــا ومســتقبال، كمــا يتعــرض لشــبكة الطــرق والنقــل والمــرور اإلقليمــي الــذ
العمرانية وأحجام المرور الحالية والمتوقعة على الشبكة اإلقليمية، وكما أنـه يعتبـر حلقـة االتصـال 

 (8، ص1994)حيدر، بين سياسة التخطيا القومي ومستوى التخطيا للمدينة. 
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 التخطيط المحلي أو العمراني -
وبشـــكل موســـع ويشـــمل وضـــع التخطـــيا المحلـــي يكـــون مرحلـــة التخطـــيا فيـــه تفصـــيليا 

 (20ص 1992)حسن، . ة باإلقليمالتخطيا العام والعمراني للتجمعات العمرانية المختلف
كوحدات عمرانية، وتؤدي التطـورات المسـتمرة  يرتكز على معالجة كل من المدينة والقرية

مطالــب اقتصــاديا واجتماعيــا وتكنولوجيــا إلــى حــدوث تــأثيرات عليهمــا وبالتــالي يحــدث احتياجــات و 
مستجدة وبالتـالي يحـدث ضـغوطا داعيـة إلـى التطـور والتجديـد فـي كيانهمـا، ويرمـي التخطـيا هنـا 
إلــــى الســــيطرة علـــــى كيــــان المدينـــــة أو القريــــة علــــى نحـــــو متوافــــق مـــــع االتجاهــــات االجتماعيـــــة 
واالقتصـــــادية والطبيعيـــــة والسياســـــية، وتعتبـــــر الخصـــــائص الحضـــــارية والسياســـــية واالجتماعيـــــة 

لهمـــا مســـتقلة وكجـــزء مـــن اإلقلـــيم الـــذي يتبعونـــه، والتخطـــيا العمرانـــي يشـــمل النـــواحي  والعمرانيـــة
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والطبيعيـــة، وكـــذلك يتعـــرض للتخطـــيا التفصـــيلي للمجتمعـــات والمراكـــز 
العمرانية وينسق العناصـر االنتفاعيـة ويربطهـا فـي إطـار نظـم المدينـة الحضـرية حيـث يتحـدد مـن 

ــتم تطــوير خــالل ذلــك المســتو  ى التخطيطــي العمرانــي التــوجيهي العــام لهــا، والــذي علــى منهجــه ي
نسـبة تغطيـة -ارتفاعـات المبـاني -الكثافـات السـكانية -العمران فيها بتحديد استعماالت األراضي 

-مشــروعات اإلســكان -الخــدمات العامــة -البنيــة األساســية -تخطــيا الموقــع -األرض بالمبــاني 
 (9، ص1994)حيدر،  شبكات الطرق.

 التخطيط التَصيلي -
ويكــــون فيــــه التخطــــيا أكثــــر تفصــــيال مــــن التخطــــيا المحلــــي أو العمرانــــي حيــــث يضــــع 
التخطــيا لجــزء مــن المدينــة مثــل المجــاورة الســكنية وغيــر ذلــك، ويــتم فيــه تحديــد مــداخل ومخــار  
 الموقـــع وكـــذلك مبـــاني الخـــدمات والمنطقـــة الســـكنية ومســـارات شـــبكات الطـــرق والســـكك الحديديـــة

 (2)إبراهيم، صوغيرها. 

 التخطيط التنَيذي -
هو األسلوب العلمي السليم الذي يحول مالمح التخطيا العام إلى خطوط عمـل واضـحة 
ودقيقـــة فـــي صـــورة تصـــميمات هندســـية تحكمهـــا أبعـــاد وزوايـــا أفقيـــا ورأســـيا، وتـــرتبا بـــالواقع حتـــى 
يصــبح المخطــا لمدينــة مــثال حقيقــة علــى أرض الواقــع، ويقــوم علــى هــذا العمــل عــدد كبيــر مــن 

ـــة فـــي مجـــاال ـــة تخصصـــات مختلف ت التخطـــيا والعمـــارة واإلنشـــاءات والهندســـة الصـــحية والكهربي
واالتصــــــاالت والمســــــاحة باإلضــــــافة إلــــــى الزراعــــــة والســــــكان واالقتصــــــاد واإلدارة، وغيــــــر ذلــــــك. 

 (.131، ص1992)حسن،
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 أهمية التخطيط 4,1,1
لحل العديـد مـن المشـاكل والصـعوبات التـي تواجـه دولـة مـا، وتكمـن أهميتـه التخطيا يستخدم  -

 (17، ص2004)أبو شهاب،  في:

 تحقيق العدالة االجتماعية بين السكان والمناطق واألقاليم بشكل مقبول. -

 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية المتاحة والكامنة والتوظيف السليم للموارد البشرية. -

 وضع الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والبيئة.المساهمة في  -

 تحديد استعماالت األراضي لخدمة السكان. -

 يقلل التخطيا السليم من األخطاء بجميع أشكالها وعلى كافة المستويات. -

وضــع بــرامج تنمويــة متكاملــة فــي مجــال اإلعمــار تعمــل علــى حــل المشــاكل بــالمركز ويكــون  -
 سها التنمية االقتصادية المباشرة، وذلك إلقامة مدن أو مراكز عمرانية جديدة باإلقليم.أسا

 زيادة درجة االكتفاء الذاتي للمجتمع من الحاجات الضرورية من السلع والخدمات. -

 تأمين فرص عمل جديدة والحد من الهجرة. -

 التخطيا لتحديد المشكالت القائمة والمستقبلية ووضع الحلول لها. -

 :للتخطيا أبعاد متعددة منهاأبعاد التخطيط  5,1,1
 : ويقصد به أن وضع األهداف وتنفيذها وتقييمها هم من الكفاءات البشرية.البعد البشري  -

ـــي - ْمن : أي أن الخطـــة مرتبطـــة بفتـــرة معينـــة حتـــى يـــتم تقيـــيم نتائجهـــا ومعرفـــة مـــدى البعـــد ال
 فعاليتها.

ة فـي مجــال التخطــيا، لهـا عالقــات فيمــا : مجموعــة مــن المؤسسـات العاملــالبعـد المؤسســاتي -
 بينها

مستويات
التخطيط

التنفيذي

يالتفصيل

العمراني

االقليمي 
داخل الدولة

القومي

االقليمي

الدولي

 (المصدر: إعداد الباحث)التخطيا، مستويات ( يوضح 1-1)شكل رقم 
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 : ويقصد به توفير معلومات شاملة ودقيقة.البعد المعلوماتي -

: وهـو نـابع مـن أن هـذه الكفـاءات البشـرية العاملـة تحتـا  إلـى مبـال، مـن المـال، البعد المـالي -
 وكذلك اإلجراءات اإلدارية ومستلزمات إعداد الخطة وتنفيذها يحتا  إلى دعم مالي.

سـواء -التنفيـذ علـى أرض الواقـع –: ويقصد به الناحيـة الملموسـة فـي التخطـيا البعد المكاني -
 على المستوى اإلقليمي أو الحضري أو حتى الوطني ...... إلخ

ــانوني - ــد الق : وهــو مســؤول عــن إعطــاء الســمة القانونيــة للخطــة ويضــم مجموعــة القــوانين البع
 التي تنظم العالقة بين العاملين في هذه الخطة.الالزمة، سواء إلعداد الخطة أو القوانين 

ــد السياســي - : حيــث مــن الضــرورة أن يكــون هنــاك جهــات حكوميــة رســمية تتبنــى العمــل البع
 (11، ص2003)الخطيب، ضمن الخطا التخطيطية في الدولة أو اإلقليم أو المدينة أو القرية 

 
 

 التخطيط الحضري  2,1
 مَهوم التخطيط الحضري  1,2,1

التخطيا الحضري له عالقة وطيدة مع حياة اإلنسـان والتـي تشـمل جميـع نـواحي الحيـاة، 
ولتخطـــيا المدينـــة بشـــكل أفضـــل يجـــب أن يكـــون هنـــاك تعـــاون مـــا بـــين المهندســـين والمخططـــين 

واالقتصــاد، والتخطــيا يمتــد إلــى اإلقلــيم الــذي واالختصاصــات المختلفــة مثــل الجغرافيــا واالجتمــاع 
تقع بـه المدينـة، فموقـع المدينـة يسـاهم بـدور كبيـر فـي تحديـد مـدى أهميـة المدينـة ودورهـا الريـادي 

العمرانيــة والريفيــة،  الحيــاةإلــى تقيــيم  حضــري التخطــيط اليهــدف بــاإلقليم واألقــاليم المجــاورة لــه، و 

أبعاد 
طالتخطي

البشري

الزمني

المؤسساتي

المعلوماتي

المالي

المكاني

القانوني

السياسي

 (حثالمصدر: إعداد البا)التخطيا،  أبعاد( يوضح 2-1)شكل رقم 
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يجــاد حلــول هندســية للمشــاكل العمرانيــة ، العشــوائيات، أزمــات المــرور، التضــخم الســكانيمثــل  وا 
 (14:38، الساعة: 2014-2-20)الموسوعة الحرة ويكبيديا، آخر تحديث . تنظيم الحركة

تخطــيا الحضــري علــى أنــه عمليــة إبداعيــة موضــوعية لكيفيــة عمــل )وقــد عــرف كيبــل ال
مواضع لممارسة الحياة اإلنسانية، وتسهيل مهامها بحيث يتوفر أكبر قدر ممكن من الحرية للفرد 
والجماعة بمـا يكفـل لهـم العـيش بسـالم وأمـن، وقـد عـرف ميرسـون التخطـيا الحضـري أنـه تصـور 

اســـة االقتصـــادية واالجتماعيـــة مـــع التصـــميم البيئـــي لحـــل الحيـــاة المســـتقبلية وأنـــه يـــربا بـــين السي
 (61، ص2002)الدليمي، المعضالت الحضرية كاإلسكان والنقل(. 

والتخطيا الحضري هو عبارة عن تطبيق األساليب العلمية في صناعة السياسة، ويعنـي 
، وهــو توجيــه جهــود متعــددة فــي إطــار الحاضــر والمســتقبل، ويعــرف كــذلك بأنــه يشــمل ثالثــة أبعــاد

ــــاني وطــــرق  ــــه الشــــكل النهــــائي للمب ــــل المعمــــاري وأن البعــــد المعمــــاري والتصــــميم المــــدني والتجمي
المواصـــــالت والمراكـــــز الصـــــناعية والتجاريـــــة والمتنزهـــــات، وجميـــــع العناصـــــر الخاصـــــة بالبيئـــــة 

  (15، ص2003)الخطيب، الحضرية، ليكون أكثر فاعلية ومالءمة للجميع. 

هـــو عبـــارة عـــن عمليـــة  وكـــم عرفهـــا كيبـــل التخطـــيا الحضـــري ويـــرى الباحـــث أن مفهـــوم 
لتحديــد وتســهيل الممارســات الحياتيــة اليوميــة ل نســان ممــا يكفــل لــه العــيش بــأمن وســالم إبداعيــة 

 لعبادة هللا عز وجل ونشر دينه اإلسالمي في ربوع العالم.

 (62، ص2002)الدليمي،  خصائص التخطيط الحضري  2,2,1
ماعيـة والثقافيـة والنفسـية التـي توضـع للبيئـة الحضـرية، ويـربا التخطـيا مراعاة الجوانب االجت -

 الحضري بين الجوانب المعمارية والسلوكية.

 التعامل مع الخصائص الطبيعية والظواهر المختلفة في المناطق الحضرية. -

 معالجة المنطقة الحضرية كوحدة مترابطة في جميع مكوناتها وعناصرها مع بعضها. -

الحضــري يتكــون مــن عنصــرين أساســيين ينــتج عنهمــا نظــام اســتعماالت األراضــي التخطــيا  -
لألنشطة والخدمات المختلفة، وهما: الخصائص الطبيعية المتمثلة بالتضاريس والتربـة والميـاه 

 .وعناصر المناخ، واآلخر هو النشاط البشري من مؤسسات إدارية واقتصادية واجتماعية

دارية ومالية. ارتباط التخطيا الحضري بقرارات -  سياسية وا 

 .التخطيا الحضري عبارة عن عمليات مترابطة وعلى عدة مستويات -

 يتعامل مع بيئة غير متجانسة دينيا وثقافيا واجتماعيا الختالف عادات وتقاليد السكان. -

 تحقيق التوازن في توزيع السكان في المناطق الحضرية، وبشكل يحقق التجانس االجتماعي. -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 لتخطيطيةالمعايير ا 3,1
 مَهوم المعايير 1,3,1

 المعايير لغة: -
عيار ي اُر: )اسم(، الجمع:: مِّ عا ي ارُ  معاييُر، المِّ عا ياُر، المِّ قَّق  مت   نموذ    الفلسفة(: )في العِّ ر   أو ح  وَّ  ُمت ص 
 يار؛ونحوها، ع والجمال، واألخالق، المنطق المعيارية: الشيء، العلوم عليه يكون  أن ينبغي لما

عيارّي: والتَّقييم، غير للحكم غيُره به ُيقاُس  مقياس   ي ارُ  اربمعي ملتزم غير أو مختلف مِّ عا  معيَّن، مِّ
: و اءِّ ي ارُ  الاه  عا ، مِّ ي اس  قا ٍق: مِّ ب اُرُه.  ُعما  ص( 9:35، الساعة 2014-5-20معجم المعاني الجامع، )مِّسا
فلالستفادة من حقوق معينة يجب أن تتوفر في  قانونياما يستعمل كمرجع للحكم حكما  )معيار:

 ص( 9:35، الساعة 2014-5-20المعجم قاموس المعاني، )) القانون شخص ما معايير ينص عليها 
 ص( 9:35، الساعة 2014-5-20)المعجم الرائد، (ويسوى عيار ومقياس يقاس به غيره  )معيار:

ايرت به المكاييل، فالعيار صحيح تام والمعيار من المكاييل: ما عير، قال الليث: العيار ما ع
واف، تقول: عايرت به أي سويته وهو العيار والمعيار. يقال: عايروا ما بين مكاييلكم وموازينكم، 

 (3187، ص1981)ابن منظور،وهو فاعلوا من العيار، وال تقل: عيروا(. 

 المعايير اصطًلحا -
ر  لما المعيار هو  وَّ قَّق  أو ُمت ص  ما يستعمل ذلك وك ،ينبغي أن يكون عليه الشيءنموذ   مت ح 
فلالستفادة من حقوق معينة يجب أن تتوفر في شخص ما معايير  .قانونياكمرجع للحكم حكما 
 ص( 11:15، الساعة: 2014-6-11)قاموس المعاني، . ينص عليها القانون 

 مَهوم المعايير التخطيطية 2,3,1
ـــة تســـتخ ـــاييس فني ـــى أنهـــا أدوات أو مق ـــد كـــم ونـــوع الخـــدمات المقتـــرح تعـــرف عل دم لتحدي

توطينهــا فــي البيئــة العمرانيــة لتصــبح بيئــة متوازنــة ومســتديمة ومالئمــة للعــيش الكــريم، وأن معــايير 
 وهي: (44، ص2011)غنيم، التخطيا كمفهوم يتكون من مجموعة عناصر 

 أنها أدوات أو مقاييس فنية. -

 أنها خاصة بكم ونوع الخدمات المراد توطينها. -

هـــذه األدوات تـــرتبا بمســـتقبل البيئـــة العمرانيـــة ولكنهـــا أيضـــا تســـتخدم لتقيـــيم حاضـــر هـــذه أن  -
 البيئة لمعرفة مدى كفاية الخدمات كمًا ونوعًا.

 تهدف هذه المعايير لتوفير بيئة عمرانية مالئمة للعيش الكريم. -
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 المدينة 4,1
 مَهوم المدينة 1,4,1

 المدينة لغة: -
ي نة ي  (، اسم) :م دا ين ةُ ، در مدين  مص نة:م دا انّي يزيد على تجمُّع القرية :الم دِّ  ،تجمُّع سكَّ

خُص حيات   ُممديِّن،فهو  مدين  يمديِّن، ،) فعل (مدين:    جعلها تتَّسم  :هوالمفعول ُممدي ن مدين الشَّ
 (ص 9:35، الساعة 2014-5-20)معجم المعاني الجامع، .أخذ بأسباب الحضارة بالمدنّية،

ن دائُِّن وُمدا ر يزيد على تجمُّع القرية  :وُمُدن ،جمع م  انّي متحضــــــــــــــِّّ مدينة  ،)تجمُّع ســــــــــــــكَّ
انمدينة  آهلة   المدائن بناها أحد القادة، كَّ  :الفاضـــــــــلةالمدينة  عالم بها، :مدينتهاهو ابن  " :بالســـــــــُّ

القدس، المدينة  :المدينة المقّدســــــــةاألخالق،  ىالمجتمع اإلنســــــــانّي المثالّي الذي يســــــــير على هد
، الســــاعة 2014-5-20)معجم قاموس المعاني، . مدينة الرســـول صـــّلى هللا عليه وســـّلم، يثرب :رةالمنوَّ 
 ص( 9:35

أشــار البحــث اللغــوي إلــى أن كلمــة مدينــة ترجــع أصــال إلــى كلمــة "ديــن"، وعرفــت المدينــة 
ـــديان" يقصـــد بهـــا فـــي اللغـــة اآلراميـــة  ـــدين أي "القـــانون" كمـــا أن "ال عنـــد اآلكـــديين واألشـــوريين بال

العبريـة "القاضـي"، وفـي حـديث )عـن ابـن عمــر رضـي هللا عنهمـا قـال: سـمعت رسـول هللا صــلى و 
هللا عليــه وســلم وهــو علــى المنبــر يقــول: "يأخــذ الــديان ســماوته وأرضــيه بيــده" وقــبض يــده وجعــل 
يقبضــــها ويبســــطها.(، ويتفــــق معنــــى الحــــديث مــــع اشــــتقاق الكلمــــة مــــن الــــدين والملــــك والقضــــاء. 

 (17، ص1999عثمان،)

 المدينة اصطًلحا: -
المدينـــــة خالصـــــة تـــــاريخ الحيـــــاة الحضـــــرية، فهـــــي النـــــاس والمواصـــــالت وهـــــي التجـــــارة 
واالقتصــاد، والفــن والعمــارة، والحكومــة والسياســة، والثقافــة والــذوق، وهــي أصــدق تعبيــر النعكــاس 

)القبــاني، ثقافــة الشــعوب وتطــور األمــم، وهــي صــورة لكفــاح اإلنســان، وهــي صــورة للقــوة والضــعف. 
 (2، ص2007

والمدينــة تلبــي حاجــات اإلنســان وتــوفر لــه الحيــاة المعيشــية، لــذا اهــتم المتخصصــين فــي 
يمكـــن دراســـة النـــواحي التخطيطيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة وغيرهـــا لتحقيـــق حيـــاة إنســـانية كريمـــة، و 
ســكانها  تعريــف المدينــة علــى )أنهــا مجتمــع مســتقر ذات كثافــة ســكانية وعمرانيــة عاليــة، ويمــارس

داريــة وخدميـة وأنهـا علــى مسـتوى مـن التحضــر والتنظـيم حسـب ثقافــة  أنشـطة متنوعـة اقتصـادية وا 
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سكانها الـذي يعبـر عنـه فنهـا المعمـاري والتخطيطـي عبـر العصـور واألزمنـة، وأنهـا متغيـرة الحجـم 
 (.23، ص2002)الدليمي، والشكل والوظيفة(. 

ة فـــي المكـــان والزمـــان، ويمكـــن اســـتقراء أمـــا ممفـــورد عـــرف المدينـــة بأنهـــا حقيقـــة تراكميـــ
تاريخهــا مــن مجموعــة مــن التراكمــات التاريخيــة، واألخــذ بالمبــدأ التــاريخي الــذي يقــول إن المدينــة 

 تاريخ قديم، وأن التعرف عليها يتم من خالل الشواهد العمرانية القديمة.

 نشأة المدينة وتطورها  2,4,1
تبـــارك وتعـــالى، حيـــث كانـــت األرض مصـــدر ارتـــبا اإلنســـان بـــاألرض منـــذ أن خلقـــه هللا 

لبسه ومسـكنه وممارسـة نشـاطاته المختلفـة السـتمرارية حياتـه، وكـان اسـتقرار اإلنسـان فـي منـاطق 
محــدده علــى األرض وهــذه المنــاطق تتــوفر فيهــا صــفات متميــزة مثــل تــوفر الميــاه والتربــة الخصــبة 

كنه كالطين والحجـارة وأغصـان الشـجر والمناخ المعتدل، وقد استخدم المواد األساسية في بناء مس
وجذوع النخيل وخالفه، وقد نشأت المدن في المناطق التي تتـوفر فيهـا فـرص معيشـة متنوعـة مـع 
تنوع أساليب الحياة وأماكن إلقامة الناس والعمـل والتمتـع بعالقـات دائمـة ومتميـزة ضـمن المنـاطق 

د أن كانــت فــي البدايــة وريثــة الحضــرية، وظهــرت المــدن فيمــا بعــد وفــق مخططــات رســمت لهــا بعــ
 (.21، ص2002)الدليمي، استيطان ريفي تطور بمرور الزمن وبشكل غير منتظم. 

ــــاني باوســــينياس "ت  ــــازيوم 176حــــدد اليون ــــال: إنهــــا الســــلطة والجمن ــــة فق ــــة المدين " ماهي
والمســـرح والســـوق ومـــاء الشـــرب وتحديـــد الحـــدود وأعضـــاء أو ممثلـــون عـــن المـــدن فـــي المجلـــس، 

لنظريــات الحديثــة التــي حاولــت تفســير كيفيــة نشــأة المــدن، ومــن هــذه النظريــات نظريــة وتعــددت ا
كــارل وايــت فوجــل وفحواهــا أن نشــأة المدينــة ارتبطــت بالحاجــة إلــى تنظــيم اســتغالل المــاء وتنظــيم 
دارة تـــنظم هـــذه األعمـــال، وقيـــام إنشـــاءات الســـتغالل المـــاء فـــي  أعمـــال الـــري وقيـــام مشـــروعاته وا 

مهـــا مرتبطـــا بتوقيـــت صـــدور المـــاء، أمـــا نظريـــة تشـــايلد علـــى تحديـــد معـــايير تميـــز الزراعـــة، وتقوي
المدينــة، وتقســم هــذه المعــايير إلــى معــايير أساســية هــي: الحجــم والكثافــة والتخصــص الكامــل فــي 
 العمــــل، وطبقيــــة بنــــاء المجتمــــع مــــع وجــــود طبقــــة حاكمــــة مســــتفيدة، ووجــــود مؤسســــات رســــمية.

 (49، ص1999)عثمان،
تقليدية والتي ارتبطت بالتاريخ اإلسالمي حيث نشأت بعد هجـرة الرسـول صـلى والمدينة ال

هللا عليـــه وســـلم إلـــى يثـــرب والـــذي حولهـــا إلـــى مدينـــة بمفهـــوم حضـــاري واضـــح فأصـــبحت تســـمى 
"المدينــة"، والتــي أساســها الــدعوة إلــى اإلســالم، ذلــك الــدين الــذي بــدأت فــي ضــوء قيمــه وتعاليمــه 

ي الجديد لحياة حضارية تالزمت تماما مع اهتمامـه بالكيـان المـادي عملية تهيئة المجتمع اإلسالم
 للمدينة فأدى ذلك تدريجيا إلى تكامل المراكز الحضارية اإلسالمية.
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نشأت المدن كظاهرة عمرانية مرتبطة بتقدم كبير فـي المعرفـة اإلنسـانية واألسـاليب الفنيـة 
تخدام العجلـة فـي النقـل ثـم صـنع الفخـار المستخدمة وخاصة استخدام المعادن واختراع الشراع واسـ

محليــا واختــراع المحــراث واســتخدام الســفن فــي البحــر، وقــد ترتــب علــى ذلــك كلــه زيــادة كبيــرة فــي 
، 2006)صــالح، اإلنتــا  والنقــل وواكبــه ظهــور المــدن كمظهــر عمرانــي متقــدم فــي التــاريخ البشــري. 

 (20ص

 (29، ص2003)صباح، أهداف تخطيط المدن  3,4,1
المــدن يهــدف إلــى تحســين حيــاة اإلنســان واســتغالل البيئــة الطبيعيــة فــي الموقــع تخطــيا 

 المراد إنشاء المدينة عليه، وكذلك االهتمام بالنواحي العمرانية المختلفة، ومن األهداف:
 العمرانية تنميةال -أ

 التوزيع العادل للخدمات الالزمة للمدينة بحيث تكون على مسافات متقاربة لساكنيها. -

 العالقة بين األحياء السكنية وفصلها عن مناطق الضوضاء كالمناطق الصناعية.تحسين  -

 تأمين شبكة مواصالت آمنة وجيدة بين القطاعات العمرانية المختلفة. -

 توفير مساحات خضراء بين األحياء السكنية. -

 تشجير المدن وتجميلها وتطوير األحياء والتجمعات السكنية. -

ور العبـــادة واألســـواق والخـــدمات التعليميـــة والصـــحية تخصـــيص بعـــض األمـــاكن الخاصـــة كـــد -
 وغيرها.

 تقريب المسافة بين السكان وأماكن عملهم. -

 تحديد وتخصيص أماكن للمباني اإلدارية والتعليمية بما يخدم األحياء السكانية. -

 البنية التحتية -ب

 تمديد المدينة بشبكة إنارة متكاملة. -

 مع شبكة الصرف الصحي.توفير المياه الالزمة للمباني المختلفة  -

 إنشاء شبكة اتصاالت متكاملة سلكية وال سلكية. -

 اَلقتصادية تنميةال -ت

 تحسين الظروف المعيشية للسكان. -

 توفير فرص عمل مناسبة للسكان داخل المدينة. -

 إيجاد محاور تجارية بالمدينة وفق الرؤيا التخطيطية وبالتالي زيادة الحركة التجارية داخلها. -

 صادي والصناعي للمدينة بإنشاء المناطق الصناعية وفق المخطا الهيكلي.التطور االقت -

 تخصيص مناطق وتجمعات تجارية ومواقف للسيارات. -
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 اَلجتماعية والصحية تنميةال -ث

 تحسين األحوال االجتماعية والصحية. -

 زيادة العالقات االجتماعية بين السكان حسب تخطيا األحياء السكانية. -

 االجتماعية والصحية لخدمة السكان.توفير المراكز  -

 تحقيق المتطلبات الصحية للسكان مثل إبعاد عوادم السيارات عن بيوت السكان. -

  
 
 

 المدينة في اإلسًلم 4,4,1
بالمدينــة ونشــأتها بمــا تخــدم المدينــة لهــا أهميتهــا الكبــرى للحيــاة البشــرية، فــاهتم اإلســالم 

سكانها، فمنذ هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى يثـرب وضـع أسـس كيـان الدولـة اإلسـالمية، 
 فالمدينــة ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم وفــي الحــديث الشــريف ولــدى فقهــاء المســلمين، وقــد بعــث

 العـدل المنـورة قوامهـا المدينـة فـي إسالمية دولة وأسس والتوحيد، بالحق وسلم عليه هللا صلى الرسول

 المسـجد مثـل المدني ومؤسساته المدنية المجتمع وتأسيس الدين، عن المؤمنين والدفاع بين واإلخاء

 المهـاجرين بـين آخـى وقـد الـخ، والصـناعية التعليميـة والمرافـق الرسـول وبيـت والقضـاء والسـوق 

ُنـوا الـبعض، قـال تعـالى: ) بعضـهم حتـى ورثـوا واألرزاق البيـوت فاقتسـموا واألنصـار ين  آ م  إِّنَّ الَّـذِّ
ُضـُهما  ُروا ُأول ئِّـك  ب عا ن ص  ا و  وا ين  آ و  بِّيلِّ َّللاَِّّ و الَّذِّ هِّما فِّي س  و الِّهِّما و أ ناُفسِّ اه ُدوا بِّأ ما ُروا و ج  ـو ه اج  لِّي ـاُء ب عا ض  أ وا

 الجديـد الـدين إلـى الـدعوة الراشـدون  الخلفـاء واصـل الرسـول وفـاة ( سـورة األنفـال، وبعـد72...)

فريقيا، وورث ومصر والعراق ففتحوا الشام اإلسالمية بالفتوحات  المـدن مثـل قائمـة مـدنا المسـلمون  وا 

 وطبعوهـا المـدن فسـكنوا هـذه فـارس، بـالد فـي الساسـانية والمـدن فـي الشـام، والبيزنطيـة الرومانيـة

)الكحلـوت، ورقـة واإلسـكندرية.  والقـدسوأنطاكيـة  وحلب كدمشق واالجتماعي والثقافي الديني بطابعهم
 (7بحثية، ص

أهداف تخطيط 
المدن

الناحية 
االجتماعية 
والصحية

الناحية 
االقتصادية

ةالبنية التحتي ةالناحية العمراني

 (المصدر: إعداد الباحث)، أهداف تخطيا المدن( يوضح 3-1)شكل رقم 
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 المدينة في القرآن الكريم -
بــالقرآن الكــريم آيــات متعــددة لهــا عالقــة بتحديــد معنــى المدينــة ومعاييرهــا، وقــد ورد تعبيــر 
المدينة في العديد مـن اآليـات الكريمـة حيـث ورد فـي أربعـة عشـر موضـع، مبينـة بوضـوح الحـدود 

مـن سـورة األعـراف،  123بين اآليات الكريمة التي وردت فيها كلمة مدينة آيـة لهذه الكلمة، ومن 
رُِّجــوا قــال تعــالى: ) ــةِّ لُِّتخا ين  ــي الام دِّ ُتُمــوُه فِّ را ــر  م ك  ــذ ا ل م كا ــل  أ نا آ ذ ن  ل ُكــما إِّنَّ ه  ــهِّ ق با ــُتما بِّ نا ُن آ م  ــوا ــال  فِّراع  ق 

ل ُمون  ) ف  ت عا وا ا ف س  ا أ هال ه  ناه  ر من استخدام كلمة مدينـة علـى أنهـا تشـير إلـى المكـان ( ويظه(123مِّ
، قـــال تعـــالى: 101الـــذي يقـــام بـــه ويجتمـــع فيـــه النـــاس، ووردت أيضـــا فـــي ســـورة التوبـــة آيـــة رقـــم 

ـ) ل ُمُهـما ن حا ـاقِّ ال  ت عا ف  ل ـى النِّّ ُدوا ع  ـر  ين ـةِّ م  ـنا أ هاـلِّ الام دِّ مِّ ر ابِّ ُمن افُِّقون  و  ل ُكما مِّن  األا عا وا مَّنا ح  مِّ ل ُمُهـما و  ُن ن عا
يٍم ) ون  إِّل ى ع ذ اٍب ع ظِّ دُّ ت يانِّ ُثمَّ ُير  ُبُهما م رَّ ذِّّ ُنع  (، والمقصود بالمدينة الواردة هنا يثرب، وجـاء (101س 
ـما : )19في القرآن أيضا في سورة الكهف آية رقم  ناُهما ك  ُلوا ب يان ُهما ق ال  ق ائِّل  مِّ اء  ثان اُهما لِّي ت س  ذ لِّك  ب ع  ك  و 

ُكما بِّـو  ل   د  ُثوا أ ح  ل ُم بِّم ا ل بِّثاُتما ف اباع  بُُّكما أ عا ٍم ق اُلوا ر  ًما أ وا ب عاض  ي وا ين ـةِّ بِّثاُتما ق اُلوا ل بِّثان ا ي وا هِّ إِّل ـى الام دِّ رِّقُِّكما ه ـذِّ
ـ لاي ت ل طَّـفا و ال  ُيشا ناـُه و  ٍق مِّ زا لاي ـأاتُِّكما بِّـرِّ اًمـا ف  ـى ط ع  ك  ا أ زا لاي ناُظرا أ يُّه  ـًدا )ف  ر نَّ بُِّكـما أ ح  (، فالمدينـة هنـا (19عِّ

 في اإلسالم تمثل سوقا ومركزا اقتصاديا ثابتا حيث التبادل النقدي هو أساس التعامل التجاري.
اآليات القرآنية التي ورد فيها ذكر المدينة تعكس في أغلبها اإلشارة إلـى المراكـز التمدنيـة 

يرهـــا، ثـــم جـــاء ذكـــر المـــدن فـــي القـــرآن بلفظـــة المتحضـــرة مثـــل أنطاكيـــة ومصـــر ويثـــرب ومكـــة وغ
القريــة، وذلــك لبيــان المســتويات الحضــرية العمرانيــة، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن التخطــيا العمرانــي 
يشمل كل مستويات البيئة العمرانية التـي تنـدر  تحتهـا المدينـة والقريـة والضـاحية والخطـة والحـي، 

ــي  : )ســورة البقــرةيقــول ســبحانه وتعــالى عــن مدينــة بيــت المقــدس فــي  ي ــٍة و هِّ ل ــى ق را ــرَّ ع  ي م  الَّــذِّ أ وا ك 
ث ـ ـاٍم ثُـمَّ ب ع  ئ ة  ع  ات ُه َّللاَُّ مِّ ا ف أ م  تِّه  د  م وا هِّ َّللاَُّ ب عا يِّي ه ذِّ ا ق ال  أ نَّى ُيحا ه  ل ى ُعُروشِّ ي ة  ع  اوِّ ـما ل بِّثاـت  خ  ُه ق ـال  ك 

ٍم ق ال  ب لا  ًما أ وا ب عاض  ي وا ـنَّها و اناُظـرا  ق ال  ل بِّثاُت ي وا ـر ابِّك  ل ـما ي ت س  ش  ـك  و  امِّ اٍم ف ـاناُظرا إِّل ـى ط ع  ئ ة  ع  ل بِّثات  مِّ
ــ ل مَّ ًمــا ف  ُســوه ا ل حا ــُزه ا ثُــمَّ ن كا ياــف  ُنناشِّ ــامِّ ك  ظ  ل ــك  آ ي ــًة لِّلنَّــاسِّ و اناُظــرا إِّل ــى الاعِّ ع  لِّن جا ــارِّك  و  م  ا ت ب ــيَّن  ل ــُه إِّل ــى حِّ

ل ـــُم أ نَّ َّللاَّ   ـــال  أ عا ير  )ق  ـــدِّ ٍء ق  ـــيا ل ـــى ُكـــلِّّ ش  ( وجـــاء فـــي ســـورة األنعـــام قولـــه ســـبحانه وتعـــالى: (259 ع 
ــهِّما و  ) ُكــُرون  إِّالَّ بِّأ ناُفسِّ ــا ي ما م  ــا و  ُكــُروا فِّيه  ــا لِّي ما يه  رِّمِّ ــابِّر  ُمجا ي ــٍة أ ك  لان ــا فِّــي ُكــلِّّ ق را ع  ــذ لِّك  ج  ك  ــُعُرون  و  ــا ي شا م 
ه اآليــة يشــير بوضــوح إلــى أحــد مســتويات المدينــة، وقــال ( واســتخدام تعبيــر القريــة فــي هــذ(123)

ـــاءِّ ســـبحانه وتعـــالى فـــي ســـورة األعـــراف: ) ـــا بِّالاب أاس  ن ا أ هال ه  ـــذا ـــيٍّ إِّالَّ أ خ  ـــنا ن بِّ ـــٍة مِّ ي  ـــي ق را ـــلان ا فِّ س  ـــا أ را م  و 
ــرَُّعون  ) لَُّهــما ي ضَّ ــرَّاءِّ ل ع  ، 2011)فــر  هللا،  ( والمقصــود هنــا بالقريــة المدينــة اآلهلــة بالنــاس.(94و الضَّ

 ( 79ص
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 المدينة في السنة النبوية -
ما ورد في األحاديث الشريفة من تصوير لتعبير المدينة والقرية كاد أن يكون ممـاثال لمـا 
ورد فــي اآليــات الكريمــة، فاألحاديــث التــي تضــمنت تعبيــر المدينــة تشــير بصــورة عامــة إلــى تلــك 

نورة وبيت المقدس وغيرها، فعـن ابـن عمـر رضـي هللا المدن الكبيرة المستقرة مثل مكة والمدينة الم
عنهمــا عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال: )يوشــك المســلمون أن يحاصــروا إلــى المدينــة حتــى 
يكون أبعد مسـاحلهم سـالح( رواه أبـو داوود والنسـائي وابـن ماجـه، وقـد روى أبـو أيـوب األنصـاري 

ســتفتح علــيكم األمصــار وســتكون جنــود مجنــدة أنــه ســمع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول: )
تقطع عليكم فيها بعوث( رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وحديث آخر فيه: )رفعت مـدائن كسـرى 
ومــا حولهــا ومــدائن كثيــرة( رواه مســلم، كمــا ورد اســتخدام لتعبيــر المدينــة بأنهــا المدينــة المينــاء أو 

شريف: )سمعتم بمدينة جانـب منهـا فـي البـر وجانـب المدينة المرفأ، فقد جاء في الحديث النبوي ال
منهــا فــي البحــر( رواه مســلم، وهنــاك أحاديــث تتضــمن اســتخداما لكلمــة المدينــة التــي كانــت تقــوم 

 ( 79، ص2011)فر  هللا، بوظيفة الحصن وأحاديث أخرى كثيرة. 

 المدينة عند فقهاء المسلمين -
ينبغـــي توافرهـــا فـــي مكـــان مـــا ليكـــون أبـــدى الفقهـــاء رأيـــا فـــي المعـــايير والخصـــائص التـــي 

قامة صالة الجمعة، حيث قال الرسول صلى  مدينة، وهناك اتفاقا عاما بين الفقهاء لشروط عقد وا 
هللا عليه وسلم: )ال جمعة وال تشريق وال فطر وال أضحى إال في مصـر جـامع أو مدينـة عظيمـة( 

إذ أشار بشأن صالة الجمعـة بأنـه ال  رواه مسلم، يأتي تحديد الماوردي موافقا لما ورد في الحديث
يجــوز إقامــة صــالة الجمعــة إال فــي وطــن مجتمــع المنــازل، وتحديــد المــاوردي واضــح بالنســبة إلــى 

 مفهوم المدن بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الناس.

 

 

المدينة في
االسالم

فقهاء 
المسلمين

ويةالسنة النب
القرآن 
الكريم

 ، المصدر: إعداد الباحثالمدينة في اإلسالم( يوضح 4-1)شكل رقم 
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 المدينة واَلستدامة 5,4,1

 مَهوم اَلستدامة 1،5،4،1
، فهــو  يســتديم،اســتدام   اَلســتدامة لغــة: - ما ــت دِّ ــيءُ اســتدام  مســتديم،اسا ، :الشَّ  ،وثبــت ودام اســتمرَّ

ـتدام   ـتدام   ،بـال، فـي األ مـر :فـالن  اسا ـتدام   ،ترفَّـق  فيـه وتمهـل :األ مـر  اسا ـه :الشـيء  اسا ، طلـب دو ام 
تدام   :اسا ـتدام  فـالن  هللا نعمـة   ،تأ نَّى فيـه الشيء  ـياشِّ و  ،سـأ له أ ن يـديمها لـه :فـالناسا ُة الع  ام  ـتِّد  اِّسا
يدِّ  و اُمُه، :الرَّغِّ ر اُرهُ  د  تِّما  (11:50، الساعة: 2014-6-11)معجم المعاني الجامع، . اِّسا

ضــمان حصــول البشــر علــى فــرص التنميــة دون التغاضــي عــن هــي  اَلســتدامة اصــطًلحا: -
يعنــي ضــرورة األخــذ بمبــدأ التضــامن بــين األجيــال عنــد رســم السياســات األجيــال المقبلــة وهــذا 

 اإلمكانيـــاتالرفاهيـــة وزيـــادة فســـحة  يالتطـــوير الـــذي يراعـــ إلـــىتهـــدف  ، واالســـتدامةالتنمويـــة
، لألجيال القادمـة ، والتـي سـتمكنهم مـن التـنعم بمـوارد البيئـة وقـيم الطبيعـة التـي نسـتغلها اآلن

عامـــل مـــع التطـــوير والتنميـــة ببصـــيرة واســـعة مـــن ناحيـــة البعـــد تعنـــي أنـــه يجـــب الت واالســـتدامة
التنميــة المســتدامة بأنهــا عمليــة التأكــد أن  1978هيئــة برانــد تالنــد فــي عــام  ، وعرفــتالزمنــي

تــــؤثر ســــلبيًا فــــي قــــدرات أجيــــال المســــتقبل لتلبيــــة  قــــدراتنا لتلبيــــة احتياجاتنــــا فــــي الحاضــــر ال
 (7، ص2005)الحربي، . احتياجاتهم

 مَهوم المدينة المستدامة 2,5,4,1
المـــدن المســـتدامة هـــي المـــدن التـــي تحقـــق العدالـــة االجتماعيـــة لســـكانها، والمشـــاركة فـــي 
صــناعة القــرار، واالعتمــاد علــى الــذات، واســتدامة المدينــة تتــأتى مــن اعتمــاد مجتمعهــا علــى ذاتــه، 

األغنيـاء ومسـتويات الـدخل باستيفاء وتلبية الحاجات األساسية ألفراده، وتقليل الفجوة بين الفقـراء و 
المختلفــــة، وضــــمان الحــــدود الــــدنيا مــــن نوعيــــة الحيــــاة المقبولــــة لكافــــة أفــــراد المجتمــــع، وضــــمان 
المشــــاركة والمســــاءلة، مــــع اســــتخدام التقنيــــات الفنيــــة المتوافقــــة مــــع الظــــروف المحليــــة، والمدينــــة 

ابية للمـوارد والـنظم البيئيـة المستدامة هي مدينة خضراء صديقة للبيئة، تتوازن فيها الطاقة االستيع
المحلية، ومنع التلـوث بتقليـل المخلفـات التـي يمكـن للطبيعـة اسـتقبالها، وتتميـز المدينـة المسـتدامة 
بأنهـــا مدينـــة منخفضـــة أو صـــفرية انبعـــاث الكربـــون، وتزيـــد االعتمـــاد علـــى مـــوارد الطاقـــة الجديـــدة 

 (2، ص2011)اللحام، وغيرها. والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة األموا  
)فالمدينة المستدامة هي مدينة معاصـرة تخطـا وتبنـى وتـدار إلشـباع الحاجـات المعيشـية 
اليوميــة لســكانها، مــن بنيــة تحتيــة ومرافــق مدنيــة وخــدمات صــحية وتعليميــة وتجاريــة واجتماعيــة، 

متكامــل، تجســد ويتحقــق ذلــك مــن خــالل مــداخل وأســاليب جديــدة لتخطيطهــا التنمــوي والعمرانــي ال
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المبــــادئ واألطــــر البيئيــــة واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والعمرانيــــة فــــي منظومــــة متكاملــــة، تحكمهــــا 
عالقــات تكافليــة، وبأســلوب نمــو مختلــف عــن عمليــة النمــو التقليديــة للمدينــة مــن حيــث تخطيطهــا 

دارتها ومقاومتها للتدهور البيئي.(   (3سابق، ص)نفس المرجع الللتنمية، وتصميمها وتشييدها وا 

ومن األهداف الطموحة للتخطيا العمراني المستدام هو الوصول بالمؤثرات البيئية إلى 
العهد الذي كانت عليه المنطقة قبل التطوير، مع استكمال إعمار المنطقة حتى الوصول إلى 
كامل الحجم البنائي حسب المخطا التنظيمي المقترح للمدينة ومثال ذلك التخطيا المستدام 

في الواليات المتحدة  Portlandبمدينة بورتالند  Lioyd Crossingقة لويد كروسين، لمنط
 (35)القيق، مجلة البناء، صاألمريكية، ومن المبادئ التخطيطية المستدامة األساسية هي: 

فمثال يمكن  تشكيل الكتل والفراغات-االستغالل األمثل للمياه -استرجاع التنوع الحيوي للمدينة  -
( لتحقيق فرص عمل قريبة من السكن ولتقليل mixed land useألراضي المختلا )استعمال ا

الطاقة المهدرة من الحركة بين السكن والعمل، وكذلك لزيادة التفاعل االجتماعي بين سكان 
المجاورة، وتحقيق التدر  الهرمي لشبكة الطرق لعمل منظومة من الشوارع الخضراء، لتفعيل 

 توجيه استهالك الطاقة نحو مصادر غير ملوثة للبيئة.-راجات حركة المشاة وركوب الد

المدينة المستدامة هي التي تلبي عناصر االستدامة المتمثلة في النسيج  مفهوم ويرى الباحث أن
 وغيرها. العمراني، البيئة االجتماعية، التكلفة االقتصادية

 األصالة والمعاصرة 5,1
 مَهوم األصالة 1,5,1

 لغة: األصالة -
لوبِّ  :معجم الغني أ صال ة  في الرَّأايِّ  في تاُز بِّأصال ةِّ األسا كاُمُه ي ما ُتُه، إِّحا د  وا باباتِّكاٍر في  :ج 

بِّ  لوبِّ أ صال ُة النَّس  فِّي األسلوب  :اأُلسا ع راق ُتُه، وفي المعجم الوسيا األصالة فِّي الرَّأاي جودته و 
ب عراقته، تعني لفظة األصالة  فِّي الّنس  جودته،  "االبتكار والتميز ، فاألصالة في الرأيابتكاره و 

وفي األسلوب ابتكاره وفي النسب عراقته، أما ابن خلدون فيرى "أن لكل مجتمع سمات خاصة به 
تفرقه عن غيره وفقا لظروفه التاريخية والمناخية حتى أن للهواء أثرا على ألوان البشر وأخالقهم 

التميز الذي يعبر عنه علماء االجتماع بالشخصية والكثير من أحوالهم وهو بهذا يرمي إلى 
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القومية"، ويقترب من لفظ األصالة بل ويتطابق معها لفظ التراث فهو لغة ما يخلفه الرجل لورثته 
 (2)الحسيني، صوقد ورد في القرآن الكريم للداللة على الميراث الديني الثقافي 

 األصالة اصطًلحا: -

قدم واالمتداد الخلفي نحو الجذور، والتمســـك بالماضـــي وقد أخذ مفهوم األصـــالة جانب ال
 (3)زياد، صوالمحافظة على الموروث، وأتت مقابال للمعاصرة والتجديد والحداثة. 

الجذور واألصول في تاريخ اإلسالم، واالرتداء إليها شكال ومضمونا من واألصالة هي العودة إلى 
 (.1، ص2007الندوي، ) والشريعة.دين جديد، فاألصالة اإلسالمية تعني التمسك بأصول ال

مفهوم األصــــــالة والمعاصــــــرة يقوم على اعتبار أنهما وجهان لحقيقة واحدة فال يوجد ادني تناقض 
اضـــــــر جل الحأبين القديم والجديد، والمســـــــألة هنا تكمن في معرفة كيفية اســـــــتلهام الماضـــــــي من 

التقدم  من تجارب اآلخرين في ميدانوالمســــتقبل، والمعاصــــرة بمفهومها الحقيقي تكون باالســــتفادة 
  (2، ص2011)أبو راس، والرقي وذلك بالجمع بين العناصر المكونة ألمة وحضارة وتاريخ.

وفي هذا البحث يقصــــــــــد الباحث بكلمة األصــــــــــالة أي التقليدي والقديم الذي تم تطبيقه قبل مئات 
 .السنين

 مَهوم المعاصرة: 2,5,1

 المعاصرة لغة: -
ا) ع ص ر) ر  مصـــــدر ع  رةِّ ، صـــــ  عو أفاكاُر الكاتِّبِّ إلى الُمعاصـــــ  أ ي التَّك يُُّف م ع  أ فاكارِّ  ت دا

ي ن عيُشهُ  رِّ الَّذِّ ر ُة و األ صال ةُ "  الع صا  ص( 9:35، الساعة 2014-5-20)معجم الغني،  " الاُمعاص 
رة: لوك واإلفادة من كّل منجزاته العلميَّة والفكريَّة  الُمعاصــــــــــ  معايشــــــــــة الحاضــــــــــر بالوجدان والســــــــــُّ

وجود شــخصــين متنافســين في عصــر واحد  :حجابالمعاصــرة و وتســخيرها لخدمة اإلنســان ورقّيه 
ر:يحجب شـــهادة كلٍّ منهما في اآلخر ره:فهو  ُمعاصـــرًة، ،عاصـــر   فعل ، عاصـــ  ر، عاصـــ   ُمعاصـــِّ

:شـــــاعر   ٍد،واحعاش معه في عصـــــٍر  الجنس  المعاصـــــر:يعيش في عصـــــرنا اإلنســـــان  معاصـــــر 
ر   ،الموجود اآلن  ص( 9:35، الساعة 2014-5-20)معجم المعاني الجامع، . لجأ  إِّليه فالناً ع اص 
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 المعاصرة اصطًلحا: -
ا أن وعموما فال ينبغي لن األصالة،فهي كلمة نابعة في الوقت ذاته من كلمة  )المعاصرة،

 تحمل كلمة األصالة جمودا لم تبنى عليه بقدر اعتمادها بشكل أساسي على التطوير الذي يساير
يد ويتعايش مع أعراف وتقال ،متطلبات العصر في اتساق مع المنهج اإلسالمي والعقيدة الغراء

ا يتم تعريف المعاصرة بأنهومن هنا ة، ولهذا كانت المعاصرة نابعة من األصال والسلف،األجداد 
ا تعني والحداثة أو العصرية تعني م عصريته،"لفظة تعني مواكبة العصر ومعايشته فلكل عصر 

عملية التغيير التي بمقتضاها تحصل المجتمعات المختلفة على الصفات المشتركة التي تتميز 
التي  ص البنائيةبها المجتمعات العصرية تطلق على المجتمع إذا اتصف بها مجموعة الخصائ

 أما بالنسبة للفرد فإنها تعني مجموعة االتجاهات التقليدي،تميز المجتمع العصري عن المجتمع 
 (2يني، ص)الحس(. والقيم وأساليب التفكير التي تتطلبها المشاركة الفعالة في مجتمع عصري 

 ر الحالي.ي العصوفي هذا البحث يقصد الباحث بمعنى كلمة المعاصرة: الحديث الذي تم تداوله ف
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 الخًلصة: 6,1
تطرق الفصل األول عن التخطيا بشكل عام وعـن أنواعـه ومسـتوياته، ومفهـوم التخطـيا 

 العمراني وخصائصه، وكذلك مفهوم المعايير التخطيطية.

ثـــم تنـــاول الفصـــل تعريـــف المدينـــة لغـــة واصـــطالحا، وتحـــدث الفصـــل عـــن نشـــأة المدينـــة 
المدينــة التقليديــة بالتــاريخ اإلســالمي والتــي ذكــرت بــالقرآن الكــريم وفــي وتطورهــا، وكيــف ارتبطــت 

 السنة النبوية الشريفة ولدى فقهاء المسلمين.

وتـــم اســـتعراض تعريفـــات االســـتدامة وكـــذلك مفهـــوم المـــدن المســـتدامة التـــي هـــي صـــديقة 
لباحـث وهـو للبيئة، وأخيـرا تـم دراسـة مفهـوم األصـالة والمعاصـرة، وتوضـيح المعنـى الـذي يقصـده ا

معنى كلمة األصالة أي التقليدي والقديم الذي تم تطبيقه قبـل مئـات السـنين، وكلمـة المعاصـرة أن 
 هي الحديث الذي تم تداوله في العصر الحالي.

وممـا سـبق يتضــح أنـه البــد مـن التعــرف علـى تخطــيا المدينـة التقليديــة وتخطـيا المدينــة 
 الحديثة.
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 المدينة التقليديةالَصل الثاني: تخطيط 
 المدن التقليدية ما قبل اإلسًلم 1,2
 نشأة المدينة اإلسًلمية 2,2
 فقه عمارة المدن اإلسًلمية 3,2
 اإلسًلمية المدينة معايير اختيار الموقع لتخطيط 4,2
ْة للمدينة اإلسًلمية 5,2  المبادئ الممي
 الخصائص العامة للنسيج العمراني داخل المدينة اإلسًلمية 6,2
 مكونات العناصر العمرانية للمدينة اإلسًلمية 7,2
 اإلسًلمية المدينة تخطيط على المؤثرة العوامل 8,2
 الخًلصة 9,2

 

 
 
 

الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة

الَصل الثاني
تخطيط المدينة التقليدية

الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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 تمهيد
المدينة التقليدية والتي نشأت منذ قديم الزمن والتي عرفت في عصر اإلغريق واليونان وفترة 

ليها، بعض اآلثار والحفريات التي عثر ع ما قبل اإلسالم إال أنها اندثرت ولم يتبقى منها شيء إال
، ةلعمل معها المقارنة مع المدينة الحديث لذا سيتم التركيز في هذا البحث على المدينة اإلسالمية

والمدينة اإلسالمية كانت بداية نشأتها من هجرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى 
لى هللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار وأنشأ المدينة المنورة، فعند الهجرة آخى الرسول ص

دار للعبادة ومركزا للقيادة وبنى المسلمون بيوتهم حول المسجد، وأصبحت المدينة المنورة حاضنة 
للمجتمع اإلسالمي، وهي نواة إقامة الدولة اإلسالمية والتي بحاجة إلى التخطيا العمراني لرفعة 

 الم بأسره.المجتمع المسلم وتطوره ليسود الع

 المدن التقليدية ما قبل اإلسًلم 1,2
ظهرت المدن األولى في األودية الفيضية كوادي الرافدين ووادي النيل ووادي السند وفي 
فلسطين ووادي الهوا بالصين، وقد امتهن اإلنسان حرفة الزراعة والتي تتطلب االستقرار والتعاون 

، 2012الشواورة، )نشاء السدود والقناطر للري والشرب بين السكان وينتج عنه تنظيم اجتماعي قوي إل
 (89ص

ونشأت المدن في البداية بأحجام صغيرة وبدائية، بها الصياد والراعي والفالح، ثم ظهر 
مالحي المراكب الشراعية والتاجر وكذلك الزراعة وصناعة الفخار والتعدين وعلوم الفلك وابتكار 

 3000لتي يمكن فهمها وتدوينها كل ذلك ظهر منذ حوالي الكتابة وغيرها من وسائل التعبير ا
ق.م. مالمح المدينة الرئيسية تكونت في  2500ق.م. وهو وقت ظهور المدينة، وفي حوالي 

القلعة أوال ثم في المجتمع الحضري بأكمله، وكان حجم المدينة متواضعا ومنطقة نفوذها المساحة 
ة مركزية دينية وسياسية واقتصادية تتكون من القلعة المحيطة بها، وللمدينة سور لحمايتها ونوا 

ق.م. ظهر في القلعة مباني تقاوم الحريق وطرق  2000والمعبد ومخزن الغالل، وفي عام 
مرصوفة وشبكة مجاري وأنابيب لمياه الشرب وأحواض لالستحمام ودورات مياه وأجنحة خاصة 

 (.15، ص1993)عالم وآخرون، بالنوم. 
الحضارات القديمة التي أقيمت قبل اإلسالم وظهر خالل نشأتها مدن، هناك العديد من 

كتابات هيرودوت  (Homere)ويستدل على تاريخ المدن القديمة من قصائد هوميروس 
(Herodote)  .(23، ص1980)فواز، والمخطوطات القديمة وأخبار الرحالة، وكذلك من اآلثار 
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 ومن هذه الحضارات ما يلي:
 ما بين النهرين حضارة بًلد 1,1,2

هي الحضارة التي نمت في بالد ما بين النهرين دجلة والفرات، وهذه المناطق لم تكن 
معزولة مثل وادي النيل بفعل الصحراء الشاسعة، لذا كانت مسرحا للمعارك والحروب بين الفرس 

 (.22ص ،1993)عالم وآخرون، والروم، وكان لزراعة النخيل مورد زراعي رئيسي متعدد الجوانب. 
استقر السومريون في جنوب العراق، وامتهنوا الزراعة وتحكموا في الفيضانات وشيدوا 
المدن المحصنة مثل أور والغاش ونيبور وغيرها، وبعد عدة قرون استقر من الساميين في شمال 

 (.31، ص2011)الموسوي، ن لهم مثل كش وأكد وبابل وغيرها.العراق وعرفوا فنون الزراعة وأسسوا مد
عام ق.م. وهي أكبر  6000والتي يرجع تاريخها إلى  (Our) ومن أهم مدنها مدينة أور

مدينة قديمة في التاريخ، والمدينة لها مرفأ يقع عند ملتقى دجلة والفرات غربي البصرة، وقد بنيت 
 ةالمدينة على شكل بيضاوي ولها أسوار من اآلجر يتخللها بوابتان والمدينة محاطة بالمياه من كاف

 (.23، ص1980)فواز، جوانبها، وفي هذه المدينة ولد سيدنا إبراهيم عليه السالم 
ق.م. وكانت تحتوي على مباني هامة مثل بر   3000أنشأت عام  والتي مدينة بابل

بابل، والمدينة مربعة الشكل شوارعها تتقاطع عموديا وقد بنيت بعهد حمورابي ولها سورين الخارجي 
م ومحاط 25بني من اآلجر ومزود بأبرا  أما الداخلي فبني من الطين وبينهما خندق عرضه 

حت ق.م. أصب 600عام على مائة بوابة من البرونز، و  م ويحتوي كل 8السور الخارجي بقناة طولها 
 (24، ص1980)فواز، . (1-2شكل رقم )انظر  عاصمة إلمبراطورية نبوخذ نصر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )بتصرف(( 26، ص2002(: مخطا مدينة بابل المصدر: )الدليمي، 1-2شكل رقم )
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 حضارة وادي النيل 2,1,2
هي الحضارة التي نمت بمصر، وكان للمعتقد الديني دور لنشأة المدن في وادي النيل، 
فالمعبد المصري يمثل مركز الحياة والعمران في المدينة المصرية القديمة، ويقع في وسا المدينة 

 (96، ص2012)الشواورة، ومن حوله المباني ويشرف على الحقول الزراعية. 
وعلى هضبات مرتفعة، وكانت المدن الهامة تحصن جسورها  نشأة المدن حول نهر النيل

 (246، ص2006)البقري،  لردع خطر المياه، وتنقسم المدن المصرية القديمة إلى قسمين:
سطبالت الجياد،  -1 مدن األحياء: وهي مدينة الفناء وبها ساحات تدريب الجند والعربات الحربية وا 

 المزدهرة ومدن شمال الدلتا في عهد اإلقطاع والقوى.ومدن األحياء هي العواصم في العهود 
مدن الموتى: وهي مدينة البقاء وتضم األهرامات والمصاطب والمغارات ويصل إليها طرق  -2

 مرصوفة بالحجر وبجوارها توجد مساكن الحرس الخاص بالمقابر.
 ومن أهم مدن حضارة وادي النيل مدينتان هما:
ة، وكانت مبانيها تتكون من األكواخ المصنوعة من مدينة منف أقيمت حولها حصون كبير 

الطين واللبن، الذي تدعمه األعشاب والشجيرات وأساساتها تدعم بقطع من الحجارة الغير منحوتة، 
وأما المحالت التجارية فكانت توجد عند تقاطع الطرق حول ميدان عام والذي يمثل السوق، وفي 

)الشواورة،  .(2-2شكل رقم )انظر  لحاكم ودور الحكومةوسا المدينة يوجد المعبد وبجواره قصر ا
 (97، ص2012

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (248، ص2006( يوضح مدينة منف )ممفيس(، )المصدر: البقري، 2-2شكل رقم )
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ومدينة كاهون وهي مدينة سكنية للعاملين في بناء الهرم الخاص بسونسرت الثاني، 
وشوارع المدينة شطرنجية الشكل تتمشى مع الجهات فدانا،  20والمدينة تبل، مساحتها حوالي 

سم تستعمل للصرف  55األصلية، وفي وسا كل شارع توجد قناة حجرية قليلة العمق سعتها 
-2شكل رقم )انظر  ني من الطوب النيء على شكل عقودالصحي، وبعض المساكن سقفها مب

 (249، ص2006)البقري، .(3
 
 
 
 
 
 
 
 

 (250، ص2006)المصدر: البقري، كاهون مدينة سكنية للعاملين، ( يوضح مدينة 3-2شكل رقم )
كانت معظم مدن هذه الحضارة تبنى لتستوعب احتياجات الحكم أكثر منها لخدمة احتياجات 
السكان الذين يعملون في خدمة الحاكم، وكذلك تنظيم شبكة الطرق الداخلية بخطوطها المستقيمة 

 (.24، ص1982)إبراهيم،مظهرا إلمكانية السيطرة والتحكم. راسة عند أبوابها والمتعامدة وأماكن الح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (24، ص1982المصدر: إبراهيم، )( قرية دير المدينة الفرعونية، 4-2شكل رقم )
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 الحضارة اإلغريقية 3,1,2
المدن اإلغريقية ذات مظهر عمراني بسيا في نشأتها األولى، ثم تطورت وبدأ االهتمام 
بالمعابد من حيث الموقع والزخرفة ومواد البناء، ومن المخططين بيركاس هيبو داموس والذي 
خطا مدينة ميلتوس، وكان تخطيا المدن يتضمن الطرق الواسعة والمستقيمة وميادين تتوسا 

الدليمي، )ى األسواق، ومعظم مدنها بنيت في مواقع حصينة يسهل الدفاع عنها.  المدن وتحتوي عل
 (36، ص2002

والمدينة اليونانية شوارعها تتقاطع عموديا، والشوارع الرئيسية تنتهي عند الساحة المركزية 
هي مركز التقاء ديني وسياسي واقتصادي، لذا صممت لتكون  التي، (Agora)المسماة باألغورا 

ُخمس المدينة لتتسع لمعظم سكان المدينة، والمدينة اليونانية تقع على سفح الجبل لدواعي  بحجم
أمنية، ومن معالم المدينة وجود مياه الشرب ونظام صرف صحي وأماكن جمع النفايات ووجود 

التي  (Milet)وميليه  (Pyree)أنظمة بناء ونظام الضرائب، ومن المدن اليونانية مدينة البيريه 
، ومن أشهر ما خلفه اإلسكندر مدينة اإلسكندرية (Hypodamos) هما اليوناني هيبوداموسخطط

م، والشوارع األخرى 30م وعرضه 2500ق.م. حيث شارعها الرئيسي طوله  331التي بنيت عام 
، 1980)فواز،  .(5-2شكل رقم )انظر  ،م، وللمدينة مرفآن وذلك ألهداف أمنية ومناخية15بعرض 

 (.24ص
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: يوضح مخطا مدينة اإلسكندرية في العهد اليوناني والروماني5-2شكل رقم )
 (29، ص2002)المصدر: الدليمي، 
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 (209، ص2011: )الموسوي، والطابع التخطيطي للمدينة اإلغريقية وخصائصها
 التركيز على أهمية موقع المدينة. -
 المدن تنمو بشكل عضوي وحسب الحاجة. -
 بسور يتبع الخطوط الكنتورية لألرض لذا فإن شكل السور غير منتظم.المدن محصنة  -
 البوابات في األسوار ال تقع على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة. -
 الشوارع متأثرة بالطبوغرافية ويستخدم فيها النظام الشبكي المتعامد الذي اعتمد لتوزيع األبنية. -
هي األكربول، ومحاط بسور منيع بأعلى منطقة بالمدينة حيث تتميز المدينة بالقلعة الحصينة و  -

 طوبوغرافية األرض تساعد بذلك، ولها مداخل وبوابات مهيبة والوصول إليها بمدرجات.
كل الشهي مركز اجتماعي وتجاري وتأخذ األغورا وهي مركز المدينة وتعنى مجلس الشعب و  -

 .هواإلدارية والمعابد واألسواق وأماكن الترفي المربع أو المستطيل، وتتوزع حولها األبنية العامة
 المدن تبنى على المنحدرات لتصريف مياه األمطار، ولدواعي أمنية. -
 استخدام المقياس اإلنساني في منحوتاتهم ومعابدهم. -
 المسارح منحوتة على التالل الصخرية وتمثل نصف دائرة غير مغلقة وتتسع آلالف األشخاص. -
 وضعت شكلت أساسا للتشريعات الالحقة للمباني ومراعية لتخطيا المدينة.ضوابا البناء التي  -

 .(6-2شكل رقم )الشوارع المتعامدة، انظر  ومن أمثلة المدن اإلغريقية مدينة بريين ذات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (37، ص2002(: يوضح مخطا مدينة بريين اإلغريقية، )المصدر: الدليمي، 6-2شكل رقم )
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 الحضارة الرومانية 4,1,2
تعتبر الحضارة الرومانية واحدة من أهم الحضارات القديمة التي اشتهرت باالزدهار 

ق.م.، وتميزت بعدة مميزات ومباني  300االقتصادي والمادي، بدأت هذه الحضارة بحدود عام 
حة ، واألضر هامة ومنها: المعابد والحمامات العامة والمسارح والمدرجات والبازيليكا وهي المحكمة

 (311، ص2011. )الموسوي، والمقابر وأعمدة النصر والقصور والجسور والقناطر والنافورات العامة
المظهر العام للتخطيا يعتمد الوحدة في التخطيا حيث المسقا المربع والتخطيا 

ويتأثر تخطيا المدينة تحت  ،(7-2شكل رقم )مثل مدينة تيمجاد الرومانية، انظر  المتعامد،
ثيرين رئيسين وهما الحربي والديني أو بأحدهما، أما الطابع الحربي فيختلف تبعا للموقع بين تأ

المدن الواقعة على الحدود، فالمدن الداخلية غالبا ما تكون مفتوحة وأما المدن الدفاعية فهي على 
ة، وأما يشكل مربع مقسم إلى أربعة أقسام بواسطة شارعين رئيسين متعامدين في االتجاهات الرئيس

الطابع الديني فقيام المدينة على أساس عرض ديني فالمدخل الرئيسي للمدينة المربعة مدخل يعلوه 
تمثال لعربة حربية تجرها بقرة، وتخصص بالمدينة معابد ومذابح، وكانت تراعى النواحي الصحية 

 (256، ص2006)البقري، واالتساع في التصميم. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (265، ص2006)المصدر: البقري، ،(: يوضح مخطا مدينة تيمجاد الرومانية بشمال أفريقيا7-2شكل رقم )

ومن أمثلة الحضارة الرومانية مدينة روما والتي كانت تحاط بالسور األول الذي بناه الملك 
 100شمل كل التالل التي حول المدينة، وأحاط مساحة حوالي  Survius Tulliusسرفيوس 

مترا يكفي لمسيرة عربتين حربيتين جنبا إلى جنب،  15فدان وكان عرض السور األول حوالي 
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وظلت مساحة روما في ازدياد حتى أواخر القرن الثالث الميالدي حيث بنى أوليانوس سورا حول 
فدانا، وقد بنى يوليوس قيصر  3323هذا السور م وكانت المساحة داخل 247العاصمة عام 

وبجواره بنى  Palatine Hillsمبنى مجلس الشيوخ الذي يعتبر المركز السياسي على تلة باالتين 
أغسطس قصرا، وقام بتزيين روما بالبواكي وأروقة األعمدة وميدان اإلله مارس حيث أقام مدر  

-2شكل رقم )انظر ، ميال 13بها أعمدة حوالي الكولوسيوم، وقد بل، مجموع أطوال الطرق التي 
 (260، ص2006)البقري، . (8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (261، ص2006(: يوضح مخطا مدينة روما، )المصدر: البقري، 8-2شكل رقم )
 (312، ص2011)الموسوي، ومن خصائص الطابع العمراني للحضارة الرومانية: 

 التروسكاني الذي سبق أسلوب بناء اإلغريق.أصول البناء الروماني يعود إلى الطابع  -
 طوروا استعمال القوس والعقد واختاروا طراز األعمدة والسطح المعمد. -
 استخدام الهياكل اإلنشائية الضخمة وأعمدة متراكبة فوق بعضها لدعم األقواس. -
 ة.الخرساناستعمال البناء المتعدد الطوابق وجدران األبنية الرومانية بنيت من الحجر أو  -
 ظهور أكبر ابتكار إنشائي وهو الخرسانة الذي ساعد على صياغة طراز العمارة الرومانية. -
عمل بحور واسعة لعدة فضاءات، وهناك أشكال المخططات ذات العقود وعلى عدة أنواع منها  -

 شبه الدائري والعقد المتقاطع والقباب.
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 نشأة المدينة اإلسًلمية 2,2
ة من يثرب بعد هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إليها، والتي نشأت المدينة اإلسالمي

تحولت إلى مدينة بمفهوم حضاري واضح سعى الرسول صلى هللا عليه وسلم لتحقيقه فكان أساسه 
الدعوة إلى اإلسالم، ذلك الدين الذي بدأت في ضوء قيمه وتعاليمه عملية تهيئة المجتمع اإلسالمي 

مع اهتمامه بالكيان المادي للمدينة، فأدى ذلك تدريجيا إلى تكامل  الجديد لحياة حضرية تالزمت
 (.45، ص1988)عثمان، المراكز الحضارية اإلسالمية 

وبالمفهوم المعاصر، بقدوم الرسول صلى هللا عليه وسلم للمدينة برمجت عملية إلعادة 
التي تعتبر م وتشريعات، و هيكلة المدينة وتغيير معالمها بما ينسجم مع ما جاء به اإلسالم من تعالي
 (.49)بو جمعة، صتجسيدا للمقومات الروحية والمعنوية لألمة التي كانت في طور التكوين 

وكان نهج النبي صلى هللا عليه وسلم في ذلك واضحة، فدعا إلى تذويب القبلية بدعوته 
ي لعشائر فإلى التآخي في اإلسالم وتأكيد رابطة ذوي األرحام حيث يجمع عددا من البطون وا

قبيلة واحدة تحت راية واحدة في محيا رابطة القرابة، وهي رابطة تعني توحيد عامة القبائل في 
تنظيم حربي واجتماعي تحت راية واحدة، والذي أوجد مجتمعا واحدا متماسكا بعيد عن النزعة 

ات القبائل تم ميالقبلية، وأبرز أهمية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء لهما، فمثال بدل مس
تسمية أهل قباء، أهل المدينة، ولهذا االتجاه دالالته الحضرية االستيطانية، كما أنه صلى هللا عليه 
وسلم أقر مبدأ االستخالف على المدن واألقاليم، مع استقرار الرسول صلى هللا عليه وسلم في 

اسيا من ثم أصبحت مركزا سيالمدينة فهو رأس الحكومة اإلسالمية الناشئة بجانب صفة النبوة، و 
داريا فاكتسبت بذلك الصفة المدنية   (.45، ص1988)عثمان، وا 

قام الرسول صلى هللا عليه وسلم بأول عمل إنشائي وذلك ببناء المسجد الجامع وهو 
المسجد النبوي الشريف والذي يعد نواة أساسية لتوسع نسيج المدينة ونقطة ارتكاز تنطلق منها 

بو جمعة، )إلى خطا أو أحياء شكلت الوحدة األساسية في البنية الكلية للمدينة  تقسيمات األراضي
 (.49ص

وكانت مسئولية توزيع الخطا في يد الرسول صلى هللا عليه وسلم باعتباره الحاكم، وأن 
منهجه في توزيع الخطا يهدف إلى تجميع كل قبيلة في خطة خاصة بها، ويترك حرية تقسيم 

مكاناتها في اإلنشاء والتعمير، ومدى الحاجة إلى ذلك وبالتالي روعي  الخطة للقبيلة وفقا لظروفها وا 
 (.49، ص1988)عثمان،  االمتداد العمراني المستقبلي
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 فقه عمارة المدن اإلسًلمية 3,2
عمارة المدن اإلسالمية هي عمارة اعتمدت الجوانب الفكرية للدين اإلسالمي وتنبع من 

تناسب مع فكره، وهذه العمارة تعكس الجوانب الثقافية واالجتماعية حياة اإلنسان وسلوكه وما ي
واالقتصادية للمجتمعات اإلسالمية المتعاقبة عبر العصور، واعتمد فقهاء المسلمين في تناولهم 

لِّيألحكام البنيان على آية وهي قوله تعالى: ) اهِّ رِّضا ع نِّ الاج  فِّ و أ عا و  و أاُمرا بِّالاُعرا فا ( (199ن  )ُخذِّ الاع 
سورة األعراف، ويفسرون العرف في هذه اآلية بالنسبة ألحكام البنيان، بما جرى عليه الناس 
وارتضوه، ولم يعترضوا عليه، طالما ال يتعارض ذلك مع القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، 

: ) ال مواعتمد الفقهاء في أحكام البنيان كذلك على الحديث الشريف قوله صلى هللا عليه وسل
ضرر وال ضرار( )رواه أحمد وابن ماجه( وهو أحد األحاديث الخمسة التي يقوم عليها الفقه 
اإلسالمي، والعرف يحتمل ثالثة معان بالنسبة للبيئة العمرانية: األول هو ما يقصده الفقهاء من 

نه: ع استنباط األحكام في ما ليس فيه نص، وهو نابع من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا
)ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن( رواه السيوطي، وقد بنيت القاعدة الفقهية )العادة 
محكمة(، على هذا األصل، ومعناها: أن العادة تعتبر وتحكم إذا كانت غالبة، والمعنى الثاني 

االحتمال و  للعرف، هو إقرار الشريعة لما هو متعارف عليه بين الجيران لتحديد األمالك والحقوق،
الثالث هو األنماط البنائية، فعندما يتصرف الناس في البناء بطريقة متشابهة، يعرف بأن هناك 

 (.81، ص1997)عزب، عرفا بنائيا أو نمطا ما 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح فقه عمارة المدن اإلسالمية، المصدر: إعداد الباحث9-2شكل رقم )
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 المنهج اإلسًلمي 1,3,2
يميز اإلنسان عن بقية الخالئق ويحقق رفعة اإلنسان وكرامته وعبادة هللا  هو المنهج الذي
العلمي واتباع قيمه األصيلة والذي يتطرق  والتقدم التحضر يحث على  سبحانه وتعالى، واإلسالم

إلى تغيير الشرائع والقوانين واألنظمة، فمن القواعد الشرعية "األصل في األشياء اإلباحة ما لم يرد 
ريمها" فهذا المبدأ يعطي للمسلم الحرية في فعل ما يريد ولكن بضوابا حددتها الشريعة نص بتح

والذي يؤدي إلى التقدم والرقي وا عمار األرض والحصول على ثواب اآلخرة والدنيا، فبالمنهج 
علي، )اإلسالمي الذي يحقق قيم جمة ل نسان منها قيم عقائدية وسياسية واجتماعية واقتصادية. 

 (3ص ،2001
 الغاية من إقامة المدن والقرى  2,3,2

تبنى حديثا المدن والقرى من أجل توفير المساكن، ولكن في الرؤية القرآنية الغاية من 
قامة الصالة، قال تعالى: ) بَّ إقامة المدن وا عمار األرض هو عبادة هللا سبحانه وتعالى وا  ن ا إِّنِّّي ر 

يا  ناُت مِّنا ُذرِّيَّتِّي بِّو اٍد غ  ك  ة  ف  أ سا ال  بَّن ا لُِّيقِّيُموا الصَّ رَّمِّ ر  ناد  ب ياتِّك  الاُمح  راٍع عِّ ًة مِّن  النَّاسِّ رِّ ذِّي ز  ئِّد  ع لا أ فا اجا
ُكُرون  ) لَُّهما ي شا ُهما مِّن  الثَّم ر اتِّ ل ع  ُزقا وِّي إِّل ياهِّما و ارا ( سورة إبراهيم، فالغرض األساسي من إسكان (37ت ها

إقامة  ، ثم بعد ذلك تأتي بقية األهداف منبيت الحرام هو إقامة الصالةسيدنا إبراهيم لزوجته عند ال
 (38، ص2008)وزيري، التجمعات العمرانية من توفير المأوى وفرص العمل لألجيال القادمة. 

 أحكام الشريعة اإلسًلمية في التخطيط اإلسًلمي 3,3,2
ا سيتم ذكر بعض من األحكام للشريعة اإلسالمية دور بارز عند تخطيا المدينة اإلسالمية، لذ

 وهي:

 ذوي القربى: 1,3,3,2
، والتي ساهمت في تخطيا المدينة اإلسالمية القرابة إحدى مقاصد الشريعة اإلسالمية

وذلك لما لها من حقوق وأحكام شرعية والذي أدى إلى تكوينات عمرانية، ويمكن توضيحها بما 
 يلي:
للجار أو الشريك أعطاه هللا سبحانه وتعالى حق الشفعة في األمالك والعقارات  حق الشَعة: -أ

الثالثي  الفعل من مأخوذة وهي العدد، من الزو  وهو الشفع من أخذت :لغة حيث الشفعة
، 1981)ابن منظور، . ثان له فصار فرًدا كان إذا شفًعا الرجل شفع فيقال وزاد(، ضم أي )شفع
  (2290ص
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 أو المبيع العقار تملك حق " بأنها الشفعة العدلية األحكام مجلة عّرفت فقد اصطالحا
 ( 22، ص1891)الباشا،  " والمؤن  الثمن من عليه قام بما المشتري  على جبًرا ولو بعضه

انتقلت إليه"  من يد من عنه المنتقلة شريكه حصة انتزاع الشريك استحقاق"وهي كذلك 
 من اآلخر، فالشفعة الشريك عقار باألولوية يشتري  أن العقار في الشركاء ألحد يحق أنه أي

 السكنية للمنطقة دخول الغرباء من المتوقع األذى دفع هي الشرع في منها والحكمة الملكية أسباب
 (8)الكحلوت، ورقة بحثية، صللسكان.  االجتماعية التركيبة على والمحافظة السكان إذن بدون 

 جابر حديث منها مخبرة عنها، األحاديث من العديد وردت إذ بالسنة الشفعة ثبتت وقد
 وصرفت الحدود فإذا وقعت يقسم، لم ما كل في بالشفعة قضى" وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 لم تركة كل في بالشفعة قضى" وسلم عليه هللا صلى النبي أن جابر ، وعن"شفعة فال الطرق 
ن أخذ شاء فإن شريكه يؤذن حتى يبيع أن له يحل ال أو حائا ربعه تقسم  باعه فإن ترك شاء وا 
 عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن به" رواه مسلم، فهو أحق يؤذن ولم
 (.8، ص2008)مساد، بالدار" رواه الترمذي.  الدار أحق " جار:قال وسلم

الوقف في اللغة معناه المنع من الحركة، ويقال: وقفت المصحف أي منعت ملكيته  نُام الوقف: -ب
ونقله من مكانه، وفالن وقف داره لفائدة األيتام أي منع نفسه وورثته من تملكها والتصرف فيها، 
فالوقف دائما يتضمن معنى المنع، باإلضافة إلى المعنى الذي يقتضيه سياق كل استعمال على 

مصطلح فقهي إسالمي يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل حدة، الوقف 
الخير واإلحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار، بحيث ينتفع 

 بها الناس على مدى السنين أو أجيال قادمة، مثل األرض والبناء والبئر والشجر.
عية إلى الوقف فأما القرآن الكريم ففيه نصوص هناك الكثير من النصوص الشرعية الدا 

نا ل  عامة تشمل جميع أنواع الخير والبر واإلحسان، فيدخل فيها الوقف وغيره مثل قوله تعالى:" 
لِّيم   ٍء ف إِّنَّ َّللاَّ  بِّهِّ ع  يا ا ُتنافُِّقوا مِّنا ش  م  بُّون  و  مَّا ُتحِّ تَّى ُتنافُِّقوا مِّ ، ومن [ 92: آل عمران] "ت ن اُلوا الابِّرَّ ح 

السنة النبوية عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي 
صلى هللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول هللا إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قا ماال 

ال يباع  هأنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أن
أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث" قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن 
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السبيل والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل 
 (6، ص1993)الريسوني، فيه أو غير متمول فيه.

ث، ويطلق عليه عدة معان منها: انتقال الملك، والبقاء، الميراث مصدر للفعل ور المواريث:   -ت
ويأتي بمعنى اسم المفعول أي الموروث وهو ما يتركه الميت، وفي االصطالح وهو انتقال 

 (10، ص2008)مصلح، التركة من الموروث إلى الوارث. 
 إلرثا بعضهم وقال بعدهم، لمن... الجماعة أو الشخص يورثه الذي اإلرث هو فالميراث

موقع )، وحقوق  أموال من لورثته الشخص يتركه ما: شرعاً  المال، ومعناه في والورث الحسب، في

 ( 55060، رقم الفتوى: 2004-10-31األحد ، http://www.islamweb.net، الكتروني، مركز الفتوى 

 بالممتلكات وتوزيعها على الورثة ومنها األراضيفالشريعة اإلسالمية اهتمت بالميراث أي 
 والمباني مما لها أثر في التشكيل المعماري وبالتالي يؤثر على تخطيا المدينة اإلسالمية.

دد ع مشتركة بينالجماعية أو الملكية هي أحد أركان االقتصاد اإلسالمي، والالملكية الجماعية   -ث
ناطة بها، وتعتبر وظيفة اجتماعية بذاتها، وال يعدو المسلمين تؤدي الرسالة االجتماعية الم من

من يتولى إدارتها أو اإلشراف عليها أن نائبًا على الجماعة يتحدد في عمله بمقاصد الشارع 
 . الهادفة إلى تحقيق مصالح عموم المسلمين

 حق األرض لمن أحياها:  2,3,3,2
 األرض عمارة طلب بين ويجمع اآلخرة، مع بالدنيا االهتمام بين اإلسالمي يجمع الدين

 قال ين،الد قضايا من أساسية كقضية تأتي األرض إعمار قضية إن بل تناسق في الجنة وطلب
أ ُكما  ُهو  : }تعالى ُكما  األ راضِّ  مِّن   أ ناش  م ر  ت عا ا و اسا  األرض إعمار لوازم أبرز ، ومن[61: هود{ ]فِّيه 

 نتفاًعاا بها ُينتفع ال التي المتروكة األرض: أي( الموات األرض) ، ومعنى"الموات األرض إحياء"
ا  الرمال أو األحجار، أو المياه استيالء أو عنها، المياه انقطاع بسبب ذلك كان سواء به، ُمعتدًّ
ياء لقد سلك اإلسالم لتحفيز المؤمنين على إحاألسباب،  من ذلك غير أو تربتها، طبيعة أو عليها،

يشجع على و األبقى"، "البداية يربا المسلم بالثواب األخروي األرض الموات طريقين مهمين؛ ففي 
ر جاب عن-وصححه-روى النسائي وابن حبان ، عمل دنيوي تماًما بثواب أخروي باٍق وعظيم

من أحيا أرًضا ميتة فله فيها أجر، وما " :قال صلى هللا عليه وسلم ، أن رسول هللارضي هللا عنه
وفي مسند اإلمام أحمد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )من عمر  ."فهو له صدقة أكله العوافي

http://www.islamweb.net/


45 
 

أرضا ليست ألحد فهو أحق بها(، وبذلك يكون األحياء سببا للملكية وليس مقصورا على أصحاب 
 (202، ص2008)وزيري،المال والقادرين على الشراء لألراضي بدون تعمير أو استغالل. 

 إعطاء الطريق حقه 3,3,3,2
 صلى هللا ال الرسولقسالم على حماية المارة في الطرقات من األذى حيث قد حرص اإل

قالوا : يا رسول هللا ، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث  الطرقات،إياكم والجلوس في " :عليه وسلم
فيها . قال : فإذا أبيتم إال المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر ، 

 هريرة أبي " رواه مسلم، وعند السالم ، واألمر بالمعروف ، والنهي عن المنكروكف األذى ، ور 
 بسبعة الميتاء الطريق تشاجروا في إذا وسلم عليه هللا صلى الرسول قال: )قضى عنه هللا رضي

أذرع(، أي أنه إذا حدث خالف على حدود األرض وبينهما طريق فيكون عرض الطريق سبعة 
أذرع، فإذا رغب المالك في البناء فعليه ترك سبعة أذرع كعرض للطريق، وقد نهى النبي صلى هللا 
عليه وسلم عن الجور على الطريق عند إقامة المنازل حتى ال تضيق الطرق فتحول دون انسياب 

ير فيها، فقد أخر  أبو داود عن سهيل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: )غزوت حركة الس
مع رسول صلى هللا عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي 
صلى هللا عليه وسلم مناديا ينادي في الناس من ضيق منزال أو قطع طريقا فال جهاد له(. 

 (201ص، 2008)وزيري،

 الحسبة  4,3,3,2
تعرف الحسبة بأنها: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله، تنفيذ 

ن  ع نِّ الامُ ألمر هللا تعالى: ) ي ناه وا ُروفِّ و  ي أاُمُرون  بِّالام عا يارِّ و  ُعون  إِّل ى الاخ  ناُكما ُأمَّة  ي دا لات ُكنا مِّ رِّ و  ناك 
لُِّحون  )و ُأول ئِّك  ُهُم الامُ  ( )سورة آل عمران(، وتتفق الحسبة مع القضاء في إنصاف المظلوم (104فا

لزام المدعي عليه باألداء، للحسبة دور كبير في التخطيا العمراني، فالمحتسب شخصية ذو  وا 
علم بالدين ويخشى هللا في تعامله مع الناس، قائما مع الحق، نزيه النفس، عالي الهمة، معلوم 

 (95، ص1997)عزب، رفا بجزئيات األمور ويعين من قبل الحاكم، وله مهام كثيرة منها: العدالة وعا
 .مراقبة األسواق وتحديد مكان كل صنف من السلع وتحديد مواصفات المحالت التجارية 
  مراعاة سالمة مستخدمي األسواق فمثال المحتسب يأمر الحداد بأن يتخذ حاجزا بين دكانه

 شرر إلى الطريق.والطريق لئال يتطاير ال
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 .متابعة المباني ومراقبة جودة البناء، وصنع مواد البناء في أماكن خاصة وخار  المدن 
  صالحها، ويتابع النظافة ومنع التلوث وضمان يشرف على الحمامات ويتابع نظافتها وا 

 السالمة.

 استقبال القبلة 5,3,3,2
ي بلة وبالتالي عند إنشاء المبانراعى المخطا أن تكون الشوارع موازية أو عمودية على الق

 وخصوصا المسجد الجامع أو المساجد األخرى يكون البنيان متجها جهة القبلة.
يقول األستاذ عمر عبيد حسنة في مقدمة كتابه )تخطيا وعمارة المدن اإلسالمية(: "ولعل 

ها نحو ا وهندستمن أبرز ما يميز األنماط المعمارية اإلسالمية، أنها تتمحور في بنائها وواجهاته
القبلة، أما في األنماط العمرانية المعاصرة، فال وجهة وال قبلة، ويصعب على اإلنسان المسلم 

 (23، ص1997)عزب، تحديد القبلة، إذا خر  من المسجد وعبر الشارع ودخل المباني المعاصرة". 
 أدلة التوجه للقبلة وعًلقة ذلك بالعمران والبنيان  -أ

دا ن ر ى ق  الثوابت التصميمية بعمارة المساجد مصداقا لقوله تعالى: ) التوجه للقبلة من أهم
يا  ر امِّ و ح  دِّ الاح  جِّ طار  الام سا ه ك  ش  لِّّ و جا اه ا ف و  ل ًة ت راض  لِّي نَّك  قِّبا ل ُنو  م اءِّ ف  هِّك  فِّي السَّ لُّب  و جا ُث م ا ُكناُتما ت ق 

طار هُ  لُّوا ُوُجوه ُكما ش  بقرة، وتبعا لذلك يكون جدار القبلة هو أهم عنصر معماري ، سورة ال144( آية ف و 
في أي مسجد، وصلوات النوافل يفضل أن تكون في البيوت، وقد قال صلى هللا عليه وسلم في 
حديث زيد بن ثابت:)عليكم بالصالة في بيوتكم فإن خير صالة المرء في بيته إال المكتوبة( أخرجه 

ن سيد المجالس قبالة القبلة( رواه البخاري، ويقول صلى هللا عليه وسلم :)إن لكل شيء سيدا وا 
الطبراني بإسناد حسن، لذا يفضل أن يتم توجيه المباني، سواء السكنية أو العامة جهة القبلة، وهو 
قامة  ما يساعد على أداء الصلوات داخل هذه المباني بسهولة، وأن الغاية من إعمار األرض وا 

قامة الصالة، حيث يقول هللا سبحانه المجتمعات العمرانية والمدن ه و عبادة هللا سبحانه وتعالى وا 
ناُت مِّنا ُذرِّيَّتِّي بِّو اٍد غ   وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السالم:) ك  بَّن ا إِّنِّّي أ سا ناد  ر  راٍع عِّ يارِّ ذِّي ز 
ئِّد   لا أ فا ع  ة  ف اجا ال  بَّن ا لُِّيقِّيُموا الصَّ رَّمِّ ر  وِّي إِّل ياهِّما ب ياتِّك  الاُمح  لَُّهما ًة مِّن  النَّاسِّ ت ها ُهما مِّن  الثَّم ر اتِّ ل ع  ُزقا  و ارا

ُكُرون  ) ( سورة إبراهيم، وهو ما يعني انعكاس ذلك بصورة مباشرة على التجمعات العمرانية (37ي شا
 (78، ص2008)وزيري،بتوجيهها إلى القبلة. 
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  فائدة توجه العمران اإلسًلمي إلى جهة القبلة.  -ب
اإلسالم يحرص على تميز شخصية المسلم وعدم تشبه باآلخرين، وفي شأن القبلة بالذات فإن 

ل ئِّنا أ ت يات  و   القرآن الكريم يؤكد على هذا التميز بين أهل الشرائع السماوية، يقول هللا عز وجل:)
م ا أ   ل ت ك  و  ين  ُأوُتوا الاكِّت اب  بُِّكلِّّ آ ي ٍة م ا ت بُِّعوا قِّبا ل ت ُهما و  الَّذِّ ل ئِّنِّ نات  بِّت ابٍِّع قِّبا ٍض و  ل ة  ب عا ُضُهما بِّت ابٍِّع قِّبا م ا ب عا

ين  ) لامِّ إِّنَّك  إًِّذا ل مِّن  الظَّالِّمِّ اء ك  مِّن  الاعِّ دِّ م ا ج  ُهما مِّنا ب عا ت  أ هاو اء  سورة البقرة، أوضح  (145اتَّب عا
هم، ئع السماوية لهم القبلة الخاصة باإلسالم في شأن التوجه للقبلة أن أهل كل شريعة من الشرا

ومن هنا فإن عدم توجيه العمران في المجتمعات اإلسالمية للقبلة يفقد المسلمين التميز الذي أراده 
 (83، ص2008)وزيري،هللا سبحانه وتعالى لهم عن عمران ومباني أهل الشرائع األخرى. 

 نَي الضرر العام 6,3,3,2
ال ضرر ":عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالالخدري رضي هللا  عن أبي سعيد

امتازت قواعد الشريعة اإلسالمية بشموليتها واتساع معناها، فإن هذا الحديث حيث  ،"وال ضرار
وهو يعتبر كقاعدة تركت للناس متسع للبناء والتعمير دون  يدخل في كثير من األحكام الشرعية،

م، والفقهاء قسموا الضرر إلى صنفين: ضرر قائم وضرر إلحاق األذى باآلخرين ورفع الضرر عنه
مستجد، أما الضرر القائم فينقسم إلى أضرار ناتجة من أنشطة استقرت في المنطقة قبل غيرها 
من اإلشغاالت ويجمع الفقهاء على إبقائها ألحقيتها على غيرها بما أنها ضرر دخل عليه، وأضرار 

ر الجيرة المحيطة بها ومضى عليها وقت طويل قبل أن أخرى ناتجة من أنشطة بدأت بعد استقرا
يشكو منها ساكنو المنطقة، ويحكم هذه الحالة قاعدتان: القاعدة األولى وهي وقف األنشطة في 
حالة اإلتالف والضرر الشديد، مثل دخان نار الحمامات وغبار الطواحين ورائحة الدباغة، أما 

ل شاط إن كان ضرره ضئيال، ومن الممكن التكيف معه مثالقاعدة الثانية فتقضي باإلبقاء على الن
دخان المخابز أو مطابخ البيوت، وقد حدد فقهاء مسببات الضرر في ثالثة أنواع هي: الدخان 
والرائحة الكريهة واألصوات المزعجة وكان لذلك أثره المباشر في دفع نوعيات المنشآت الصناعية 

  (197، ص2008)وزيري، مدينة اإلسالمية. التي تتسبب في هذا الضرر إلى أطراف ال
وترتب على مبدأ )ال ضرر وال ضرار( واألخذ بالعرف في تقرير أحكام البناء، نشوء مبدأ  

)حيازة الضرر(، الذي صاغ المدينة اإلسالمية صياغة شاملة، وحيازة الضرر تعني أن من سبق 
ذها ي يأتي بعده أن يحترمها، وأن يأخفي البناء يحوز العديد من المزايا التي يجب على جاره الذ

 .(86، ص1997)عزب، في اعتباره عند بناء مسكنه، وهذا أدى إلى وجود بيئة عمرانية مستقرة 
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 حقوق الجوار 7,3,3,2
الجوار يعتبر أساس تخطيا التجمعات السكنية بالمدينة والتي ربطت باإليمان باهلل لقول 

، من باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره" متفق عليهالرسول صلى هللا عليه وسلم:" من كان يؤ 
يا رسول هللا إّن لي جارين، فإلى ":قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها لما سألتهو 

ن ، فاإلسالم يحث على زيادة الروابا بيرواه البخاري " إلى أقربهما منك بابا»أّيهما أهدي؟"، قال: 
جتماعية وزيادة أواصر المجتمع المسلم وتنعكس باإليجاب في المعامالت الجيران، لتحقيق القيم اال

 وخالفه.

 (87، ص1988)عثمان، اإلسًلمية  المدينة معايير اختيار الموقع لتخطيط 4,2
في صدر اإلسالم ونتيجة للفتوحات اإلسالمية، كانت الحاجة إلنشاء مدن إليواء الجنود 

وحاجة التجار وأصحاب الحرف والمدنيين، وكان التخطيا في المسلمين وعائالتهم في البداية، 
لها في مضمون وصق المجتمع واالستفادة من التجارب البداية يتسم بالبساطة ثم تطور مواكبا لتطور

إسالمي، أما عند اختيار موقع المدن اإلسالمية الجديدة فتم مراعاة نواحي متعددة والتي تطورت 
ربيع عند اختيار الموضع )سعة المياه المستعذبة وأماكن الميرة  مع مرور الزمن حيث يذكر ابن

ل ابن ويفصالمستمرة واعتدال المكان وجودة المناخ ونقاء الهواء والقرب من المراعي واالحتطاب( 
 إلى أن ما يجب مراعاته في اختيار الموضع أصالن مهمان األزرق باالعتماد على ابن خلدون 

ويكون  :جلب المنافعو ، ومضار سماوية مضار أرضية نوعان: والمضار دفع المضارهما: 
 .بمراعاة توفر الماء، طيب المرعى للسائمة وقربه، قرب المزارع الطيبة، وقربه من البحر

 ويمكن إيجاز ما اهتم به المخططون اإلسالميون عند اختيار موقع المدينة بما يلي:
: أن يكون موقع المدينة مناسبا للدفاع عنها ووجود موانع طبيعية كنهر أو الجانب العسكري  -

ذلك بناء األسوار والقالع وحفر الخنادق فمثال مدينة البصرة بالعراق جعل الخليفة وكجبل، 
 عمر بن الخطاب الصحراء ظهرا لها والنهر من أمامها وذلك لحماية المدينة بحاجز طبيعي.

أسباب الرزق والماء العذب واألرض الخصبة الصالحة للزراعة  : توفرالجانب اَلقتصادي -
 والمراعي الخاصة برعي البهائم.

 : توفر الظروف المناخية المناسبة والهواء الطيب والمناخ المعتدل.الجانب البيئي -



49 
 

اختيار موقع المدينة بمنطقة تتوسا األقاليم المجاورة وتقع على خطوط الحركة  سهولة التنقل: -
 توفير عدة مداخل ومخار  للمدينة لسهولة التنقل للمدن المجاورة.و البحرية، البرية و 

 أن يتوفر األخشاب والزيت وخالفه الستخدامه في الطهي واإلضاءة وغير ذلك. توفر الطاقة: -
م، وقع 754ومثال ذلك مدينة بغداد التي أسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 

إلى الجانب الغربي من دجلة وقد اختار المنصور شكل دائري للمدينة اختياره على منطقة خصبة 
وقسم المدينة إلى أربعة أجزاء، وقد خطا المدينة في البداية بالرماد ثم أنشأها، وكانت عبارة عن 
 ،حلقات متداخلة تضيق إلى مركز الدائرة، ويحيا بالمدينة ثالثة أسوار وخندق خارجي مليء بالماء

 .(11-2شكل رقم )انظر و  (10-2شكل رقم )انظر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (5، ص2001( مدينة بغداد التي أنشأها الخليفة المنصور، )المصدر: علي، 10-2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 (اإلنترنت، )المصدر: من ( يوضح موقع مدينة بغداد11-2شكل رقم )
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ْة للمدينة اإلسًلمية: 5,2  المبادئ الممي
 الملكية العامة 1,5,2

يقصد بالملكية العامة األموال واألمالك التي تكون تحت إشراف الحاكم ويعود االنتفاع 
بها لعامة المسلمين، وتعتبر الملكية من األسس التي يبني عليها اإلسالم نظامه االقتصادي، 

 اإلسالمفمها خداواإلسالم يراعي مصلحة األفراد وطبيعتهم التي فطروا عليها، كما نظم اإلسالم است
 .إلى الرقي بالمجتمع المسلم إلى معالي األمور، وسمو األخالق يهدف

 (3)محمد، ورقة بحثية، ص الخصوصية 2,5,2
الخصوصية تعرف على أنها من خاصة الشيء وفي اللغة تعني االنفراد أو االنحسار، 

لى المستوى مسكن، وعتعني على المستوى الشخصي ستر العورة والملبس وملكية الحرم الخاص للو 
العام تعني خصوصية االتصال والتواصل واحترام خصوصية اآلخرين وعدم انتهاكها بالنظر أو 

 بالسمع. 
 وتقسم الخصوصية إلى ثالث مستويات هي:: مستويات الخصوصية 1,5,2,2

 الخصوصية على المستوى العام: وتكون أقل ما يمكن وتشمل األماكن العامة والمفتوحة. -
الخصوصية على المستوى شبه العام: وتكون على مستوى المجاورة السكنية، ومستوى  -

 االتصال يكون عن طريق التحدث والنظر، ويضفي خصوصية للمنطقة.
الخصوصية على المستوى الخاص: وهي أعلى مستويات الخصوصية المطلوبة ألن استعمال  -

 األنشطة. المسكن يقتصر على أشخاص محددين ويمارس فيه العديد من
 تنقسم إلى: :أنواع الخصوصية 2,5,2,2

الخصوصية البصرية: وتعتمد على المسافة واإلضاءة، ويمكن توفيرها بتقليل الفتحات  -
الخارجية والتركيز على الفتحات الداخلية باتجاه الفناء الداخلي وباستخدام التصاميم 

 والمعالجات المعمارية.
ات ة صوتية مناسبة ويمكن تحقيقها بتوجيه الوحدالخصوصية السمعية: وتعني توفير بيئ -

 السكنية للداخل واختيار الموقع البعيد عن مصادر الضوضاء واالستعانة بالعناصر الطبيعية.
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 الوضوح والتجمع 3,5,2
تتميز المدينة اإلسالمية بوجود المسجد الجامع والسوق المركزي والساحات بمركزها وهي 

الرئيسية تؤدي إليها وبالتالي وصول الغرباء إلى مركز المدينة بكل أماكن تجمع الناس والشوارع 
 سهولة.
 المحافُة على البيئة  4,5,2

ت   حرص اإلسالم على البيئة، قال تعالى: ا اكا ن اتِّ بِّغ يارِّ م  مِّ نِّين  و الاُمؤا مِّ ُذون  الاُمؤا ين  ُيؤا ُبوا ف ق دِّ }و الَّذِّ س 
ا ِّثاًما ُمبِّيًنا{  ت اًنا و  ُلوا ُبها ت م  )الزبيدي، :ومن هذه المبادئ والتي هي االستدامة حديثا [58: األحزاب]احا

 (4ص
 تؤذي التي الكريهة والروائح الهواء بالدخان تلويث عن اإلسالم نهى :الحَاظ على الهواء -

 اآلخرين
 الموارد من اإلنسان استفادة تحدد مدى عامة قواعد اإلسالم وضع: الموارد على الحَاظ -

 الق القادمة، ولألجيال للمجتمع بل وحده به خاصة ألنها ليست إسراف، دون  الطبيعية
م   يا  ب نيِّ  تعالى:﴿ ند   زِّين ت ُكما  ُخُذواا  آد  دٍ  ُكلِّّ  عِّ جِّ بُواا  م سا ر  رِّفِّين   يُحبُّ  ال   إنِّهَّ  ُسرِّفُواا ت و ال   وُكلُواا و اشا  الاُمسا

 [.31: ]األعراف﴾
 الكريم لسعد الرسول قال حيث المياه، استهالك ترشيد اإلسالم إلى دعا :المياه على الحَاظ -

 إسراف؟ الماء في هل :فقال معاذ الماء في تسرف ال ":يتوضأ وهو عليه مر عندما معاذ بن
 هذا إلقاء يشملو  عن تلويث المياه اإلسالم ، ونهى"جار نهر على كنت ولو نعم :قال

 النفايات.
 نهىف النباتي الغطاء ديمومة على اإلسالم بالحفا  اهتم: الخضراء المسطحات على الحَاظ -

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  األشجار، وغرس على الزراعة وشجع قطع األشجار عن
 به له كان إال بهيمة أو إنسان أو طير منه فيأكل زرعا يزرع أو غرسا يغرس مسلم من "ما

 صدقة".
حتى و  الهواء أو الماء سواء التلوث للحفا  من اإلسالم دعا: التلوث من البيئة على الحَاظ -

 ظل".وال وقارعة الطريق، الموارد، في البراز: الثالث المالعن اتقوا"الرسول  قال الطريق،
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 التنمية للضواحي المحيطة بالمدينة 5,5,2
اهتم الحكام بضواحي المدينة حيث تم إنشاء المساجد وأماكن التعليم وخدمات العال  

 واألسواق ورصف الطرق حيث االستقرار وزاد النمو السكاني والتطور الصناعي واالقتصادي.
يَية المدينة اإلسًلمية 6,5,2  ُو

مة اإلنسان وتلبي مطالبه وحاجياته الروحية والمادية، المدينة منذ لحظة إنشائها تبنى لخد
وكان من الخدمات التي تقدم خدمة التعليم والتي كانت في المساجد ثم تطورت إلى المدارس 
والجامعات والتي سبقت الغرب، وكذلك الخدمات الصحية حيث إنشاء البيمارستنات التي تقدم بها 

لمسلمون بتقديم الخدمات للناس مثل إنشاء الخانات العال ، وعالوة على ذلك اهتم الخلفاء ا
 للمسافرين وبناء الحمامات العامة واألسبلة وغير ذلك.

 المقياس اإلنساني 7,5,2
ويعتبر من السمات المميزة للعمارة اإلسالمية، فمكونات المدينة تصمم بما يتالءم مع 

عطي ية المدينة الحضرية، حيث يالمقياس اإلنساني، وتتمثل هذه العالقات مع جميع مستويات بن
بعد إنساني للفراغ، واالنتماء للمكان، فارتفاعات الكتل والمباني محدودة بطابق أو طابقين، وفتح 
الممرات والشوارع بعرض يتناسب مع البعد اإلنساني بما يسمح بحرية الحركة وبالعرض الكافي 

 المقياس اإلنساني وحسب الحاجة،دون زيادة، ويظهر السباط في الطريق بارتفاع يتناسب مع 
والعالقة بين المدينة التقليدية واإلنسان كانت تتميز بنوع من الحميمية واأللفة، تحتضن اإلنسان 

 (4)الزبيدي، صوتستوعبه. 

 محددات تخطيط المدينة اإلسًلمية 6,2
 استعماَلت األراضي 1,6,2

المدينة اإلسالمية ال تقوم على تقسيمات محددة الستعماالت األرض في مناطق مخصصة 
لتلك االستعماالت، بل تعمل كوحدة واحدة لها مركز واحد تعود إليه الطرقات الرئيسية، والتوزيع 
الهيكلي للمدينة واستعماالت أراضيها تأثرت من خالل التطور ومراحل نمو المدينة على مدار 

، حيث جاء في كتاب الحسبة:" ويجعل لكل صنعة سوق يختص بهم تعرف به صناعتهم"، تاريخها
لذا فالحسبة تلعب دورا فعاال في تخصيص استعماالت األراضي، وقد جاء في كتاب الفقه: "ويمنع 
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الدباغون مما يحدثون من دباغتهم لنتن ريحها، وكذلك دخان الحمامات واألفران وما شابه ذلك"، 
 (4، ص2001)علي، م عمله من قبل المخططون المعاصرون بعزل المناطق الصناعية. وهذا ما يت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1426( يوضح التوزيع الهيكلي للمدينة اإلسالمية، )المصدر: تخطيا الفراغات في المدن، 12-2شكل رقم )

 اَلستعمال السكني 
األرض داخل المدن اإلسالمية يحظى االستعمال السكني بالنسبة األكبر من استعماالت 

التي أنشأت فمثال مدينة البصرة والتي أسسها عتبة بن غزوان فعند اختطاط المدينة قام ببناء 
المسجد الجامع ودار اإلمارة ثم عمل على تقسيم المدينة إلى خطـــا متعـــددة حيــــث جعــل لكل 

دينة يه وسلم عند اختطاطه لألحياء السكنية في الم، والرسول صلى هللا علقبيلــــة خطـة خاصـــــــة بهـا
المنورة حيث عمد إلى توزيع الخطا على القبائل فجعل لكل قبيلة خطة خاصة بها، وجعل من 
مكاناتهم المادية وقد أعطى هذا اإلجراء ميزة  أمر تقسيم الخطـــة وبنائها رهنا برغبة أبناء القبيلة وا 

الخطا السكنية ضمن المدينة الواحدة وهو ما أفرز أنماطا للمدن اإلسالمية وهو تعدد أشكال 
مختلفة من أشكال المباني وأحجامها فضال عن نما شبكة الشوارع في كل خطة من خطا 
القبائل، والمخطا اإلسالمي هنا لم يغفل عن إمكانية النمو والتطور سواء للمدينة بشكل عام أو 

ه، 1413لول، )الهذ لخطا إمكانية التوسع المستقبلي.لألحياء السكنية لذا نجده راعى في تقسيم ا
 (65ص

  (15، ص1987)الفارسي،ة: اآلتي التخطيطية المعايير بتطبيق السكنية المناطق اتسمت

 يقوى  التالصق هذا أن كما الحرارة ضد كحاجز تعمل حيث وتالصقها المباني تكتل -
 .اإلسالم عليها حث أمور وهي والترابا الجوار قيمة ويؤكد العائالت بين االتصال ويسهل
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 تشعو  ليال الرطب الهواء تختزن  التي العامة والساحات المفتوحة الداخلية األفنية استخدام -
 ر وتعطي مساحات خضراء بزراعة األفنية والساحات.النها فترة أثناء الرطب الهواء منها

 ونتيجة النهار أثناء ممكنة فترة أكبر البارد بالهواء االحتفا  على الداخلية األفنية تعمل  -
 تحريك على تعمل التي الضغا مناطق في الفروق  تظهر المباشرة الشمس ألشعة للتعرض
 .العمرانية الكتلة داخل الهواء

 والمناخي االجتماعي الدور يظهر وهنا األسرة روابا لتقوية اجتماعية ةنوا  الداخلي الفناء يمثل -
 .بالمنزل الفناء به يقوم الذي

مما يعطي خصوصية أكثر عالوة  الفتحات اتجاه فيلى الفناء الداخلي ع الكلى االعتماد  -
 على الهواء البارد السابق الذكر.

 .الجيد البصري  والتكوين المعماري  التشكيل -

 

 

 

 

 

 ه(1426( توضح الممرات واألفنية الداخلية، )المصدر: تخطيا الفراغات في المدن، 13-2شكل )

  التجاري.اَلستعمال 
 (2، ص2002)مال، تنوعت األماكن التجارية خالل العصور اإلسالمية وهي: 

 اإلسالمية. المدينة الجامع الذي يتوسا أسواق رئيسية والتي تقع بجوار المسجد -
 أسواق وبازارات والتي تقع على الشوارع الرئيسية التي تربا ما بين أطراف المدينة. -
 أحياء سكنية وتلبي الحاجات اليومية للسكان.أسواق صغيرة وهي لخدمة  -
أسواق خار  المدن وهي أسواق كبيرة وتحتا  إلى مساحات واسعة وال يمكن تأمينها داخل  -

 المدينة لذلك وجدت خار  المدن وهي مثل سوق الحدادين وسوق الجزارين وأسواق الجملة وغيرها.
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 ن والوكالة والقيسارية.ظهر في فترات الحقة بعض المنشآت التجارية كالخا -
 توزيع اعتمد قدو  المنورة، المدينة وسا الرئيسي في السوق  صلى هللا عليه وسلم الرسول اختا وقد 

 ثـالث: اعتبارات أساس على األسواق ضمن التجاريـــة المحالت
 رئيسا. مطلبا سوق  كل في المعروضة السلع في التشابه -
  الضرورية. السكان احتياجات مع تتالءم أن يجب األسواق في المحالت ترتيب اعتبـــر -
 الضرر. تجنب مطلب اعتمد -

 تعددو  والعبــاسي األموي  العصرين في وخاصة اإلسالمية المدن في التجاري  النشاط تطور ومع
 لخاناتا ظهور األمر تطلب إليها القادمين التجار تواجد وكثرة فيها التجارية المؤسسات أنواع

 (103، ص1988عثمان، ) األسواق. مع مكانيا ترتبا كمؤسسات والمخازن  والمقاهي والحمامات

 اَلستعمال الصناعي 
 اخاص مكانا تتخذ الصناعات وكانت تجاريه، مدنا معظمها في اإلسالمية المدن كانت

 ينالعباسي أن إال واألموي، الراشدي العصر مدن في وخاصة المدينة في السوق  إطار ضمن بها
 أو يئياب تلوثا تسبب التي للصناعات محددة أماكن تخصيص بغداد مدينة تخطيا عند قرروا

 عن يالكاف بالقدر بعيدة الصناعات هذه تكون  أن المخططون  حرص بحيث للمدينة ضوضائيا
 ونهاك المدن أطراف إلى الفخار صناعات إبعاد إلى مثال عمدوا واألسواق حيث السكنية المناطق
 عثمان، نفس المرجع السابق() السكان. على سلبا تؤثر

 المساحات الخضراء 
المساحات الخضراء بالمدن اتجاه حضاري وجمالي نبه عليه القرآن الكريم في الكثير من 

اًء ف أ ناب تان ا بِّهِّ ح  المواضع، قال تعالى:)  م اءِّ م  م او اتِّ و األا راض  و أ ناز ل  ل ُكما مِّن  السَّ ل ق  السَّ ائِّق  أ مَّنا خ  د 
ر ه ا أ   ج  ان  ل ُكما أ نا ُتنابُِّتوا ش  ٍة م ا ك  ج  ُلون  )ءذ ات  ب ها دِّ م  ي عا ِّ ب لا ُهما ق وا وليس  ( سورة النمل،(60ل ه  م ع  َّللاَّ

لا م نا قُ إيجاد الحدائق على أنها رفاهية بل هي إحدى نعم هللا على البشر، يقول سبحانه وتعالى: )
ِّ الَّتِّي أ   رَّم  زِّين ة  َّللاَّ ُنوا فِّي الا ح  ين  آ م  قِّ ُقلا هِّي  لِّلَّذِّ زا هِّ و الطَّيِّّب اتِّ مِّن  الرِّ ب ادِّ ر    لِّعِّ ًة خا الِّص  ناي ا خ  ي اةِّ الدُّ ح 

ل ُمون  ) ٍم ي عا ُل اآلا ي اتِّ لِّق وا ذ لِّك  ُنف صِّّ م  الاقِّي ام ةِّ ك  سورة األعراف، لذا فهناك الدعوة الصريحة  (32ي وا
 (204، ص2008)وزيري، حات الخضراء في المدن. إلى إيجاد الحدائق والمسط
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 طرقات المدينة اإلسًلمية 2,6,2 
أنشأت الطرقات متوافقة مع المقياس اإلنساني بشقيه المادي والمعنوي، لذا فشبكات الطرق 
اندمجت مع النسيج العمراني المتناسق، والطرقات الرئيسية تخصص للنشاطات التجارية واألسواق 

انوية لتقسيم األحياء وتتخلل المناطق السكنية وأما الطرقات الغير نافذة فهي لتخدم أما الطرقات الث
 (3، ص2002)مال، . مجموعة مخصصة من البيوت السكنية

يتناسب  لذيابالبساطة وقلة الفتحات واالرتفاع القليل  اإلسالميةالمدينة  يوتتميز الطرقات ف
لمساكن ل والتصميم الداخليللواجهات الخارجية  ي ومع بساطة التعبير المعمار  ،مع عروض الشوارع

 يف وهكذا تتأكد روح المساواة والبساطة والتجانس، التفاصيل المعمارية والزخارف ييزخر بالثراء ف
 لذيااألمر  لداخل المنازل الخار  كظاهرة اجتماعية مع ثراء الداخل تعبيرا عن الحرية الفردية

 (3، ص1996)إبراهيم، . لحركة الفرد والمجتمع ةالموجه اإلسالميةيعكس القيم والتعاليم 
عرض الطرقات يرتبا بالقيم والعادات والتقاليد اإلسالمية وقوانين الحسبة السائدة في 

 (15، ص2011عزب، )المجتمع المسلم، ويمكن تقسيم الطرق إلى ثالث مستويات وهي: 
الطرق العامة وتسمى أيضا بالطرق السابلة وهذا الطريق مباح لكل الناس السير  المستوى األول:

يقاففيه   وبالطريق رةابالم اتخاذه مكاًنا للبيع والشراء، بشرط أال يضرالدواب أو فتح نافذة إليه، أو  وا 
من االرتفاق به  هو الطريق العام الخاص، وهو أقل درجة من الطريق العام، إذ المستوى الثاني:

 .الفريق الساكن فيه عليه قبل جماعة المسلمين يقل عن سابقه، وبالتالي تزداد سيطرة
وقد كان  فقا،ملك لساكنيه  وهوغير النافذ،  الطريق ومنهاالطريق الخاص  المستوى الثالث:

 . ألمنلابتغاء السكان و   عالم بحدود أهل ذلك الطريقالبعض يضع بوابة على هذا الطريق ل

 

 
 
 
 
 
 

 1426(، توضح تدر  الشوارع من العام إلى الخاص، المصدر: تخطيا الفراغات في المدن، 14-2الشكل )
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 ومن المالمح التخطيطية التي تميزت بها الطرقات بالمدينة اإلسالمية:
  عرض الطرق يتدر  في عرضه طبقا ألهميته فالطرق العامة أكثرها عرضا بينما الطريق

 لمحدودية استخدامه.الخاص أقل عرضا 
 .الطرق المتعرجة والضيقة التي توفر الظل في الطريق وتزيد من الترابا بين األهالي 
  الطرق المتعرجة تحقق متعة بصرية نظرا الختالف المحاور البصرية باستمرار بخالف الطرق

 المستقيمة ذات المحور الثابت.
  .استخدام الطرق الخاصة المغلقة بنهايتها 
 نتهي ببوابات لغلق المناطق السكنية لحمايتها وتحقيق الخصوصية.الحارات ت 

 النسيج العمراني 3,6,2 
 فيه يتم عمراني نما وهوالمتضام  العمراني تميزت المدينة اإلسالمية باستخدام النسيج

 هذا أسباب وترجع األراضي، في الشديد التركيز مع المعمارية المباني كتل وتالصق تجاور
 الذي األول البيت قلب في الخاص الحيز حول العمران بنشأة أساسا ارتباطه إلى العضوي  النمو
 الفراغ من حيز أكبر احتواء يستهدف تلقائي ترابا في واألحفاد األبناء بيوت لنمو مركزا يصبح
 ( 6، ص2001)علي، .للباب الوصول سبيل الزقاق أو الدرب أن حيث الخاص، الحيز داخل المحيا

 
 
 
 
 
 
 

 (1426(، توضح األزقة واألفنية بالتجمع السكني، )المصدر: تخطيا الفراغات في المدن، 15-2شكل )
وفي هذا التخطيا تتجه المباني للداخل إلى الفناء الداخلي الذي يعمل كملقف للهواء مع 

أواصر  توفير على التخطيا من النوع هذا ساهم توفير الظالل والخصوصية لساكنيه، وقد
جانب  إلى واالجتماعية األمنية الناحية من الكبير األثر له كان وبذلك السكان بين واأللفة المحبة
 المباني تعرض من ويقلل الظالل توفير على يعمل األسلوب هذا أن حيث المناخية الحماية
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)أبو هنطش، الضوضاء.  مشكلة من ويحد اإلنساني المقياس تحقيق إلى إضافة الشمسي، ل شعاع
 (22ص، 2007
 
 
 
 
 
 
 
 1426المصدر: تخطيا الفراغات في المدن، ي المتضام في المدينة اإلسالمية، ( النسيج العمران16-2شكل )
 وحدة الجوار في المجتمع اإلسًلمي 4,6,2

ترجع فكرة وحدة الجوار إلى فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة، حيث 
تقسيم الخطة للقبيلة، وفقا لظروفها وقدرتها على التعمير والبناء، جمع كل قبيلة في خطة وترك 

وكان تقسيم المدن الجديدة في صدر اإلسالم إلى خطا، ويتم تخصيص لكل قبيلة خطة، فمثال 
مدينة البصرة قسمت إلى سبعة أقسام يسكنها الجند حسب قبائلهم، ولقد أكد العالمة ابن أبي ربيع 

في تدبير الممالك على التمام والكمال" أن أحد شروط إنشاء المدينة "أن في كتابه "سلوك الممالك 
 (194، ص2008)وزيري، ال يجمع أضداد مختلفة متباينة". يميز قبائل ساكنيها، بأن

ويمكن القول بأن المجاورة السكنية اإلسالمية يتوفر فيها شرطان أساسيان، وهما وجود 
جتماعية، أما الشرط الثاني فهي توافر العوامل المعنوية المجتمع المسلم الذي تقوم عالقاته اال

المسجد نواة المجتمع داخل مكان المعيشة المتعلقة باألمن والسالمة والخصوصية، وحيث أن 
السكني، ويقوم بالوظائف الدينية والتعليمية واالجتماعية والصحية وغير ذلك، وأما بالنسبة لحجم 

قول الرسول صلى هللا عليه وسلم في رواية كعب بن مالك وحدة الجوار ففي الحديث الشريف ي
)أال إن أربعين دارا جوار وال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه( رواه الطبراني، وبذلك حدد 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حدود الجيرة حتى أربعين دارا، وفي حديث المروى عن عبد السالم 

ي هريرة مرفوعا )حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أب
دارا في  40وهكذا وهكذا يمينا ويسارا وأماما وخلفا( فمن الحديثين حدود الجيرة في اإلسالم 

دارا، وعند حساب عدد السكان  160االتجاهات األربعة، وبالتالي حجم وحدة الجوار اإلسالمية 
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ة واحدة أو أكثر من أسرة أو أسرة مركبة، لو كان حجم في هذه الوحدة فإن كل دار تضم أسر 
 15إلى  10أفراد لألسرة الواحدة أما األسرة المركبة ففي الدار الواحد يقدر العدد بين  5األسرة 

نسمة كحد أقصى،  2400إلى  1600إلى  800فردا، وبالتالي حجم وحدة الجوار يتراوح بين 
تقدير مساحة وحدة الجوار، حيث يفترض أن متوسا ويمكن كذلك في ضوء الحديثين الشريفين 

، وبالتالي تكون مساحة الجزء السكني من وحدة الجوار حوالي 2م 400مساحة الدار الواحدة 
هي مساحة  %40من مساحة المجاورة وباقي المساحة  %60والتي تمثل تقريبا  2م 64000

ساحة وحدة الجوار بحوالي ، وبهذا يمكن تقدير م2م 42000الخدمات والطرق والتي تقدر 
)عالم فرد/فدان.  64فدانا، فيكون متوسا الكثافة السكانية  25والتي تعادل تقريبا  2م 106000
 (27، ص91البناء، عدد 
 التدرج الهرمي للَراغات العمرانية من العام إلى الخاص 5,6,2

هكذا، فاألقل أهمية و تتدر  الفراغات في المدينة اإلسالمية تدر  هرمي محدد وقوي، من المهم 
وذلك بوجود طريق رئيسي وهو القصبة، الذي أخذ أهميته من كونه شريان المدينة باإلضافة إلى 
وقوع العديد من المباني الهامة والرئيسية في المدينة عليه وحركة الناس المستمرة به، وارتباطه 

راغات ، ثم الفاغات شبه عامةر  الفراغات إلى فر بمداخل ومخار  المدينة، بعد الشارع العام تتد
شبه الخاصة وهي األزقة التي تصب في النهاية للبيوت التي تحوي الفراغات الخاصة المتمثلة في 

 (27ه، ص1426)وزارة، لفراغات متدرجة كذلك في أبعادها.األفنية الداخلية، وجميع هذه ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام إلى الخاص وترابطها العضوي.( التدر  الهرمي للفراغات من 17-2شكل رقم )
 ه1426المصدر: تخطيا الفراغات في المدن  
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 مكونات العناصر العمرانية للمدينة اإلسًلمية 7,2
 منها: اإلسالمية المدينة لمعالم الرئيسية األشكالالحضارة اإلسالمية حددت بشكل كبير 

 المسجد الجامع 1,7,2
للمسجد مكانة عظيمة في اإلسالم، ويعتبر من أهم العناصر العمرانية بالمدينة اإلسالمية، 

 (17، ص1991)العقبي، ه: أن في تتلخص بوظائف اإلسالم بداية منذ المسجد وارتبا
 .هللا وكتاب الدين تعاليم ودراسة وتفسير الصالة، شعائر فيه تقام واجتماعي، ديني مركز -
ذاعة البيعة وتلقي الخطب إللقاء سياسي، مركز -  لالجتماع ومكان الجيوش، وحشد البيانات وا 

قامة الناس بين للحكم العدل ساحة انه إلى باإلضافة السفراء، واستقبال  .الحدود وا 
 .العلماء بين والمناظرات العلم حلقات فيه تقام وتعليمي، ثقافي مركز -

ين اآلذان في الفترة الزمنية بوالمسافة بين مسجد وآخر تعتمد على مسافة سير المصلي 
حياء دور المسجد في المجتمع يعتبر تأصيل  واإلقامة، وكذلك سعة المسجد والساحة التابعة له، وا 
القيم الحضارية في بناء المدينة وتكوينها العمراني لذا يجب ربا المسجد بالخدمات المختلفة 

يق الدور لى جميع المستويات بالمدينة لتحقالتعليمية واالجتماعية والثقافية واإلدارية والسياسية ع
أشار السمهودي أنه كان بالمدينة المنورة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ، و القيادي للمسجد

تسعة مساجد يسمع فيها مؤذن النبي صلى هللا عليه وسلم، فيصلون في مساجدهم وال يأتون مسجد 
ي وهناك منازل القبائل والتي تسمى حديثا بالضواحالنبي صلى هللا عليه وسلم إال يوم الجمعة، 

مسجدا، وكما حدد الرسول صلى هللا عليه وسلم مساحة فضاء تقام فيها صالة العيدين،  34تضم 
ولقد ذكر الماوردي وابن ربيع في تصورهم عن المدينة اإلسالمية، أن بناء مسجد جامع في المدينة 

 .ها، ويعتبر أحد شروط إنشاء المدينة اإلسالميةيكون في وسطها لتقريب المسافة على سكان
 (188، ص2008)وزيري، 
 بيت الحاكم 2,7,2

في صدر اإلسالم تمثل بيت الحاكم ببيت الرسول صلى هللا عليه وسلم في المدينة 
المنورة وكان مالصقا للمسجد النبوي، وكان المسجد وبيت الحاكم في مركز المدينة فهما يمثالن 

واالجتماعي والثقافي للمدينة، وبعد الفتوحات اإلسالمية أخذ المسلمون هذا  المركز السياسي
النموذ  وطبقوه في المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وكان ذلك بمثابة القوة والقيادة والسياسة للدولة 

 اإلسالمية.
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 1426راغات في المدن، ( يوضح موقع المسجد الجامع وقصر الحكم، المصدر: تخطيا الف18-2شكل )

 الخدمات العامة 3,7,2
حث اإلسالم على بناء ما فيه مصلحة المسلمين ويظهر ذلك جليا في مباني الخدمات 
العامة والتي ظهرت في المدينة اإلسالمية كاألسواق والخانات والحمامات واألسبلة والحدائق 

 عليها حتى من الحاكم. وغيرها، وهذه تعتبر ملكا لكافة المسلمين ال يجوز االعتداء

 الساحات العامة 4,7,2
المساجد الجامعة ترتبا بالساحات العامة، ووظيفة الساحات العامة على مر العصور هي 
ممارسة األنشطة الجماعية للجماهير سواء الدينية أو االجتماعية أو التجارية أو السياسية، ومع 

يفة الفناء الداخلي للمسجد الجامع، وكذلك تطور المدن برزت أهمية الساحات العامة، وأخذت وظ
 (35، ص1982)إبراهيم، لية تقام فيها األسواق الموسمية.وجدت الساحات الصغيرة أمام المساجد المح

 اإلسًلمية المدينة تخطيط على المؤثرة العوامل 8,2
 هناك عدة عوامل أثرت في تخطيا المدينة اإلسالمية منها:

 الدين اإلسًلمي 1,8,2
المسجد الجامع والساحات من حوله تعتبر من العناصر العمرانية الرئيسية داخل المدينة 

 وهي تقع في مركز المدينة، وأماكن العبادات من العالمات المميزة للمدينة اإلسالمية.
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 العرف والعادة 2,8,2
لقبائل لى احيث يتم توزيع الخطا عللتقاليد والعادات أثر كبير في تشكيل وتكوين المدينة 

 فلكل قبيلة خطة خاصة بها، حيث الخطا مرتبطة بشبكة من الطرق تكون األزقة المتفرعة عنها.
 الموقع الجغرافي 3,8,2

تم تخطيا المدينة لكي تراعي الموقع والظروف البيئية المحيطة وكانت المدينة اإلسالمية 
 لداخل المدينة.أقيمت في مناطق ذات المناخ الحار وبالتالي أنشأت المدينة متجهة 

 الُروف اَلقتصادية 4,8,2
أثر الوضع االقتصادي على تخطيا المدينة فذوي الدخل المرتفع يسكنون مساكن تقع على 
الشوارع الرئيسية وقريبة من مركز المدينة والخدمات وأما ذوي الدخل المنخفض فتكون مساكنهم 

 مو وتتسع حسب نشاطها التجاري.داخل األزقة، وتمتاز كل مدينة بحرف وتجارة خاصة بها فتن
 مواد البناء 5,8,2
توفر مواد البناء من الحجارة واألخشاب والطين أعطى المدن محدودية االرتفاع مما له  

األثر الواضح في شكل المدن وأعطى لعناصر المدينة تكوين موحد وذات طابع خاص مميز، 
ت السكنية، واستخدم الحجر وكذلك استخدم الجبس وجذوع وسعف النخيل في بناء الوحدا

 ( 14)الزبيدي، ورقة بحثية، صلألساسات. 
 اَلستَادة من الحضارات السابقة 6,8,2

حيث ورث المسلمون مدن قائمة من الفرس والروم وغيرهم، وقد طور المسلمون مدنهم 
وأنشأوا مدن جديدة، فقد أنشأت المدن مخططة بشوارع رئيسية محورية متأثرة بالحضارات القديمة 

 (6، ص2001)علي، ومن ثم تحولت إلى النسيج العضوي المتضام مثل مدينة دمشق. 
 الُروف السياسية 7,8,2

رت الظروف السياسية على تكوين المدن، فالفتوحات الكثيرة للمدن، والخالفات بين الحكام أث
مثال كوالتحكم بالشكل الهندسي للمدينة الجديدة، وما تابع ذلك من تنشيا لحركة العمران والبناء و 

، 2010)شحادة، ورة لتعطي مدلوال لمركزية الحكم. مدينة بغداد الذي أنشأها مد المنصور إنشاء
 (27ص
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 الخًلصة 9,2
تناول هذا الفصل الحضارات والمدن التقليدية التي نشأت قبل اإلسالم مثل حضارة بالد 

 الرافدين وحضارة وادي النيل والحضارة اإلغريقية والحضارة الرومانية.

بعد ذلك لعصر المدن اإلسالمية والتي بدأت نشأتها بعد هجرة الرسول صلى هللا عليه 
المدينة، حيث تم تناول بشيء من التفصيل عن فقه عمارة المدن اإلسالمية ثم معايير وسلم إلى 

اختيار الموقع للمدينة اإلسالمية، فالمبادئ المميزة لهذه المدينة وقد تم دراسة استعماالت األراضي 
ينة دوتخطيا الشوارع للمدينة اإلسالمية والنسيج العمراني المتضام وتدر  الفراغات الخارجية للم

 من العام إلى الخاص.

ومن أهم مكونات المدينة اإلسالمية المسجد الجامع واألسواق والساحات العامة والتي تقع 
لخانات اكلها في مركز المدينة، وتقسيم الخطا السكنية على القبائل وكذلك توفر الخدمات من 

سالمي والعرف والعادة والحمامات واألسبلة والحدائق وغيرها، ومن الجدير ذكره أن الدين اإل
والظروف االقتصادية ومواد البناء وموقع الجغرافي والظروف السياسية وغيرها كل هذه العوامل 

 المختلفة أثرت في تخطيا المدينة اإلسالمية.

ومما سبق تم التعرف على تخطيا المدينة التقليدية، وبالتالي في الفصل القادم البد من 
 لحديثة.التعرف على تخطيا المدينة ا
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 معاصرة: تخطيط المدينة الالثالَصل الث
 

 المدينة في القرون الوسطى 1,3
 المدينة في عصر النهضة 2,3
 نشأة المدينة المعاصرة 3,3
 نماذج التجمعات العمرانية 4,3
 شبكة الطرق الداخلية في المدينة المعاصرة 5,3
 نُريات تخطيط المدن 6,3
 استعماَلت أرض إقليم المدينةنُريات تركيب هيكل  7,3
 تحليل النُريات والنماذج التخطيطية 8,3
 الخدمات العامة مسافاتها ومعدَلتها  9,3

 الخًلصة 10,3

الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة

الَصل الثاني
تخطيط المدينة التقليدية

الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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 تمهيد
المدينة ارتبطت بالمدنية، وهي مركز ازدهار الحضارات، وتتميز بنشاطاتها االقتصادية 

 ةالحديثة، حيث مع ظهور القوميات في القار المتنوعة، ظهرت المدن المعاصرة ونمت في العصور 
و أخذت المدن العواصم في النم ،وبعد االكتشافات الجغرافية األوربية، وتشكل اإلمبراطوريات

الهائل، وتخطا على شكل دائري، تتوسطها قصور األمراء والحاشية، وتتشعب من المراكز الشوارع 
 (120، ص2012شواورة، )الالواسعة كما هو الحال في قصر فرساي بباريس. 

 المدينة في القرون الوسطى 1,3
كان السور له قيمة كرمز، وغالبا يحاط بالسور من الخار  خندق أو قناة مياه، وحيث 

نيوم ، ومثال ذلك مدينة تور كلما زاد عدد السكان واتسعت المدينة يتم عمل سور جديد بدائرة أكبر
، فمدينة (1-3ا بدائرة أكبر، انظر الشكل رقم )التي اتسعت مساحتها وتم عمل أسوار جديدة له
م، وبعد مدة أقيم السور الثالث، وطوال 1172فلورنسا زادت مساحتها ببنائها السور الثاني عام 

 (268، ص2006)البقري، فترة القرون الوسطى كان قطر المدينة ال يتعدى الميل. 

الظالم والفقر والحروب  وفي القرون الوسطى والتي اقترنت في أوروبا مع عصور
المستمرة، أدى ذلك لبناء األسوار والقالع والحصون والبوابات حول المدن من المواد المتوفرة حتى 
القرن الثامن عشر ثم بدأت في االندثار بسبب وسائل القتال الحديثة، وبعد زوال األسوار حلت 

وكانت التجمعات السكانية  ة،أو متنزهات للمدين مكانها طرق عريضة دائرية، تخفف االزدحام
حول المباني الدينية أو قصور الحكام، وظهرت األسواق عند أبواب المدينة، وتوفرت الساحة 

 (.32، ص1980)فواز، بشكل هندسي غير منتظم، وشكل طرق المدينة هو الشعاعي الدائري 
 

 

 

 

 
 
 

 )بتصرف(( 265، ص2006البقري، (: تطور مدينة تورنيوم على عدة قرون، )المصدر: 1-3شكل رقم )
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 (275ص ،2006)البقري،مدينة العصور الوسطى شوارعها الداخلية استعملت كمسارات للمشاة منها:

 شوارع غير مستقيمة بها انحناءات وتتغير المناظر باستمرار نتيجة لذلك. -
 جميع الشوارع إشعاعية تتجه للمركز، ويحاط المركز بسلسلة من الحلقات. -
 تواصل الدوران الواسع والواقع على بعد من المركز كان مكانه سورا قد هدم وأزيل.الشارع الم -
 في األماكن التي بها تضاريس كانت الشوارع تتمشى مع خطوط الكنتور الطبيعية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (275، ص2006(: يوضح نماذ  شوارع لبعض مدن العصور الوسطى، )المصدر: البقري، 2-3شكل رقم )

 المدينة في عصر النهضة 2,3
في القرن الخامس عشر ظهرت األسرة المالكة في فرنسا، وفي المدن األخرى أصبح 
اللوردات واألمراء يهتمون بمدنهم الخاصة، ظهرت الفنون وخضع التصميم المعماري لمحور 

ر والنصب و التماثل وزاد عرض الشوارع والميادين ووضعت التماثيل وزادت النوافير، وكانت القص
التذكارية هي أهم ما يؤدي إليها الشوارع، وكانت تشق شوارع مستقيمة وصممت الحدائق وتركت 
مساحات خضراء واسعة، وكان التحصين عبارة عن امتزا  التخطيا اإلشعاعي والتخطيا المركزي 
 ونسيج العنكبوت وذلك كأسلوب للتصميم من خالل االستخدام الفعلي لحلقات التحصين، كما
وكانت المدينة تنحصر داخل محيا بدل جدران وأسوار القرون الوسطى، وأصبح التخطيا الدائري 
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واإلشعاعي، وكانت التحصينات للمدينة في عصر النهضة تشمل على بر  مركزي بشكل مميز 
ويضم فراغات مكشوفة ومعاقل أمامية واستحكامات حديثة وأبرا  مراقبة ومن أمثلة ذلك مدينة 

ومن مظاهر المدينة األوروبية في  (،3-3انظر الشكل رقم) م،1521تي أنشأت عام ميالنو ال
 (278، ص2006)البقري، متنزهات. كتلك الفترة تحويل التحصينات إلى شوارع متسعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (265، ص2006)المصدر: البقري، ،(: مخطا مدينة ميالنو التخطيا القطري مع الحلقي3-3شكل رقم )

هذا العصر بالزخرفة فأعطيت أهمية كبيرة لواجهات البناء والساحات العامة، وقد  وتميز
امتد العمران حول قصور األمراء، الذين بنوا مدنا حول قصورهم، ومن معالم التخطيا في عصر 
النهضة بناء المدن الدائرية الشعاعية ألسباب عدة منها سبب حربي وذلك لحسن استعمال المدافع 

المستقيمة، وسبب فني جمالي وهو بناء تمثال وسا الساحة التي تتجمع بها جميع  في الشوارع
الشوارع، وسبب سياسي فالقصر هو قلب الحياة السياسية الذي تنطلق منه الشوارع الرئيسية، 

-3ل رقم)، انظر الشكوالساحة المركزية لها شكل هندسي منتظم فهي مربعة أو مستطيلة أو دائرية
 (34، ص1980)فواز،  .(4

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(: 4-3شكل رقم )
يوضح تخطيا عمليات 
تحصين المدن )امتزا  
التخطيا المركزي 
 واإلشعاعي والعنكبوتي(
)المصدر: البقري، 

 (279، ص2006
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 (280، ص2006، )المصدر: البقري، على الترتيب م1850(: يوضح مخطا مدينة فيينا قبل وبعد عام 5-3شكل رقم )

 نشأة المدينة المعاصرة 3,3
تعتبر بداية القرن التاسع عشر مرحلة انتقالية نحو تخطيا تنظيم المدن المعاصر، فبعد 

، تميزت (James Watt)م واكتشاف آلة جيمس واط البخارية 18الثورة الصناعية أواخر القرن 
ائج سيئة تبتضخم سكان المدن السريع على حساب األرياف، فالتطور السريع للمدن أدى إلى ن

على حياة ساكني المدن الصناعية وخصوصا الطبقة العاملة، وكان لذلك نتائج اجتماعية 
واقتصادية سيئة، فنظرا للمشاكل التي حدثت من النمو والتوسع العشوائي للمدن حدثت بعض 

قامت حملة سان سيمون  1832المحاوالت والمعالجات لحل جزء من هذه المشاكل، فمثال في عام 
ين ظروف السكن في المدينة وتم العديد من األبحاث والتجارب الفعلية إلنشاء المدن المثالية لتحس

 (41، ص1980)فواز، وغيرهما. (Robert Owen)وروبرت أون  (Fourier)كأعمال فوريه 
م 1816( في عام Robert Owensقام أحد مصانع النسيج بإنجلترا )روبرت أوينز 

شخص حيث قام بتوزيع المساكن فيها حول  1200والتي تستوعب بتخطيا مدينة صغيرة لعماله 
( J.Buckinghamقام )جيمس بكنجهام  1849منطقة مفتوحة تحتوي على الخدمات، وفي عام 

، وشكل 2كم 2.6آالف نسمة على مساحة قدرها  10بوضع التخطيا العام لمدينته وعدد سكانها 
، وتحيا (Land Mark)على مبنى عام مميز  المدينة مربع منتظم ومركزه ساحة رئيسية تحتوي 

بالساحة من جميع الجهات الخدمات، ثم يلي ذلك مستويات اإلسكان المختلفة على شكل حلقات 
مربعة الشكل األعلى فاألوسا ثم الطبقات الدنيا من اإلسكان في األطراف، ويخترق المدينة أربع 

 (.8، ص1992ن، )حسمن الشوارع المحورية التي تلتقي بمركز المدينة 
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 (8، ص1992م، )المصدر: حسن،1849(: مدينة باكنجهام عام 6-3شكل رقم )

وبعد ذلك ظهرت نظريات تخطيا المدن حيث من التجارب التنظيمية الحديثة إنشاء مدينة 
 .(Howard) جديدة بجانب المدينة المريضة، وأشهر هذه التجارب )المدينة الحدائقية( ابنزر هوارد

 (46، ص1994)حيدر،  :Settlement Patternsنماذج التجمعات العمرانية  4,3
 وتنقسم أشكال نماذ  التخطيا للتجمعات العمرانية إلى:

 ويوضح ثالثة أشكال تجريدية وهي: :Radial Pattern النموذج اإلشعاعي 1,4,3
 .(Radial)شكل بشوارع إشعاعية  -1
 .(Radial with Rings)شكل بشوارع إشعاعية تقطعها شوارع دائرية  -2
 .(Radial Branching)شكل بشوارع إشعاعية متفرع منها شوارع فرعية  -3
 
 
 
 
 
 

 

 )بتصرف(( 47، ص1994، )المصدر: حيدر،Radial Pattern(: النموذ  اإلشعاعي 7-3شكل رقم )
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 )بتصرف(( 48، ص1994النجمية، )المصدر: حيدر، (: يوضح المدن8-3شكل رقم )

ويخطا هذا النوع على شكل شبكة سواء كانت : Grid Patternالنموذج الشبكي  2,4,3
أو مثلثة أو منحنية، وتتكون من تجمعات معتمدة على بعضها في خدماتها غير أن  مستطيلة

حدود كل منها غير واضحة المعالم مثل مدينة لوس أنجلوس، باإلضافة إلى المدينة المثالية 
(Utopia) .والتي بنيت على شبكة المساحات المتفرقة والمطبقة جزئيا في مدن كثيرة في العالم 

 )بتصرف(( 51-50، ص1994(: يوضح النماذ  للمدن الشبكية، )المصدر: حيدر،9-3الشكل رقم )

بدأت هذه النظرية في القرن التاسع عشر في : Linear Pattern النموذج الخطي 3,4,3
، وتخطيا هذا النموذ  يعتمد على (Soria Mata)أسبانيا على يد المهندس المعماري سوريا ماتا 

 لله المساكن والمصانع والمتاجر ومثال على ذلك مدينة اإلسكندرية.شارع رئيسي بطول المدينة يتخ
 
 
 
 
 

 (52، ص1994(: مدينة اإلسكندرية كمدينة خطية، )المصدر: حيدر،10-3شكل رقم )
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التجمعات العمرانية تتواجد على شكل منحنى حلقي : Ring Pattern النموذج الحلقي 4,4,3
 .إستادبوالية ميتشجان األمريكية أو مدينة راند  (East Lansing)مثل مدينة إيست النسنج 

 
 
 
 
 
 

 )بتصرف(( 56، ص1994(: يوضح مدن حلقية، )المصدر: حيدر،11-3شكل رقم )

م، وهذا 1920بدأ ظهوره في إنجلترا عام : Satellite Pattern النموذج التابع 5,4,3
ة صغيرة وقرى، تعتمد في خدماتها على المدينالنموذ  عبارة عن مدينة رئيسية لها توابع من مدن 

 األم، ويشبه إلى حد كبير المدن الحدائقية، ومن أمثلته مدينة الغد للمعماري فيكتور جرون.
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بتصرف(( 57، ص1994(: يوضح المدن التوابع، )المصدر: حيدر،12-3شكل رقم )

 شبكة الطرق الداخلية في المدينة المعاصرة 5,3
النظرية الغربية على تثبيت وظيفة الطرق وذلك في إطار التدر  الهرمي لنوعيات  تعمل

الطرق المختلفة الرئيسية منها أو الفرعية وذلك في ضوء الدراسات المستقبلية التي تحدد سعات 
هذه الطرق وحجم المرور فيها، ولكن الطرق تختلف عن غيرها من مكونات المدينة بأنها تتأثر 

لفة إليه األنشطة المخت بعب إدراكها عند وضع المخططات، فالطريق دائما ما يجذبمتغيرات يص
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والتجارية فيها بصفة خاصة، والطريق إذا جذب إليه األنشطة التجارية في غير توقع تتغير كفاءته 
هذه األنشطة يتجه العمل إلى تحويلها إلى طرق للمشاة كما  تكما تتغير طاقته حتى إذا ما كثف

في العديد من المدن القديمة، لذا يمكن تحديد وظيفة المحاور الرئيسية للمجاورات هو حادث 
السكنية لمرور السيارات إلى أن يتم تشبع األنشطة التجارية والخدمية على جوانبها ثم تحول 
وظيفتها بعد ذلك لمحاور حركة المشاة بحيث تحول مسارات المرور بعد ذلك إلى مسارات أخرى 

المحاور وعلى جانبيها، على أن تتحرك هذه الظاهرة مع النمو المرحلي للمدينة وبذلك موازية لهذه 
يم، ورقة بحثية، )إبراهتصبح النظرية الواقعية أسلوبا للتنمية مع المدينة في مراحل نموها المختلفة. 

 (5ص

 نُريات تخطيط المدن 6,3
لعمراني، عات العمرانية في التخطيا اهناك العديد من النظريات التي تناقش التوزيع المكاني للتجم

 (:(2م )مراجعة الملحق رقوفيما يلي بعض هذه النظريات وللمزيد من النظريات التخطيطية للمدن )
 (16)عفيفي، ص The Linear Cityالمدينة الشريطية  1,6,3

م، وتعتمد هذه النظرية على 1822عام  Soria Mataهذه النظرية للمعماري سوريا ماتا 
وهو عبارة عن شارع يضم  (Spine of Communication)محور رئيسي للحركة الطولية 

متر وطوله حسب طول المدينة والذي يعتبر العمود الفقري للمدينة  50الخدمات والمرور عرضه 
بعضها،  لقائمة والمقترحة مععلى جانبيه المناطق السكنية والمناطق الصناعية، والذي يربا المدن ا

فكان مقترح المدينة الطولية كأسلوب لتوجيه النمو العمراني مستقبال نحو طرفي المدينة الشريطية، 
 . نياومثال ذلك إقليم مدريد في أسبا ،ليبقى االتصال قائما بين سكان الحضر والبيئة المحيطة

  
 
 
 
 
 

 

 (http://it.wikipedia.org(: يوضح المدينة الشريطية كما تصورها ماتا، )المصدر: 13-3شكل رقم )

 

http://it.wikipedia.org/
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  City of Tomorrowمدينة الغد -المدينة الحدائقية 2,6,3  
، حيث في (Ebenzer Howard)رائد هذه النظرية المخطا اإلنجليزي إبنزر هوارد 

 ،1898في عام  (The Garden City of Tomorrow"المدينة الحدائقية المستقبلية " )ه كتاب
ية تحقق إنشاء مدينة حضرية ريف أساس ىفيه بنظريته لتخطيا المدن وبنائها من جديد عل ىوناد

ومن  ،السكانيسكنها عدد محدود من و ويكون لها كفايتها الذاتية  المدينة والقرية من مزايا كل
وتجمع عمراني بالقرب من مدينة  ( بالقرب من مدينة لندن بإنجلتراWelwynأمثلتها مدينة ويلوين )

 (88، ص1994حيدر،) .هاليفاكس بكندا
واقترح المخطا أن تبنى مدينة إلسكان جميع الطبقات العمالية، وتتلخص الفكرة في 

فدان يحيا  1000نة مساحة فدان، تشمل المدي 6000تخطيا مدينة لها كفايتها الذاتية تمتلك 
نسمة وأعمالهم داخل المدينة، ويوجد  32000فدان أراضي زراعية، ويسكن في المدينة  5000بها 

في وسطها ميدان مركزي تتوسطه حدائق تتجمع حوله المباني الحكومية والمباني العامة، أما 
لمدارس الذي تقع عليه االمساكن فمنفردة وممتدة في نطاقات دائرية، ويتوسطها الطريق الواسع 

والمباني الدينية، أما المصانع فتقع على الطريق الدائري الذي يحيا بالمدينة من الخار ، ويخترق 
المدينة ست طرق رئيسية مارة بالمركز وتقطع المحيا الخارجي وبذلك تنقسم المدينة إلى ست 

 (122، ص1991)عالم،  أقسام رئيسية.

نسمة، وتنفصل تلك المدن  32000مدن صغيرة تتسع لـ  6واقترح هوارد مجموعة من 
بحزام أخضر الذي يستغل في األنشطة الترفيهية، وكل مدينة تكون مجتمعا متكامال اجتماعيا 

شوارع  5واقتصاديا وثقافيا، وتكون ملكية األرض عامة لكل األفراد، والمدينة الحدائقية تتكون من 
قة الصناعية، وتنتهي بالخامس من الداخل مالصقة للسوق دائرية، تبدأ من الخار  مالصقة للمنط

 (38)عفيفي، ص وحدة سكنية في الفدان. 14التجاري، والكثافة السكانية تقدر 
 

 

 

 

 

 (http://equilibrium.org.br/portal/ecopolos( استعماالت األراضي لهوارد، )المصدر: 14-3شكل رقم: )

 

http://equilibrium.org.br/portal/ecopolos
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  Broad acre City نموذج المدينة الْراعية )المدينة الواسعة الممتدة( 3,6,3
( Frank Loyed Wrightظهرت نظرية المعماري فرانك لويد رايت ) 1920في عام 

المدينة الممتدة، حيث اقترح توزيع الصناعات والمتاجر والمكاتب والمساكن والخدمات االجتماعية 
 4والمزارع والحدائق على امتداد الطرق الرئيسية، والمدينة مساحة كل تجمع ضمن المدينة حوالي 

 (127، ص1991)عالم، أسرة ممتدة على الطريق العام.  1400ميل مربع تأوي حوالي 
م اقترح رايت مدينة مثالية تسيطر عليها المناطق الخضراء، وأن يخصص 1932ام في ع

فدان واحد لكل أسرة كحد أدنى لتحقيق كثافة سكانية منخفضة وتجمع المناطق السكنية بحيث 
تكون أقرب ما يكون إلى المناطق الزراعية، والتي ترتبا بشبكات النقل والمرور والتي تأخذ الحد 

 (46)عفيفي، صاحة والحجم والعدد والمجال. األدنى في المس
وتعتمد هذه الفكرة على توزيع األنشطة المختلفة على أرجاء المدينة مثل السكن والصناعة 
والمتاجر والخدمات المتنوعة والحدائق، وعلى امتداد الطرق الرئيسية، ويحقق المساواة بين أفراد 

تدريجيا  المساحة وفي الكثافة السكنية والتي تقلالمدينة بعمل تجمعات سكنية متساوية تقريبا في 
 (63، ص2002)الدليمي، باالبتعاد عن مركز المدينة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: المدينة الزراعية لرايت، )المصدر: 15-3شكل رقم )
https://scodpub.wordpress.com/tag/broadacre/) 

 

https://scodpub.wordpress.com/tag/broadacre/
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  The City of Tomorrow مدينة الغد 4,6,3
ن هو عبارة ع عرض لوكوربوزيه في فرنسا مشروعا للمدينة الحديثة، 1922في عام 

ناطحة سحاب وبارتفاع  24مدينة لها حدائق ضخمة تحتوي على مركز رئيسي يمثل النواة، يضم 
من مساحة المدينة وتكون بكثافة %5ستين طابقا، تستغل كمكاتب حيث تشغل هذه العمارات 

نسمة للفدان، وقد وضع حول مباني ناطحات السحاب عمارات سكنية على شكل خطوط 1200
نسمة للفدان، كما وضع في  120تكون من ستة طوابق تتخللها مساحات خضراء بكثافة منحنية ت

مليون نسمة، وقد سميت بالمدينة  3خار  المدينة منطقة الفيالت، وقد صممت المدينة لتتسع لـ 
( وقد وضع المحاور التركيبية األساسية للمخطا  The Contemporary Cityالمعاصرة ) 

ة بشوارع عريضة تقوم على جوانبها العمارات العالية، وفي القسم المركزي من المركزي لهذه المدين
دارية، ورتبت المناطق السكنية  المدينة أقيمت ناطحات السحاب التي تتكون من عمارات عامة وا 
حول المركز من مساكن ذات ستة طوابق متعرجة الشكل في المسقا األفقي، وقد خصصت 

زهات وأماكن الراحة واالستجمام، أما الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية األرض الباقية إلنشاء المتن
مترا، وقد أقيم في مركز المدينة  40متر فإنها تبعد عن بعضها البعض  50التي يبل، عرضها 

مطار تقع تحته الطرق الفرعية في ثالثة مستويات لتنظيم السير في المدينة حيث يوجد بها 
لكن التطبيق ، و 1925ت هذه الفكرة في باريس عام وقد طبق، عامةمحطات خطوط المواصالت ال

 (112، ص1994)حيدر، . لم يحل مشاكل المدينة أو يخفض كثافة السكان فيها
 

 

 

 

 

 

 

 

-http://www.travel)المصدر:  .الغد للكوربوزييه ة(: مدين16-3شكل رقم )

studies.com/blogs/city-tomorrow) 

 

http://www.travel-studies.com/blogs/city-tomorrow
http://www.travel-studies.com/blogs/city-tomorrow
http://www.travel-studies.com/blogs/city-tomorrow
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  Neighborhood Unit المجاورة السكنية 5,6,3
ري المخطا كليرنس بي رائدهاو  ،في تطور التخطيا أثر كبير لها فكرة هذه النظرية

(Clarence Perry)  المخطا وقد وضع ،1929طلق عليها المجاورة السكنية في عام أوقد 
ة على ، وتقوم الفكر مساحة المجاورة السكنية تحدد بعدد من السكان لهم متطلبات معيشية مميزة

مركزا يتسع  االبتدائيةدرسة محيث جعل ال، تجميع المساكن بطريقة تحد من تأثير المرور للسيارات
 5000هالي المجاورة السكنية في حدود أ المذكور يجعل  االتساعوهذا  ،تلميذ1200 ىإل 1000

وتنظم شوارعها الرئيسية على خطوط  ،أسر للفدان الواحد 10سكانية الكثافة وال ،نسمة 6000 ىإل
واستغالل شوارعها الداخلية لخدمة مبانيها والتركيز على وضع مبانيها العامة في أماكن  حدودها

 (101، ص1994)حيدر، .وتنشيا القيم االجتماعية، ولها نواة بوسطها لجذب السكان ،مميزة فيها
 (71)عفيفي، صووضع المخطا عدة اعتبارات تحكم تخطيا المجاورة السكنية ومنها: 

 م500المسافة من المدرسة االبتدائية إلى أبعد نقطة في المجاورة كنصف قطر حوالي  الحجم: -
 وهي شبكة من الطرق المحيطة بالمجاورة، وتسمح بالمرور العابر. الحدود: -
 من المساحة الكلية. %10لكل مجاورة سكنية مساحة مفتوحة بمعدل  المناطق المَتوحة: -
 تتوفر كلها داخل المجاورة، ماعدا الخدمات الكبيرة المساحة مثل المخازن. الخدمات: -
 تعيق المرور العابر، وتسمح للمرور االضطراري داخل المجاورة. نُام الطرق الداخلية: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (www.pinterest.com/pinة مكونة من ثالث مجاورات سكنية، المصدر: )( وحدة حضري17-3شكل رقم )
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إن المشاكل التي اقترحت من أجلها فكرة المجاورة السكنية هي ما تعانيه المناطق الحضرية 
من: التفكك االجتماعي، اختناق المرور والمساكن الرديئة، ولذلك البد من مواجهتها بتحسين البيئة 

أنه من الواضح أن هناك عالقة وثيقة بين البيئة والمجتمع والسلوك الفردي،  الطبيعية المحيطة إذ
ثم تنظيم البيئة في المجاورة السكنية على أساس أال يمزق المرور وحدة الجوار والحفا  على القيم 
االجتماعية المتميزة والتي تجعل من المجاورة مجتمع كامل ومستقال، ولقد حدد الشكل على أساس 

كلم مربع، أما المدارس والمناطق الترفيهية والمباني العامة  1.6طقة سكنية تبل، مساحتها أنها من
تقع بالقرب من المركز، أما المحالت التجارية فتوضع على الطرق الشريانية المحيطة بالمجاورة، 

رجية اوفي المجاورة السكنية تكون الطرق الرئيسية الشريانية محيطة بالمجاورة، مشكلة الحدود الخ
نة إتباع فكرة المجاورة السكنية في مدي، ومثال ذلك لها في حين تكون الشوارع الفرعية بالداخل

 (72)عفيفي، ص. درهام البريطانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2014(: يوضح فكرة المجاورة السكنية لبيري، )المصدر: موقع إلكتروني التخطيا المستدام، 18-3شكل رقم )
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 The City Concept :المدينةنموذج  6,6,3 
لقد أثرت فكرة المدينة الحدائقية على أفكار رواد التخطيا فيما بعد وظهرت فكرة أخرى 

 Raymond، تقوم أساسا على منطق اجتماعي حدده المخطا ريموند أنوين )1922عام 
Unwin بإنجلترا، وهي فكرة المدن التوابع وهي مدن حدائقية تابعة لمدينة رئيسية، ولقد طبقت )

 (123، ص1991)عالم،هذه النظرية في إنجلترا وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية. 
واقترح ريموند إنشاء ضواحي حول المدن بمثابة مدن تابعة للمدينة األم، وتستوعب ما 

مة، وتتضمن بعض الصناعات، وال تحتا  إلى وسائل نقل داخلي، ولكن ألف نس 18إلى  12بين 
هذه المدن التابعة ترتبا بالمدينة األم بشبكة نقل سريعة مثل مترو األنفاق، وتوفر خدمات جيدة 
للسكان بتكلفة قليلة، ويؤكد المخطا على إشراف الدولة على أرض المدينة، وتعمل المدن التابعة 

السكانية من المدينة األم، باإلضافة لنقل بعض األنشطة إليها من مباني  على امتصاص الزيادة
 (69، ص2002)الدليمي، إدارية وعامة وترفيهية وخدمات اجتماعية وتعليمية. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (69، ص2002(: يوضح نموذ  المدن التابعة، )المصدر: الدليمي، 19-3شكل رقم )

 نُريات تركيب هيكل استعماَلت أرض إقليم المدينة  7,3
نطاق إقليم المدينة ال يشمل الريف فقا ولكن قد يضم مجموعة من المدن الصغرى، 
ونفوذ المدينة ال يتالشى فجأة بل يتدر  طبقا ألسلوبها في التأثير على استخدام أراضيها، ونظرا 

 التكوين من أهمها الثالث نظريات اآلتية: ألهمية تركيب المدينة توجد عدة نظريات تشرح هذا
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ْية )تمركْ المناطق( 1,7,3  Concentric Zone Theory نُرية الحلقات المرك
أشهرهم  1920تقدم بهذه النظرية مجموعة من علماء االجتماع في جامعة شيكاغو عام 

بورجس، تنص النظرية على أن نمو المدينة يتجه من الوسا إلى األطراف، ويتكون إقليم المدينة 
 (310، ص1991)عالم، من خمسة حلقات ويكون لها مركز واحد وهي على الترتيب: 

منطقة قلب المدينة )المنطقة المركزية(: وهي النواة والتي تشمل المراكز التجارية والفنادق  –أ 
والمكاتب، ويخصص داخل مركز المدينة النشاط الترفيهي ومنطقة الصاغة، ومحالت تجارة 
 الجملة والمخازن وبجانب ذلك قد تمتد قطاعات صناعية على جانب خطوط المواصالت الرئيسية. 

نطقة االنتقالية تحيا بالمنطقة السابقة وتتميز بتغير في االستعماالت، وتستعمل كمناطق الم –ب 
 سكنية ذات مستويات مختلفة، وقد يوجد مساكن من الدرجة األولى حولها مباني قديمة. 

المنطقة السكنية للعمال يلي المنطقة االنتقالية منطقة سكنية يسكنها مجموعة من السكان  -  
 ل يعملون في الحي التجاري وتتداخل هذه المنطقة مع المنطقة االنتقالية. أغلبهم عما

 منطقة مساكن ذوي الدخل المتوسا يلي المنطقة السابقة منطقة معظم مساكنها جميلة. –د 
 منطقة الضواحي البعيدة: للطبقات المتوسطة والغنية، وتوجد على خطوط المواصالت العامة.  –ه

 Sectors Theory نُرية القطاعات 2,7,3
، وتعتمد الفكرة على أن قطاعات متميزة من 1939تقدم بها هومر هوت في عام 

استعماالت األرض يمكن أن تنمو وسا المدينة إلى خارجها على امتداد طرق المواصالت، وتأخذ 
هذه المناطق أشكاال محددة عبارة عن قطاع من دائرة مركزها وسا المدينة، فتوجد المناطق 

ة لذوي الدخل المرتفع يليها المناطق السكنية لذوي الدخل المتوسا، ثم يأتي بعد ذلك باقي السكني
قطاعات المدينة لذوي الدخل المحدود، وتسيطر المساحات السكنية ذات المستوى العالي على 

 (311، ص1991عالم، ) اتجاه نمو المساحات السكنية.
 (159، ص1994)حيدر، قطاع مسمى خاص به وهو:ويتكون إقليم المدينة من خمسة قطاعات لكل 

 المنطقة المركزية لألعمال التجارية: وتشمل المكاتب والمتاجر والبنوك والفنادق وغير ذلك. .1
 منطقة تجارة جملة والصناعات الخفيفة: وتشمل مصانع المالبس والطباعة والحرف وغيرها. .2
 اكن الشعبية ومساكن العمال.منطقة مساكن ذوي الدخل المنخفض: وتشمل العمارات والمس .3
 منطقة مساكن ذوي الدخل المتوسا: حيث يسكن هذه المنطقة عادة طبقات متوسطة الدخل. .4
 منطقة مساكن ذوي الدخل المرتفع: وتتميز هذه المنطقة بالمساكن الفاخرة. .5
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  Multiple Nuclei Theory نُرية المراكْ أو النوايات المتعددة 3,7,3
تدور حول وجود مراكز متميزة في المساحات الحضرية  1945عام  نظرية هاريس وأولمان

الكبرى، وأن وظائف هذه المراكز تختلف من مركز حضري إلى مركز آخر، فمثال يخدم قلب 
المدينة المركز الرئيسي كنواة واحدة ثم يظهر بجوارها مراكز متعددة كل له طابعه مثل المركز 

 (313، ص1991)عالم، رى الموجودة في األطراف. الصناعي أو التجاري أو المراكز األخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (184، ص2002(: يوضح نظريات توزيع استعماالت األرض، )المصدر: الدليمي، 20-3شكل رقم )
 (162، ص1994)حيدر، لذلك هذه النظرية يعتمد على وجود تسعة مراكز لكل منها مسمى وهي: 

 التجارية: وتشمل المكاتب والفنادق والمتاجر والبنوك وغيرها.المنطقة المركزية لألعمال  .1
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 منطقة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة: وتشمل المصانع والحرف الخفيفة. .2
 منطقة مساكن ذوي الدخل المنخفض: وتشمل المساكن الشعبية والمتاجر الخاصة بها. .3
 جود المتاجر الخاصة بها.منطقة مساكن العمال ذوي الدخل المتوسا: وتشمل مساكنها مع و  .4
 منطقة مساكن ذوي الدخل المرتفع: وتشمل المساكن الفاخرة ذات الطابع الخاص. .5
 منطقة الصناعة الثقيلة: وتشمل مصانع المواسير والسبائك والفحم والحديد الصلب وغيرها. .6
 منطقة األعمال والتجارة في أطراف المدينة: وتشمل مركز آخر للتجارة واألعمال. .7
 الضواحي السكنية: وتشمل المساكن ذات الطابع الخاص بسعة أراضيها. منطقة .8
منطقة الضواحي الصناعية: وتشمل مركز آخر للصناعات يتمركز في الضواحي نتيجة سعر  .9

 األرض المناسب واألنشطة المختلفة بجانبها.

 (151)عفيفي، ص تحليل النُريات والنماذج التخطيطية 8,3 
التخطيا العمراني إنما هو مجموعة األفكار واآلراء للمخططين عن مفهوم النظرية في 

تصوراتهم عن المدينة أو اإلقليم، وتلك األفكار هي انعكاس لعوامل عديدة ومختلفة، فالتجمعات 
 العمرانية يعتريها تغيرات كثيرة، منها:

 ني وفي مراتختلف مدن القرن العشرين والواحد والعشرين عن المدن القديمة في هيكلها الع
 تركيبها الوظيفي.

 .التغيرات االقتصادية على المستوى العالمي والمحلي لها تأثر مباشر على العمران 
  التغيرات في القيم االجتماعية وأنماط السلوك مستمرة ومتالحقة وذات إيقاع ملحو  على

 مستوى الجيل الواحد.
 يمي. ، أو الوظيفة، أو البعد اإلقلالتغيرات الحضرية للتجمعات العمرانية سواء من حيث الحجم 
  م حيث أسهم كثير من 1950م تقريبا وحتى 1880الفكر العمراني كان نشطا في المدة

المخططين بآرائهم وأفكارهم وتصوراتهم عن المدينة، وبعد ذلك حدث التوقف النسبي في هذه 
تقريبا 1960لجموده سنة  األفكار، وبدأ التعامل مع المدينة، وقد تم استبدال المخطا العام نظرا

بالمخطا الهيكلي لشموليته ومرونته وكذلك المخطا االستراتيجي لعموميته وهي أساليب 
 مختلفة للتعامل مع المدينة في إطار من إقليمها.
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  التباين الواضح في المجتمعات العمرانية بسبب ثقافة البالد والدين وطبيعة المناخ الخاص
روبي يختلف عن المجتمع العربي، أو المسلم عن غير المسلم، بكل بلد فمثال المجتمع األو 

أو الكبيرة عن الصغيرة أو الباردة عن الحارة، وكمثال فالمجاورة السكنية التي قدمها "بيري " 
ال يمكن األخذ بها كما تصورها، فكل محدداتها ال تصلح لمجتمعات عربية مثل دول الخليج 

 ونوع الخدمات والحجم المقترح وخالفه.العربي ومصر من حيث مسافات السير 

 تصنيف النُريات: 1,8,3
يمكن تصنيف النظريات باعتبار موقع المدينة وتوزيع استعماالت األرض فيها، 

 (46، ص2002)الدليمي، ولطوبوغرافية األرض ومحاور الحركة ما يلي: 
 المدن المربعة: -

المدينة على شكل المربع أيضا، مثل في المناطق المنبسطة صمم الشكل المربع، ويكون مركز 
 مدينة دنفر في أمريكا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (47، ص2002(: يوضح الشكل المربع لمدينة دنفر األمريكية، )المصدر: الدليمي، 21-3شكل رقم )
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 المدن المستطيلة: -
يكون و تتخذ هذا الشكل المدن التي تنمو بشكل مستطيل باتجاه واحد أو في اتجاهين متعاكسين، 

نمو المدينة بسبب عوامل طبيعية وبشرية تحول دون نموها في االتجاهات األخرى، ويسمى أحيانا 
 بالشكل الشريطي، مثل مدينة برمنجهام البريطانية.

 
 
 
 
 
 

 (47، ص2002(: يوضح الشكل المدينة المستطيلة، )المصدر: الدليمي، 22-3شكل رقم )
 المدن الدائرية: -

وشوارعها على شكل حلقات كاملة أو جزئية، وتنمو المدينة في كل االتجاهات، وهي مدن دائرية 
وتكون نقطة التقاء لطرق من جهات مختلفة ويظهر هذا النوع من المدن في المناطق المنبسطة، 
ويمكن أن يكون نمو المدن على شكل مدن تابعة دائرية الشكل محاطة بأحزمة خضراء، ومن 

 نة باريس.أمثلتها مدينة لندن ومدي
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 (48، ص2002(: يوضح الشكل المدينة الدائرية، )المصدر: الدليمي، 23-3شكل رقم )
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 (49، ص2002(: يوضح الشكل المدن التابعة الدائرية، )المصدر: الدليمي، 24-3شكل رقم )
 المدن المروحية -

ة األنهار هذ الشكل، ويكون نمو المدين تتخذ بعض المدن التي تقع على سواحل البحار وضفاف
باالتجاه اآلخر عن الساحل أو ضفة النهر، فيكون شكل المدينة على شكل مروحي دائري، مثل 

 مدينة شيكاغو وديترويت األمريكية.
 
 
 
 
 
 
 

 (50، ص2002(: يوضح الشكل المدينة المروحية الدائرية، )المصدر: الدليمي، 25-3شكل رقم )
 

 صبعية:المدن اإل -
وهي مدن تنمو في اتجاهات محددة تتخللها أراضي وعرة من جبال ووديان عميقة، فتأخذ شكل 

 يشبه أصابع اليد مثل عمان وكوبنهاجن.
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 (50، ص2002(: يوضح الشكل المدينة اإلصبعية، )المصدر: الدليمي، 26-3شكل رقم )
 المدن الشعاعية: -

إشعاعي تخر  من مركز المدينة وباتجاهات مختلفة بشكل نجمي  ويكون شوارع المدينة على شكل
 حيث يتبع النمو العمراني للشوارع اإلشعاعية وتتوسع المدينة مستقبال بشكل إشعاعي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (51، ص2002(: يوضح الشكل المدينة الشعاعية، )المصدر: الدليمي، 27-3شكل رقم )
 

 المدن المتناثرة أو المنتشرة: -
بعض المدن على شكل أحياء أو وحدات سكنية متناثرة تفصل بينها موانع طبيعية كتضاريس تنمو 

األرض مثل الجبال أو استعماالت أرض مختلفة غير السكنية، وتكون الوحدات السكنية مشتتة 
 وغير متقاربة.
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 (52ص ،2002(: يوضح الشكل المدينة المنتشرة، )المصدر: الدليمي، 28-3شكل رقم )
 المدن الشبكية: -

وتكون فيها الشوارع متعامدة على بعضها مكونة شكل شبكة، وتحصر بينهما قطع على أشكال 
 مربعة أو مستطيلة ويتوسطها مركز المدينة بشكل مربع أو مستطيل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (53، ص2002(: المدينة الشبكية ذات المركز الواحد، )المصدر: الدليمي، 29-3شكل رقم )
 المدن المتعددة النواة: -

يشبه هذا النوع من المدن المدينة المتناثرة، وتكون المدينة المتعددة النواة شوارعها متعامدة 
ويتوسطها مركز رئيسي تحيا به مراكز ثانوية، وترتبا هذه المراكز فيما بينها بشوارع مواصالت 

 مختلفة وكما ترتبا كذلك بالمركز الرئيسي.
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 (53، ص2002(: يوضح الشكل المدينة الشبكية ذات المراكز المتعددة، )المصدر: الدليمي، 30-3رقم ) شكل
 المدن الشريطية: -

المدن الشريطية تنمو لمسافة أطول من المستطيلة، وهي على نوعين أحدهما مدن شريطية أحادية 
دن ثنائية اآلخر فهو م المحور أي تنمو باتجاهين متعاكسين فتكون شريا ضيق طويل، وأما النوع

 المحور فهي تنمو في اتجاهين متعامدين ويكون أحد االتجاهين ينمو بشكل أكبر بكثير من اآلخر.
 
 
 
 
 
 

 (54، ص2002(: المدينة الشريطية ذات أحادي المحور، )المصدر: الدليمي، 31-3شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 (54، ص2002ذات ثنائية المحور، )المصدر: الدليمي، (: يوضح الشكل المدينة الشريطية 32-3شكل رقم )
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 المبادئ واألفكار المستَادة من تخطيط المدن: 2,8,3
 يمكن تصنيف هذه المبادئ واألفكار إلى ما يلي:

 The City Form: شكل المدينة -1
 (625، ص1991)عالم، ألشكال المدن يوجد تنوع في أشكالها وتصنيفاتها فمنها: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (624، ص1991(: فكرة المدينة الشريطية ومدينة القلب وربطهما معا، )المصدر: عالم، 33-3شكل رقم )

 Linear Based Conceptsفكرة المدينة الشريطية وتشمل:  -
  الشريا النقي  –المستقيمStraight، Pure Linear 
 الشريطي مع نقا التمركز   Linear With Interposed 
  المحور المركزي واألضالعSpine and Rib Linear 

 



89 
 

  الشريطي مع القلب عند التقاطعLinear with Core at Intersection 
  الهيكل الشريطي المهذبRefined Linear Structured 

 Core Based Conceptsفكرة القلب أو المركز وتشمل:  -
  )القلب النقي )التمركز الشديدPure Core 
 ات المتمركزة القلب مع الحلقCore With Concentric Ringing 

 ربا القلب مع الشريطي وتشمل: -
  الحلقةThe Ring 
  المقطعThe Sector 

 The City Structure تركيب المدينة -2
ن كانت تختلف  نماذ  المدن تعرضت إلى تركيب المدينة من وحدات عمرانية متدرجة، وا 

وا عدادها، ويرجع هذا التركيب إلى أن المدينة فيما بينها من حيث حجم هذه الوحدات وتدرجها 
كائن حي يتركب من العديد من الخاليا واألنسجة والمتدرجة في األحجام والوظائف، فالبعض 
جعل أساس نظريته المجاورة السكنية لعدد من السكان، ثم يليها التجمع األعلى مثل األحياء 

 يصل إلى الحجم الكلى للمدينة الواحدة. السكنية الذي يضم عددا من المجاورات وهكذا إلى أن
 The Land Use Planning تخطيط استعماَلت األراضي -3

اهتمت كثير من المخططين بتخطيا استعماالت األراضي من حيث توزيعها، وعالقاتها 
ببعضها البعض، فهناك عدة نقاط مشتركة بين المخططين الستعماالت األراضي في المدينة 

 وهي: 
 لمنطقة المركزية حيث الخدمات التجارية الرئيسية وحي األعمال والمباني العامة. التركيز على ا -
 تصنيف اإلسكان في المدينة حسب المستويات االجتماعية أو حسب ارتفاعات المباني. -
 تخطيا المناطق الصناعية خار  الكتلة العمرانية للمدينة وعلى المحيا الخارجي. -
 ل المدينة عن الصناعة وله تأثيرات إيجابية على البيئة.تخطيا حزام أخضر حول المدينة لعز  -
 Future Urban Growth النمو العمراني مستقبًل: -4

حرص كثير من المخططين أن يؤكدوا النمو العمراني في تخطيطهم، فأوضحوا اتجاهات 
مة ز النمو العمراني وأبعاده، وكذلك الحجم المتوقع مستقبال، ويشمل السكان ومساحة العمران الال
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لهؤالء السكان، ولوحظ أن كثيرا من النظريات أغفلت النمو العمراني المتوقع مستقبال، ولم تقدم 
تفسيرات لذلك، والبعض قدم زيادة مستقبلة يمكن أن تكون في شكل مدن جديدة تابعة أو مستقلة 

 عن المدينة األم، وتتضح هذه األفكار في أعمال كل من أنوين، هوارد، لوكوربوزيه.
 : طرق والمواصًلت في المدينةال -5

 ناقشت نظريات التخطيا العمراني مشكلة النقل والمرور في المدينة، ويمكن استنتا  ما يلي: 
نموذ  الطرق يخضع بالدرجة األولى للشكل المقترح للنظرية ولذلك اعتمدت أشكال المدن  -

لمدينة، حيا الخارجي لالدائرية على النظام الدائري في شكل حلقات ابتداء بالمركز وحتى الم
 كالطريق الدائري الذي يضم المدن التوابع حول المدينة األم، كفكرة هوارد عن المدن الحدائقية.

المدن التي أشكالها على الشكل المربع أو المستطيل، فإن الشبكة المقترحة للطرق تميل للنظام  -
 يه في مدينة الغد. التربيعي أو الشبكي المعروف بالمتعامد، كما في أعمال لوكوربوز 

تخضع دراسة النقل والمرور للمخطا المقترح الستعماالت األراضي، وذلك لشدة الصلة  -
 بينهما.

قدم المخططين حلوال لمشكلة المرور العابر على مستوى المجاورات السكنية إما بمنعه مطلقا،  -
 المجاورة. داخل أو تخفيضه أو بفصل مرور السيارات عن مرور المشاة، لتحقيق أولوية للمشاة

 تخطيا المراكز الثانوية على أطراف المدينة والتي تخفف العبء عن المراكز الرئيسية للمدينة. -
 The Facilities Planning تخطيط الخدمات -6

المتطلبات المعيشية للسكان يتم توزيعها بشكل متدر  بما يتناسب مع توزيع السكان، 
خدمة فالحضانة مثال يمكن أن تمثل مستوى خدمة جيدة وبالتالي تختلف المعدالت الخاصة بكل 

نسمة، في حين أنها تمثل مستوى أدنى لعدد من السكان في  500لعدد من السكان في حدود 
نسمة في شكل تجمع مجاورة صغرى، وكذلك تختلف معدالت الخدمات  1500-1000حدود 

 الخدمات. ، ومسافة السير إلى هذهالتجارية تبعا للتركيب االقتصادي للسكان، والكثافة السكانية
 The Social Life Population الحياة اَلجتماعية للسكان -7

ظلت أنماط الحياة االجتماعية للسكان في المدينة تراود أفكار كثير من المخططين، 
وكانت هناك عدة محاوالت إلبراز روح الجماعة في األعمال العمرانية كان من أبرزها ما عرف 

م، وتالها أعمال مشابهة لها وحرص 1929ة السكنية التي قدمها بيري سنة باسم المجاور 
المخططون خاللها على إحياء روح الجماعة من خالل تجميع أنشطة تعليمية وتجارية وترفيهية 
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وثقافية في بؤرة المجاورة، ولقد لعب المسجد في المدينة اإلسالمية دورا مشابها وأكثر فعالية في 
 يام الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى العصر الحالي.هذا المجال منذ أ

 The Economic Base القاعدة اَلقتصادية للمدينة -8
مع امتداد المدينة واتساع نطاقها العمراني والذي صاحبه التطور الهائل في وسائل النقل 
 لوالمرور انتشرت مناطق السكن ومناطق العمل على صفحة إقليم المدينة بين مناطق عمل تتمث

في الصناعات المختلفة ومناطق إسكان في المدينة وتوابعها وأصبح من الصعب فصل المدينة 
عن إقليمها، ومع التطور المتزايد يوما بعد يوم في وسائل النقل والمرور تتباعد األنشطة االقتصادية 

ائال في ه وتنتشر في أرجاء إقليم المدينة، ولألنشطة وتوزيعها واستعماالت األراضي ونسبها دورا
 اقتصاديات المدينة، باإلضافة إلى العرض والطلب على أرض الحضر وآليات السوق.

 The Environmental Dimension البعد البيئي -9
اقتصرت الدراسات البيئية في نظريات التخطيا السابقة على فصل المناطق الصناعية 

 درس من منطلق بيئي متكامل إالعن المدينة وعزلها بشريا من المناطق الخضراء، والمدينة لم ت
في األعوام األخيرة، حيث برزت العوامل البيئية واحتلت مكانا ومساحة في الدراسات العمرانية 
على كافة المستويات، وهناك محاولة المز  بين الريف والمدينة عرفت بالمدن الحدائقية، والبيئة 

ة لى تحقيق بيئة سكنية مالئمة خاليعنصرا هاما في التخطيا العمراني، والذي يجب أن يوجه إ
من كافة الملوثات البيئية عالوة على الملوثات السمعية والبصرية والضوضاء واألدخنة وعوادم 

 السيارات وغيرها، وقد برزت العالقة بين السيارة والمشاة، وترتب على ذلك:
 المتعددة. تخطيا طرق خاصة الستعماالت واحدة معينة بدال من الطرق ذات االستعماالت 
 .محاولة الفصل التام بين مسارات المشاة والسيارات بقدر اإلمكان 
  شكلت المساكن بحيث تكون فيما بينها فراغات وبحيث تطل غرف وحجرات المعيشة على

 الحديقة في حين تطل غرف الخدمة على الطرق الخلفية المخصصة للخدمة.
 The location of Industry موقع الصناعة -10

ن المخططين فصلوا المناطق الصناعية عن مناطق اإلسكان والخدمات بالمدينة، الكثير م
وذلك بغرض تحقيق أهداف بيئية، ومنعا للتلوث المحتمل من هذه الصناعات، باإلضافة إلى حل 
لمشاكل المرور خالل فصل المرور المحلي للمدينة عن المرور الثقيل الذي تحتاجه الصناعة في 

ام أو نقل للمنتجات ذاتها، واالتجاه الحديث هو إقامة مستوطنات صناعية شكل نقل للمواد الخ



92 
 

متكاملة عمرانيا كأسلوب للجمع بينهما سيرا على األقدام ومنعا للمرور اآللي أو تقليال منه، ومن 
 أوضح األمثلة العالمية مدينتي الجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية ومدينة حلوان في مصر.

 الخدمات العامة مسافاتها ومعدَلتها  9,3
الخدمات العامة يجب أن تكون قريبة من السكان في المدى المطلوب للوصول إليها، 

( يبين معدالت المسافات المسموح بها للوصول إلى الخدمات العامة، 1-3حيث الجدول رقم )
 بالسيارة.وقد حسبت هذه المعدالت على أساس وقت الرحلة بوسائل النقل العام أو 

( يبين معدالت المسافة والزمن مسافة السير والوقت الالزم بالسيارة المرغوب للذهاب إلى 1-3جدول رقم )
 2010& وزارة الثقافة، 2006& وزارة الشؤون البلدية، 1995خدمات المدينة )المصدر: عالم وآخرون، 

 )بتصرف((
ْم ب مسافة السير بالمتر بيان الخدمة الرقم السيارة الوقت الًل

 بالدقيقة
 7 500 المسجد الجامع 1
 5-4 200 - 150 المسجد 2
 7 500 المدرسة االبتدائية 3
 10 1000 المدرسة اإلعدادية 4
 15 1500 المدرسة الثانوية 5
 6 400 دار الحضانة 6
 6 400 روضة األطفال 7
 15 1500 المركز التجاري  8
 15 1500 المركز الثقافي 9
 15 1500 االجتماعيالمركز  10
 8 800 المركز الصحي 11
 15 1500 أماكن الترفيه 12
 20- 15 2500 - 1500 النادي الرياضي 13
 15 1500 المتنزهات 14
 6-4 450 - 300 مواقف السيارات )طويلة المدى( 15
 4- 3 240 - 150 مواقف السيارات )قصيرة المدى( 16
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 الخًلصة 10,3
المدينة في العصور الوسطى والمدينة في عصر النهضة في هذه  تطرق هذا الفصل إلى

 الفترة تم التعرف على أهم ما تميزت فيه المدينة وعلى خصائصها المختلفة.

ومن ثم تخطيا المدينة الحديثة والتي نشأت بعد الثورة الصناعية واكتشاف اآللة البخارية، 
حياة ساكني المدن الصناعية وخصوصا التطور السريع للمدن أدى إلى نتائج سيئة على حيث 

الطبقة العاملة، فنظرا للمشاكل التي حدثت من النمو والتوسع العشوائي للمدن حدثت بعض 
 المحاوالت والمعالجات لحل جزء من هذه المشاكل.

وبعد ذلك ظهرت نظريات تخطيا المدن حيث من التجارب التنظيمية الحديثة إنشاء مدينة 
 تجارب )المدينة الحدائقية( ابنزر هوارد، والمدينة التابعة للمدينة األم.جديدة، وأشهر هذه ال

وللتجمعات العمرانية نماذ  إشعاعية وشبكية وخطية وحلقية والنموذ  التابع، وعند 
تصنيف نظريات المدن فهي: المدن المربعة والمستطيلة والدائرية والمروحية والمنتشرة والشبكية 

 وغيرها.
دئ وأفكار تخطيا المدن من حيث شكل المدينة وتركيبها وتخطيا واستفاد من مبا

 استعماالت األراضي والطرق ونموها المستقبلي، وكذلك في البعد البيئي وأماكن الصناعة.
الخدمات العامة يجب أن تكون قريبة من السكان في المدى المطلوب للوصول إليها، 

 إلى الخدمات العامة.وتكون في معدالت المسافات المسموح بها للوصول 
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ْهراءرابعالَصل ال ْة ومدينة ال  : الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ
 

 
ْة مدينة 1,4  القديمة غ
ْة مدينة موقع 2,4  الجغرافي غ
ْة لمدينة المناخي الواقع 3,4  :غ
ْة مدينة عن تاريخية نبذة 4,4  غ
ْة لمدينة اَلقتصادي الوضع 5,4   غ
ْة 6,4  تطور التخطيط العمراني لمدينة غ
ْهراء 7,4  مدينــــــة ال
 الخًلصة 8،4

 

الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة

الَصل الثاني
تخطيط المدينة التقليدية

الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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ْة القديمة 1,4  مدينة غ
تقع البلدة القديمة بمدينة غزة في فلسطين، وتتميز مدينة غزة بموقعها البحري، فمن أهم 

، وميناء انثدون Mioumasالموانئ القديمة الموجودة على شاطئ غزة، ميناء ميوماس 
Anthedon ومدينة غزة عربية كنعانية من أهم مدنهم الخمس، وهي من أقدم مدن العالم، وترجع ،

ق.م، ويعتقد بعض علماء اآلثار أن بداية نشأة مدينة غزة كانت في تل  3000نشأتها إلى تاريخ 
العجول قرب وادي غزة، ولكن سكانها هجروها إلى موضع غزة الحالي بسبب التدمير وانتشار 

بئة واألمراض وذلك في الفترة اليونانية والرومانية، ويعتقد علماء آخرون أن مدينة غزة منذ األو 
القدم في موقعها الحالي، وتل العجول لم يكن سوى ميناؤها التجاري، والمدينة تعرضت للهدم 

 (70، ص1997)صالحة، والتدمير أكثر من مرة، ويعاد بناؤها من جديد. 

البلدة القديمة بمدينة غزة كانت هي مدينة غزة حيث في البداية كانت تقع على تلة وسا 
مترا فوق مستوى سطح البحر، وكان لها  45منطقة سهلية خصبة، وتسمى المدينة التلية بارتفاع 

سور ببوابات، وخار  األسوار كانت البساتين والمزارع على سفوح التلة وتعتبر هذه المرحلة األولى 
أو تعرف بالحزام األول، توسعت بعد ذلك غزة في العهد األيوبي والمملوكي في القرنين السابع 
والثامن الهجري حيث ظهرت المباني وأنشأت األحياء خار  أسوار المدينة، فمنها حي الشجاعية 
الذي أنشأ في عهد صالح الدين األيوبي وسمي بذلك نسبة إلى شجاع الدين الكردي، وكذلك أنشأ 

 )مقابلة شخصية مع المؤرخ أ. سليم عرفات المبيض(حي التفاح والزيتون. 

ْة الجغرافي 2,4  موقع مدينة غ
تقع مدينة غزة جنوب فلسطين، وتقع مدينة غزة بين الشام ومصر، فكانت المحطة األخيرة 

رائها ثلكل قادم من الشام وجهته مصر فكانت مجمع القوافل التجارية، ولموقعها التجاري األثر في 
 (1، ص1996)بلدية غزة،  ورخائها.

كم إلى الجنوب الغربي من القدس، ومن اآلثار ما روي  104وتقع مدينة غزة على بعد 
عن غزة عن مصعب بن ثابت عن الزبير قال: "طوبى لمن سكن أحد العروسين: عسقالن وغزة" 

 (4، ص2005و هاشم، )أبوبها قبر هاشم بن عبد مناف، وفيها ولد محمد بن إدريس الشافعي. 

ْة 3,4  الواقع المناخي لمدينة غ
، 34، وعلى خا طول درجة شمال خا االستواء 31.3تقع مدينة غزة على خا عرض 

لذا تقع بين المناطق الصحراوية جنوبا ومناخ حوض البحر المتوسا شماال، وبشكل عام مناخها 
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وسا معدل آسيا وأفريقيا، ويبل، مت معتدل، ونتيجة لذلك كانت المركز التجاري النابض بين قارتي
درجة مئوية،  32أعلى درجة حرارة في الصيف حوالي ومتوسا درجة مئوية،  20.3درجة حرارتها 

درجات مئوية، ويبل، متوسا معدل سرعة  6وفي الشتاء يصل إلى أقل درجة حرارة وهي حوالي 
مم، وتهب  400إلى  350بين عقدة، والمعدل السنوي لسقوط األمطار يتراوح  19الرياح السنوي 

الرياح العكسية الشمالية الغربية الممطرة عليها، فهذه المتغيرات أثرت على المدينة ونوعت من 
 (2013)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، محاصيلها ومواردها الزراعية والتجارية. 

 

 

 

 

 

 

 
 توضح موقع مدينة غزة جنوب فلسطين، )المصدر: الموسوعة الحرة ويكبيديا )بتصرف(( (1-4)شكل رقم 

ْة 4,4  نبذة تاريخية عن مدينة غ
منذ فجر التاريخ كانت محا أنظار تجمعات سكنية استقرت بها، وتقاتل عليها الغزاة 

ولى عليها توالمستعمرون طمعا في خيراتها وموقعها االستراتيجي، فهاجمها الهكسوس ومن ثم اس
ق.م. احتلها اآلشوريون وفرضوا على أهلها الضرائب الباهظة، ومن ثم  734الفراعنة، وفي عام 

ق.م وكانت موقعا حربيا لهم ومنطلقا لغزو مصر، لذلك كانت  525استولى عليها الفرس عام 
 ق.م هاجم اإلسكندر المقدوني غزة وقد سيطر عليها 332غزة محاطة بسور مرتفع، وفي عام 

بعد معارك عنيفة مع الفرس حيث فتك بأهلها وقتل منهم عدد كبير، وكانت غزة في تلك الفترة 
من أعظم المدن حيث وصفها مؤرخو اليونان بالمدينة العظيمة، وقد أعاد اليونانيون بناءها 

ق.م وقعت مدينة غزة تحت سيطرة الرومان والذين قاموا بتخريب وتدمير  96وازدهارها، وفي عام 
مدينة، ولكن الرومان أعادوا بناءها وتعميرها ومنحوها إدارة مستقلة في عهد يوليوس قيصر، ال

وازدهرت فيها التجارة والعمران، وقد حقق المسلمون بقيادة عمرو بن العاص في عهد خالفة أبو 
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م، واتخذ المسلمون العرب عدة تدابير  634بكر الصديق انتصارا على الروم وقد دخلوا غزة عام 
حيث أنشأوا الرباطات )الحصون( على سواحل فلسطين بعد فتحها، حيث أنشأوا في غزة رباطا 

دائرة )والهدف منه مراقبة السواحل، وقد اصطبغت غزة بعد الفتح اإلسالمي بالصبغة اإلسالمية. 
 (529، ص1990منظمة التحرير الفلسطينية، -الثقافة

لبناء والعمران بسبب الزالزل والحروب، وفي كل المراحل السابقة زالت غالبية مظاهر ا
ولم يبقى من الشواهد على الحضارات المذكورة إال ما كتبه بعض الرحالة والمؤرخون والقليل من 

 (25، ص2007)المغني،  المواقع األثرية.

م، وفي  1109ه الموافق  502تمكن الصليبيون من االستيالء على مدينة غزة في عام 
ينة إلى أهلها المسلمين وذلك بعد هزيمة الصليبين في معركة حطين، م عادت المد 1187عام 

م تمكن المغول من االستيالء على مدينة غزة، وخالل أقل من عام انهزم المغول  1260وفي سنة 
 (70، ص1997)صالحة، هزيمة منكرة على أيدي المسلمون المماليك في معركة غزة واستردوا المدينة.

م واستمرت حتى عام  1250ه الموافق  684لمملوكي عام أصبحت غزة تحت الحكم ا
م، ويروي القلقشندي أن نائب أمور السلطنة المملوكية وهي من أرقى  1517ه الموافق  922

التقسيمات اإلدارية عند المماليك كان مقره في غزة، ومن أبرز نواب المماليك على غزة األمير 
جاولي الشافعي، ففي عهده أصبحت غزة بلدة مميزة علم الدين، أبو سعيد سنجر بن عبد هللا ال

مرموقة وأقام فيها مسجدا جامعا حسنا، وكذلك مستشفى وحماما ومدرسة وخانا للسبيل، وكانت 
غزة مركزا للبريد الذي يأتي من مصر إلى غزة ثم يتفرع إلى الخليل ولبيت المقدس ولدمشق ولكرك 

 (156، ص2012)قاجة، ولصفد. 

م أصبحت غزة تحت الحكم العثماني، وقد تولى الحكم في غزة آل  1517وفي عام  
رضوان، وقد منحوا حق الحكم الوراثي وعرف عهدهم بعهد الباشاوات، ومنهم األمير أحمد باشا 
واألمير بهرام باشا وكان له أراض وأمالك كثيرة في غزة أوقفها كلها لفعل الخير، وأقام آل رضوان 

أذنة الجامع الكبير، كما بنى جامع القلعة وحمام السمرة وقصر الباشا، العديد من المنشآت منها م
م وكتب عنها: )كانت غزة  1662وقد زار أحد اإلفرنج غزة في زمن حسين باشا المتوفى عام 

عاصمة فلسطين، ليس للمدينة أسوار، ويحافظ عليها بسلسلة من المتاريس، واالستحكامات 
د األسوار القديمة، وفي وسا المدينة قلعة لها بر  متين، لعلها تعو  الترابية، التي ربما كانت بقايا

بتاريخها إلى أيام الصليبيين، وأما دار الحكومة فمن المحتمل أن تكون بقايا لقلعة رومانية قديمة، 
وفي المدينة جوامع صغيرة متعددة، أما الكبيرة فعددها بما فيها الجامع الكبير سبعة، وبها كنيستان 

 (537، ص1990منظمة التحرير الفلسطينية، -)دائرة الثقافةورومية وهذه أكبر من األولى(.  أرمنية
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أن مدينة غزة تضم ستة أحياء  522وقبل قرنا من الزمان تقريبا ورد في الدفتر العثماني 
وهي: حي الشجاعية ومحلة دار الخضر وحكر التفاح وحي الزيتون ومحلة البرجلية وحارة األكراد 

 (306، ص1987المبيض، )ي جزء من حي الشجاعية والمعروفة اليوم بالجديدة. التي ه

م احتل نابليون بونابرت غزة ورحل عنها الجيش الفرنسي بعد ثالث  1799وفي عام 
م احتل الجيش البريطاني غزة بعد قصفها العنيف  1917سنوات، وفي أواخر العهد العثماني عام 

ذلك استمر احتالل اإلنجليز أكثر من ثالثين عاما والتي خاللها  بالقنابل لمدة تقرب العام، وبعد
انسحب اإلنجليز وتم إعالن قيام  1948أنشأ اإلنجليز وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي عام 

دولة إسرائيل، وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب بين جيوش عربية عرفت بجيش اإلنقاذ والقوات 
معارك مع القوات الصهيونية والتي أدت في النهاية إلى  الصهيونية، حيث خاض الجيش المصري 

م، وقد نصت الهدنة الدائمة  1949انهزام الجيش المصري وتوقيعه هدنة رودوس في بداية عام 
إلى انسحاب الجيش المصري إلى الحدود المتفق عليها، وكانت أجزاء كبيرة من قضاء غزة وقعت 

قرية،  54الث مدن وهي غزة والمجدل وخان يونس وفي براثن االحتالل الصهيوني، فمن أصل ث
قرية، وما تبقى هو ما  45كان يتكون منها قضاء غزة، حيث احتل الصهاينة مدينة المجدل و

 (169، ص2012)قاجة، شكل ما يعرف بقطاع غزة وهي الحدود المتفق عليها حسب هدنة رودوس. 
أن )أحكام هذه االتفاقية مستوحاة على  11وقد نصت هدنة اتفاقية رودوس في المادة رقم  

من االعتبارات العسكرية فقا، فال يجوز ألي فريق أن يستغلها ألغراض عسكرية أو سياسية وأن 
الخا الفاصل "خا الهدنة" المحدد بموجب هذه االتفاقية، يجب أال يعتبر حدودا سياسية أو إقليمية، 

ه قضية الفلسطينية(، وذلك يعني أن هذوهو ال يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية ال
نما تعني المنطقة  المنطقة التي سميت فيما بعد بقطاع غزة، ال تعني حدودا سياسية أو إقليمية وا 
الفلسطينية التي تولت إدارتها الحكومة المصرية، وكانت تحمل اسم "المناطق الخاضعة لرقابة 

 (545، ص1990)منظمة التحرير الفلسطينية، الحدود.القوات المصرية بفلسطين" ويتوالها مدير عام سالح 

تم تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة السيد أحمد حلمي عبد الباقي،  1948في عام 
وتم انعقاد مؤتمر غزة في نفس العام برئاسة الحا  محمد أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية 

ة المصرية الفلسطيني، ثم تدخلت الحكومالعليا، وذلك في سياق العمل لتكوين نظام سياسي للشعب 
 (181، ص2012)قاجة، ونقلت حكومة عموم فلسطين إلى القاهرة وأصبحت مجرد مكتب بها. 

احتلت إسرائيل قطاع غزة والتي حاولت طمس معالمها وبعد ذلك قدمت  1967وفي عام   
 م.  1994السلطة الفلسطينية لقطاع غزة عام 
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ْة  الوضع اَلقتصادي لمدينة 5,4  (198، ص2012)قاجة، غ

بســــــــــبب اتفاقيات هدنة رودس فصــــــــــلت غزة عن مســــــــــاحات كبيرة وهامة من أراضــــــــــيها 
 الزراعية، فتراجع وتدهورت األوضاع االقتصادية لغزة وقطاعها.

من السكان،  %1تراجع العمل في الزراعة، وأصبح عدد العاملين في الزراعة حوالي الْراعة: 
الزراعي عن تلبية حاجات السكان، وتحول الكثير منهم إلى مهن  والذي أدى إلى عجز اإلنتا 

 وحرف أخرى، ومنهم من هاجر خار  فلسطين، وبالتالي اعتمدت على االستيراد.

بعدما انحسر المجال الزراعي، وقدوم مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين بعد الصناعة: 
 ة وانتشار التعليم المهني والفني، وبسبب، فقد شهدت غزة ارتفاعا في مجال الصناع1948نكبة 

قلة الموارد الصناعية وضعف رؤوس األموال، كان اإلنتا  ضعيفا، ومعظم الصناعات كانت 
 يدوية مثل النسيج وصناعة البسا والسجاد والصباغة والتطريز وصناعة الصابون.

له عن حة الضيقة وعز تأثرت الحركة التجارية في مدينة غزة بعد النكبة، بسبب المساالتجارة: 
العالم الخارجي عالوة على تدني مستوى الحياة فيها، وتقتصر الفعالية التجارية على شريحة 

 خاصة ومحدودة من السكان، ويعتبر ميزان التجارة في عجز مستمر.

تعد صيد األسماك حرفة بديلة بعد انحسار المجال الزراعي، فالكثير من الالجئين صيد األسماك: 
 هذه الحرفة على الشواطئ الفلسطينية، وكانت القوارب تصنع محليا. يمتهنون 

ْة 6,4  تطور التخطيط العمراني لمدينة غ
 ق.م( 1200 – 3000العصر الكنعاني ) 1,6,4
سمى وكان ي وظهرت غزة كنواة صغيرة العصر احتل الطريق الساحلـي أهمية خاصة، هذا في

حورس، حيث كان يخدم كطريق تجاري رئيسي يربا بين مصر وسوريا، ومن  الساحلي طريقال
 (29، ص2000)محسن، . س جسر لمصر الفرعونيةأهنا أصبحت مدينة غزة ر 

 (6، ص1996)بلدية غزة، : في تنحصرفهناك خالف بين المؤرخين، و أما مكان المدينة األصلية 

  ق.م( 1557-1580)لكن سكانها هجروها إلى موقع غزة الحالـي  غزة،تل العجول شمال وادي  -

 البلدة القديمة حاليًا. -

 بجوار الشاطئ بجانب منطقة األنثيدون شمال غرب المدينة. -
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 )بتصرف(( 24، ص1987( موقع وموضع مدينة غزة وتل العجول، )المصدر: المبيض، 2-4شكل رقم )

 ق.م( 65 – 332العصر اإلغريقي ) 2,6,4
وأحيطت المدينة بأسوار دفاعية، حيث كان للسور ثمانية بوابات رئيسية كل منها يسمى 

أنشئ في هذه الفترة شمال غرب المدينة ميناء األنثيدون، ، و بالموقع أو المدينة التي يتجه إليها
 (34، ص2000)محسن،  .المدينـة والميناءشارع السدرة حاليًا هو جزء مـن الطريق القديم بيـن مركز و 

وقد ازدهرت المدينة واكتسبت من الحضارة اليونانية صناعة الفسيفساء والتي انتشرت في 
في كتاب األبحاث األثرية في فلسطين  ”Clerman Ghanaw“األبنية، ويقول كلير مان غانو 

ستدل على ى المدن الفلسطينية(، ويواصفا الفترة اليونانية )أن بيوت غزة تظهر بأن المدينة من أغن
 (87، ص1997)صالحة،  ذلك بالحجارة المنقوشة واألعمدة الضخمة والجدران المنتشرة في المدينة.

 

 

 

 

 

 
 )بتصرف(( 7، ص1996( غزة في العصر اإلغريقي، )المصدر: بلدية غزة، 3-4شكل رقم )
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ْنطي ) 3,6,4  م( 634 –ق.م  65العصر الروماني والبي
تمتعت غزة بالطابع التجاري كمنفذ على الطريق التجاري الجنوبي ووجود ميناؤها النشا،   

وفي الفترة البيزنطية وصف السيد دوني ميناء غزة أنها مملوءة بالسفن المتنوعة التجارية والعسكرية 
ى لل مبراطورية المطلية باللون الذهبي رمز البحرية، وكانت مدينة غزة منعزلة عن ميناؤها ع

الساحل، وللمدينة سورها الضخم عليه قالع للدفاع منتشرة في أربع نقاط استراتيجية بالقرب من 
البوابات واتخذ السور الشكل المستطيل، وخططت الشوارع متعامدة، وللمدينة شارعان رئيسيان 

 (150، ص1987المبيض، )متعامدان ويمثل مركز التقاطع ميدانا وبه السوق المركزي للمدينة. 

وقد أعيد بناء المدينة بعدما هدمت وأقيم فيها العديد من المعابد وأهمها معبد مارنا، وتعبيد 
قامة السدود، ومن اآلثار الباقية في مدينة غزة السور الروماني في  نشاء شبكة للصرف وا  الطرق وا 

مدينة غزة لمنطقة البالخية شرقي ميناء األنثيدون شمال مخيم الشاطئ، وفي فترة دخول النصرانية 
نشاء كنيسة أفدوكسية وكنيسة القديس برفيريوس.   (27، ص2007ي، )المغنأغلقت المعابد الوثنية، وا 

أصبحت غزة مركزا تجاريا في القرن الثاني والثالث الميالدي، وأنشأ الرومان مدينة سكنية 
 (8، ص1996 )بلدية غزة، في موقع البالخية الحالية على شاطئ البحر، وأنشأ الرومان مقابر.

وقد ظهرت خارطة لمدينة غزة خالل العصر البيزنطي على أرضية فسيفساء مأدبا في 
م( حيث ظهر 537-565األردن، ويعود تاريخها إلى الفترة األخيرة من حكم اإلمبراطور جستنيان )

 (7، ص2012السياحة واآلثار،  )وزارةفيها الشوارع والمباني العامة واألسواق ومسرح المدينة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7، ص2012( خريطة غزة على أرضية فسيفساء مأدبا، )المصدر: وزارة السياحة واآلثار، 4-4شكل رقم )
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 )بتصرف(( 8، ص1996( غزة في العصر الروماني، )المصدر: بلدية غزة، 5-4شكل رقم )

 م(1517 – 637) وحتى العصر المملوكيتح اإلسًلمي الَترة اإلسًلمية من الَ 4,6,4
بقيت غزة لها مكانتها التجارية، ومنذ الفتح اإلسالمي اتخذها الوالي عاصمة إدارية تخر  
منها أوامره، ولموقعها المتميز بنى الصليبيون عند احتاللهم غزة حصونا قوية بعد هدم األسوار 

بالسكن داخلها حتى زمن صالح الدين القديمة، وقد بقيت المدينة مسورة ذات أبواب، ومحصورة 
 (185ص ،1987 المبيض،)األيوبي في القرن السابع الهجري )الثاني عشر الميالدي(، 

في الفترات اإلسالمية األولى تم تدمير المدينة بسبب العوامل الطبيعية والحروب المتتابعة 
المدينة  المدينة، فبقيتومن الصليبيين، فمنذ الفتح اإلسالمي والسكان يستوطنون داخل أسوار 
 (95، ص1997)صالحة، مسورة ذات أبواب تغلق بعد الغروب، البوابات الثمانية لمدينة غزة وهي: 

 من الناحية الشمالية للمدينة باب عسقالن نسبة إلى مدينة عسقالن ويقع بجوار مفترق السدرة. -1

 احة الشوا حاليا.من الناحية الشمالية للمدينة باب عسقالن أيضا ويقع بالقرب من س  -2

 من الناحية الشرقية للمدينة باب الخليل ويقع بالقرب من مركز شرطة الشجاعية والبريد حاليا. -3

من الناحية الشرقية للمدينة باب المنطار ويقع عند التقاء نهاية شارع الكمالية مع شارع حلمي  -4
 الترزي ويقابله تلة المنطار.

 روم بالقرب من مسجد الشمعة.من الناحية الجنوبية للمدينة باب الدا -5

 من الناحية الجنوبية الغربية للمدينة باب البحر ويقع بالقرب من مفترق عسقولة. -6

 من الناحية الغربية للمدينة باب ميماس نسبة إلى ميناء غزة في العصر الروماني. -7

 من الناحية الغربية للمدينة باب البالخية بالقرب من مسجد خالد. -8
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 أماكن بوابات سور غزة القديمة وتعرف بالمدينة التلية )وهي المرحلة األولى( (6-4)شكل رقم 

 )بتصرف(( 46، ص2007)المصدر: المغني، 

وبعد عودة صالح الدين لغزة بدأت تظهر أحياء جديدة في الجهة الشرقية، فقد سكن  
تشهد على أبواب المدينة جنود صالح الدين حي الشجاعية الذي سمي باسم أحد قادته الذي اس

وهو شجاع الدين الكردي، وجزئه الجنوبي حي التركمان نسبة للقبائل التركمانية التركية الذين 
اعتمد عليهم صالح الدين في معاركه، وبعد هزيمة الصليبيين الثانية بعد حطين في منتصف 

عية وما حولها حي الشجاالقرن الثالث عشر الميالدي ازداد عدد السكان وكثافتهم في مدينة غزة 
واستقرت شمال المدينة قبيلة المشاهرة ضمن حي التفاح وكذلك حي الزيتون وذلك في عهد الملك 

 (200، ص1987)المبيض، الصالح نجم الدين أيوب وهو آخر ملوك الدولة األيوبية. 

وقد أنشأت الشوارع الرئيسية مثل شارع صالح الدين، وفي العهد المملوكي تطورت المدينة وبنيت 
المساجد والمدارس والبيمارستنات، واعتبرت مدينة غزة في عهدهم بالمدينة الرئيسية في فلسطين. 

 (6، ص1996)بلدية غزة، 
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 ار  السور )وهي المرحلة الثانية(حدود البلدة القديمة وتشمل خ (7-4)شكل رقم 

 )بتصرف(( 44، ص2007)المصدر: المغني، 

م واستمرت أكثر من قرنين 1250ه الموافق 648وفي الفترة المملوكية التي بدأت من 
ونصف التي اهتمت بمدينة غزة حيث تعد من أهم مراكز البريد، وتركز اهتمام المماليك بالعمران 

م 1377نها قائم حتى اآلن، وقد وصفها الرحالة ابن بطوطة عام والمباني التي ما زال عدد م
قائال: ) ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة، وهي أول بالد الشام مما يلي مصر، متسعة األقطار 
كثيرة العمارة حسنة األسواق، بها المساجد العديدة، واألسوار عليها(، وقد مر بالمدينة القلقشندي 

ذكر أن )غزة على طرف الرمل بين مصر والشام، آخذة بين البر والبحر م و 1418المتوفى عام 
بجانبيها، مبنية على نشز عال على نحو ميل من البحر الرومي، متوسطة العظم، ذات جوامع 
ومدارس وزوايا وأسواق صحية الهواء ويشرب أهلها من اآلبار، وبها أمكنة يتجمع بها المطر(، 

م بقوله )...... وهي 1432الذي زارها تقريبا في عام  (Birtrandon de laprokeer)ووصفها 
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مدينة )أي غزة( لطيفة غير مسورة تحوطها منطقة جميلة وتقوم عند البحر ومدخل الصحراء(. 
 (98، ص1997)صالحة، 

 التخطيط العمراني للمدينة األم )التلية( المرحلة األولى -1

المدينة التلية سميت بذلك نتيجة لعلوها عن محيطها من الجهات األربع، وهي مستديرة 
دونم، وكانت محاطة بسور قبل العصر اليوناني، واستمرت  700الشكل تقريبا، ومساحتها حوالي 

كذلك في الفترات الالحقة، وكان حول المدينة بساتين كثيرة ومنازلها مبنية من اللبن والطين، وأما 
 (45، ص2007)المغني، مساجد والحمامات فكانت مبنية من الحجارة. ال

كانت المباني عبارة عن كتل سكنية متراصة وشوارعها ضيقة ومتعرجة وأزقة مغلقة 
)النسيج المتضام(، وكانت تقسيمات في المدينة وظيفية حسب الحرفة التي يزاولها السكان، فهناك 

 روجية وتقع في حي الزيتون ثم سوق الكتان والغزالينسوق الزياتين وسوق النجارين وسوق الس
والخضرية في وسا وغرب المدينة وهي غرب الجامع العمري الكبير وتدعى محلة البرجلية )حاليا 
حي الدر ( وسميت بذلك لسكن جنود األبرا  بها، وفي وسا المدينة وحول قلعتها توجد الحمامات 

رين يما بعد( بكل وظائفه كبورصة تجارية وفندق للمسافيتوسطها الرباط المنصوري )خان الزيت ف
والتجار، وللحمامات وظائفها الترفيهية والصحية، حتى جعلها ابن خلدون من مظاهر )المدن 
المستبحرة(، ويوجد بها ثالث حمامات تمركزت في قلبها وهي حمام السوق وحمام القلعة وحمام 

وضع حمام السمرة، وعند سفح المدينة التلية توجد التنورة كما ذكر في الدفتر العثماني وهو م
المقابر التي تلف المدينة التلية من جهاتها األربعة كحد نهائي للمعمور وهي مقبرة ابن مروان في 
الطرف الشمالي الشرقي للمدينة، مقبرة بني ميس على حافة المدينة الشرقية وقد بني عليها مدرسة 

وزاعي، ومن الغرب وبالقرب من باب البحر مقبرة الشيخ شعبان هاشم، وأما من الشمال مقبرة األ
أبو القرون، وأما من الجهة الجنوبية قبالة باب الداروم حيث دفن بها شهداء الحرب الصليبية 
سجلت أسماؤهم فوق أعمدة رخامية فسميت بمقبرة العواميد، ، فهذه الحلقة األولى لمدينة غزة التلية 

فترة األيوبية والمملوكية وتتخطى هذه المقابر لتدخل في الطور الثاني لتأخذ في االتساع في ال
 (251، ص1987)المبيض، والمتمثل في حي الشجاعية والتفاح والزيتون. 

 (249، ص1987)المبيض،التخطيط العمراني حول المدينة التلية المرحلة الثانية  -2

ينة من عقال أسوارها لتمتد وصلت المدينة إلى قمة النضج في حجمها واتساعها وخرجت المد
شرقا وجنوبا وشماال منذ الفترة األيوبية ليصل كمال اتساعها مع نهاية المرحلة المملوكية، وأصبحت 
هناك أحياء جديدة وهي حي الشجاعية وتضم التركمان والجديدة شرقا وحكر التفاح شماال وحي 
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ان رملية وأما الناحية الغربية فكانت كثبالزيتون جنوبا، وتحيا بالمدينة األم )التلية( كحدوة فرس، 
وعدم صالحيتها للزراعة، وهذه األحياء قائمة بذاتها ومكتفية بمرافقها الحيوية من جوامع ومدارس 
وأسواق تجارية، وبلغت مساحتها مثل مساحة المدينة األم )التلية(، فما شيده األيوبيين والمماليك 

 مران آالف السنين. على مدى حوالي قرنين من الزمان يفوق ع

ويقع شرق المدينة التلية وأول من سكن هذا الحي هم القبائل اإلسالمية حي الشجاعية:  -أ
التركمانية، والتي قدمت مع األيوبيين لمحاربة الصليبيين حيث استوطنوا القسم الجنوبي من 

بعض  نالحي الذي سمي باسمهم التركمان، وأما القسم الشمالي فيعرف حي الجديدة الذي سك
شوارعه أكراد قبالة جامع السيد علي المغربي، وسميت بحارة األكراد، وكانت المساجد من 
العالمات البارزة في تخطيا األحياء الجديدة، فمعظم الشوارع في هذا الحي ال تكاد تخلو من 
مسجد في بدايته أو وسطه أو نهايته، ويتكون هذا الحي من شارعين رئيسيين متعامدين من 

ال للجنوب ومن الشرق للغرب، ويتفرع عنهما شوارع طولية متوازية ضيقة وشبه مستقيمة، الشم
فعند تقاطع الشارعين الرئيسيين يوجد السوق الرئيسي للحي، ومن بداية هذا الشارع من الجهة 
الشمالية يوجد جامع السيد علي المغربي )الطواشي( بمدرسته يتوسطهم مزار الشيخ مسافر، 

لجنوبية لهذا الشارع في حي التركمان يكون نهاية السوق، وهذا شارع السوق ومن الجهة ا
يتوزع فيه المهن المختلفة، فعند طرفه الجنوبي سوق الحدادين ثم يأتي بعده شماال سوق 
النجارين والفرائين ثم سوق الغرابلية في الوسا يليه سوق العطارين وعند التقاطع سوق الخضار 

الصباغين، وبالحي مساجد كثيرة وكذلك المدارس منها مدرسة جامع  لينتهي شماال بدكاكين
السيد علي المغربي، ومدرسة جامع ابن عثمان والمدرسة الباسطية ومدرسة المحكمة ومدرسة 
قايتباي، يتوسطهم حمام واحد هو حمام السويحي والذي اندثر، لينتهي بالجنوب الشرقي بسوق 

عمران المملوكي تسمى مقبرة التونيسي أو التفليسي، ومن الغنم وبمقبرة تمثل نهاية حدود ال
 الشمال للحي مقبرة الدررية أو مقبرة التمرتاش.

اشتق االسم لكثرة أشجار التفاح في هذا الحي، وقد تجمعت بيوته حول حي حكر التَاح:  -ب
يبكي وجامع علي بن مروان الذي كان بجواره سوق، وجامع ابن جامعه الرئيسي الجامع األ

لى الشمال منه مباشرة يوجد عث مان، ومن الشمال منه جامع آخر اندثر هو جامع الجمعة، وا 
 بئر األجمقية وسبيلها وطاحونة، وبالقرب من األجمقية جامع السدرة. 

ْيتون:حي  -ت بكثرة زراعة الزيتون منذ القدم، فقد امتد مع سفح المدينة الجنوبي وخلف  اشتهر ال
مساجد وقد اندثرت، وبه مقبرة الشهداء وبها أعمدة مكتوبة  باب الدارووم، وأنشئ فيه عدة

  عليها أسماء الشهداء وعرفت بمقبرة العواميد.
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وهذه هي الحلقة الثانية لتطور العمران بالمدينة حتى نهاية الفترة المملوكية، وانتهت أيضا 
حتى بداية ثماني و بمقابر، واستمر وضعها العمراني على حالة الثبات طيلة أربعة قرون العهد الع

االنتداب البريطاني، فبقيت حدودها كما هي حيث من الشمال بركة قمر والمالصقة لساقية 
األجمقية، ومن الشمال الشرقي مقبرة الدررية ومن الشرق سوق الجمعة بالشجاعية، ومن الجنوب 

 حارة العواميد بحي الزيتون، ومن الغرب سوق فراس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )بتصرف( 8، ص1996( بلدية غزة، 1غزة في العصر المملوكي، )المصدر: ) (8-4)شكل رقم 

 )بتصرف(( 250، ص1987( المبيض، 2)  
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ْة في الَترة اإلسًلمية وحتى العصر المملوكي:  استنتاج المًلمح التخطيطية والعمرانية لمدينة غ

 ل الصليبي.تم هدم األسوار القديمة وبناء أسوار جديدة في عهد االحتال 

 .في العصر األيوبي تم امتداد العمران خار  أسوار المدينة األم ألول مرة 

 .هدمت األسوار حول المدينة التلية 

  خرجت المدينة من عقال أسوارها لتمتد شرقا وجنوبا وشماال منذ الفترة األيوبية ليصل كمال
 اتساعها مع نهاية المرحلة المملوكية.

 ارزة في تخطيا األحياء الجديدة وهي حي الشجاعية وحي التفاح المساجد من العالمات الب
 وحي الزيتون.

  أنشأت األحياء السكنية حيث اعتمد على محاور رئيسية بها مسجد جامع، ومباني متالصقة
 والممرات الضيقة والملتوية واألزقة )النسيج المتضام(.

  المملوكي.اهتمت بمدينة غزة حيث تعد من أهم مراكز البريد في العصر 

  الرخاء االقتصادي وازدياد الكثافة السكانية وبالتالي ازدهار العمران والبنيان في العهد المملوكي
 من إنشاء مساجد وحمامات والبيمارستنات وخانات ومدارس وغير ذلك.

 (1917 – 1517العصر العثماني ) 5,6,4
م، 1681 – 1530تولى الحكم على غزة آل رضوان وراثيا منذ قيام الدولة العثمانية من 

وقد شهدت المدينة في بعض فترات حكمهم استقرارا وأمنا ورخاء اقتصاديا، وجرى في العهد 
العثماني تجديد وا عادة بناء بعض المباني مثل مسجد الشيخ خالد ومسجد السيد هاشم وجامع 

اء بعض األبنية مثل مسجد قشقار وجامع السيدة رقية وسبيل الرفاعي وقصر آل كاتب والية، وبن
 (37، ص2007)المغني، رضوان وعدد كبير من البيوت السكنية. 

في منتصف القرن السابع عشر زار مدينة غزة السائح التركي )أوليا جلبي( وذكر أن 
وأسطحها مستورة بالطين والكلس،  منزل جميعها مبنية من الحجارة 1300بالمدينة ستة أحياء تضم 

م وهي: حي الشجاعية ومحلة 1549لسنة  522وقد وردت أسماء هذه األحياء في الدفتر العثماني 
دار الخضر وحكر التفاح وحي الزيتون ومحلة البرجلية وحارة األكراد )الجديدة اآلن( وكذلك كان 

ا ر منهم ثالثة وعشرون مسجد، ويتوسبالمدينة عشرة أسواق، وتسعة وأربعون مسجدا وجامعا، اندث
المدينة تكية عبد العظيم ومرغان، وبها حمامات منها حمام الباشا وحمام عسكر، ونتيجة لتسلا 

، 1987 )المبيض،الدولة العثمانية على أموال األغنياء، دفع العديد منهم لتحويل أمالكهم للوقف. 
 (296ص
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أربعة آالف منزل، وخمسمائة دكان، وكان في غزة أواخر القرن الثامن عشر حوالي 
وأربعون آلة للنسيج، ومصبنتان، وأربع معاصر لزيت السمسم، وست معاصر للزيت، ومطحنة 

 (161، ص2006)شراب، واحدة، وستة مقاه، وينزل المسافرون في الخانات منها خان الزيت. 

 –م 1783ن أثناء رحلته للمدينة في الفترة ما بي (Volney)ويصفها الرحالة فولني 
م بأنها مدينة مؤلفة من ثالثة أحياء إحداها قلعة خربة، وليست غزة اليوم سوى قرية سكانها 1785

 (104، ص1997)صالحة، ال يزيدون على ألفي نسمة. 

وقد دمرت الكثير من األبنية والمرافق في نهاية القرن الثامن عشر الميالدي أثناء الحملة 
ولي ومدرسة قايتباي والمدرسة الكمالية وجامع القلعة وغيرها، ولم الفرنسية حيث هدموا جامع الجا

يهتم العثمانيون بالتعليم بغزة، واقتصر التعليم في الكتاتيب وداخل الجوامع باستثناء المدرسة 
م لتسجل أن بالمدينة 1875الحسنية، قدمت بعثة المسح األثري بقيادة كوندر وكتشنر في عام 

ميل مربع، وقد أنشأت الدولة العثمانية خا سكة حديد تربا بين  4/3 أربعة أحياء تحتل مساحة
 (331، ص1987)المبيض، األمصار المختلفة. 

ومن آخر ما أنشأته الدولة العثمانية في مدينة غزة بناء محطة وسا المدينة للبرق والبريد 
ة بعد من شوارع المدينفي أواخر القرن التاسع عشر أطلق عليه البوسطة وما زال شارع البوسطة 

 (24، ص1995)المبيض، اندثار مبنى البوسطة في ستينات القرن العشرين. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (50، ص2007حدود البلدة القديمة وتوضح األحياء األربعة، )المصدر: المغني،  (9-4)شكل رقم 
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م، هي أقدم خريطة 1841لغزة في العام  (Aldrich)تعتبر الخريطة التي وضعها ألدريك 
م، 1887في العام  (Gatt)معروفة للمدينة في الفترة العثمانية، وأما الخريطة التي وضعها جات 

فتوضح بعض األبنية العامة التي مازالت قائمة لوقتنا الحاضر مثل الجامع العمري الكبير وقصر 
 (37، ص2007)المغني، يت وغيرها. الباشا وجامع ابن عثمان وسوق القيسارية وخان الز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

( خريطة مدينة 10-4شكل رقم )
عام  (Aldrich)غزة ألدريك 

)المصدر: المغني، ، م1841
 (37، ص2007

  ( خريطة 11-4شكل رقم )
في  (Gatt)مدينة غزة لجات 

)المصدر: ، م1887العام 
 (37، ص2007المغني، 
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جات أن االمتداد العمراني في العصر العثماني هو نفس الذي كان ويتضح من مخطا 
 في الفترة المملوكية دون أي توسع عمراني.

 

 

 

 

 
 القيساريةالجامع العمري الكبير وسوق  ويظهر م1862عام لمدينة غزة سنة  ي : منظر (1-4)صورة رقم 

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_12337.html)المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 
 الجامع العمري الكبير نهاية القرن التاسع عشر ويظهر في : منظر عام لمدينة غزة(2-4)صورة رقم 

 http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_75888.html)المصدر: 

م عندما تم شق شارع يشطر 1907التخطيا العمراني لم يطرأ عليه أي تغيير حتى عام 
المدينة من أقصى غربها مقبرة ومسجد الشيخ شعبان أبي القرون وحتى أقصى شرقها وجرى تعبيده 

وأطلق عليه شارع جمال باشا )وغير اسمه المجلس البلدي  1914سنة على يد جمال باشا في 
م إلى شارع عمر المختار(، وعلى أثر شق الشارع جرى هدم مباني وبيوت 1928لمدينة غزة عام 

كثيرة من حي الحضر بالزيتون، وكذلك شطر خان الزيت وهدمت بوابته، وهدم جزء من مسجد 
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رة، كن الشارع لم يتم وصله بشارع صالح الدين في تلك الفتومقبرة الشيخ شعبان وخان المعارف ول
م تم إخالء السكان وقام الجنود األتراك بهدم المنازل 1915وفي أثناء الحرب العالمية األولى عام 

المبنية من الطين وأخذ أسقفها من الخشب لعمل المتاريس أو حرقها، ومع قصف المدينة بالقنابل 
لتي دمرت المنازل والمساجد مثل المسجد العمري الكبير وسوق القيسارية برا وبحرا وا اإلنجليزمن 

وخان الزيت وكذلك جامع السيد هاشم وجامع القلعة وهو إدارة األوقاف حاليا وجامع شمعة، ليعود 
 (444، ص1987)المبيض، الناس بعد عامين ليجدوا معظم أحياء مدينتهم قد دمرت. 

 

 

 

 

 
ويظهر المسجد العمري ومأذنته بعد تدميره وشارع  لمدينة غزة،االحتالل البريطاني  تدمير: (3-4)صورة رقم 

 عمر المختار الذي تم شقه حديثا خالل تلك الفترة

 http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_80733.html)المصدر: 

 منذ نشأتها وحتى أواخر عهدها: عدد السكان لمدينة غزة خالل الدولة العثمانية

 
 )بتصرف(( 416، ص1987)المصدر: المبيض،، تعداد السكان لمدينة غزة في ظل الدولة العثمانية (1-4)مخطا 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

م1525 م1549 م1596 م1649 م1784 م1800 م1857 م1875 م1897 م1906 م1914

ن 
كا

س
 ال

دد
ع

-
مة

س
ن

(التقويم الميالدي)التاريخ بالسنة 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م )بتصرف(1918عام  غزة لمدينة تصوير جوي : (12-4)رقم  شكل

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_11196.html)المصدر: 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_11196.html
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غزة في بداية االحتالل البريطاني والذي يوضح مخطا أن  (12-4)رقم  شكل ويالحظ في
أن شارع عمر المختار الذي شق حديثا  1918ة في نهاية حكم العثمانيين وذلك في عام مدينة غز 

نما متوقف بعد الجامع العمري  قبل أربع سنوات في تلك الفترة غير نافذ لشارع صالح الدين وا 
بمسافة محدودة، وكذلك شارع الوحدة الذي لم يفتتح إال في عهد اإلدارة المصرية في خمسينيات 

نما مقتطع بمباني قائمة في محيا قصر القرن ال عشرين حيث أنه غير نافذ لشارع صالح الدين وا 
( 13-4رقم) ، وفي شكلالباشا، وكذلك يظهر خا سكة الحديد التي تربا بين تركيا وقارة أفريقيا

يوضح التقسيم اإلداري لغزة خالل الفترة اإلسالمية من الفتح اإلسالمي وحتى العصر المملوكي 
 لعصر المملوكي والعصر العثماني.وكذلك ا

 

 

 

 

 
 ( http://www.ipal.psaripal17923)المصدر: خطة سكة الحديد الذي بني بمدينة غزة (4-4)صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14، ص2007( التقسيم اإلداري لمدينة غزة في عصور مختلفة، )المصدر: الفرا، 13-4شكل رقم )

 

 

م 1250-634 التقسيم اإلداري 
 )صدر اإلسالم(

التقسيم اإلداري في العهد 
 م.1517-1250المملوكي 

التقسيم اإلداري في العهد 
 م.1917-1517العثماني 
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ْة في العصر العثماني:  استنتاج المًلمح التخطيطية والعمرانية لمدينة غ

 في الفترة المملوكية دون أي أن االمتداد العمراني في العصر العثماني هو نفس الذي كان 
 توسع عمراني.

 .وجود الشوارع الضيقة والمنحنية لتالئم الظروف المناخية والبيئية 

  تجديد وا عادة بناء بعض المباني مثل مسجد الشيخ خالد ومسجد السيد هاشم وجامع كاتب
ر آل صوالية، وبناء بعض األبنية مثل مسجد قشقار وجامع السيدة رقية وسبيل الرفاعي وق

رضوان وعدد كبير من البيوت السكنية، وبناء محطة وسا المدينة للبرق والبريد في أواخر 
 القرن التاسع عشر أطلق عليه البوسطة.

  تضم مدينة غزة ستة أحياء وهي: حي الشجاعية ومحلة دار الخضر وحكر التفاح وحي
س عشر منتصف القرن السادالزيتون ومحلة البرجلية وحارة األكراد وفق الدفتر العثماني في 

 –ر  حارة الد –ثم ضمت أحياء لبعضها وأصبحت أربعة أحياء بالمدينة وهي: حارة التفاح 
 حارة الزيتون. –حارة الشجاعية 

  ،أنشأت الدولة العثمانية خا سكة حديد شرق مدينة غزة والذي يربا بين تركيا وقارة أفريقيا
 فزادت وسهلة الوصولية بين المدن.

 خر حكم الدولة العثمانية تم شق وفتح شارع عمر المختار الذي هو أهم شوارع مدينة في أوا
 غزة حاليا.

 (1948 – 1917اَلحتًلل البريطاني ) 6,6,4
توسعت مدينة غزة في هذه الفترة بنما مختلف عن النما التقليدي للمدينة، وخاصة اتجاه 
الغرب )البحر( حيث الكثبان الرملية، ويمتاز هذا النما بتخطيا شبكي متعامد، وشوارع مستقيمة 
وعريضة، ونظام ارتدادات بين األبنية، وسميت هذه المنطقة بغزة الجديدة، وفي هذه المرحلة سنت 

م، ونظام األبنية في مدينة غزة 1936وانين خاصة بتنظيم المدن مثل قانون تنظيم المدن عام ق
 القوانين وقد كان لهذه والتي بقيت هذه القوانين حتى اليوم دون تغيير أو تطوير،م 1938القديمة 

تأثير على شكل المدينة وتخطيطها، واختلف الطابع المعماري بسبب التطور االقتصادي 
تماعي، ودخول مواد بناء جديدة وطرق إنشاء مختلفة عن السابق، وقد قسمت األراضي إلى واالج

قطع وقسائم، والذي أدى إلى ظهور مباني منفصلة مثل الفلل بدال من المباني التقليدية المتالصقة 
 (39، ص2007)المغني، المتصلة. 
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 منها جامع الشيخ وقد تم هدم العديد مما تبقى من المساجد بحجة شق طرق وتوسيعها
علي األندلسي لشق شارع فهمي بك وحمام المباشر، ونتيجة اإلهمال لجميع المرافق العامة 

 (4، ص1996)بلدية غزة، والمباني األثرية والتي تداعت لالنهيار واالندثار وتحولت إلى خربة. 

دمير في للتتم ترميم العديد من المباني وخصوصا المسجد العمري الكبير بعدما تعرض 
فترة احتالل مدينة غزة من قبل القوات البريطانية، وكذلك تم توصيل شارع عمر المختار بشارع 

 ( مما هدم بعض المباني.15-4)(، وكذلك شكل 14-4صالح الدين كما يظهر في شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )بتصرف(( 12، ص1996غزة في فترة االنتداب البريطاني، )المصدر: بلدية غزة،  (14-4)شكل رقم 

 

 

 

 

 
 غزة في فترة االنتداب البريطاني، ويظهر شارع عمر المختار والمسجد العمري  (5-4)صورة رقم 

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_12339.html)المصدر: 
 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_12339.html
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عدد السكان لمدينة غزة خالل االنتداب البريطاني منذ نشأتها وحتى قبيل االنسحاب 
 البريطاني:

 
 تعداد السكان لمدينة غزة في فترة االنتداب البريطاني (2-4)مخطا رقم 

 )بتصرف(( 195، ص2012قاجة، )المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م )بتصرف(1945عام  غزة لمدينة تصوير جوي : (15-4)رقم  شكل

 http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_11196.html)المصدر: 
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 م ويظهر الجامع العمري وخان الزيت 1948 قبل عام: غزة (6-4)صورة رقم 

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_15547.html)المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(.1948-1917التقسيم اإلداري لمدينة غزة في عهد االنتداب البريطاني ) (16-4)شكل رقم 

 (21، ص2007)المصدر: الفرا، 

 (1967 – 1948اإلدارة المصرية ) 7,6,4
م لجئ إلى غزة أعداد كبيرة من المهاجرين، حيث تم استيعابهم في خيام 1948بعد نكبة عام 

ثم تم بناء مخيم الشاطئ على بحر المدينة في أوائل الخمسينيات، وشهدت اإلدارة المصرية 
استمرارا لتقسيم األراضي في الجزء الغربي من المدينة، استمرارا لنفس نهج االنتداب البريطاني، 

م وضع مخطا تفصيلي لغزة الجديدة التي تشمل منطقة الرمال الشمالي والرمال 1957ي عام فف
 (41، ص2007)المغني، الجنوبي. 

 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_15547.html
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 )بتصرف(( 13، ص1996غزة في فترة اإلدارة المصرية، )المصدر: بلدية غزة،  (17-4)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م فترة اإلدارة المصرية )بتصرف(1956مدينة غزة عام : (18-4)رقم  شكل

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_77430.html)المصدر: 

 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_77430.html
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وكذلك ظهر شارع النصر وحي النصر، ومع بداية ستينيات القرن العشرين تم شق وتوسيع 
شارع الوحدة حيث تم هدم العديد من المباني وخصوصا األثرية منها في البلدة القديمة بمدينة غزة 
فمنها سباط المفتي، وأزيل مسجد الشيخ فر  ومقامه، وخالل هذه الفترة تم حل األوقاف الذرية 

ع العديد من آثار المدينة ومنها البيمارستان المنصوري ثم خان الزيت الذي هدم وتم بناء مكانه فبي
 (5، ص1996)بلدية غزة، عمارة أبو رحمة حاليا. 

 

 

 

 

 
 ويظهر شارع عمر المختار وخان الزيت قبل هدمه البلدة القديمة بغزة(: 7-4)صورة رقم 

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_78927.html)المصدر: 

 (1994 – 1967اَلحتًلل اإلسرائيلي ) 8,6,4
 وكان هناك صعوبات في إصدارفي هذه الفترة ظهر في مدينة غزة حي الشيخ رضوان، 

رخص البناء وكذلك عملية البناء، باإلضافة إلى إغالق الشوارع وتدمير المنازل، وتم التخطيا 
لألحياء وفق الرؤية العسكرية الصهيونية، مما أدى إلى عرقلة النمو العمراني السليم، وا همال 

ل االحتالل ر عمراني، وقد زاد في ظمشاريع تطوير البنية التحتية، وبالتالي أثر سلبا على أي تطو 
 التعدي على األراضي واألمالك الوقفية فزادت المناطق األثرية سوءا.

 

 

 

 

 

 

 

 

( غزة في 19-4شكل رقم )
 فترة االحتالل اإلسرائيلي

)المصدر: بلدية غزة، 
 )بتصرف(( 14، ص1996

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_78927.html
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 م )بتصرف(1993عام  غزة لمدينة تصوير جوي : (20-4)رقم  شكل

 (http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_11196.html)المصدر: 

 
 تعداد السكان لمدينة غزة من فترة اإلدارة المصرية وحتى حديثا (3-4)مخطا رقم 

 )بتصرف(( 2012& الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني،  195، ص2012)المصدر: قاجة، 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1954 1956 1967 1978 1985 1997 2004 2006 2009 2012 2014

ن 
كا

س
 ال

دد
ع

-
مة

س
ن

(التقويم الميالدي)التاريخ بالسنة 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_11196.html


122 
 

ْهراء 7,4  مدينــــــة ال
 

 

 

 
 

 

 

 توضح موقع مدينة الزهراء جنوب فلسطين. (21-4)شكل رقم 

 ويكبيديا )بتصرف(()المصدر: الموسوعة الحرة 

 

 نشأة المدينة 1,7,4
ام ع إنشاء مدينة الزهراء تعتبر مدينة الزهراء مدينة تابعة للمدينة األم وهي غزة، وتم

ألهداف متعددة أهمها وقف زحف ما يعرف سابقا بمستوطنة نتساريم والتي كانت محاذية  م1997
الستيعاب أكثر عدد ممكن من  جديدة إنشاء مباني سكنيةللمدينة تماما من جهة الشمال وأيضا 

م تم إنشاء بلدية الزهراء، ومعظم المباني الموجودة 2003، وفي عام المواطنين والعائدين إلى وطنهم
هي جمعيات إسكان عبارة عن عمارات سكنية مؤلفة من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة، 

قق سكنية، ومجموع الوحدات ش 4، ويتكون الطابق من 2م 550ومساحة الطابق في العمارة 
 (2014)بلدية الزهراء، وحدة سكنية.  2580السكنية للمرحلة األولى بالمدينة 
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 المخطا الهيكلي لمدينة الزهراء )المرحلة األولى( (22-4)شكل رقم 

 )بتصرف(( 2014)المصدر: بلدية الزهراء، 

 الموقع والحدود 2,7,4
بينها وبين  كلم ويفصل 5على بعد  الزهراء في الجهة الجنوبية من مدينة غزة مدينةتقع 

النصيرات جنوبا وادي غزة بينما يحدها من الشرق بلدة المغراقة وحدودها الغربية شاطئ البحر 
 (2014)بلدية الزهراء،  .ومن الجهة الشمالية محررة نتساريم األبيض المتوسا

 المساحة وعدد السكان 3,7,4
دونم، وهي المدينة المنشأة حاليا،  334في المرحلة األولى  ل، مساحة مدينة الزهراءتب

ويبل،  ،دونما (4790) لها 2009عام  حسب المخطا الهيكلي وبعد توسعة النفوذ بل، مساحتها
شخص/دونم،  2.29، وبالتالي تبل، كثافة سكان المدينة نسمة 11000 عدد سكانها ما يقارب

وتعتبر مدينة الزهراء  شخص/دونم، 25.4كانية للمنطقة المأهولة بالسكان تبل، ولكن الكثافة الس
منطقة واعدة نظراً لوجود العديد من المرافق العامة الخدماتية فيها مثل المدارس والجامعات والكليات 

وزارة الحكم ) ومستوصف ومنتزه باإلضافة إلى مرافق أخرى مستقبلية مثل مدينة الياسين الرياضية.
 (2014المحلي، 

وقد عانى المخطا الهيكلي لتنفيذه العديد من المشاكل منها ضعف التمويل، باإلضافة 
 –لى )مقابلة شخصية م. عبد الكريم أبو ليلتغيير استعماالت األراضي حسب ظروف التمويل وغيرها. 

 رئيس القسم الهندسي ببلدية الزهراء(
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 2007مخطا مدينة الزهراء بعد توسعة النفوذ، عام  (23-4شكل رقم )

 )بتصرف(( 2014)المصدر: بلدية الزهراء، 
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 الخًلصة 8,4
في هذا الفصل تم التعرف على التطور التخطيطي لمدينة غزة، حيث كانت غزة هي 

يث ح المدينة التلية ولها سور بثماني بوابات وكانت هذه المرحلة األولى، ثم بدأت المرحلة الثانية
خرجت المدينة من عقال أسوارها لتمتد شرقا وجنوبا وشماال منذ الفترة األيوبية ليصل كمال اتساعها 

 مع نهاية المرحلة المملوكية، وقد اختفت األسوار.

وفي العصر المملوكي المساجد من العالمات البارزة في تخطيا األحياء الجديدة، وبالتالي 
 اء مساجد وحمامات والبيمارستنات وخانات ومدارس وغير ذلك.ازدهار العمران والبنيان من إنش

يتضح من مخطا جات أن االمتداد العمراني في العصر العثماني هو نفس الذي كان 
في الفترة المملوكية دون أي توسع عمراني، والتخطيا العمراني لم يطرأ عليه أي تغيير حتى عام 

 شطر المدينة من غربها وحتى أقصى شرقها.م عندما تم شق شارع عمر المختار الذي ي1907

توسعت مدينة غزة في فترة االحتالل البريطاني واإلدارة المصرية واالحتالل اإلسرائيلي 
بنما مختلف عن النما التقليدي للمدينة، وخاصة اتجاه الغرب )البحر( حيث الكثبان الرملية، 

بنية، وعريضة، ونظام ارتدادات بين األويمتاز هذا النما بتخطيا شبكي متعامد، وشوارع مستقيمة 
 وسميت هذه المنطقة بغزة الجديدة، وقد دمرت العديد من المباني األثرية.

ام ع إنشاء مدينة الزهراء تعتبر مدينة الزهراء مدينة تابعة للمدينة األم وهي غزة، وتم
ين ن من المواطنألهداف متعددة أهمها تنشيا اإلنشاء العمراني الستيعاب أكثر عدد ممك م1997

م تم إنشاء بلدية الزهراء، ومعظم المباني الموجودة هي 2003، وفي عام والعائدين إلى وطنهم
 جمعيات إسكان عبارة عن عمارات سكنية.
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ْة: خامسالَصل ال  حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

ْهراء   ومدينة ال
 

 تمهيد
 استعماَلت األراضي.المحور األول تقييم  1,5
 المحور الثاني تقييم تخطيط الشوارع )محاور الحركة(. 2,5
 المحور الثالث تقييم تصميم الَراغات الخارجية. 3,5
ْهراء بشكل عام 4,5 ْة ومدينة ال  المقارنة بين البلدة القديمة بغ
 الخًلصة 5,5
 

 
 

الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة

الَصل الثاني
تخطيط المدينة التقليدية

الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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  تمهيد:
الدراسة الميدانية والعملية للبلدة القديمة في مدينة غزة تقتصر فقا على المدينة التلية 
)المرحلة األولى( التي كانت داخل األسوار، والبلدة اآلن هي حي بمدينة غزة تعرف بالبلدة القديمة 

 م ألحياء مدينة غزة، والتي وضعت البلدية حدودها وهي: )2000حسب تقسيم بلدية غزة عام 
شارع سوق فراس غربا إلى حديقة الشجاعية شرقا أي محاذاة شارع صالح الدين، ومن شارع 

فتختص  اءمدينة الزهر شعبان ومفترق السدرة شماال وحتى شارع الزهار وحلمي الترزي جنوبا(، وأما 
م هي معظمها أراض 2009الدراسة بالمدينة المنشأة حاليا فقا، وأما توسعة النفوذ المعتمد عام 

 زراعية ومشاريع مستقبلية مثل مدينة ياسين الرياضية وأراض مخصصة للجامعات الفلسطينية.

 

 

 

 
 )المصدر: إعداد الباحث( ( مخطا لقطاع غزة وموضحا عليه البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء،1-5شكل )

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة الدراسات العملية، وكذلك لدراسة من خاللا وتتضمن
واستعراض أبرز نتائجها، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف  )االستبانة(

 بين نةالمقار  دراسية حالة) والمعاصرة األصالة بين للمدينة التخطيطية المعايير التعرف إلى:
ْة القديمة البلدة ْهراء ومدينة بغ ْة قطاع في ال يانات إجراء المعالجات اإلحصائية للبتم سيلذا ، (غ

، (SPSS) ببرنامج المتجمعة من استبانة الدراسة، إذ تم استخدام للحصول على نتائج الدراسة
لمعياري استخدام الوسا الحسابي واالنحراف ا تمويتناول هذا الفصل تفسير وتحليل النتائج حيث 

 التابعة. والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة على التساؤالت

 لمعرفة إذا كانت بيانات متغير معين تتبع التوزيع التوزيع الطبيعي يستخدم اختبارو 
واالختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات  الطبيعي من عدمه،

 لكفاية.االبارامترية )المعلمية( تشترط توزيع البيانات طبيعيا أو حجم العينة كبيرًا بما فيه 

 سمرنوف–يستخدم اختبار كولمجروف  50إذا كان حجم العينة أكبر من أو يساوي 
(kolmogorov-smirnov ،) ويلك -نستخدم اختبار شبيرو 50كان حجم العينة أقل من  إذاأما
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(shapiro-wilkلمعرفة ،)  هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ ويستخدم في حالة أن يكون
للعينات  (Kruskal Wallis Testوالس -كروسكال  و)اختبارمفردة،  50حجم العينة اقل من 
ة الدالل( نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى 1-5( ويوضح الجدول رقم )30التي عددها أقل من)

( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويمكن استخدام االختبارات 0.05) من أكبر
 ن مستقلتين( و)اختبار تحليل التباين األحادي(.لعينتي T-testالمعلمية )

 نتائج االختبار (1-5جدول رقم )

 البيان
 

 ويلك-اختبار شابيرو  سمبرنوف–اختبار كولموجروف 

 درجة الحرية التحليل
مستوي 
 درجة الحرية التحليل الدَللة

مستوي 
 الدَللة

 834. 180 995. (*)200. 180 081. الكلي المتوسا

وبالتالي نقبل  0.05بالنظر لمستوى الداللة في العينات نجد أنه غير دال حيث إنه أكبر من 
الفرض الصفري بوجود توزيع اعتدالي في الدرجة الكلية لالستبانة ونرفض الفرض البديل في عدم 

ي ف اعتدالية توزيع الدرجات البارامتري بسبب t-testجود توزيع اعتدالي وبالتالي يمكن استخدام و 
أفراد العينة ال يقل عن ثالثين فردًا، األمر الذي يحقق شروط  وألن عددكل من المجموعات 

  مستقلتين.للفرق بين متوسطي مجموعتين  Tاستخدام اختبار 

 المحور األول تقييم استعماَلت األراضي 1,5
ْة 1,1,5  البلدة القديمة بمدينة غ

متر، وهي كتلة عمرانية شبه دائرية، وقد تم  1000المدينة التلية القديمة قطرها أقل من 
شق شارع عمر المختار الذي شطر الكتلة العمرانية للمدينة التلية إلى شطرين، فالنسيج العمراني 

دة يواستعماالت األراضي للبلدة حدث فيها تغيير خالل مائة العام األخيرة عندما تم شق شوارع جد
وهدم عشرات المباني والمرافق العامة كما سبق ذكره، وكانت تنتشر األسواق مثل سوق السروجية 
وسوق النجارين والبيمارستان وخان الزيت وحمام السمرة والتي لم تفصل أية فواصل عن الجامع 

هم طالعمري الكبير وسوق القيسارية المالصق له وكذلك مبنى البريد )البوسطة(، فقد كانت ترب
جميعا شوارع طولية مسقوفة )سباط( تمتد بين المؤسسات المختلفة، فعلى الرغم من ذلك إال أن 
البلدة بقيت تحتفظ بأجزاء من نسيجها العمراني وكذلك استعماالت األراضي فيها، حيث تتركز 
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ن كفيها الخدمات في نفس األماكن في مركز المدينة التلية، والكتلة السكانية في وسطها األما
 الدينية، وعلى أطرافها المقابر مثل مقبرة الشيخ شعبان ومقبرة األوزاعي وغيرها.

في مركز البلدة القديمة بغزة االستعمال الديني واضح وذلك بوجود المسجد الجامع العمري 
داريا، ثم  الكبير الذي كان ال يمثل فقا محور العبادة بل يعتبر مركزا سياسيا وحضاريا وثقافيا وا 

ره االستعمال التجاري الذي يتمثل بالسوق كسوق القيسارية وسوق الزاوية وغيرهما، وبجواره بجوا
أيضا الساحة المركزية إال أنها اآلن امتألت بالمباني، وكذلك وجود المباني العامة كخان الزيت 
 قوحمام السمرة والبوسطة، ثم تأتي المنطقة السكنية والتي تحيا بها، ويكون اتصالها عن طري

الشوارع واألزقة المنحنية والملتوية، لذلك فالمباني العامة تشكل النواة العمرانية والتي يحيا بها 
 مباني سكنية موزعة على خطا )حارات( تتخللها المساجد والحمامات وبعض الحرف وأسواق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مخطا أماكن المرافق والخدمات العامة في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (2-5)شكل رقم 
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 الساحة بجوار الجامع العمري الكبير قديما: (1-5)صورة رقم 

 http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_78927.html)المصدر: 
ْة  األراضي عماَلتاست مستوى نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 البلدة يف األراضي عماالتاست مستوى  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال "
لمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت  T "، وقد تم استخدام اختبار بغزة القديمة

  التالي:ويتضح ذلك في الجدول ، دت أو قلت عن ذلكاأم ال أم ز  3الدرجة المتوسطة وهي  ىإل
البلدة  يف األراضي تعماالتاس مستوى ليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (2-5جدول رقم )
 القديمة بغزة

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

1 

يوفر تخطيا البلدة كافة النشــاطات 
اليوميـــة وعلى بعـــد منـــاســــــــــــــــب من 
المســــــــــــــكن مثـــــــل )المـــــــدرســــــــــــــــــــة، 
المســـــتوصـــــف، الســـــوق، المســـــجد، 

 مكان العمل..(

3.0000 .99410 60 27.520 1.000 5 

2 

يوفر تخطيا البلدة اســـــتخدام متنوع 
لألراضــــــــي من )صــــــــحي، تعليمي، 
صـــــــناعي، تجاري، خدمات ومرافق 

 عامة ...(

2.7907 1.07502 55.81 23.642 .075 9 

 

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Gaza_526/ar/Picture_78927.html
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3 
يوجد تنوع في الوحدات السكنية في 

 –شــــــــــــــقة في عمارة  –البلدة )فيال 
 بيت مستقل( –شقة في بر  

2.7765 1.15858 55.53 21.696 .079 10 

4 
ـــــــب  ـــــــدة الجوان يراعى تخطيا البل
الدينية فمثال تتوفر مســـــاجد بشـــــكل 

 كاف
3.6000 1.18723 72 27.568 .000 1 

ـــدة مع الجوانـــب  5 يتالءم تخطيا البل
 االجتماعية

3.0581 1.03304 61.16 27.004 .603 4 

6 
ـــــب  ـــــدة للجوان مالئمـــــة ومراعـــــاة البل

قـــافي ثالثقـــافيـــة حيـــث يتوفر مركز 
 وصاالت متعددة األغراض

2.4643 1.10253 49.29 20.070 .000 17 

7 
ـــــب  ـــــدة للجوان مالئمـــــة ومراعـــــاة البل
التعليميــة حيــث المــدارس االبتــدائيــة 

 قريبة من المساكن
3.5349 5.48087 70.7 5.896 .368 2 

8 
تتوفر األســــــــــــــواق والمراكز التجارية 
بالبلدة بشــــــــــــــكل مناســــــــــــــب وتغطي 

 احتياجات السكان
3.4884 1.23426 69.77 25.834 .000 3 

المراكز الصــــــحية والمســــــتوصــــــفات  9
 الموجودة تكفي احتياجات السكان

2.6628 .91537 53.26 26.470 .001 13 

ـــــــة والنوادي  10 توفر المرافق الترفيهي
 الرياضية بشكل مناسب

2.7209 3.52020 54.42 7.036 .464 11 

توفر أماكن صـــــــــــــناعية وبعيدة عن  11
 المساكن بشكل جيد

2.4471 1.12869 48.94 19.580 .000 18 

12 
يعتبر التخطيا العمراني وتوزيع 
المرافق والخدمات في البلدة مناســـبا 

 الحتياجات السكان

2.4186 1.03430 48.37 21.237 .000 19 

أثرت تكنولوجيا البناء إيجابيا على  13
 طابع البلدة بشكل كبير

2.8837 1.18241 57.67 22.225 .364 8 

14 
توجد رغبة لدى ســــــــــــــكان البلدة في 
االنتقال من مكان الســــــــــــكن الحالي 
 إلى مكان سكني آخر خار  المدينة

2.9070 1.10217 58.14 24.039 .436 6 
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توفر الخصـــوصـــية الســـمعية بشـــكل  15
 جيد داخل الشقق والمنازل وخارجها

2.5581 1.09119 51.16 21.316 .000 16 

المباني بالتهوية واإلضـــــــــــــاءة تتمتع  16
 الجيدة الطبيعية

2.6860 1.09825 53.72 22.259 .010 12 

 14 001. 23.483 52.56 1.01803 2.6279 توفر الخدمات بشكل جيد في البلدة 17

ـــــدة القـــــديمـــــة بغزة على  18 تعتمـــــد البل
 المنطقة المجاورة في خدماتها

2.8941 1.12359 57.88 23.337 .387 7 

مراعاة التخطيا العمراني حســـب تم  19
 المستوى المعيشي

2.5647 1.18971 51.29 19.487 .001 15 

  026. 46.115 56.93 52464. 2.6589 جميع الَقرات جميعاً  

 56.93ل، )ب بغزة القديمة البلدة في األراضي ستعماالتا مستوى أشارت نتائج الدراسة أن 
 كمستوى افتراضي. %60حيث حدد ما نسبته  متوسطة،موافق بدرجة أقل من ( وهو مستوى %

 أن:( يتضح 2-5بالنظر إلى الجدول رقم )

 مساجد رتتوف فمثال الدينية الجوانب البلدة تخطيا يراعى" وهي (،4أعلى الفقرات هي الفقرة رقم) -
 العمراني التخطيا يعتبر" وهي (،12(، ويتضح أن الفقرة رقم)%72والتي نسبتها )" كاف بشكل
نسبة " احتلت المرتبة الدنيا بالسكان الحتياجات مناسبا البلدة في والخدمات المرافق وتوزيع

 .بغزة القديمة البلدة في األراضي عماالتاست مستوى ( من حيث % 48.37مئوية مقدارها )

)الدرجة الكلية  2.65وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن  46.1 تساوي  T، قيمة اختبار% 56.93لحسابي النسبي يساوي وأن المتوسا ا( 5من 

 دةالبل في األراضي تعماالتاس مستوى لذلك يعتبر مجال "  ،sig  =.026القيمة االحتمالية 
درجة  أن متوسامما يدل على ، 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة "  بغزة القديمة

موافقة هناك يعني أن وهذا  ،3الموافقة المتوسطة وهي عن درجة قل االستجابة لهذا المجال ي
 .على هذا المجال بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة

ويعزو الباحث النتيجة السابقة بسبب اختالف الواقع الحالي عن التخطيا اإلسالمي 
 وحدوث تغير كبير في التخطيا والنسيج العمراني.

فة النشاطات اليومية وعلى بعد مناسب من يوفر تخطيط البلدة كا وفي الفقرة األولى "
المتوسا الحسابي " المسكن مثل )المدرسة، المستوصف، السوق، المسجد، مكان العمل..(
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، وهذا يعني أن %60(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  3 يساوي 
 ة على هذه الَقرة.موافقة بدرجة متوسطة )درجة الحياد( من قبل أفراد العينهناك 

 وعند تفصيل استعماالت األراضي يتضح أن:

 اَلستعمال السكني والكثافة السكنية 

معظم المباني السكنية ال يوجد بها تنوع في الوحدات السكنية فهي عبارة عن بيوت مستقلة 
عام  نسمة في 11532أو عمائر سكنية حديثا تم بناؤها، ويبل، عدد سكان البلدة القديمة )التلية( 

 30000م بل، عدد السكان حوالي 2013حسب المخطا التفصيلي لبلدية غزة، وفي عام  1996
دونم، والمساحة /شخص 42.8نسمة حسب مركز اإلحصاء الفلسطيني، وتبل، الكثافة السكانية 

من سكان مدينة غزة حاليا  %30دونم، ويبل، عدد المستخدمين للبلدة القديمة حوالي  700تقريبا 
وزارة السياحة واآلثار، وبالتالي يصل تقريبا عدد مستخدمي وزوار البلدة القديمة حوالي حسب 

 نسمة. 200000

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مخطا االستعمال السكني للبلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (3-5)شكل رقم 

تي كانت البلدة القديمة الارتفاعات المباني السكنية أثرت على النسيج المتضام الذي تمتاز به 
 (.4-5ذو طابق وطابقين، وبأخذ منطقة دراسة االرتفاعات كما هو موضح بالشكل )
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بق، حيث يتنوع ارتفاعات المباني وحتى ستة طوا ولتوضيح منطقة دراسة ارتفاعات المباني
(، 4-5إال أن معظم ارتفاعات المباني تتراوح بين الطابق والطابقين كما هو موضح بالشكل )

فتغير مواد البناء التي كانت تستخدم من المواد المحلية كالطين والحجارة إلى الخرسانة المسلحة 
المباني التي كانت مفتوحة للداخل، أصبحت مفتوحة التي أدت إلى زيادة عدد الطوابق واختالف 

إلى الخار ، ومع النسيج العمراني للبلدة أدى إلى اكتظا  المباني وخصوصا العالية منها وبالتالي 
 أصبح التأثير السلبي على التهوية واإلضاءة الطبيعة، وضعف الخصوصية السمعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4-5شكل رقم )
مخطا يوضح منطقة 
عينة دراسة بجوار 
الجامع العمري في 
 البلدة القديمة بغزة

)المصدر: إعداد 
 الباحث(

 

( 5-5شكل رقم )
يوضح ارتفاعات 

عينة المباني ل
الدراسة في البلدة 
 القديمة بغزة

)المصدر: إعداد 
 الباحث(
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ْة: األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

المتوسا  "تتمتع المباني بالتهوية واإلضاءة الجيدة الطبيعية وفي الفقرة السادسة عشر "
، %53.72(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5 )الدرجة الكلية من 2.68 الحسابي يساوي 
 موافقة بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

 اَلستعمال الديني 

، أما المسجد متر 200إلى  150في حدود من يه مسافة المشي إلالمسجد المحلي يكون 
متر، ويالحظ أن عدد المساجد  500إلى  الجامع والذي يشغل وسا المدينة فيصل نصف القطر

مناسبا، بل وتتقاطع المسافات بين المساجد للمشاة المصلين، ويتوسا المسجد الجامع البلدة ليخدم 
 جميع السكان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخطا االستعمال الديني للبلدة القديمة بغزة ويوضح مسافة السير لكل مسجد (6-5)شكل رقم 

 الباحث()المصدر: إعداد 
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ْة: األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 يراعى تخطيط البلدة الجوانب الدينية فمثًل تتوفر مساجد بشكل كاف وفي الفقرة الرابعة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  3.60 المتوسا الحسابي يساوي " 

 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن، 72%

 اَلستعمال الثقافي 

في العصور اإلسالمية كانت المساجد تحتوي على مكتبات كبيرة وخصوصا في المسجد 
الجامع مثل جامع العمري الكبير، فالمساجد هي المراكز الثقافية واالجتماعية، وحديثا أصبحت 

متر، وداخل  1500راكز ثقافية واجتماعية والتي مسافة السير لها تقدر مبان تبنى خصيصا كم
 البلدة تخلو من المراكز الثقافية.

ْة: األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

مًلئمة ومراعاة البلدة للجوانب الثقافية حيث يتوفر مركْ ثقافي  وفي الفقرة السادسة "
(، ونتيجة لذلك 5)الدرجة الكلية من  2.46 المتوسا الحسابي يساوي " متعددة األغراضوصاَلت 

موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة  ، وهذا يعني أن هناك%49.29فالمتوسا الحسابي النسبي 
 على هذه الَقرة.

 اَلستعمال التعليمي 

ا المدرسة اإلعدادية متر، أم 500 في حدوديها مسافة المشي إلالمدرسة االبتدائية يكون 
ي فيها مسافة المشي إلمتر، أما المدرسة الثانوية يكون 1000 في حدوديها مسافة المشي إليكون 
 .1وثانوي عدد 3وا عدادي عدد  5متر، وتتنوع البلدة بتوفر مدارس ابتدائي عدد  1500 حدود

ْة:في البلدة القديمة  األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  بغ

مًلئمة ومراعاة البلدة للجوانب التعليمية حيث المدارس اَلبتدائية  وفي الفقرة السابعة "
(، ونتيجة لذلك 5)الدرجة الكلية من  3.53 المتوسا الحسابي يساوي "  قريبة من المساكن

موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  هناك ، وهذا يعني أن%70.7فالمتوسا الحسابي النسبي 
 َقرة.ال
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 االستعمال التعليمي للبلدة القديمة بغزة ويوضح مسافة السير، )المصدر: إعداد الباحث( (7-5)شكل رقم 

  اَلستعمال التجاري 

متر، وبالتالي فطول وعرض  1500 في حدوديه إل سيرمسافة الالمركز التجاري يكون 
متر فيكون المسافات مناسبة، وباإلضافة إلى وجود المحاور التجارية، فهناك  1000البلدة أقل من 

 المحالت التجارية في سوق الزاوية ذو شوارع غير مسقوفة، وسوق القيسارية ذو ممرات مسقوفة.

 

 

 

 

 
 سوق الزاوية والمحالت التجارية، )المصدر: إعداد الباحث( (2-5)صورة رقم 
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 )المصدر: إعداد الباحث(، مخطا االستعمال التجاري للبلدة القديمة بغزة (8-5)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدخل والممر المسقوف بسوق القيسارية، )المصدر: إعداد الباحث( (3-5)صورة رقم 
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ْة األراضي عماَلتاست مستوى اَلستبانة لومن نتائج   في البلدة القديمة بغ

تتوفر األسواق والمراكْ التجارية بالبلدة بشكل مناسب وتغطي  وفي الفقرة الثامنة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا 5)الدرجة الكلية من  3.48 المتوسا الحسابي يساوي "  احتياجات السكان
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك أن ، وهذا يعني%69.77الحسابي النسبي 

 اَلستعمال الصحي 

متر، فهي  800 في حدوديها مسافة إليجب الوصول إليه سهال، فالوحدة الصحية تكون ال
 تغطي معظم البلدة، ولكن الكثافة السكانية العالية تؤثر سلبا على المستوصف والمركز الصحي.

ْة األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 المراكْ الصحية والمستوصَات الموجودة تكَي احتياجات السكان وفي الفقرة التاسعة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.66 المتوسا الحسابي يساوي " 

 ل أفراد العينة على هذه الَقرة.موافقة ضعيَة من قب هناك ، وهذا يعني أن53.26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخطا االستعمال الصحي للبلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (9-5)شكل رقم 
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 المرافق الرياضية 

متر، حيث يتوفر  2500 – 1500د من في حدو يها مسافة المشي إلالمرافق الرياضية تكون 
داخل البلدة نادي رياضي وآخر خار  البلدة في منطقة الشجاعية، فموقعه يتناسب مع المدى 

 متر فيكون المسافات مناسبة. 1000المطلوب، وبالتالي فطول وعرض البلدة أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صدر: إعداد الباحث(مخطا االستعمال الرياضي للبلدة القديمة بغزة، )الم (10-5)شكل رقم 

ْة األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

المتوسا  "توفر المرافق الترفيهية والنوادي الرياضية بشكل مناسب وفي الفقرة العاشرة "
، %54.42(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.72 الحسابي يساوي 
 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

 اَلستعمال الصناعي 

توفر البلدة بعض الحرف الصغيرة والمحدودة مثل الخيزران والزجا  والخياطة وغيرها، 
 وتفتقر لالستعمال الصناعي، نتيجة االكتظا  السكاني.
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ْة ياألراض عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

المتوسا  "توفر أماكن صناعية وبعيدة عن المساكن بشكل جيد وفي الفقرة الحادية عشر "
، %48.94(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.44 الحسابي يساوي 
 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

ْهراء 2,1,5  مدينة ال
والتي   (The City Concept)من نظريات تخطيا المدن الحديثة نظرية نموذ  المدينة 

تقترح إنشاء مدن تابعة للمدينة األم، فمدينة الزهراء تعتبر كمدينة تابعة للمدينة األم، والنسيج 
العمراني بها عبارة عن مبان ذات وحدات منفصلة، ال يوجد لها اتصال عضوي، وشوارع مدينة 

 تعبر ال الزهراء عريضة ونافذة، وأصبحت المباني مختلفة األشكال وبالتالي فأشكال المباني
بالضرورة عن الوظائف التي تقوم بها، وال يعكس العادات االجتماعية السائدة، ومعظم المباني 
السكنية الموجودة هي جمعيات إسكان عبارة عن عمارات سكنية مؤلفة من طابق أرضي وأربعة 

احتها سطوابق متكررة، باإلضافة إلى فيلل ومبان سكنية وبعض المباني والمرافق العامة وتبل، م
دونم  334دونم، حيث أن مساحة المرحلة األولى وهي  433الحالية )للمنطقة المأهولة بالسكان(  

دونم من المباني المختلفة، وعدد السكان  100أي قد زادت مساحة النسيج العمراني القائم بحوالي 
م 2009نسمة، وفي عام  11000نسمة، إال أن عدد السكان حوالي  21840الذي كان متوقعا 

، الشكل رقم دونما (4790) تم اعتماد مخطا هيكلي لتوسعة نفوذ بلدية الزهراء، وبل، مساحته
 ( يوضح أماكن المرافق والخدمات العامة الموجودة في مدينة الزهراء.5-12)

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح توسعة النفوذ لمدينة الزهراء وموقع الدراسة، )المصدر: إعداد الباحث( (11-5)شكل رقم 
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 (2015( يوضح أماكن المرافق والخدمات العامة في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث، 12-5شكل رقم )

يوضــــــــح اســــــــتعماالت األراضــــــــي وفقا للمخطا الهيكلي موســــــــع النفوذ عام  (3-5رقم )والجدول 
ي ف، ويالحظ أن االســــــتعمال الزراعي بل، نســــــبته أكثر من النصــــــف وهي أراض زراعية م2009

الوقت الحالي وليس لها رؤية تخطيطية مســــتقبلية كما أفاد أصــــحاب االختصــــاص ببلدية الزهراء 
نما هي توسع مستقبلي.  وا 

 )بتصرف(( 2014( استعماالت األراضي في مدينة الزهراء بعد توسعة النفوذ، )المصدر: بلدية الزهراء،3-5جدول رقم )

 النسبة المساحة )بالدونم( نوع استعمال األرض الرقم
 %7.67 360.51 االستعمال السياحي 1
 %52.44 2465 االستعمال الزراعي 2
 %8.56 374.95 االستعمال السكني 3
 %0.22 14.5 المباني العامة 4
 %3 122.46 االستعمال التعليمي 5
 %3 126.64 االستعمال الرياضي 6
 %0.09 4.34 المناطق المفتوحة 7
 %0.10 4.6 االستعمال التجاري  8
 %1.71 79.20 منطقة أثرية 9
 %23.21 1237.8 الشوارع 10

 %100 4790 المجموع
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 )بتصرف(( 2014استعماالت األراضي في مدينة الزهراء، )المصدر: بلدية الزهراء، (13-5)شكل رقم 

م، ويالحظ 2009يوضح المخطا الهيكلي موسع النفوذ المعتمد عام  (13-5)وشكل رقم 
لمنطقة ث في احي المعتمدة،أن المخطا الهيكلي الذي اعتمد، لم ينفذ حسب استعماالت األراضي 

عدة مبان منها مركز لرعاية المسنين، وكذلك مبنى لمصلحة مياه الساحل في  األثرية تم بناء
 أرض مخصصة تجاريا.
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 توضح مبنى مركز رعاية المسنين في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (4-5)صورة رقم 

ث ، حيحسب رؤية الباحث يوضح تركيب هيكل استعماالت أرض المدينة (14-5)والشكل رقم 
 مناطق سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسا والمرتفع حسب متوسا دخل أفراد المجتمع المحلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح تركيب هيكل استعماالت أرض المدينة في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث(14-5شكل رقم )

ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

 البلدة يف األراضي عماالتاست مستوى  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال "
لمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت  T "، وقد تم استخدام اختبار بغزة القديمة
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وللتحقق من ذلك تم استخدام ، دت أو قلت عن ذلكاأم ال أم ز  3الدرجة المتوسطة وهي  ىإل
  التالي:النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول 

 دينة الزهراءم في األراضي تعماالتاس مستوى ليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (4-5جدول )

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

1 

كـــــــافـــــــة  مـــــــدينـــــــةيوفر تخطيا ال
النشــــــــــــــــاطــات اليوميــة وعلى بعــد 
منـــاســـــــــــــــــب من المســــــــــــــكن مثـــل 
)المدرســة، المســتوصــف، الســوق، 

 المسجد، مكان العمل..(

3.2043 1.10885 64.09 27.433 .106 6 

2 

اســــــــــــــتخدام  مدينةيوفر تخطيا ال
متنوع لألراضـــــــــي من )صـــــــــحي، 
ــــــاعي، تجــــــاري،  تعليمي، صــــــــــــــن

 خدمات ومرافق عامة ...(

3.0645 1.00873 61.29 28.819 .113 11 

3 

يوجد تنوع في الوحدات الســــــــكنية 
شــــــــــــــقـــة في  –)فيال  مـــدينـــةفي ال
بيت  –شــــــــــــــقة في بر   –عمارة 
 مستقل(

3.9247 1.10568 78.49 33.795 .000 1 

4 
ـــةيراعى تخطيا ال الجوانـــب  مـــدين

الدينية فمثال تتوفر مساجد بشكل 
 كاف

3.3191 1.19329 66.38 26.562 .041 4 

ـــــــةالــ يــتــالءم تــخــطــيــا 5 مــع  مـــــــديــن
 12 758. 25.622 60.88 1.11467 3.0440 الجوانب االجتماعية

6 
للجوانــب  مــدينــةمالئمــة ومراعــاة ال

الثقــافيــة حيــث يتوفر مركز ثقــافي 
 وصاالت متعددة األغراض

2.2527 1.10145 45.05 19.078 .000 19 

7 
للجوانــب  مــدينــةمالئمــة ومراعــاة ال

التعليمية حيث المدارس االبتدائية 
 قريبة من المساكن

3.4894 1.14295 69.79 29.175 .000 2 
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8 
تتوفر األســـــواق والمراكز التجارية 

بشـــــــكل مناســـــــب وتغطي  مدينةبال
 احتياجات السكان

2.6087 1.19483 52.17 20.540 .106 18 

المراكز الصـــحية والمســـتوصـــفات  9
 17 125. 22.117 54.41 1.16438 2.7204 احتياجات السكانالموجودة تكفي 

توفر المرافق الترفيهيـــــة والنوادي  10
 15 141. 22.815 55 1.13510 2.7500 الرياضية بشكل مناسب

توفر أماكن صـــــناعية وبعيدة عن  11
 16 082. 19.629 54.51 1.30014 2.7253 المساكن بشكل جيد

12 
وزيع وتيعتبر التخطيا العمراني 
 مــــدينــــةالمرافق والخــــدمــــات في ال
 مناسبا الحتياجات السكان

3.1957 .96350 63.91 31.315 .009 7 

ــــا  13 أثرت تكنولوجيــــا البنــــاء إيجــــابي
 3 012. 28.815 66.52 1.09051 3.3261 بشكل كبير مدينةعلى طابع ال

14 

 مدينةتوجد رغبة لدى ســــــــــــــكان ال
في االنتقــال من مكــان الســــــــــــــكن 
الحــالي إلى مكــان ســــــــــــــكني آخر 

 خار  المدينة

2.8913 1.24439 57.83 21.901 .248 13 

15 
توفر الخصوصية السمعية بشكل 
جيـــــد داخـــــل الشــــــــــــــقق والمنـــــازل 

 وخارجها
2.7935 1.11472 55.87 23.606 .423 14 

تتمتع المباني بالتهوية واإلضـــــاءة  16
 9 562. 28.140 62.17 1.04257 3.1087 الجيدة الطبيعية

توفر الخدمات بشــــــــــــــكل جيد في  17
 8 080. 30.018 62.89 97797. 3.1444 مدينةال

ة على المنطق مدينة الزهراءتعتمد  18
 5 117. 24.316 64.13 1.24511 3.2065 المجاورة في خدماتها

تم مراعـــــــاة التخطيا العمراني  19
 10 302. 27.613 61.33 1.03642 3.0667 حسب المستوى المعيشي

  181. 56.106 60.879 54503. 3.0264 جميع الَقرات جميعاً  
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( وهو % 60.8بل، ) الزهراء مدينة في األراضي استخدامات مستوى أشارت نتائج الدراسة أن 
 كمستوى افتراضي. %60حيث حدد ما نسبته  متوسطة،مستوى موافق بدرجة 

 أن:( يتضح 4-5بالنظر إلى الجدول رقم )

 في السكنية الوحدات في تنوع يوجدوالتي نصت على "  (،3أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
(، %78.49(" والتي نسبتها )مستقل بيت – بر  في شقة – عمارة في شقة – فيال) البلدة

 يثح الثقافية للجوانب البلدة ومراعاة مالئمةوالتي نصت على "  (،6ويتضح أن الفقرة رقم )
" احتلت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها  األغراض متعددة وصاالت ثقافي مركز فريتو 
 .الزهراء مدينة في األراضي استخدامات مستوى ( من حيث % 45.05)

وأن المتوسا  3.02وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن القيمة االحتمالية  56.106 تساوي  T، قيمة اختبار% 60.87الحسابي النسبي يساوي 

sig  =.181،  " دال  غير"  الزهراء مدينة في األراضي استخدامات مستوى لذلك يعتبر مجال
درجة االستجابة لهذا المجال  أن متوسامما يدل على  ،0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

موافقة بدرجة  ناكه وهذا يعني أن 3يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 على هذا المجال. متوسطة

كافة النشاطات اليومية وعلى بعد مناسب من  مدينةيوفر تخطيط ال وفي الفقرة األولى "
المتوسا الحسابي " المسكن مثل )المدرسة، المستوصف، السوق، المسجد، مكان العمل..(

، وهذا %64.09(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  3.2 يساوي 
 موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة.يعني أن هناك 

 وعند تفصيل استعماالت األراضي يتضح أن:

 اَلستعمال السكني والكثافة السكنية 

 ركز الفيالتيث في الجهة الغربية تتالسكنية ح المباني السكنية يوجد بها تنوع في الوحدات
السكنية والبيوت المستقلة، وفي الجهة الشرقية من مدينة الزهراء توجد عمائر سكنية لجمعيات 
إسكانية، المبنى مؤلف طابق أرضي وأربعة طوابق للمتكرر، وأربع شقق بالطابق ويبل، عدد سكان 

 25.4السكانية في المنطقة المأهولة بالسكان نسمة، وتبل، الكثافة  11000مدينة الزهراء 
 2.29دونم هي  4790شخص/دونم، ولكن الكثافة السكانية لكامل مساحة مدينة الزهراء والبالغة 

 شخص/دونم.
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 مخطا االستعمال السكني لمدينة الزهراء (15-5)شكل رقم 

 )المصدر: إعداد الباحث(

 اَلستعمال الديني 

، أما الجامع متر 200إلى  150في حدود من يه مسافة المشي إلالمسجد المحلي يكون 
متر، ويالحظ أن في مدينة الزهراء ال  300الذي تقام به صالة الجمعة فيصل نصف القطر إلى 

تم افتتاح  2014يوجد إال مسجد واحد فقا في الجهة الجنوبية من المدينة، ثم في نهاية عام 
ى( في الجهة الشمالية من البالستيك لعدم توفر مواد البناء، إال أنهما ال مسجد صغير )مصل

 يكفيان سكان المدينة سواء من بعد مسافة السير على األقدام أو اتساعهما لعدد المصلين.

 

 

 

 

 
 توضح مسجد المدينة، والجهة اليسرى توضح المصلى الجديد من البالستيك (5-5)صورة رقم 

 الباحث( )المصدر: إعداد
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 مخطا االستعمال الديني لمدينة الزهراء (16-5)شكل رقم 

 )المصدر: إعداد الباحث(

ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

 الجوانب الدينية فمثًل تتوفر مساجد بشكل مدينةيراعى تخطيط ال وفي الفقرة الرابعة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي 5)الدرجة الكلية من  3.31 الحسابي يساوي المتوسا "  كاف

 موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك ، وهذا يعني أن%66.38النسبي 

 اَلستعمال الثقافي 

خصصت أرض لالستعمال الثقافي في وسا مدينة الزهرة إال أن مشروع مبنى ثقافي لم 
 عف التمويل.ينفذ بسبب ض

ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

مًلئمة ومراعاة البلدة للجوانب الثقافية حيث يتوفر مركْ ثقافي  وفي الفقرة السادسة "
(، ونتيجة لذلك 5)الدرجة الكلية من  2.25 المتوسا الحسابي يساوي " وصاَلت متعددة األغراض

موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة  ، وهذا يعني أن هناك%45.05النسبي فالمتوسا الحسابي 
 على هذه الَقرة.
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 اَلستعمال التعليمي 

متر، أما المدرسة اإلعدادية  500 في حدوديها مسافة المشي إلالمدرسة االبتدائية يكون 
ي فيها المشي إلمسافة متر، أما المدرسة الثانوية يكون 1000 في حدوديها مسافة المشي إليكون 
متر، ويتوفر في المدينة مدارس للمرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية، وتقع جميعها  1500 حدود

 في مدى السير على األقدام للتالميذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: إعداد الباحث()السير، مخطا االستعمال التعليمي لمدينة الزهراء ويوضح مسافة  (17-5)شكل رقم 

ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى نتائج اَلستبانة لومن   في مدينة ال

مًلئمة ومراعاة البلدة للجوانب التعليمية حيث المدارس اَلبتدائية  وفي الفقرة السابعة "
(، ونتيجة لذلك 5)الدرجة الكلية من  3.48 المتوسا الحسابي يساوي "  قريبة من المساكن

موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  هناك وهذا يعني أن، %69.79فالمتوسا الحسابي النسبي 
 الَقرة.

  اَلستعمال التجاري 

متر، وفي مدينة الزهراء يقع  1500 في حدوديها مسافة المشي إلالمركز التجاري يكون 
المجمع التجاري وسا المدينة باإلضافة إلى المحاور التجارية الموجودة، ويذكر أن المجمع 
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 1500يتم تشغيله إلى اآلن، حيث طول وعرض مدينة الزهراء القائمة أقل من  التجاري قائم ولم
 متر وبالتالي تقع كلها تحت نطاق خدمة المركز التجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجمع التجاري لم يتم تشغيله بعد، )المصدر: إعداد الباحث( (6-5)صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مخطا االستعمال التجاري لمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (18-5)شكل رقم 
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 محور تجاري في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (7-5)صورة رقم 

ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

ياجات بشكل مناسب وتغطي احت مدينةبال تتوفر األسواق والمراكْ التجارية وفي الفقرة الثامنة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي 5)الدرجة الكلية من  2.6 المتوسا الحسابي يساوي "  السكان
 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك ، وهذا يعني أن%52.17النسبي 

 اَلستعمال الصحي 

 دودفي حيها مسافة إلدة الصحية تكون اليجب أن يكون الحصول عليها سهال، فالوح
متر، فهي تغطي معظم المدينة، ولكن ال يوجد في المدينة سوى عيادة طبية واحدة فقا،  800

 والتي ال تشمل العمليات الصغرى، وبالتالي ال تكفي لحاجة السكان.

 

 

 

 

 

 
 مخطا االستعمال الصحي لمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (19-5)شكل رقم 
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ْهراء األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

 المراكْ الصحية والمستوصَات الموجودة تكَي احتياجات السكان وفي الفقرة التاسعة "
ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي (، 5)الدرجة الكلية من  2.7 المتوسا الحسابي يساوي " 

 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك ، وهذا يعني أن54.41%

 المرافق الرياضية 

متر، حيث يتوفر  2500 – 1500د من في حدو يها مسافة المشي إلالمرافق الرياضية تكون 
 نة.داخل المدينة نادي رياضي واحد فقا، ويغطي نطاق المدي

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخطا االستعمال الرياضي لمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (20-5)شكل رقم 

ْة األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

المتوسا  "توفر المرافق الترفيهية والنوادي الرياضية بشكل مناسب وفي الفقرة العاشرة "
، %55(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.75 يساوي الحسابي 

 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

 اَلستعمال الصناعي 

ال يتوفر في المدينة حرف صغيرة إال القليل منها مثل حرفة الخياطة، وتفتقر لالستعمال 
 الصناعي.
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ْة القديمة البلدة في مقارنة بين استعماَلت األراضي 3,1,5 ْهراء ومدينة بغ  ال
يوضح مقارنة استعماالت األراضي بين البلدة القديمة بغزة ومدينة  (5-5)والجدول التالي رقم 

 الزهراء.
 ث(إعداد الباح المصدر:)الزهراء، يوضح مقارنة استعماالت األراضي بين البلدة القديمة بغزة ومدينة  (5-5)جدول رقم 

ْة وجه المقارنة الرقم ْهراء البلدة القديمة بغ  مدينة ال
التخطيا النســـــيج العضـــــوي المتضـــــام  نوع التخطيط 1

والمــدينــة تعكس العــادات االجتمــاعيــة 
 السائدة

التخطيا النســــــــيج الشــــــــبكي المتعامد، 
والمدينة ال تعكس العادات االجتماعية 

 السائدة
التغيير في النسيج  2

 العمراني
النســــــــيج العمراني تعرض لتغيير كبير 
خالل الفترة األخيرة بســــــــــــــبــب شــــــــــــــق 
الشـــــــــــــوارع الجديدة مثل شـــــــــــــارع عمر 
المختار وشــارع الوحدة، وكذلك بســبب 
بناء مبان جديدة على أنقاض المباني 

 القديمة

النســــــــــــــيج العمراني حـــــديـــــث وتعرض 
لتغيير في هيكل استعماالت األراضي 

 عند التنفيذ لعدة عوامل

يوجد بها مركز للمدينة ويضم المسجد  مركْ المدينة 3
 الجامع العمري واألسواق

نمــا تتوزع  مــدينــة ال يوجــد بهــا مركز وا 
الخـــدمـــات والمرافق العـــامـــة كبلوكـــات 

 بين المباني السكنية
تأثير الدين على  4

 التخطيط
تخطيطها متأثر بشــــكل واضــــح بالدين 
اإلســـــــــــــالمي في صـــــــــــــياغة النســـــــــــــيج 

 وتوزيع استعماالت األراضيالعمراني 

تخطيطهـــا متـــأثر بشــــــــــــــكـــل واضــــــــــــــح 
 بالنظريات التخطيطية الغربية الحديثة

ْيع المباني  5 تو
 العامة

المباني العامة تشــكل النواة التي تحيا 
ــــاني العمرانيــــة، حيــــث يكون  بهــــا المب
المســــــــــــــجـــــد الجـــــامع بـــــالمركز بجواره 

 األسواق والساحات

تقسم المدينة إلى بلوكات منها 
للمباني العامة حيث تعليمية وتجارية 
 وترفيهية بين البلوكات السكنية 

المباني ليس لها اتصـــــــــــــال عضـــــــــــــوي  المباني لها اتصال عضوي مستمر تواصل المباني 6
حيث مبان منفصــــــــــــلة ومســــــــــــتقلة عن 

 بعضها البعض
أشــــــــــــــكال المباني تعبر عن الوظائف  أشكال المباني 7

 التي تقوم بها
 تعبر بالضــرورة عنأشــكال المباني ال 

 الوظائف التي تقوم بها
مبان ســـــــكنية متالصـــــــقة مشـــــــكلة فيما  اَلستعمال السكني 8

ـــــــة  ـــــــة والممرات المنحني حولهـــــــا األزق
 والملتوية

مباني ســـــكنية متنوعة ومنفصـــــلة وهي 
عبارة عن عمارات وأبرا  ســكنية وفلل 

 سكنية
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نســـــــــــــمة  30000يبل، عدد الســـــــــــــكان  الكثافة السكانية 9
الســــــــــــــكـانيـة عـاليـة واالزدحـام  والكثـافـة

 شخص/دونم 42.8السكاني وهي 

نسمة  11000يبل، عدد السكان 
والكثافة السكانية منخفضة وهي 

 شخص/دونم 25.4
فئات المناطق  10

 السكنية
تقسم المناطق السكنية لذوي الدخل  ال يوجد تقسيم بين المناطق السكنية

 المحدود والمتوسا والمرتفع
 المساجد غير متوفرة بشكل مناسب المساجد متوفرة بشكل مناسب ووفير الدينياَلستعمال  11
توفر األسواق والمحاور التجارية والتي  اَلستعمال التجاري  12

 تخدم مدينة غزة ككل
محدودية األسواق والمركز التجاري 

 غير مفعل
ْهراء: األراضي عماَلتاست مستوى ومن نتائج اَلستبانة عمل مقارنة ل ْة ومدينة ال  بين البلدة القديمة بغ

 
 المصدر: إعداد الباحث()( مقارنة لمستوى استعماالت األراضي بين البلدة القديمة ومدينة الزهراء 1-5مخطا رقم )

 )المصدر: إعداد الباحث( األراضي،يوضح فقرات المقارنة من االستبيان لمستوى استعماالت  (6-5)جدول رقم 

 البيان الفقرة

كافة النشـــاطات اليومية وعلى بعد مناســـب من المســـكن مثل )المدرســـة، المســـتوصـــف،  مدينةيوفر تخطيا ال 1
 السوق، المسجد، مكان العمل..(

 الجوانب الدينية فمثال تتوفر مساجد بشكل كاف مدينةيراعى تخطيا ال 4

 مع الجوانب االجتماعية مدينةيتالءم تخطيا ال 5

 للجوانب التعليمية حيث المدارس االبتدائية قريبة من المساكن مدينةومراعاة المالئمة  7

 بشكل مناسب وتغطي احتياجات السكان مدينةتتوفر األسواق والمراكز التجارية بال 8
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فقرة 
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فقرة 
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مقارنة بين مستوى استعماالت األراضي

مدينة الزهراء البلدة القديمة بغزة
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 المراكز الصحية والمستوصفات الموجودة تكفي احتياجات السكان 9

 مناسبا الحتياجات السكان مدينةوالخدمات في اليعتبر التخطيا العمراني وتوزيع المرافق  12

 بشكل كبير مدينةأثرت تكنولوجيا البناء إيجابيا على طابع ال 13

 توفر الخصوصية السمعية بشكل جيد داخل الشقق والمنازل وخارجها 15

 تتمتع المباني بالتهوية واإلضاءة الجيدة الطبيعية 16

 المحور الثاني تقييم تخطيط الشوارع )محاور الحركة( 2,5
ْة 1,2,5  البلدة القديمة بمدينة غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لبلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث(مخطا شوارع ا (21-5)شكل رقم 

النسيج العمراني للمدينة هو النسيج العضوي المتضام، ومن القصبة الرئيسية للمدينة 
تتشعب منها الشوارع واألزقة الملتوية والمتعرجة والمداخل المنكسرة، والتخطيا المتضام كان يتمدد 

ضري ح( يوضح الشوارع واألزقة للبلدة القديمة، والنسيج ال21-5تلقائيا وليس عشوائيا والشكل رقم )
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األصيل كان يراعي المقياس اإلنساني واحتضانه بالوسا المحيا ويهتم كذلك ويراعي حركة المشاة 
 (.7-5وكان منها الممرات المسقوفة والمكشوفة كما في الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 
 وان(صدر: مركز إي( على اليمين سباط العلمي، وعلى اليسار ممر الغالييني بالبلدة القديمة بغزة، )الم8-5صورة رقم )

ْة تخطيط الشوارع مستوى نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 لبلدةا في الشوارع تخطيا مستوى  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال "
لمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت  T "، وقد تم استخدام اختبار بغزة القديمة
وللتحقق من ذلك تم استخدام ، دت أو قلت عن ذلكاأم ال أم ز  3الدرجة المتوسطة وهي  إلى

 النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي: 
 لدة القديمةالب مدينة في الشوارع تخطيا مستوى لالمتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (7-5جدول رقم )

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

شــــــــوارع البلدة تتمتع بســــــــهولة  1
 11 000. 20.573 46.28 1.02051 2.3140 وانسيابية في الحركة 

2 

التقــــــاطعــــــات بين الشــــــــــــــوارع 
والمفترقـــات تســــــــــــــهـــل الحركـــة 

 المطلوبةوتوصل إلى األماكن 
 بسهولة

2.8000 .97346 56 26.045 .062 4 

يعتبر نظام تخطيا الشــــــــــوارع  3
للبلدة مناســـب وموزعة بطريقة 

2.6512 .96732 53.02 24.937 .001 7 
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تحقق الكفاية للســـــــــــكان وتلبي 
 احتياجاتهم

مــــداخــــل األحيــــاء الســــــــــــــكنيــــة  4
 9 000. 25.005 51.9 93292. 2.5952 واضحة وسهلة

5 
الشوارع مناسب لحركة عرض 

المواطنين والســـيارات وســـهولة 
 التنقل داخل البلدة

2.2209 1.02212 44.42 19.697 .000 13 

هناك فصـــــــــل واضـــــــــح لحركة  6
 12 000. 16.857 45.65 1.22097 2.2824 السيارات عن حركة المشاة

7 
الشـــــــوارع الفرعية متصـــــــلة مع 
بعضها بشكل آمن مما يشجع 

 السير على األقدام
2.7176 1.19136 54.35 20.644 .032 6 

8 
تصـــــميم الشـــــوارع يوفر الراحة 
للمشـــــــــــــــاة وتكفي االحتياجات 

 اليومية
2.6279 1.02952 52.56 23.221 .001 8 

9 
تنقســـــــم الشـــــــوارع إلى شـــــــوارع 
عامة وأخرى خاصــــــــــة لبعض 

 السكان

2.7590 1.08864 55.18 22.671 .047 5 

توجد شـــــــــــــوارع بنهايات مغلقة  10
 2 539. 25.456 58.6 1.04927 2.9302 الخصوصية لسكانها لتحقيق

11 
تنتهي الشــوارع بمعلم مميز أو 
بســاحات مفتوحة بشــكل مالئم 

 وجيد
2.4419 1.18426 48.84 18.730 .000 10 

يفضل السكان عدم دخول  12
 1 017. 27.204 65.81 1.10471 3.2907 المركبات لقلب الحي السكني

أماكن خاصة الشوارع توفر  13
 14 000. 15.247 41.86 1.24265 2.0930 بذوي االحتياجات الخاصة

14 
تصميم الشوارع يحقق 
االتصال بين الشوارع 

 التجارية
2.8372 1.03878 56.74 24.883 .150 3 

  0.00 42.696 52.22929 55638. 2.6116 جميعاً  الَقرات جميع 
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( %52.229أشارت نتائج الدراسة أن مستوى تخطيا الشوارع في البلدة القديمة بغزة بل، )
للموافقة  كمستوى افتراضي %60حيث حدد ما نسبته  ضعيفة،وهو مستوى موافق بدرجة 

 أن:( يتضح 7-5بالنظر إلى الجدول رقم )المتوسطة، و 

السكان عدم دخول المركبات والتي نصت على " يفضل  (،12أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
والتي نصت  (،13(، ويتضح أن الفقرة رقم )%65.81لقلب الحي السكني " والتي نسبتها )

على " الشوارع توفر أماكن خاصة بذوي االحتياجات الخاصة " احتلت المرتبة الدنيا بنسبة 
 زة.( من حيث مستوى تخطيا الشوارع في البلدة القديمة بغ% 41.86مئوية مقدارها )

وأن المتوسا  2.6116وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن القيمة االحتمالية  42.696 تساوي  T، قيمة اختبار% 52.22الحسابي النسبي يساوي 

sig  =0.000،  لذلك يعتبر مجال " مستوى تخطيا الشوارع في البلدة القديمة بغزة " دال
درجة االستجابة لهذا المجال  أن متوسامما يدل على  ،0.05وى داللة إحصائيًا عند مست

من قبل  بشكل ضعيف موافقةهناك يعني أن وهذا  3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي قل ي
 .على هذا المجال أفراد العينة

ى أن هناك الكثير من التعدي على الشوارع واألزقة من ويعزو الباحث النتيجة السابقة إل
المباني المختلفة، عالوة على ازدياد ارتفاع المباني وبالتالي حدث خنق لألزقة وضيق عرضها، 
ووجود السيارة التي لم تكن بالماضي أثرت سلبا فالشوارع لم تكن مصممه الستيعابها وكذلك 

 استيعاب الكثافة السكانية العالية.

ْعة بطريقة تحيعتبر نُام تخطيط الشوارع للبلدة  وفي الفقرة الثالثة " قق مناسب ومو
(، ونتيجة 5)الدرجة الكلية من  2.65 المتوسا الحسابي يساوي " الكَاية للسكان وتلبي احتياجاتهم
موافقة ضعيَة من قبل أفراد  هناك ، وهذا يعني أن%53.02لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 

 العينة على هذه الَقرة.

ْقة التي تتميْ ب  ها البلدة القديمة:ومن خصائص الشوارع واأل

  تتدر  الشوارع من العام إلى الخاص إلى خاص الخصوص، كما هو واضح في تخطيا
 .(21-5)البلدة بشكل عام شكل 

  (22-5)األزقة الضيقة التي تؤدي إلى المدخل المنكسر للمنزل كما في شكل. 
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  المفترقات الداخلية التي تسهل الحركة وتوصل إلى األماكن المطلوبة مثل مفترق مسجد
 .(23-5)كاتب والية كما في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح المدخل المنكسر في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (22-5)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يوضح مفترق مسجد كاتب والية في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (23-5)شكل رقم 
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 يوضح مفترقين في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (9-5)صورة رقم 

 

 

 

 
 يوضح نماذ  لمفترقات من البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (24-5)شكل رقم 

ْة: تخطيط الشوارع مستوى نتائج اَلستبانة لومن   في البلدة القديمة بغ

التقاطعات بين الشوارع والمَترقات تسهل الحركة وتوصل إلى األماكن  في الفقرة الثانية "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا 5)الدرجة الكلية من  2.80 المتوسا الحسابي يساوي " المطلوبة بسهولة
 موافقة ضعيَة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك يعني أن، وهذا %56الحسابي النسبي 

 وقد تم أخذ منطقة عينة دراسة حول الجامع العمري لدراسة محور شارع وأزقة وهي كما يلي:

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

( 25-5شكل رقم )
يوضح محور عينة 
الدراسة في البلدة 
القديمة بغزة، 
)المصدر: إعداد 

 الباحث(
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 ( يوضح مواضع الدراسة على المحور في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث(26-5شكل رقم )

 كثير من األحيان تستخدم البوابات على الشوارع الغير نافذة لتحقيق الخصوصية واألمان 

  ومن الخصوصية واألمان في البلدة القديمة ففي فترة الحكم العثماني كان للمنزل جرسين
يدويين أحدهما كبير واآلخر صغير، فالرجل الزائر يطرق الجرس الكبير فيخر  الرجل، وأما 

 مد الكحلوت()مقابلة شخصية، أ.د. محالمرأة الزائرة فتطرق الجرس الصغير فتخر  الستقبالها المرأة. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( الشوارع الغير نافذة، واستخدام البوابات في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث(27-5شكل رقم )
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ْة تخطيط الشوارع مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

المتوسا  "توجد شوارع بنهايات مغلقة لتحقيق الخصوصية لسكانها في الفقرة العاشرة "
، %58.6(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.93 الحسابي يساوي 
 موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

  ويالحظ ياإلنسانالممرات المسقوفة )السباط( والتي تكون ارتفاعها بما يتناسب مع المقياس ،
البلدة القديمة بسبب ارتفاع أرضية الممرات، وما تبقى من السباط في انخفاض ارتفاعها في 

 (.29-5( و )28-5البلدة القديمة بغزة سباط كساب وسباط العلمي شكل )

 .الشوارع ضيقة ومتعرجة لتوفير مساحات مظللة، ولتقليل تأثير الرياح الغير مرغوب فيها 

 10، 9( رقم 30-5طع بصرية كما في شكل )الشوارع منحنية فتحقق تقسيم الشوارع إلى مقا. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( 29-5شكل رقم )
يوضح الممر المسقوف 
في سباط العلمي في 
 البلدة القديمة بغزة

)المصدر: إعداد 
 الباحث(

 

( 28-5) كل رقمش
الشوارع الضيقة، 

والممرات المسقوفة في 
سباط كساب في البلدة 

 القديمة بغزة

)المصدر: إعداد 
 الباحث(
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 ( الشوارع الملتوية والمنحنية، والساحات الصغيرة الداخلية في البلدة القديمة بغزة30-5شكل رقم )

 )المصدر: إعداد الباحث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح الشوارع الملتوية والمنحنية، والساحات الصغيرة الداخلية في البلدة القديمة بغزة (31-5)شكل رقم 

 )المصدر: إعداد الباحث(

  تتدر  الشوارع من عام إلى خاص إلى خاص الخصوص، والكثير من الشوارع الخاصة
 تتفرع إلى أزقة مغلقة النهاية وغير نافذة.
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 ( الشوارع المتعرجة، واألزقة غير نافذة في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث(32-5شكل رقم )

ْة تخطيط الشوارع مستوى اَلستبانة لومن نتائج   في البلدة القديمة بغ

 "تنقسم الشوارع إلى شوارع عامة وأخرى خاصة لبعض السكان في الفقرة التاسعة "
(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.75 المتوسا الحسابي يساوي 

 موافقة بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك ، وهذا يعني أن55.18%

ْهراء 2,2,5  مدينة ال
النسيج العمراني الحديث صمم ليراعي السيارة ومتطلباتها الخاصة لتحركها، لذلك فالشوارع 

 لمدينة الزهراء عريضة ونافذة، وتخطيطها تخطيا شبكي متعامد.

 

 

 

 

 
 توضح الشوارع الداخلية العريضة والنافذة لمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (10-5)صورة رقم 

 

 



166 
 

ومن مخطا الموقع العام لمدينة الزهراء يالحظ الشوارع المتعامدة للمدينة كما أن مستوياتها 
 ( يوضح شوارع المدينة.33-5متقاربة، وال يوجد رتب بين الشوارع، والشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح تخطيا الشوارع المتعامدة لمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (33-5)شكل رقم 

مدخل مدينة الزهراء من جهتها الغربية حيث يتم الدخول من شارع رشيد الساحلي إلى 
 األطراف الجنوبية من مدينة الزهراء.

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدخل مدينة الزهراء من شارع رشيد، )المصدر: إعداد الباحث( (11-5)صورة رقم 
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الشوارع المتعامدة تكون مفترقات وتقاطعات لشوارع عمودية ينتج عنه شكل منتظم 
 (.34-5)للمفترقات كما في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 ث(يوضح الشوارع وتقاطعات الشوارع في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباح (34-5)شكل رقم 

ْهراء تخطيط الشوارع مستوى نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

"،  مدينةلا في الشوارع تخطيا مستوى  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال "
الدرجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت  T وقد تم استخدام اختبار

وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية ، ذلك دت أو قلت عناأم ال أم ز  3المتوسطة وهي 
 والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي: 

 دينة الزهراءم في الشوارع تخطيا مستوى ليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (8-5جدول رقم )

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

ولة تتمتع بسه مدينةشوارع ال 1
 5 000. 27.457 72.26 1.25137 3.6129 وانسيابية في الحركة 

2 

ـــاطعـــات بين الشــــــــــــــوارع  التق
والمفترقات تســـــــــــــهل الحركة 
وتوصــــــــــــــــــــل إلى األمـــــــاكن 

 المطلوبة بسهولة

3.7174 1.12246 74.35 31.339 .000 3 
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3 

يعتبر نظام تخطيا الشوارع 
منــاســـــــــــــــب وموزعــة  لمــدينــةل

ـــــــة  ـــــــاي ـــــــة تحقق الكف بطريق
 للسكان وتلبي احتياجاتهم

3.6813 1.06332 73.63 32.578 .000 4 

مــداخــل األحيــاء الســــــــــــــكنيــة  4
 6 000. 26.418 72.17 1.29204 3.6087 واضحة وسهلة

5 
عرض الشـــــــــــوارع مناســـــــــــب 
لحركة المواطنين والســـيارات 

 ينةمدالتنقل داخل الوسهولة 
3.7717 1.08033 75.43 33.043 .000 1 

هناك فصـــــل واضـــــح لحركة  6
 9 001. 28.154 66.96 1.12352 3.3478 السيارات عن حركة المشاة

7 
الشــوارع الفرعية متصــلة مع 
بعضـــــــــــها بشـــــــــــكل آمن مما 
 يشجع السير على األقدام

3.5652 1.13200 71.3 29.785 .000 7 

8 
الشوارع يوفر الراحة تصميم 

للمشـــــــــاة وتكفي االحتياجات 
 اليومية

3.7473 1.03916 74.95 33.940 .000 2 

9 
تنقســــم الشــــوارع إلى شــــوارع 
عامة وأخرى خاصة لبعض 

 السكان

3.0989 1.32543 61.98 21.943 .159 11 

10 
توجد شـــــوارع بنهايات مغلقة 
لتحقيق الخصــــــــــــــوصــــــــــــــيــــــة 

 لسكانها
2.4674 1.19017 49.35 19.482 .000 14 

11 
تنتهي الشـــــــوارع بمعلم مميز 
أو بســــاحات مفتوحة بشــــكل 

 مالئم وجيد
3.1848 1.17604 63.7 25.567 .089 10 

12 
يفضل السكان عدم دخول 
المركبات لقلب الحي 

 السكني
3.3708 1.31756 67.42 23.778 .024 8 

الشوارع توفر أماكن خاصة  13
 13 011. 18.765 52.09 1.29854 2.6044 بذوي االحتياجات الخاصة
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14 
تصميم الشوارع يحقق 
االتصال بين الشوارع 

 التجارية
2.9674 1.18090 59.35 23.696 .710 12 

  000. 51.050 66.78143 61656. 3.3138 جميعاً  الَقرات جميع 

( وهو مستوى % 66.7بل، ) الزهراء مدينة في الشوارع تخطيا مستوى أشارت نتائج الدراسة أن 
 كمستوى افتراضي. %60حيث حدد ما نسبته  متوسطة،موافق بدرجة 

 أن:( يتضح 8-5بالنظر إلى الجدول رقم )

 المواطنين لحركة مناسب الشوارع عرضوالتي نصت على "  (،5أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
أن الفقرة رقم  (، ويتضح%75.43" والتي نسبتها ) البلدة داخل التنقل وسهولة والسيارات

" احتلت  السكانه الخصوصية لتحقيق مغلقة بنهايات شوارع توجدوالتي نصت على "  (،10)
 مدينة في الشوارع تخطيا مستوى ( من حيث % 49.35المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارها )

 .الزهراء

وسا وأن المت 3.31وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن القيمة االحتمالية  51.050 تساوي  T، قيمة اختبار% 66.78الحسابي النسبي يساوي 

sig  =0.000،  " ائيًا " دال إحص الزهراء مدينة في الشوارع تخطيا مستوى لذلك يعتبر مجال
درجة االستجابة لهذا المجال يختلف  أن متوسامما يدل على  ،0.05عند مستوى داللة 
 من قبل أفراد العينة موافقة هناك وهذا يعني أن 3الموافقة المتوسطة وهي  جوهريًا عن درجة
 على هذا المجال.

ْعة بطريقة ت مدينةيعتبر نُام تخطيط الشوارع لل وفي الفقرة الثالثة " حقق مناسب ومو
(، ونتيجة 5)الدرجة الكلية من  3.68 المتوسا الحسابي يساوي " الكَاية للسكان وتلبي احتياجاتهم
موافقة من قبل أفراد العينة على  هناك ، وهذا يعني أن%73.63لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 

 هذه الَقرة.

ْهراء:  ومن خصائص شوارع مدينة ال

  ال يوجد تدر  في الشوارع من العام إلى الخاص، كما هو واضح في تخطيا المدينة بشكل
 عام.

  كلها يوجد رتب أو مستويات بين شوارع المدينة فنتيجة لعدم وجود تدر  في الشوارع بالتالي ال
 على درجة واحدة.
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  في الشوارع. اإلنسانيعدم وضوح المقياس 

 .الشوارع نافذة وغير مغلقة النهاية، وبالتالي عدم توفر الخصوصية للسكان 

  الشوارع العريضة والمستقيمة وبالتالي ال توفر ظالل للمشاة وقت الظهيرة، وكذلك ال تحد من
 اح وخصوصا الخماسينية عند هبوبها.الري

 .حركة المرور المتجانس على مستوى شبكة الشوارع بالمدينة 

ْهراء 3,2,5 ْة ومدينة ال  مقارنة بين تخطيط الشوارع في البلدة القديمة بغ
 المصدر: إعداد الباحث()الزهراء، مقارنة تخطيا الشوارع بين البلدة القديمة بغزة ومدينة  (9-5)جدول رقم 

ْة وجه المقارنة الرقم ْهراء البلدة القديمة بغ  مدينة ال
نسيج متضام ذو شوارع متعرجة  تخطيط الشوارع 1

 وملتوية
نسيج شبكي هندسي متعامد ذو 

 خطوط مستقيمة 
يعتمد على المشاة ويصعب استخدام  التنقل والحركة 2

السيارة ماعدا الشوارع التي شقت 
حديثا شارع عمر المختار وشارع 

 الوحدة

 يعتمد على السيارة في الحركة والتنقل

توجد ثالث مستويات وهي الشوارع  مستويات الشوارع 3
العامة والتي يتفرع عنها الشوارع 
واألزقة الخاصة وكذلك خاص 

 الخصوص

شوارعها بمرتبة واحدة وال يوجد بها 
 تدر 

ْيع المرور  4 توزيع مختلف ومتدر  للمرور بين  تو
بالمشاة وأخرى خاصة شوارع خاصة 

 بالسيارة التي كذلك تتدر  في شوارعها

توزيع متجانس للمرور على مستوى 
 شبكة الشوارع بالمدينة

نما الشوارع الملتوي والمتعر   نمط الشوارع 5
والضيق ال يساعد على السرعة 

 الكبيرة للسيارة

النما الشبكي لشوارع مستقيمة 
وعريضة يساعد على السرعة الكبيرة 

 سيارة مما يسبب بحوادث طرق لل
يوجد شوارع خاصة بالمشاة فقا ألن  شوارع مشاة 6

عرض هذه الشوارع وشكلها الملتوي 
 ال تسمح بدخول السيارة

 ال توجد شوارع خاصة بالمشاة 

الشوارع ضيقة ومتعرجة لتوفير  عرض الشوارع 7
مساحات مظللة، ولتقليل تأثير الرياح 

 الغير مرغوب فيها

عريضة ومتسعة ال توفر شوارع 
مساحات مظللة وخصوصا وقت 

 الظهيرة صيفا
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يوجد بها شوارع وأزقة مغلقة النهاية  الشوارع المغلقة 8
وغير نافذة ولبعضها بوابات لتحقيق 

 الخصوصية

ال يوجد بها شوارع مغلقة النهاية 
 وغير نافذة

يوجد بها ممرات مسقوفة وتعرف  ممرات مسقوفة 9
 بالسباط

 بها ممرات مسقوفة ال يوجد

الشوارع منحنية وملتوية مما تحقق  المحاور البصرية 10
 تقسيم للشوارع إلى مقاطع بصرية

الشوارع مستقيمة نافذة تحقق اختراق 
 وملل بصري 

 
 يوضح مقارنة المزايا والعيوب لتخطيا الشوارع بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء (10-5)جدول رقم 

منطقة 
 الدراسة

نوع تخطيط 
 الشوارع

ْايا  العيوب الم

البلدة 
ْة  القديمة بغ

النسيج المتضام 
ذو شوارع متعرجة 

 وملتوية

االعتماد في الشوارع الداخلية  -
على المشي مما يحافظ على 

 الحي من التلوث.

يوفر الظالل للمشاة ويقلل  -
 من الرياح الغير مرغوبة.

يوجد مستويات في رتب  -
الشوارع مما يحقق 

الخصوصية والروابا 
 االجتماعية.

 توفر خصوصية للسكان. -

شوارع منحنية وملتوية مما  -
تحقق تقسيم الشوارع إلى 

 مقاطع بصرية

والدفاع  اإلسعافعدم دخول  -
المدني لقلب األحياء السكنية 

في حالة الطوارئ بسبب 
 ضيق الشوارع والتوائها.

تكون قسائم أراض غير  -
 منتظمة.

مم صشوارع ضيقة والتي لم ت -
الستخدام السيارة وبالتالي 
االزدحام الشديد وصعوبة 

 التنقل بالسيارة.

ْهراء النسيج الشبكي  مدينة ال
المتعامد ذو 
 شوارع مستقيمة

يوزع المرور بشكل متجانس  -
 على مستوى المدينة.

 توفر المواصالت بسهولة. -

تسهل استخدام السيارة مع  -
 حركة األفراد.

يقسم قطع األراضي والقسائم  -
 إلى قطع مربعة أو مستطيلة.

ال يوجد مستويات للشوارع  -
مما يزيد من مستوى الخطورة 

 على الصغار.

 ال توفر خصوصية للسكان. -

شوارع نافذة وعريضة ال  -
 تحقق ميزة بصرية.
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في حالة الطوارئ وصول  -
والدفاع المدني  اإلسعاف

 بسهولة ألي مكان بالمدينة.

ال توفر ظالل للمارة  -
وخصوصا في فصل 

 صيف.ال

التلوث البيئي بسبب االعتماد  -
على السيارة داخل األحياء 

 السكنية.
 

ْة ومدينة  مستوى ومن نتائج اَلستبانة عمل مقارنة ل تخطيط الشوارع بين البلدة القديمة بغ
ْهراء:  ال

 
 مقارنة لمستوى تخطيا الشوارع بين البلدة القديمة ومدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (2-5)مخطا رقم 

يوضح فقرات المقارنة من االستبيان لمستوى تخطيا الشوارع بين البلدة القديمة ومدينة  (11-5)جدول رقم 
 الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث(

 البيان الَقرة

 تتمتع بسهولة وانسيابية في الحركة  مدينةشوارع ال 1

 التقاطعات بين الشوارع والمفترقات تسهل الحركة وتوصل إلى األماكن المطلوبة بسهولة 2

 مناسب وموزعة بطريقة تحقق الكفاية للسكان وتلبي احتياجاتهم لمدينةيعتبر نظام تخطيا الشوارع ل 3

 مداخل األحياء السكنية واضحة وسهلة 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(1)فقرة  (2)فقرة  (3)فقرة  (5)فقرة  (6)فقرة  (8)فقرة  (11)فقرة  (13)فقرة  (14)فقرة 

مقارنة بين مستوى تخطيط الشوارع

مدينة الزهراء البلدة القديمة بغزة
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 مدينةالشوارع مناسب لحركة المواطنين والسيارات وسهولة التنقل داخل العرض  5

 هناك فصل واضح لحركة السيارات عن حركة المشاة 6

 الشوارع الفرعية متصلة مع بعضها بشكل آمن مما يشجع السير على األقدام 7

 تصميم الشوارع يوفر الراحة للمشاة وتكفي االحتياجات اليومية 8

 الشوارع إلى شوارع عامة وأخرى خاصة لبعض السكانتنقسم  9

 توجد شوارع بنهايات مغلقة لتحقيق الخصوصية لسكانها 10

 تنتهي الشوارع بمعلم مميز أو بساحات مفتوحة بشكل مالئم وجيد 11

 يفضل السكان عدم دخول المركبات لقلب الحي السكني 12

 الخاصةالشوارع توفر أماكن خاصة بذوي االحتياجات  13

 تصميم الشوارع يحقق االتصال بين الشوارع التجارية 14

 

 المحور الثالث تقييم تصميم الَراغات الخارجية 3,5
ْة 1,3,5  البلدة القديمة بمدينة غ

النسيج العمراني األصيل يمتاز بنسيج عضوي متالحم متجانس، وانتقال الفراغ تدريجيا 
والتشكيل العام للنسيج العمراني يتميز بالبساطة من العام إلى الخاص إلى خاص الخصوص، 

ويعكس وظائف المكونات المختلفة للمباني وكذلك ما يسود من عادات اجتماعية، والتشكيل 
الفراغي للبلدة القديمة يتميز بكتل متجانسة نسبيا وبارتفاعات متقاربة في بعض المناطق من البلدة 

ب والية، فرغم التغيير الواضح في المظهر العام مثل محيا الجامع العمري ومنطقة مسجد كات
للبلدة ووجود المباني المرتفعة واختالف مواد البناء إال أن الطابع التخطيطي وما يتخلله من ممرات 

 وفراغات وتكوين النسيج العمراني يدل على التخطيا األصيل.
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 المصدر: إعداد الباحث()بغزة، ارتفاعات المباني حول مسجد كاتب والية في البلدة القديمة  (12-5)صورة رقم 

 
 
 
 
 

 المصدر: إعداد الباحث()بغزة، ارتفاعات المباني حول جامع العمري الكبير في البلدة القديمة  (13-5)صورة رقم 

 

 
 
 
 

 ارتفاعات المباني في أماكن مختلفة من البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (14-5)صورة رقم 

 
 
 
 
 
 

 ارتفاعات المباني في أماكن مختلفة من البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (15-5)صورة رقم 
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  هر العام المظاالنتقال التدريجي للفراغ من العام إلى الخاص إلى األكثر خصوصية، ويتسم
 للنسيج العمراني بالبساطة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطا يوضح االنتقال التدريجي للفراغات الخارجية بمنطقة عينة دراسة، )المصدر: إعداد الباحث( (35-5)شكل رقم 

ْة تصميم الَراغات الخارجية مستوى نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 يف تصميم الفراغات الخارجية مستوى  خالل فقرات المجال "تم اختبار هذه الفرضية من 
لمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد  T "، وقد تم استخدام اختبار بغزة القديمة البلدة

وللتحقق من ذلك تم ، دت أو قلت عن ذلكاأم ال أم ز  3الدرجة المتوسطة وهي  إلىوصلت 
 المئوية يتضح ذلك في الجدول التالي: استخدام النسب المئوية والرتب والنسب 

 البلدة القديمة في تصميم الفراغات الخارجية مستوى ليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (12-5جدول رقم )

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

1 
يوجد تكامل في الشكل بين 
الفراغات الخارجية وكتل 

 المباني
2.2674 .95084 45.35 21.627 .000 8 
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2 
الساحات الخارجية 

الموجودة بالبلدة تتناسب مع 
 احتيا  السكان

2.3256 1.05654 46.51 19.974 .000 5 

3 
يوجد بالبلدة أماكن خارجية 
 12 000. 16.857 40.23 1.07915 2.0116 خاصة بالجلوس للكبار

4 
توفر الخصوصية البصرية 
بشكل جيد بين كتل المباني 

 والفراغات الخارجية
2.2209 .96285 44.42 20.909 .000 10 

5 
البنية التحتية مستواها 

مناسب ويغطي احتياجات 
 البلدة القديمة بغزة

2.2941 1.08916 45.88 18.996 .000 6 

6 
مواقف السيارات موزعة 

 11 000. 17.389 42.09 1.09576 2.1047 كافبشكل 

7 
المسافة الخارجية بين 

المسكن ونقطة ركوب سيارة 
 األجرة قريبة ومناسبة

3.3140 4.35556 66.28 6.949 .506 1 

8 

توفر المواصالت بسهولة 
في معظم األوقات 

وخصوصا االنتقال لخار  
 البلدة

3.0349 1.07864 60.7 25.662 .765 2 

9 
ميل مالئم لالنتقال توفر 

من مسار المشاة إلى مسار 
 السيارات

2.5233 .99086 50.47 23.148 .000 3 

10 
توفر أماكن ترفيهية خاصة 

 10 000. 18.102 45.18 1.12496 2.2588 باألطفال

11 
توفر المساحات الخضراء 
والحدائق بشكل كاف 

 ومناسب
2.2791 1.24287 45.58 16.632 .000 7 
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12 
مشجرة بشكل شوارع 

مناسب مما يحقق الظل 
 على مدار اليوم

2.3256 1.39277 46.51 15.152 .000 5 

  000. 29.317 48.26667 74768. 2.4137 جميعاً  الَقرات جميع 

 48.26ل، )ب بغزة القديمة البلدة في الخارجية الفراغات تصميم مستوى أشارت نتائج الدراسة أن 
 كمستوى افتراضي. %60حيث حدد ما نسبته  ضعيف،( وهو مستوى موافق بدرجة %

 أن:( يتضح 12-5بالنظر إلى الجدول رقم )

 ونقطة المسكن بين الخارجية المسافةوالتي نصت على "  (،7أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
 (،3(، ويتضح أن الفقرة رقم )%66.28" والتي نسبتها ) ومناسبة قريبة األجرة سيارة ركوب

بة الدنيا " احتلت المرت للكبار بالجلوس خاصة خارجية أماكن بالبلدة يوجدوالتي نصت على " 
 البلدة في الخارجية الفراغات تصميم مستوى ( من حيث % 40.23بنسبة مئوية مقدارها )

 .بغزة القديمة

وأن المتوسا  2.413وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن القيمة االحتمالية  29.317 تساوي  T، قيمة اختبار% 48.266حسابي النسبي يساوي ال

sig  =0.000،  " بغزة ديمةالق البلدة في الخارجية الفراغات تصميم مستوى لذلك يعتبر مجال 
درجة االستجابة لهذا  أن متوسامما يدل على  ،0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

أن موافقة بدرجة وهذا يعني  3يًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي المجال يختلف جوهر 
 على هذا المجال.من قبل أفراد العينة  ضعيف

 وعند تَصيل الَراغات الخارجية يتضح أن:

 يوضح نطاق خدمة مواقف السيارات  (36-5)غير كاف حيث في الشكل رقم  تمواقف السيارا
عالوة على االكتظا  السكاني وكثرة استخدام السيارة، حيث يصل نطاق موقف السيارات من 

 متر باعتبار حالة المواقف التي تبقى فيها السيارات لوقت قصير 240إلى  150

ْة: تصميم الَراغات الخارجية مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

 " ْعة بشكل كاف في الفقرة السادسة  2.10 المتوسا الحسابي يساوي " مواقف السيارات مو
 ، وهذا يعني أن%42.09(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من 

 موافقة بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك
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 مخطا يوضح مواقف السيارات في البلدة القديمة بغزة، )المصدر: إعداد الباحث( (36-5)شكل رقم 

  تفتقر البلدة القديمة إلى متنزهات ومساحات خضراء والتي تكون للترفيه للسكان، حيث يوجد
متر،  1500مساحات ضئيلة كما هي موضحة بالشكل حيث مدى خدمة المتنزه يصل إلى 

ة ال تكفي سكان البلدة، ويوجد أماكن خضراء وأشجار خاصة إال أن المساحة الموجودة صغير 
 .(15-5)داخلية ببعض السكان كما في الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 16-5صورة رقم )
مساحات خضراء خاصة 
 في البلدة القديمة بغزة

 )المصدر: مركز إيوان(
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 .مخطا يوضح المساحات الخضراء العامة في البلدة القديمة بغزة (37-5)شكل رقم 

 )المصدر: إعداد الباحث( 

ْة: تصميم الَراغات الخارجية مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في البلدة القديمة بغ

سا المتو " توفر المساحات الخضراء والحدائق بشكل كاف ومناسب في الفقرة الحادية عشر "
، %45.58(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.27 الحسابي يساوي 
 موافقة بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن

 

ْهراء 2,3,5  مدينة ال
تتميز مدينة الزهراء بالتنوع في المباني بين األبرا  والعمارات السكنية العالية والفلل 

 .(38-5)فضة االرتفاع، وعند رسم خا السماء للمدينة يظهر كما في الشكل السكنية المنخ
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 يوضح خا السماء لمدينة الزهراء (38-5)شكل رقم 

 )المصدر: إعداد الباحث(

النسيج العمراني الحديث لمدينة الزهراء والذي يتكون من النظام الشبكي المتعامد ووجود الشوارع 
حيث االنتقال من الحيز الفراغي للشوارع المتسعة إلى الحديقة الداخلية الخاصة العريضة النافذة، 

بين العمارات السكنية، فهناك انتقال تدريجي من الفراغ العام إلى الفراغ الخاص، والتشكيل العام 
 للنسيج العمراني عبارة عن مبان ذات وحدات منفصلة وال يوجد لها اتصال عضوي.

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح المباني والحيز الفراغي في مدينة الزهراء (39-5)م شكل رق

 )المصدر: إعداد الباحث(
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والتشكيل الفراغي للمدينة في المنطقة الشرقية من المدينة يتميز بكتل متشابهة وبارتفاعات   
إيجاد  ، وبالتالي بحاجة إلىمتماثلة، بسبب مباني سكنية بنيت من قبل جمعيات إسكان تعاوني

واء بتغيير مواد التشطيب الخارجية وتمييزها بين المباني أو باأللوان لتمييز المباني عن حل لها س
 . بعضها البعض وا عطاء نوع من الترغيب

 

 

 

 

 

 

 
 ()المصدر: إعداد الباحث،توضح ارتفاعات المباني المتساوية في المنطقة الشرقية من مدينة الزهراء (17-5)صورة رقم 

وأما المنطقة الغربية من مدينة الزهراء حيث اختالف وتنوع المباني وبالتالي فأشكال 
المباني ال تعبر بالضرورة عن الوظائف التي تقوم بها، وال يعكس العادات االجتماعية السائدة، 

فرغم تقارب االرتفاعات إال أنه يظهر اختالف األشكال والتشطيبات  (17-5)وفي الصورة رقم 
 للمباني.ية الخارج

 

 

 

 

 
 

 )المصدر: إعداد الباحث(، توضح اختالف وتنوع المباني في المنطقة الغربية من مدينة الزهراء (18-5)صورة رقم 
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 المصدر: إعداد الباحث()الزهراء، توضح اختالف ارتفاعات المباني في المنطقة الوسطية من مدينة  (19-5)صورة رقم 

ْهراء تصميم الَراغات الخارجية مستوى ل نتائج اَلستبانة  في مدينة ال

 مدينة يف تصميم الفراغات الخارجية مستوى  تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال "
 إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت  T "، وقد تم استخدام اختبار الزهراء

وللتحقق من ذلك تم استخدام النسب ، أم ال أم ا زدت أو قلت عن ذلك 3الدرجة المتوسطة وهي 
  التالية:المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجداول 

 في ارجيةالخ الفراغات تصميم مستوى ليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (13-5جدول رقم )
 الزهراء مدينة

 الَقرة م
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
 اَلحتمالية

Sig 

 الرتبة

1 
يوجد تكامل في الشكل بين 
الفراغات الخارجية وكتل 

 المباني
2.9348 1.17487 58.7 23.551 .461 9 

2 
الساحات الخارجية 

 تتناسب مدينةالموجودة بال
 مع احتيا  السكان

3.3736 1.07133 67.47 29.594 .003 5 

3 
أماكن  لمدينةيوجد با

خارجية خاصة بالجلوس 
 للكبار

2.7222 1.23641 54.44 20.504 .025 12 
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4 
توفر الخصوصية البصرية 
بشكل جيد بين كتل 

 المباني والفراغات الخارجية
2.9560 1.06366 59.12 26.063 .611 8 

5 
البنية التحتية مستواها 

مناسب ويغطي احتياجات 
 مدينة الزهراء

3.4396 1.04572 68.79 30.921 .000 3 

6 
مواقف السيارات موزعة 

 11 060. 21.508 55.82 1.21579 2.7912 بشكل كاف

7 
المسافة الخارجية بين 
المسكن ونقطة ركوب 
 سيارة األجرة قريبة ومناسبة

3.5172 1.02142 70.34 31.662 .000 1 

8 

توفر المواصالت بسهولة 
في معظم األوقات 

وخصوصا االنتقال لخار  
 المدينة

3.4505 1.05687 69.01 30.694 .000 2 

9 
توفر ميل مالئم لالنتقال 
من مسار المشاة إلى 

 مسار السيارات
3.0549 1.13884 61.1 25.171 .632 7 

10 
توفر أماكن ترفيهية خاصة 

 4 002. 27.108 68.44 1.18015 3.4222 باألطفال

11 
توفر المساحات الخضراء 
والحدائق بشكل كاف 

 ومناسب
3.2527 1.20732 65.05 25.306 .037 6 

12 
شوارع مشجرة بشكل 
مناسب مما يحقق الظل 

 على مدار اليوم
2.9341 1.22748 58.68 22.414 .860 10 

  059. 41.996 63.08 70745. 3.1475 جميعاً  الَقرات جميع 
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( % 63.08بل، ) الزهراء مدينة في الخارجية الفراغات تصميم مستوى أشارت نتائج الدراسة أن 
 كمستوى افتراضي. %60حيث حدد ما نسبته  متوسطة،وهو مستوى موافق بدرجة 

 أن:( يتضح 13-5بالنظر إلى الجدول رقم )

 ونقطة المسكن بين الخارجية المسافةوالتي نصت على "  (،7أعلى الفقرات هي الفقرة رقم ) -
 (،3(، ويتضح أن الفقرة رقم )%70.34" والتي نسبتها ) ومناسبة قريبة األجرة سيارة ركوب

بة " احتلت المرت للكبار بالجلوس خاصة خارجية أماكن مدينةبال يوجدوالتي نصت على " 
 نةمدي في الخارجية اتالفراغ تصميم مستوى ( من حيث %54.44الدنيا بنسبة مئوية مقدارها )

 .الزهراء

وأن المتوسا  3.14وبشكل عام يتضح أن المتوسا الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  -
وأن القيمة االحتمالية  41.996 تساوي  T، قيمة اختبار% 63.08الحسابي النسبي يساوي 

sig  =.059،  " دال  اءالزهر  مدينة في الخارجية الفراغات تصميم مستوى لذلك يعتبر مجال "
مما يدل على أن متوسا درجة االستجابة لهذا المجال  ،0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 

موافقة بدرجة  هناك وهذا يعني أن 3يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 على هذا المجال. متوسطة من قبل أفراد العينة

 وعند تفصيل الفراغات الخارجية يتضح أن:

  نما يكون الوقوف عشوائي حول المباني  تجد مواقف سياراال تو معتمدة وواضحة المعالم، وا 
( توضح أماكن 21-5) &( 20-5السكنية أو على أرصفة المشاة، حيث في الصورة رقم )

 وقوف السيارات حول المباني السكنية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 توضح مواقف السيارات العشوائي في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (20-5)صورة رقم 
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 ( توضح مواقف السيارات على رصيف المشاة في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث(21-5صورة رقم )

ْهراء تصميم الَراغات الخارجية مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

ْعة بشكل كاف السادسة "في الفقرة   2.79 المتوسا الحسابي يساوي " مواقف السيارات مو
 هناك ، وهذا يعني أن%55.82(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من 

 موافقة بشكل ضعيف من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة.

  ي داخلية خاصة بين العمارات السكنية والتمدينة الزهراء يود بها متنزه عام، وكذلك متنزهات
تكون للترفيه للسكان، ويوجد مساحات خضراء ومتنزهات خاصة بالسكان، ومدى خدمة المتنزه 

متر وبالتالي  1500متر، حيث طول وعرض مدينة الزهراء القائمة أقل من  1500يصل إلى 
 تقع كلها تحت نطاق خدمة المنتزه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مخطا يوضح المساحات الخضراء في مدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (40-5)شكل رقم 
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 توضح المنتزه الرئيسي بمدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (22-5)صورة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الزهراء( المدخل للمساحة الخضراء بين مجمع مبان سكنية بمدينة 23-5صورة رقم )

 المصدر: إعداد الباحث() 

ْهراء: تصميم الَراغات الخارجية مستوى ومن نتائج اَلستبانة ل  في مدينة ال

سا المتو " توفر المساحات الخضراء والحدائق بشكل كاف ومناسب في الفقرة الحادية عشر "
، %65.05(، ونتيجة لذلك فالمتوسا الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  3.25 الحسابي يساوي 
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الَقرة. هناك وهذا يعني أن
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ْهراء 3,3,5 ْة ومدينة ال  مقارنة بين تصميم الَراغات الخارجية في البلدة القديمة بغ

الذي يوضح مقارنة الفراغات الخارجية بين البلدة القديمة بغزة  (14-5)وفي الجدول التالي رقم 
 ومدينة الزهراء:

 (المصدر: إعداد الباحث)الزهراء، مقارنة الفراغات الخارجية بين البلدة القديمة بغزة ومدينة  (14-5)جدول رقم 

ْة وجه المقارنة الرقم ْهراء البلدة القديمة بغ  مدينة ال
التشكيل الفراغي يتميز بكتل متجانسة  التشكيل الَراغي 1

 نسبيا وبارتفاعات متقاربة
تشابهة مالتشكيل الفراغي يتميز بكتل 

وارتفاعات متماثلة، وفي أماكن أخرى 
 مختلفة تماما.

اَلنتقال التدريجي  2
 للَراغ

االنتقال التدريجي للفراغ من العام إلى 
 الخاص إلى األكثر خصوصية

االنتقال من الحيز الفراغي للشوارع 
المتسعة إلى الحديقة الداخلية 
 الخاصة بين العمارات السكنية

الخصوصية من العام إلى تدر   الخصوصية 3
الخاص إلى خاص الخصوص يؤدي 

 إلى تقوية الروابا االجتماعية

تدر  الخصوصي من عام إلى شبه 
خاص في جزء من المدينة يؤدي إلى 
تقوية العالقة االجتماعية بشكل نسبي 

 في جزء من المدينة
التشكيل العام للنسيج العمراني يمتاز  النسيج العمراني 4

 التصال العضوي بالبساطة وبا
التشكيل العام للنسيج العمراني عبارة 
عن مبان ذات وحدات منفصلة وال 

 يوجد لها اتصال عضوي 
التهوية واإلضاءة غير كافية نتيجة  التهوية واإلضاءة 5

إلغاء الفناء الداخلي في المباني 
 الحديثة وازدياد ارتفاعها

التهوية واإلضاءة جيدة وخصوصا 
 االرتداداتوجود نظام 

ْهات  6 المنت
والمساحات 
 الخضراء

تفتقر إلى المساحات الخضراء 
 والمنتزهات.

يتوفر بها منتزه مركزي باإلضافة إلى 
 مساحات خضراء بين البلوك السكني.

مواقف غير كافية لتلبي حاجات  مواقف السيارات 7
 تكدس السكان.

مواقف عشوائية بحاجة إلى تخطيا 
 جيد.
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ْة  مستوى اَلستبانة عمل مقارنة لومن نتائج  تصميم الَراغات الخارجية بين البلدة القديمة بغ
ْهراء:  ومدينة ال

 
 مقارنة لمستوى تصميم الفراغات الخارجية، )المصدر: إعداد الباحث( (3-5)مخطا رقم 

 فقرات المقارنة هي:
يوضح فقرات المقارنة من االستبيان لمستوى تصميم الفراغات الخارجية بين البلدة القديمة  (15-5)جدول رقم 

 ومدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث(

 البيان الَقرة

 يوجد تكامل في الشكل بين الفراغات الخارجية وكتل المباني 1

 تتناسب مع احتيا  السكان مدينةالساحات الخارجية الموجودة بال 2

 توفر الخصوصية البصرية بشكل جيد بين كتل المباني والفراغات الخارجية 4

 مدينة الزهراءالبنية التحتية مستواها مناسب ويغطي احتياجات  5
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ْهراء بشكل عام 4,5 ْة ومدينة ال  المقارنة بين البلدة القديمة بغ
 يوضح مقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء بشكل عام (16-5)الجدول التالي رقم 

 يوضح مقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (16-5)جدول رقم 

ْة وجه المقارنة الرقم ْهراء البلدة القديمة بغ  مدينة ال
الجانب التاريخي  1

 للمدينة
 عام 17مدينة حديثة ويبل، عمرها  عام 5000يتجاوز مدينة قديمة عمرها 

 مدينة سهلية مستطيلة الشكل ممتدة  مدينة شبه دائرية تقع على تلة مرتفعة الموقع العام 2
يَية 3 وتعمل كمركز حضري لمدينة غزة  الُو

الجديدة، وهي مركز المدينة ذات طابع 
داري والذي يؤثر على الموروث  تجاري وا 

 سلبا

 لمدينة غزة الجديدةتابعة 

التشكيل العام للنسيج العمراني يمتاز  النسيج العمراني 4
 بالبساطة وباالتصال العضوي 

التشكيل العام للنسيج العمراني عبارة عن 
مبان ذات وحدات منفصلة وال يوجد لها 

 اتصال عضوي 
توسع النسيج  5

 العمراني
كان التخطيا المتضام يتوسع تلقائيا 

األسرة التي تكبر وتمتد حسب حاجة 
 ألبنائها وليس عشوائيا

التخطيا الشبكي قابل للتوسع مستقبال 
وفق رؤية تخطيطية مدروسة تم إعدادها 

 سابقا
التخطيا المتضام الشعور باإلحساس  اإلحساس والشعور 6

 بالقرب منه واالستمرارية
التخطيا الحديث ال يوجد الشعور 

 باإلحساس بالقرب منه
تحترم المقياس اإلنساني ويراعى في  اإلنساني المقياس 7

 التخطيا
 اإلنسانيال يراعى المقياس 

التهوية واإلضاءة غير كافية نتيجة إلغاء  التهوية واإلضاءة 8
الفناء الداخلي في المباني الحديثة وازدياد 

 ارتفاعها

التهوية واإلضاءة جيدة وخصوصا وجود 
 نظام االرتدادات

تحد من التلوث في األحياء السكنية  الحد من التلوث 9
الداخلية نتيجة عدم دخول السيارة لعمق 

 الحي السكني

ال تحد من التلوث فالسيارة تدخل إلى كل 
 مكان

عدم دخول السيارة لكل مكان ووجود  الخصوصية 10
مسارات خاصة بالمشاة توفرت 

الخصوصية وكذلك زادت من الروابا 
 االجتماعية

مكان وعدم وجود دخول السيارة لكل 
مسارات خاصة بالمشاة قللت من 
الخصوصية وكذلك من الروابا 

 االجتماعية
اَلحتياجات  11

 المستقبلية
ال تلبي االحتياجات المستقبلية نتيجة 

 االكتظا  السكاني
 تلبي االحتياجات المستقبلية
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كانت غزة التاريخية تحقق االستدامة  تحقيق اَلستدامة 12
 مع التغيير الذي حدثبشكل كبير ولكن 

لها لم تعد بنسقها القديم لتحقيق 
 االستدامة 

تحقق االستدامة ولكن بشكل محدود 
حيث أنها ال تراعي العالقات 

االجتماعية، وال تحد من التلوث، وال 
يوجد ممرات وشوارع خاصة بالمشاة، 

 وعدم توفر أماكن العمل وغيرها.
التخطيا التقليدي مما سبق يتضح أن  العادات والتقاليد 13

 يراعي العادات والتقاليد لسكان المدينة
مما سبق يتضح أن التخطيا الحديث ال 
 يراعي العادات والتقاليد لسكان المدينة

 يات الدراسة:مستوومن نتائج اَلستبانة ل

لمعرفة ما إذا  T وقد تم استخدام اختبار الثالثة،تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال 
أم ال أم ا زدت أو قلت  3الدرجة المتوسطة وهي  إلىكانت متوسا درجة الموافقة قد وصلت 

 ا يلي:موللتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ، عن ذلك
 مجاالت الدراسةليوضح المتوسا واالنحراف والنسبة المئوية والرتب  (17-5)جدول رقم 

المدينة الَقرة م
 / البلدة

المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 اَلختبار

القيمة 
اَلحتمالي

 ة
Sig 

الرتب
 ة

مستوى  1
استعماال

 ت
 األراضي

مدينة 
 الزهراء

3.0264 .54503 60.8794
7 

56.106 .181 1 

البلدة 
 القديمة

2.6589 .52464 56.93 46.115 .026 2 

مستوى  2
تخطيا 
 الشوارع

مدينة 
 الزهراء

3.3138 .61656 66.7814
3 

51.050 .000 1 

البلدة 
 القديمة

2.6116 .55638 52.2292
9 

42.696 .000 2 

مستوى  3
تصميم 
الفراغات 
 الخارجية

مدينة 
 الزهراء

3.1475 .70745 63.08 41.996 .059 1 

البلدة 
 القديمة

2.4137 .74768 48.2666
7 

29.317 .000 2 

جميع 
المجاالت على 

 المدينتين

مدينة 
 الزهراء

3.16256
7 

0.62301
3 

63.5803 49.7173
3 

0.12 1 

البلدة 
 القديمة

2.5614 0.60956
7 

52.4753
2 

39.376 0.026 

 
2 
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وهو مستوى ( %52.4للبلدة القديمة بغزة بلغت ) التخطيطية المعاييرأشارت نتائج الدراسة أن 
( وهو مستوى موافق %63.5) تبلغالزهراء  لمدينة التخطيطية المعاييرضعيفة، و موافق بدرجة 

 متوسطة.بدرجة 

ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن المعايير التخطيطية للبلدة القديمة بلغت هذه النسبة بسبب 
دة لالتغيير التخطيطي الذي حدث لها كما تم ذكره سابقا باإلضافة لوجود عنصر جديد على الب
وهي السيارة التي لم تخطا الستيعابها، والتي أدت إلحداث مشاكل مرورية ولحركة السكان، 
وعالوة على أن متطلبات الواقع هي التي تحدد استخدام النسيج العمراني، فواقع مدينة غزة 

 مضغوط وبحاجة إلى كثافات عالية يتناسب معها.

ْهراء:جاَلت الدرامومن نتائج اَلستبانة عمل مقارنة ل ْة ومدينة ال  سة بين البلدة القديمة بغ

 
 مقارنة لمجاالت الدراسة بين البلدة القديمة ومدينة الزهراء، )المصدر: إعداد الباحث( (4-5)مخطا رقم 
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 الخًلصة 5,5
تناول هذا الفصل الجزء التطبيقي من الرسالة، حيث شمل الدراسة الميدانية والعملية 

استقصاء آراء السكان من خالل تحليل االستبيان، وقد تم دراسة واقع تخطيا البلدة باإلضافة إلى 
 القديمة بمدينة غزة وكذلك مدينة الزهراء من خالل المحاور التالية:

: حيث تم فيه دراسة وتحليل االستعماالت المختلفة المحور األول تقييم استعماَلت األراضي -
كل استعمال مع االستئناس برأي السكان الذي جاء في لألراضي ومعرفة المسافات الكافية ل

 الغالب مطابقا للدراسة، وتم عمل مقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء.
: وتم من خالله دراسة مستويات المحور الثاني تقييم تخطيط الشوارع )محاور الحركة( -

ي الغالب االستئناس برأي السكان الذي جاء فالشوارع والنسيج الشبكي للشوارع والمفترقات، مع 
مطابقا للدراسة، وتم عمل مقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء، وكذلك معرفة 

 اإليجابيات والسلبيات لكل تخطيا.
اغم والذي تناول دراسة النسيج العمراني والتن المحور الثالث تقييم تصميم الَراغات الخارجية: -

والمصمت، ومواقف السيارات والمساحات الخضراء والمفتوحة وكذلك ارتفاعات بين المفتوح 
المباني، مع االستئناس برأي السكان الذي جاء في الغالب مطابقا للدراسة، وتم عمل مقارنة 

 بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء.

عام، وتم  راء بشكلوفي ختام الفصل تم عمل مقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزه
 عمل مقارنة بينهما في نتائج االستبانة للمحاور الثالث وكذلك المجمل النهائي لهما.
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 النتائج والتوصيات: السادسالَصل 
 

 النتائج 1,6

 التوصيات 2,6

 مجاَلت البحث المستقبلي 3,6
 

 

 

 

الَصل السادس
.النتائج والتوصيات

الَصل الخامس
ْهراء ْة ومدينة ال حالة دراسية مقارنة بين البلدة القديمة بمدينة غ

الَصل الرابع
ْهراء ْة ومدينة ال الدراسة التاريخية والتخطيطية لمدينة غ

الَصل الثالث
تخطيط المدينة المعاصرة

الَصل الثاني
تخطيط المدينة التقليدية

الَصل األول
اإلطار النظري والعام للدراسة

المقدمة
المقدمة وأساسيات البحث
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 تمهيد
ملي هذا البحث من اإلطار العخالصة ما تم دراسته في هذا الفصل، فالنتائج التي خلص إليها 

عالوة على النظري شملت في هذا الفصل، وبعد تناول منطقة الدراسة وفق المنهجية التي 
وضعها الباحث إلجراء الدراسة بالشكل المطلوب، حيث تمت عملية تحليل ودراسة الواقع الحالي 

والمتابعة والتصوير للبلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء، واالعتماد على العمل الميداني 
 الفوتوغرافي ونتائج االستبانة وتحليلها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

 

 النتائج 1,6
ْة  أوَل: البلدة القديمة بمدينة غ

تم التعرف على التطور التخطيطي لمدينة غزة، حيث كانت غزة هي المدينة التلية ولها سور  -
هذه المرحلة األولى، ثم بدأت المرحلة الثانية حيث خرجت المدينة من بثماني بوابات وكانت 

عقال أسوارها لتمتد شرقا وجنوبا وشماال منذ الفترة األيوبية ليصل كمال اتساعها مع نهاية 
 المرحلة المملوكية، وقد اختفت األسوار.

تالي دة، وبالوفي العصر المملوكي المساجد من العالمات البارزة في تخطيا األحياء الجدي -
ازدهار العمران والبنيان من إنشاء مساجد وحمامات والبيمارستنات وخانات ومدارس وغير 

 ذلك.

يتضح من مخطا جات أن االمتداد العمراني في العصر العثماني هو نفس الذي كان في  -
 مالفترة المملوكية دون أي توسع عمراني، والتخطيا العمراني لم يطرأ عليه أي تغيير حتى عا

م عندما تم شق شارع عمر المختار الذي يشطر المدينة من غربها وحتى أقصى 1907
 شرقها.

توسعت مدينة غزة في فترة االحتالل البريطاني واإلدارة المصرية واالحتالل اإلسرائيلي بنما  -
مختلف عن النما التقليدي للمدينة، وخاصة اتجاه الغرب )البحر( حيث الكثبان الرملية، 

هذا النما بتخطيا شبكي متعامد، وشوارع مستقيمة وعريضة، ونظام ارتدادات بين ويمتاز 
األبنية، وسميت هذه المنطقة بغزة الجديدة، وقد دمرت العديد من المباني األثرية في هذه 

 الفترات.
تعرضت البلدة للكثير من الهدم نتيجة الزالزل والحروب المدمرة خصوصا الحرب العالمية  -

 األولى.
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يج العمراني واستعماالت األراضي للبلدة حدث فيها تغيير خالل مائة العام األخيرة عندما النس -
تم شق شوارع جديدة مثل شارع عمر المختار وشارع الوحدة وشارع فهمي بيك، وهدم عشرات 

 المباني والمرافق العامة، فاختل جزء كبير من التخطيا المتضام للبلدة.

ن تغيير إال أن البلدة بقيت تحتفظ بأجزاء من نسيجها العمراني على الرغم مما حدث للبلدة م  -
وكذلك استعماالت األراضي فيها، حيث تتركز فيها الخدمات في نفس األماكن في مركز 
المدينة التلية، والكتلة السكانية في وسطها األماكن الدينية، وعلى أطرافها المقابر مثل مقبرة 

 الشيخ شعبان ومقبرة األوزاعي.
كز مدينة غزة التاريخية )البلدة القديمة( االستعمال الديني واضح فيها وذلك بوجود المسجد مر  -

الجامع العمري الكبير الذي كان ال يمثل فقا محور العبادة بل يعتبر مركزا سياسيا وحضاريا 
داريا، ثم بجواره االستعمال التجاري الذي يتمثل بالسوق كسوق القيسارية وسوق  وثقافيا وا 

اوية وغيرهما، وبجواره أيضا الساحة المركزية إال أنها اآلن امتألت بالمباني، وكذلك وجود الز 
المباني العامة كخان الزيت وحمام السمرة والبوسطة، ثم تأتي المنطقة السكنية والتي تحيا 
 لبها، ويكون اتصالها عن طريق الشوارع واألزقة المنحنية والملتوية، لذلك فالمباني العامة تشك

النواة العمرانية والتي يحيا بها مباني سكنية موزعة على خطا )حارات( تتخللها المساجد 
 والحمامات وبعض الحرف وأسواق.

البلدة تعمل كمركز حضري لمركز مدينة غزة الجديدة حيث لها طابع إداري وتجاري، وهذا  -
 الطابع يشوش على الموروث.

لمسلحة والتي غيرت وطمست من معالم البلدة دخول مواد البناء الجديدة مثل الخرسانة ا -
القديمة، وازداد ارتفاع المباني التي أثرت سلبا على األزقة والممرات بحيث التهوية واإلضاءة 

 أصبحت سيئة عالوة على إلغاء الفناء الداخلي للمباني.
سكانية لمتطلبات الواقع تحدد استخدام النسيج العمراني فواقع قطاع غزة المضغوط بالكثافة ا -

 العالية بحاجة لتخطيا يتناسب مع هذه الكثافة.
 المساحات الخضراء والمتنزهات غير متوفرة بالشكل المناسب. -
 المباني العامة بها نقص شديد وخصوصا المراكز الثقافية واالجتماعية والرياضية. -

ْهراء:  ثانيا: مدينة ال
 ة.مدينة حديثة تم إنشاؤها وفق المعايير التخطيطية الحديث -
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 م1997ام ع إنشاء مدينة الزهراء تعتبر مدينة الزهراء مدينة تابعة للمدينة األم وهي غزة، وتم -
ألهداف متعددة أهمها تنشيا اإلنشاء العمراني الستيعاب أكثر عدد ممكن من المواطنين 

م تم إنشاء بلدية الزهراء، ومعظم المباني الموجودة هي 2003، وفي عام والعائدين إلى وطنهم
 معيات إسكان عبارة عن عمارات سكنية.ج

النسيج العمراني الحديث لمدينة الزهراء والذي يتكون من النظام الشبكي المتعامد ووجود  -
 الشوارع العريضة النافذة.

 النسيج العمراني بها عبارة عن مبان ذات وحدات منفصلة، ال يوجد لها اتصال عضوي. -
المباني بالمدينة مختلفة األشكال وبالتالي فأشكال المباني ال تعبر بالضرورة عن الوظائف   -

 التي تقوم بها، وال يعكس العادات االجتماعية السائدة.
رغم أنها مدينة جديدة إال أن المحاور البصرية بها بحاجة إلى دراسة وال تراعي القيم الجمالية  -

 الالزمة كمدينة حديثة.
 المساجد حيث المجتمع مسلم وبحاجة إلىو  المستشفيات المباني العامة وخصوصا النقص في -

 توفير الالزم منها.
التأثر بالفكر الغربي لدرجة أن المساجد غير متوفرة بالمدينة الحديثة حيث ال يوجد إال مسجد  -

 واحد فقا.
 عدم توفر مواقف سيارات بشكل تخطيطي مدروس. -
 

 التوصيات 2,6
إلى إعادة تأهيل للمحافظة على موروثها، وقد قدمت األبحاث وسنت القوانين البلدة بحاجة  -

 من أجل ذلك فهي بحاجة إلى التنفيذ من غير تأخير.
في قطاع غزة ال تتوفر األراضي بشكل كاف نتيجة الكثافة السكانية العالية، فهو بحاجة إلى  -

لوقت وتراعي العادات مدن جديدة تراعي ضيق مساحة األرض وتحقق االستدامة في نفس ا
 والتقاليد، فالتخطيا التقليدي هو األقرب لتحقيق ذلك.

 التخطيا التقليدي األصيل فهو أفضل ما يحقق االستدامة التي ينادي بها العالم اليوم. -
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دراسة وعمل استراتيجية وطنية ل سكان تحقق االستدامة وتستفيد من التخطيا التقليدي  -
 والحديث.

يجب االستفادة من التخطيا التقليدي فالنسيج المتضام يتناسب مع الوقت إلنشاء مدن جديدة  -
الحالي، ويفضل كفكرة قابلة للتطوير بما يتناسب مع احتياجات العصر وخصوصا التطور 

 النوعي في وسائل النقل المختلفة.
 ةتخطيا المدن واألحياء السكنية التي أنشأت حديثا في قطاع غزة بحاجة إلى مراجعة لمراعا -

 القيم الحضارية وتحقيق االستدامة بها.
استعادة دور المساجد وخصوصا المسجد الجامع فهو المركز االجتماعي والثقافي والحضري  -

 ألهل المدينة.
إعطاء الصبغة اإلسالمية على المجتمع المسلم، حيث استعماالت األراضي بالتخطيا التقليدي  -

لمركز الديني االجتماعي الثقافي الحضري، يضع المسجد الجامع بمركز المدينة الذي هو ا
ففي التصميم المدن الجديدة بحاجة لوضع المسجد الجامع بمركز المدينة ومن حوله الساحات 

 الرئيسية واألسواق.
المشاركة المجتمعية في عملية التخطيا والتصميم للمدن واألحياء الجديدة والنقاش الجاد  -

 .مع ذوي االختصاصوالهادف 
 

 ت البحث المستقبليمجاَل 3,6
 يوصي الباحث بعمل أبحاث دكتوراه وماجستير وأوراق عمل في المجاالت اآلتية:

استراتيجيات تطوير البلدة القديمة في مدينة غزة واالستفادة من التاريخ التخطيطي للبلدة الذي  -
 اندثر.

لطابع على ا استراتيجيات تطوير البلدات القديمة ومراكز المدن في قطاع غزة مع المحافظة -
 التاريخي.

وضع سيناريوهات وأفكار ومبادئ تخطيا المدن الجديدة في قطاع غزة التي تراعي الموروث  -
 التاريخي والمحافظة على العادات والتقاليد، ومواكبة ومراعاة التطور التكنولوجي والعلمي.
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 اَلستبيان الخاص بالبلدة القديمة -1

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 

 غزة –الجامعة اإلسـالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية الهندسة 

 قسم الهندسة المعمارية

 لميـع ثـبحة ناالموضوع: استبـ
 حفظها هللا /األخت الفاضلة ............................ حفظه هللا /األخ الفاضل

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

)حالة دراسية  المعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة والمعاصرةدراسة  إلى االستبانة موضوع هذه يهُدف
ْة( ْهراء في قطاع غ ْة ومدينة ال ، حيث ُيرجى مصطفى الفرا إشراف الدكتور تحت المقارنة بين البلدة القديمة بغ

إشارة في الخانة التي أسئلتها بدقة وموضوعـية وذلك بوضع  على واإلجابة االستبانة هذه على االطالعبالتكرم 
 البحث ألغـراض إال تستخدم لن قبلكم من الُمقـدمة والمعلومات البيانات كافة، وكما يؤكد الباحث أن ترونها مناسبة

 العـلمي.
 والتـقـدير، االحـترام فائـق بقبول وتـفـضلوا

 الباحث                                                                                

 محمد الشيخ عيد

 

مجتمعات عمرانية جديدة تراعى جميع الظروف الحياتية  توفيرمن منطلق االهتمام بالواقع الفلسطيني و 
وما تحققه من راحة للمواطن الفلسطيني جاءت هذه االستبانة لدراسة استطالع آراء الساكنين والمستخدمين لمنطقة 

( وذلك لوضع إطار تصوري لنوع المدن الجديدة التي تناسب الواقع  بمدينة غزةالبلدة القديمة الدراسة ) منطقة 
الفلسطيني ولتوفير بيئة مناسبة ووضع تصور للحلول المطلوبة للمدن الجديدة والتي تخفف األعباء عن المدن 

ذا الخصوص هالقائمة ومستخدميها في اطار تخطيطي سليم ومدروس, لذلك نتمنى منكم تعبئة االستبيان المرفق ب
 للحصول على آرائكم وبالتالي مساعدتنا في تقييم الوضع الراهن.
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 أوَل: بيانات خاصة بالسكان والسكن: )يرجى وضع دائرة حول اَلختيار مناسب(

 أنثى □ذكر                         □الجنس:              -

 سنة 39 – سنة 26بين  □         سنة    25أقل من  □العمر:                -

                                  سنة    56أكبر من  □سنة      55 –سنة  40بين  □                     

 دراسات عليا □جامعي   □دبلوم    □ثانوية عامة أو أقل     □:   المستوى التعليمي -

 صيدلي □محاضر       □معلم       □مهندس    □طبيب    □              المهنة: -

 ............. /أخرى  □عامل     □صاحب حرفة     □                              

 شيكل 2500إلى  1500من  □شيكل        1500أقل من  □متوسط الدخل:        -

 شيكل 4000أكثر من  □شيكل    4000شيكل إلى  2500 □                      

 ال امتلك □غير ذلك    □تكتك    □دراجة نارية    □سيارة    □امتًلك وسيلة مواصًلت:  -

 مرات 4أكثر من  □مرة     4-3 □مرة    2-1 □عدد مرات الخروج من السكن في اليوم:  -

 ال مقياس محدد □نادر الخرو      □                                              

 دراجة نارية  □بالسيارة     □سيرا على األقدام   □وسيلة الخروج من السكن في الغالب هي:   -

 غير ذلك □تكتك     □                                                          

 غير ذلك □منزل مستقل     □شقة في عمارة    □فيال سكنية    □نوع السكن:      -

 ممتاز □   جيد  □متوسا     □سيء     □آيل للسقوط     □حالة السكن:     -

 2م 180 – 120 □   2م 120 – 80من  □   2م 80أقل من  □مساحة السكن:   -

 2م 250أكبر من  □   2م 250 – 180 □                         

 غير ذلك □القدوم للبلدة من أجل العمل  □مقيم في البلدة   □اإلقامة في البلدة القديمة:   -
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 :التخطيط العمرانيمستوى ثانيا: بيانات تتعلق ب

 التقييم:مالحظات حول 

 كبير جدا بشكل-5كبير      بشكل-4      متوسا-3      ضعيف-2      غير موافق-1 

 تنبيه: الرجاء عند وجود أي مالحظة إضافتها في عمود المالحظات.

 مالحظات
 التقييم

 للبلدة القديمة بغزة استخدامات األراضيمستوى  -1
5 4 3 2 1 

 □ □ □ □ □ 
يوفر تخطيا البلدة كافة النشاطات اليومية وعلى بعد مناسب 
من المسكن مثل )المدرسة، المستوصف، السوق، المسجد، 

 مكان العمل..(
1 

 □ □ □ □ □ 
يوفر تخطيا البلدة استخدام متنوع لألراضي من )صحي، 

 تعليمي، صناعي، تجاري، خدمات ومرافق عامة ...(
2 

 □ □ □ □ □ 
قة في ش –يوجد تنوع في الوحدات السكنية في البلدة )فيال 

 بيت مستقل( –شقة في بر   –عمارة 
3 

 □ □ □ □ □ 
دينية فمثال تتوفر مساجد لجوانب الا يراعى تخطيا البلدة

 بشكل كاف
4 

 5 لجوانب االجتماعيةا يتالءم تخطيا البلدة مع □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
حيث يتوفر مركز  لجوانب الثقافيةل البلدة مراعاةمالئمة و 

 ثقافي وصاالت متعددة األغراض
6 

 □ □ □ □ □ 
مالئمة ومراعاة البلدة للجوانب التعليمية حيث المدارس 

 االبتدائية قريبة من المساكن
7 

 □ □ □ □ □ 
تتوفر األسواق والمراكز التجارية بالبلدة بشكل مناسب وتغطي 

 احتياجات السكان
8 

 □ □ □ □ □ 
المراكز الصحية والمستوصفات الموجودة تكفي احتياجات 

 السكان
9 

 10 توفر المرافق الترفيهية والنوادي الرياضية بشكل مناسب □ □ □ □ □ 

 11 توفر أماكن صناعية وبعيدة عن المساكن بشكل جيد □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
يعتبر التخطيا العمراني وتوزيع المرافق والخدمات في البلدة 

 مناسبا الحتياجات السكان
12 
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 14 كبير البلدة بشكلعلى طابع إيجابيا  أثرت تكنولوجيا البناء □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
توجد رغبة لدى سكان البلدة في االنتقال من مكان السكن 

 الحالي إلى مكان سكني آخر خار  المدينة
15 

 □ □ □ □ □ 
نازل والم توفر الخصوصية السمعية بشكل جيد داخل الشقق

 وخارجها
16 

 17 الجيدة الطبيعية واإلضاءةمتع المباني بالتهوية تت □ □ □ □ □ 

 18 توفر الخدمات بشكل جيد في البلدة □ □ □ □ □ 

 19 على المنطقة المجاورة في خدماتها البلدة القديمة بغزة تعتمد □ □ □ □ □ 

 20 المعيشي ى حسب المستو  تخطيا العمرانيتم مراعاة ال □ □ □ □ □ 

 مالحظات
 التقييم

 للبلدة القديمة بغزة شوارع تخطيا مستوى  -2
5 4 3 2 1 

 1 تتمتع بسهولة وانسيابية في الحركة  البلدةشوارع  □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
التقاطعات بين الشوارع والمفترقات تسهل الحركة وتوصل إلى 

 األماكن المطلوبة بسهولة
2 

 □ □ □ □ □ 
تخطيا الشوارع للبلدة مناسب وموزعة بطريقة  يعتبر نظام

 تحقق الكفاية للسكان وتلبي احتياجاتهم
3 

 4 مداخل األحياء السكنية واضحة وسهلة □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
عرض الشوارع مناسب لحركة المواطنين والسيارات وسهولة 

 التنقل داخل البلدة
5 

 6 حركة المشاة هناك فصل واضح لحركة السيارات عن □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
الشوارع الفرعية متصلة مع بعضها بشكل آمن مما يشجع 

 السير على األقدام
7 

 8 تصميم الشوارع يوفر الراحة للمشاة وتكفي االحتياجات اليومية □ □ □ □ □ 

 9 تنقسم الشوارع إلى شوارع عامة وأخرى خاصة لبعض السكان □ □ □ □ □ 

 10 بنهايات مغلقة لتحقيق الخصوصية لسكانها توجد شوارع □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
تنتهي الشوارع بمعلم مميز أو بساحات مفتوحة بشكل مالئم 

 وجيد
11 
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 12 يفضل السكان عدم دخول المركبات لقلب الحي السكني □ □ □ □ □ 

 13 الشوارع توفر أماكن خاصة بذوي االحتياجات الخاصة □ □ □ □ □ 

 14 الشوارع يحقق االتصال بين الشوارع التجارية تصميم □ □ □ □ □ 

 مالحظات
 التقييم

 ى تصميم الفراغات الخارجية للبلدة القديمة بغزةمستو  -3
5 4 3 2 1 

 1 يوجد تكامل في الشكل بين الفراغات الخارجية وكتل المباني □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
احتيا  الساحات الخارجية الموجودة بالبلدة تتناسب مع 

 السكان
2 

 3 يوجد بالبلدة أماكن خارجية خاصة بالجلوس للكبار □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
توفر الخصوصية البصرية بشكل جيد بين كتل المباني 

 والفراغات الخارجية
4 

 □ □ □ □ □ 
مستواها مناسب ويغطي احتياجات البلدة القديمة البنية التحتية 

 بغزة
5 

 6 السيارات موزعة بشكل كافمواقف  □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
المسافة الخارجية بين المسكن ونقطة ركوب سيارة األجرة 

 قريبة ومناسبة
7 

 □ □ □ □ □ 
في معظم األوقات وخصوصا  توفر المواصالت بسهولة

 االنتقال لخار  البلدة
8 

 □ □ □ □ □ 
توفر ميل مالئم لالنتقال من مسار المشاة إلى مسار 

 السيارات
9 

 10 ألطفالبا خاصة ترفيهية أماكنتوفر  □ □ □ □ □ 

 11 بشكل كاف ومناسب والحدائق خضراءالمساحات ال توفر □ □ □ □ □ 

 12 شوارع مشجرة بشكل مناسب مما يحقق الظل على مدار اليوم □ □ □ □ □ 
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ْهراء -2  اَلستبيان الخاص بمدينة ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 غزة –الجامعة اإلسـالمية 

 عمادة الدراسات العليا

 كلية الهندسة 

 قسم الهندسة المعمارية

 لميـع ثـبحة ناالموضوع: استبـ
 حفظها هللا /األخت الفاضلة ............................ حفظه هللا /األخ الفاضل

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

)حالة دراسية  المعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة والمعاصرةدراسة  إلى االستبانة موضوع هذه يهُدف
ْة( ْهراء في قطاع غ ْة ومدينة ال ، حيث ُيرجى مصطفى الفرا إشراف الدكتور تحت المقارنة بين البلدة القديمة بغ

في الخانة التي أسئلتها بدقة وموضوعـية وذلك بوضع إشارة  على واإلجابة االستبانة هذه على االطالعبالتكرم 
 البحث ألغـراض إال تستخدم لن قبلكم من الُمقـدمة والمعلومات البيانات كافة، وكما يؤكد الباحث أن ترونها مناسبة

 العـلمي.
 والتـقـدير، االحـترام فائـق بقبول وتـفـضلوا

 الباحث                                                                                

 محمد الشيخ عيد

مجتمعات عمرانية جديدة تراعى جميع الظروف الحياتية  توفيرمن منطلق االهتمام بالواقع الفلسطيني و 
وما تحققه من راحة للمواطن الفلسطيني جاءت هذه االستبانة لدراسة استطالع آراء الساكنين والمستخدمين لمنطقة 
الدراسة ) منطقة مدينة الزهراء ( وذلك لوضع إطار تصوري لنوع المدن الجديدة التي تناسب الواقع الفلسطيني 

وفير بيئة مناسبة ووضع تصور للحلول المطلوبة للمدن الجديدة والتي تخفف األعباء عن المدن القائمة ولت
ومستخدميها في اطار تخطيطي سليم ومدروس, لذلك نتمنى منكم تعبئة االستبيان المرفق بهذا الخصوص للحصول 

 على آرائكم وبالتالي مساعدتنا في تقييم الوضع الراهن.

 

 

 



210 
 

 خاصة بالسكان والسكن: )يرجى وضع دائرة حول اَلختيار مناسب( أوَل: بيانات

 أنثى □ذكر                         □الجنس:              -

 سنة 39 – سنة 26بين  □         سنة    25أقل من  □العمر:                -

                                  سنة    56أكبر من  □سنة      55 –سنة  40بين  □                     

 دراسات عليا □جامعي   □دبلوم    □ثانوية عامة أو أقل     □:   المستوى التعليمي -

 صيدلي □محاضر        □معلم       □مهندس    □طبيب    □              المهنة: -

 ............. /أخرى  □عامل     □صاحب حرفة     □                              

 شيكل 2500إلى  1500من  □شيكل        1500أقل من  □متوسط الدخل:        -

 شيكل 4000أكثر من  □شيكل    4000شيكل إلى  2500 □                      

 ال امتلك □غير ذلك    □تكتك    □دراجة نارية    □سيارة    □امتًلك وسيلة مواصًلت:  -

 مرات 4أكثر من  □مرة     4-3  □مرة    2-1 □عدد مرات الخروج من السكن في اليوم:  -

 ال مقياس محدد □نادر الخرو      □                                              

 دراجة نارية  □بالسيارة     □سيرا على األقدام   □وسيلة الخروج من السكن في الغالب هي:   -

 غير ذلك □تكتك     □                                                          

 غير ذلك □منزل مستقل     □شقة في عمارة    □فيال سكنية    □نوع السكن:      -

 ممتاز □جيد     □متوسا     □سيء     □آيل للسقوط     □حالة السكن:     -

 2م 180 – 120 □   2م 120 – 80من  □   2م 80أقل من  □مساحة السكن:   -

 2م 250أكبر من  □   2م 250 – 180 □                         

 غير ذلك □القدوم للمدينة من أجل العمل  □مقيم في المدينة   □اإلقامة في المدينة:   -
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 :مستوى التخطيط العمرانيثانيا: بيانات تتعلق ب

 التقييم:مالحظات حول 

 كبير جدا بشكل-5كبير      بشكل-4      متوسا-3      ضعيف-2      غير موافق-1 

 تنبيه: الرجاء عند وجود أي مالحظة إضافتها في عمود المالحظات.

 مالحظات
 التقييم

 الزهراء لمدينة استخدامات األراضيمستوى  -4
5 4 3 2 1 

 □ □ □ □ □ 
يوفر تخطيا المدينة كافة النشاطات اليومية وعلى بعد مناسب 

من المسكن مثل )المدرسة، المستوصف، السوق، المسجد، 
 مكان العمل..(

1 

 □ □ □ □ □ 
يوفر تخطيا المدينة استخدام متنوع لألراضي من )صحي، 

 تعليمي، صناعي، تجاري، خدمات ومرافق عامة ...(
2 

 □ □ □ □ □ 
ة في شق –يوجد تنوع في الوحدات السكنية في المدينة )فيال 

 بيت مستقل( –شقة في بر   –عمارة 
3 

 □ □ □ □ □ 
دينية فمثال تتوفر مساجد لجوانب الا يراعى تخطيا المدينة

 بشكل كاف
4 

 5 لجوانب االجتماعيةا يتالءم تخطيا المدينة مع □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
قافي حيث يتوفر مركز ث لجوانب الثقافيةل المدينة مراعاةمالئمة و 

 وصاالت متعددة األغراض
6 

 □ □ □ □ □ 
مالئمة ومراعاة المدينة للجوانب التعليمية حيث المدارس 

 االبتدائية قريبة من المساكن
7 

 □ □ □ □ □ 
تتوفر األسواق والمراكز التجارية بالمدينة بشكل مناسب وتغطي 

 احتياجات السكان
8 

 □ □ □ □ □ 
المراكز الصحية والمستوصفات الموجودة تكفي احتياجات 

 السكان
9 

 10 توفر المرافق الترفيهية والنوادي الرياضية بشكل مناسب □ □ □ □ □ 

 11 توفر أماكن صناعية وبعيدة عن المساكن بشكل جيد □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
المدينة  فييعتبر التخطيا العمراني وتوزيع المرافق والخدمات 

 مناسبا الحتياجات السكان
12 
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 14 كبير بشكل على طابع المدينةإيجابيا  أثرت تكنولوجيا البناء □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
توجد رغبة لدى سكان المدينة في االنتقال من مكان السكن 

 الحالي إلى مكان سكني آخر خار  المدينة
15 

 □ □ □ □ □ 
جيد داخل الشقق والمنازل توفر الخصوصية السمعية بشكل 

 وخارجها
16 

 17 الجيدة الطبيعية واإلضاءةمتع المباني بالتهوية تت □ □ □ □ □ 

 18 توفر الخدمات بشكل جيد في المدينة □ □ □ □ □ 

 19 مدينة الزهراء على المنطقة المجاورة في خدماتها تعتمد □ □ □ □ □ 

 20 المعيشي ى حسب المستو  تخطيا العمرانيتم مراعاة ال □ □ □ □ □ 

 مالحظات
 التقييم

 الزهراء مدينة شوارع تخطيا مستوى  -5
5 4 3 2 1 

 1 شوارع المدينة تتمتع بسهولة وانسيابية في الحركة  □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
التقاطعات بين الشوارع والمفترقات تسهل الحركة وتوصل إلى 

 األماكن المطلوبة بسهولة
2 

 □ □ □ □ □ 
يعتبر نظام تخطيا الشوارع للمدينة مناسب وموزعة بطريقة 

 تحقق الكفاية للسكان وتلبي احتياجاتهم
3 

 4 مداخل األحياء السكنية واضحة وسهلة □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
عرض الشوارع مناسب لحركة المواطنين والسيارات وسهولة 

 التنقل داخل المدينة
5 

 6 السيارات عن حركة المشاة هناك فصل واضح لحركة □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
الشوارع الفرعية متصلة مع بعضها بشكل آمن مما يشجع السير 

 على األقدام
7 

 8 تصميم الشوارع يوفر الراحة للمشاة وتكفي االحتياجات اليومية □ □ □ □ □ 

 9 تنقسم الشوارع إلى شوارع عامة وأخرى خاصة لبعض السكان □ □ □ □ □ 

 10 توجد شوارع بنهايات مغلقة لتحقيق الخصوصية لسكانها □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
تنتهي الشوارع بمعلم مميز أو بساحات مفتوحة بشكل مالئم 

 وجيد
11 
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 12 يفضل السكان عدم دخول المركبات لقلب الحي السكني □ □ □ □ □ 

 13 الشوارع توفر أماكن خاصة بذوي االحتياجات الخاصة □ □ □ □ □ 

 14 تصميم الشوارع يحقق االتصال بين الشوارع التجارية □ □ □ □ □ 

 مالحظات
 التقييم

 ى تصميم الفراغات الخارجية في المدينةمستو  -6
5 4 3 2 1 

 1 يوجد تكامل في الشكل بين الفراغات الخارجية وكتل المباني □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
احتيا  الساحات الخارجية الموجودة بالمدينة تتناسب مع 

 السكان
2 

 3 يوجد بالمدينة أماكن خارجية خاصة بالجلوس للكبار □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
توفر الخصوصية البصرية بشكل جيد بين كتل المباني 

 والفراغات الخارجية
4 

 5 اءلزهر مدينة امستواها مناسب ويغطي احتياجات البنية التحتية  □ □ □ □ □ 

 6 موزعة بشكل كافمواقف السيارات  □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
المسافة الخارجية بين المسكن ونقطة ركوب سيارة األجرة قريبة 

 ومناسبة
7 

 □ □ □ □ □ 
في معظم األوقات وخصوصا االنتقال  توفر المواصالت بسهولة

 لخار  المدينة
8 

 9 توفر ميل مالئم لالنتقال من مسار المشاة إلى مسار السيارات □ □ □ □ □ 

 10 ألطفالبا خاصة ترفيهية أماكنتوفر  □ □ □ □ □ 

 11 بشكل كاف ومناسب والحدائق خضراءالمساحات ال توفر □ □ □ □ □ 

 12 شوارع مشجرة بشكل مناسب مما يحقق الظل على مدار اليوم □ □ □ □ □ 

 

 ة الميدانيةياإلجراءات الدراس

ة استخدمت في إعداد الدراسة وذلك من خالل التعريف بمنهجييتناول هذا الفصل وصفًا تفصيليًا ل جراءات التي تمهيد 
الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة وعينتها، وا عداد الدراسة المستخدمة، والتأكد من صدقها، وثباتها، والمعالجات اإلحصائية 

 التي استخدمتها للتوصل إلى النتائج، وفيما يلي وصفًا تفصيليًا لهذه اإلجراءات:
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 منهجية الدارسة:

جراءاتها محورًا رئيسيا يتم من خالله  يقها الجانب التطبيقي من الدراسة، وعن طر  إنجازتعتبر منهجية الدارسة وا 
يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات 
الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. حيث تم استخدام المنهج التاريخي 

حالة دراسية ) المنهج الوصفي التحليلي والذي يدرس " المعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة والمعاصرة إلىإضافة 
قيم " ويحاول المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر وي (المقارنة بين البلدة القديمة بغزة ومدينة الزهراء في قطاع غزة

 يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع. نتائج ذات معني إلىأماًل في التوصل 

ينة حيث قام الباحث باستخدام طريقة الع القديمة،يتمثل مجتمع الدراسة من سكان مدينتي الزهراء والبلدة مجتمع الدراسة: 
دق ص. وبعد التأكد من االستبانةالختبار االتساق الداخلي وثبات  استبانة 50العشوائية، وتم توزيع عينة استطالعية حجمها 

 ،%91بنسبة استرداد  استبانة 180على عينة الدراسة وتم الحصول على  استبانة 200وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع 
 غزة.( من البلدة القديمة 87( استبانة من مدينة الزهراء واسترداد )93حيث تم استرداد )

ي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات الت األساليب اإلحصائية:
 Statistical Package for Social Science اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(SPSS) يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: وفيما 

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي )  -1 محايد،  3ضعيف،  2غير موافق ،  1تم ترميز وا 
بشكل كبير جدًا(، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في  5بشكل كبير ،  4

ى عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة (، ثم تقسيمه عل4=1-5محاور الدراسة، تم حساب المدى) 
( ، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس  )وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد 0.8=4/5أي )

 ( يوضح أطوال الفترات والوزن النسبي المقابل لكل صنف، كما يلي:  1الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم )

 أطوال الَترات والوْن النسبي المقابل لكل صنف ح(: يوض1جدول رقم)

الوْن 
 النسبي

 فاعلي %84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36اقل من 

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الَترة

 بشكل كبير جدا بشكل كبير متوسا ضعيف غير موافق التصنيف

والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه تم حساب التكرارات  -2
 عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات  Meanالمتوسا الحسابي  -3
 حسابي.متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسا 
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دراسة لكل على مدى انحراف استجابات أفراد ال للتعرف (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  -4
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري 
يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية، فكلما 

واحد صحيحا  كان االنحراف المعياري  )إذاكزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس اقتربت قيمته من الصفر كلما تر 
 فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها(. 

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.  -6

 معادلة سبيرمان براون للثبات. -7

 .(Sample K-S-1) سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -ار كولومجروفاختب -8

 لمعرفة الفرق بين متوسا الفقرة والمتوسا الحيادي.  one sample T testواحدة لمتوسا عينة  tاختبار  -9

 اسه قمنا بما يلي:تأكد من صدق االستبانة، وثبات فقراتها، وقياسها لما وضعت لقيللاألداة: صدق 

عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها، حيث رأى المحكميـن  صـدق-1
بعض المحكمين إضافة بنود، ورأى اآلخر اإلبقاء على االستبانة كما هي وفي ضوء آرائهم تم تعديل فقرات االستبانة، وقد 

ضافة، وتعديل حيث استجبنا لمالحظات ومقترحات  جراء التعديل في ضوء مقترحاتهم من حذف، وا  السادة المحكمين، وا 
 ( محاور.3( فقرة موزعة على)45تكونت بعد التعديل من )

 صدق المقياس -1

صدق االتساق الداخلي يعني" التجانس في أداء الفرد من فقرة ألخرى أي اشتراك جميع فقرات  :اَلتساق الداخلي  -أ
تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون و االستبانة في قياس خاصية معينة في الفرد" 

لدرجة الكلية للمجال  بواسطة بين كل مجال من مجاالت االستبانة والمجال الكلي وكل فقرة من فقرات المجال  وا
( ، وتم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة الختبار صدق االتساق SPSSبرنامج )

الداخلي حيث قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال 
 نفسه وحصل على التالي:

 معامًلت اَلرتباط بين فقرات المجال األول )مستوى استخدامات األراضي( والدرجة الكلية للمجال (2جدول )

 فقرات المحور األول م
معامل 
 اَلرتباط

مستوى 
 الدَللة

1 
يوفر تخطيا البلدة كافة النشاطات اليومية وعلى بعد مناسب من المسكن مثل 

 ان العمل..()المدرسة، المستوصف، السوق، المسجد، مك
**.678 .000 
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2 
يوفر تخطيا البلدة استخدام متنوع لألراضي من )صحي، تعليمي، صناعي، 

 تجاري، خدمات ومرافق عامة ...(
**.625 .000 

3 
شقة في  –شقة في عمارة  –يوجد تنوع في الوحدات السكنية في البلدة )فيال 

 بيت مستقل( –بر  
**.515 .000 

 005. 392.** الجوانب الدينية فمثال تتوفر مساجد بشكل كافيراعى تخطيا البلدة  4

 000. 816.** يتالءم تخطيا البلدة مع الجوانب االجتماعية 5

6 
مالئمة ومراعاة البلدة للجوانب الثقافية حيث يتوفر مركز ثقافي وصاالت 

 متعددة األغراض
**.629 .000 

7 
المدارس االبتدائية قريبة من مالئمة ومراعاة البلدة للجوانب التعليمية حيث 

 المساكن
**.529 .000 

8 
تتوفر األسواق والمراكز التجارية بالبلدة بشكل مناسب وتغطي احتياجات 

 السكان
**.688 .000 

 000. 672.** المراكز الصحية والمستوصفات الموجودة تكفي احتياجات السكان 9

 022. 327.* بشكل مناسبتوفر المرافق الترفيهية والنوادي الرياضية  10

 000. 671.** توفر أماكن صناعية وبعيدة عن المساكن بشكل جيد 11

12 
يعتبر التخطيا العمراني وتوزيع المرافق والخدمات في البلدة مناسبا 

 الحتياجات السكان
**.708 .000 

 000. 343.** أثرت تكنولوجيا البناء إيجابيا على طابع البلدة بشكل كبير 13

14 
توجد رغبة لدى سكان البلدة في االنتقال من مكان السكن الحالي إلى مكان 

 سكني آخر خار  المدينة
**.344 .000 

 000. 661.** توفر الخصوصية السمعية بشكل جيد داخل الشقق والمنازل وخارجها 15

 000. 728.** تتمتع المباني بالتهوية واإلضاءة الجيدة الطبيعية 16

 033. 309.* الخدمات بشكل جيد في البلدةتوفر  17

 000. 771.** تعتمد البلدة القديمة بغزة على المنطقة المجاورة في خدماتها 18

 000. 752.** تم مراعاة التخطيا العمراني حسب المستوى المعيشي 19

 /// غير دالة إحصائيا            0.05* دالة عند مستوى                0.01** دالة عند مستوى         
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( أن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع 2الجدول )يتضح من 
تم حساب ، وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه ،α=0.05من  الداللة( أقل)مستوى  sigالمجال الكلي حيث 

 :(3جدول )معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال كما هو موضح في 

 معامًلت اَلرتباط بين فقرات المجال الثاني )مستوى تخطيط الشوارع( والدرجة الكلية للمجال (3جدول )

 معامل اَلرتباط فقرات المحور الثاني م
مستوى 
 الدَللة

 000. 634.** شوارع البلدة تتمتع بسهولة وانسيابية في الحركة  1

التقاطعات بين الشوارع والمفترقات تسهل الحركة وتوصل إلى األماكن المطلوبة  2
 بسهولة

**.656 .000 

يعتبر نظام تخطيا الشوارع للبلدة مناسب وموزعة بطريقة تحقق الكفاية للسكان  3
 وتلبي احتياجاتهم

**.406 .004 

 000. 492.** مداخل األحياء السكنية واضحة وسهلة 4

 000. 632.** عرض الشوارع مناسب لحركة المواطنين والسيارات وسهولة التنقل داخل البلدة 5

 012. 357.* هناك فصل واضح لحركة السيارات عن حركة المشاة 6

 000. 654.** ألقداماالشوارع الفرعية متصلة مع بعضها بشكل آمن مما يشجع السير على  7

 037. 303.* تصميم الشوارع يوفر الراحة للمشاة وتكفي االحتياجات اليومية 8

 000. 644.** تنقسم الشوارع إلى شوارع عامة وأخرى خاصة لبعض السكان 9

 000. 671.** توجد شوارع بنهايات مغلقة لتحقيق الخصوصية لسكانها 10

 000. 625.** بساحات مفتوحة بشكل مالئم وجيدتنتهي الشوارع بمعلم مميز أو  11

 033. 509.* يفضل السكان عدم دخول المركبات لقلب الحي السكني 12

 000. 761.** الشوارع توفر أماكن خاصة بذوي االحتياجات الخاصة 13

 000. 544.** تصميم الشوارع يحقق االتصال بين الشوارع التجارية 14

 /// غير دالة إحصائيا            0.05* دالة عند مستوى                     0.01** دالة عند مستوى 

( أن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع 3الجدول )يتضح من 
تم حساب ، وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه ،α=0.05من  الداللة( أقل)مستوى  sigالمجال الكلي حيث 

  :(4معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال كما هو موضح في جدول )
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 معامًلت اَلرتباط بين فقرات المجال الثالث )مستوى تصميم الَراغات الخارجية( والدرجة الكلية للمجال (4جدول )

 الثالث فقرات المحور م
معامل 
 اَلرتباط

مستوى 
 الدَللة

 000. 435.** يوجد تكامل في الشكل بين الفراغات الخارجية وكتل المباني 1

 003. 468.** الساحات الخارجية الموجودة بالبلدة تتناسب مع احتيا  السكان 2

 048. 283.* يوجد بالبلدة أماكن خارجية خاصة بالجلوس للكبار 3

 009. 368.** البصرية بشكل جيد بين كتل المباني والفراغات الخارجية توفر الخصوصية 4

 002. 430.** البنية التحتية مستواها مناسب ويغطي احتياجات البلدة القديمة بغزة 5

 000. 635.** مواقف السيارات موزعة بشكل كاف 6

 002. 438.** ةومناسبالمسافة الخارجية بين المسكن ونقطة ركوب سيارة األجرة قريبة  7

 000. 517.** توفر المواصالت بسهولة في معظم األوقات وخصوصا االنتقال لخار  البلدة 8

 037. 299.* توفر ميل مالئم لالنتقال من مسار المشاة إلى مسار السيارات 9

 000. 457.** توفر أماكن ترفيهية خاصة باألطفال 10

 030. 310.* بشكل كاف ومناسب توفر المساحات الخضراء والحدائق 11

 000. 524.** شوارع مشجرة بشكل مناسب مما يحقق الظل على مدار اليوم 12

 /// غير دالة إحصائيا            0.05مستوى * دالة عند                    0.01** دالة عند مستوى       

( أن جميع فقرات االستبانة دالة إحصائيا بمعنى وجود عالقة بين كل هذه الفقرات مع 4الجدول )يتضح من 
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. ،α=0.05من  الداللة( أقل)مستوى  sigالمجال الكلي حيث 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق : Structure Validityالصدق البنائي  -ب
األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

عند مستوي دالة إحصائيًا  االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 5يبين جدول )ن و \االستبانة
 صادقه لما وضع لقياسه. االستبانةوبذلك يعتبر جميع مجاالت  α= 0.05معنوية 
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 .لًلستبانةوالدرجة الكلية  اَلستبانةمعامل اَلرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاَلت  (5جدول )

 المجال الرقم
 معامل بيرسون 

 لًلرتباط

القيمة 
 (.Sig)اَلحتمالية

 000. 843.** مستوى استخدامات األراضي   .1

 000. 727.** مستوى تخطيا الشوارع   .2

 000. 865.** مستوى تصميم الفراغات الخارجية   .3

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

ر من مرة تحت نفس أكث يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة: الثبات
الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو 

 يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة، فهو يعطي، تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة
ي النتائج عندما تطبق األداة عدة مرات ولحساب قيم معامل ثبات األداة قمنا بتطبيق االستبانة على عينة بلغت اتساقاً ف

 وتم حساب قيم معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ. الزهراء،( من سكان مدينتي 180)

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألَا كرونباخ   -أ

 عامل ألَا كرونباخ لمجاَلت الدراسةقيمة م (6جدول )

العام  كافية ألغراض تطبيق األداة حيث بل، الثباتيوضح الجدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع بقيمة ثبات 
( قابلة 3في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع، وتكون ، (878.لألداة )

وصالحيتها ، االستبانةالدراسة مما تجعلها على ثقة تامة بصحة  استبانةللتوزيع. وبذلك نكون قد تأكدنا من صدق وثبات 
 لتحليل النتائج، واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

ْئة النصَية  طريقة-ب )األسئلة ذات األرقام  نجزئيي إلىحيث تم تجزئة فقرات االختبار  :Split Half Methodالتج
واألسئلة ذات األرقام الزوجية( ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية  الفردية،

معامل االرتباط المعدل =   :Spearman-Brownبراون -وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان 
2r

1 r 

 قيمة ألفا كرونباخ الثبات عدد الفقرات المجال

 802. 19 مستوى استخدامات األراضي

 714. 14 مستوى تخطيا الشوارع

 820. 12 مستوى تصميم الفراغات الخارجية

 878. 45 المجموع
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وتم الحصول على النتائج الموضحة في  ،معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية rحيث 
 (7جدول )

ْئة النصَية  ةطريق (7جدول )  اَلستبانةلقياس ثبات التج

 معامل اَلرتباط المعدل معامل اَلرتباط  المجال م 

 797. 662. مستوى استخدامات األراضي  .1

 721. 611. تخطيا الشوارعمستوى   .2

 753. 604. مستوى تصميم الفراغات الخارجية  .3

 769. 638. معاً  جميع مجاَلت اَلستبانة 

، ( مقبول ودال إحصائًيا(Spearman-Brown براون -بيرسون االرتباط المعدل )واضح من النتائج الموضحة أن قيمة معامل 
 تبانةاسوبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات  ،( قابلة للتوزيع1في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوتكون 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. االستبانةالدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة 

( نسخة 200توزيع أداة الدراسة )تم م، حيث 2015العام  شهر فبراير منلدراسة في تطبيق اتم  وجمعها:تطبيق أداة الدراسة 
 (.spss( نسخة تم تحليلها إحصائيًا عن طريق برنامج )180استعدنا منها )

 الزهراء،( استبانة من دينة 93تم اختيار عينة الدراسة بصورة عينة عشوائية تمثل جزء من مجتمع الدراسة عددها ) عينة الدراسة:
( استبانة لعدم استيفائها للشروط 20( استبانة من مدينة البلدة القديمة تم توزيع استبيانات عليهم جميعا حيث تم استثناء )87و)

 ( استبانة من المدينتين.180الالزمة وبالتالي تم التحليل على عينة مقدارها )

ْيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة ( 8)جدول رقم   (180=  )نتو

من الذكور في  أفراد العينة من (%91.5) أن تبين حيث الجنس، متغير حسب العينة توزيع( 8جدول )يبين 
مدينة الزهراء مقارنة مع  من (%8.5نسبتهم )وأما اإلناث فكانت  ( للبلدة القديمة،%86.2مدينة الزهراء مقارنة مع )

 ( من اإلناث للبلدة القديمة.10.3%)

 

ْهراء المدينة ْة مدينة ال  البلدة القديمة بغ

النسبة المئوية  العدد البيان المتغير
% 

النسبة  العدد البيان
 المئوية%

 الجنس

 86.2 75 ذكر 91.5 86 ذكر

 10.3 9 أنثى 8.5 8 أنثى

 96.6 84 المجموع 100.0 94 المجموع
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ْيع (9جدول )  العمر متغير حسب العينة تو

 25أفراد عينة مدينة الزهراء بعمر أقل من  من (% 55.3) أن تبين حيث العمر، متغير حسب العينة توزيع 9 جدوليبين 
( للبلدة %31سنة لمدينة الزهراء مقارنة مع ) 39 –سنة 26العينة بين  من (% 33) و ( للبلدة القديمة،%27.6سنة مقارنة مع )

( للبلدة القديمة، أما %36.8( لمدينة الزهراء مقارنة مع )%9.6سنة لمدينة الزهراء ) 55–سنة  40القديمة، أما من يبل، أعمارهم بين 
 ة.القديم( للبلدة %4.6( فقا مقارنة مع )%1.1سنة فنسبتم ) 56من هم أكبر من 

ْيع (10جدول )  التعليميالمستوى  متغير حسب العينة تو

 

 

ثانوية  أفراد العينة من (%23.4)نسبته أن ما  تبين حيث التعليمي،المستوى  متغير حسب العينة توزيع) 10 (جدوليبين 
( لسكان مدينة الزهرة مقارنة مع %18.1أما الدبلوم فكانت نسبتهم ) القديمة،( للبلدة %24.1عامة أو أقل لمدينة الزهراء مقارنة مع )

( للبلدة القديمة، أما الدراسات %47.1( لمدينة الزهراء مقارنة مع )%53.2أما الجامعيين فكانت نسبتهم ) القديمة،( للبلدة 18.4%)
 .( للبلدة القديمة%6.9( لمدينة الزهراء مقارنة مع )%4.3العليا فكانت نسبتهم )

 

ْهراء  ْةالبلدة القديمة  مدينة ال  بغ

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد البيان المتغير

 العمر

 27.6 24 55.3 52 سنة    25أقل من 

 31.0 27 33.0 31 سنة 39 –سنة 26بين 

 36.8 32 9.6 9 سنة 55–سنة  40بين 

 4.6 4 1.1 1 سنة    56أكبر من 

 100.0 87 98.9 93 المجموع

ْهراء  ْة مدينة ال  البلدة القديمة بغ

 المتغير
 البيان

 العدد
النسبة 
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

المستوى 
 التعليمي

 24.1 21 23.4 22 ثانوية عامة أو أقل    

 18.4 16 18.1 17 دبلوم   

 47.1 41 53.2 50 جامعي   

 6.9 6 4.3 4 دراسات عليا

 96.6 84 98.9 93 المجموع
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ْيع (11جدول )  اإلقامة متغير حسب العينة تو

( %46أفراد العينة مقيم في مدينة الزهراء و) من (%83)أن ما نسبته  تبين حيث اإلقامة، متغير حسب العينة توزيع) 11 (جدوليبين 
 العمل،ألجل  يقدمون للبلدة( %40.2أفراد العينة يقدمون للمدينة من أجل العمل و) من (%10.6)مقيم في البلدة القديمة، أما ما نسبته 

 أما غير ذلك فنسبتهم أقل في المدينة والبلدة.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي فقد اختار الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات واستطالع آراء  أداة الدراسة:
  منها:سكان المدينتين لعدة اعتبارات 

راسة في استطالع آراء أفراد الدراسة مالئمة االستبانة لموضوع الد. 2 للمستجيب. الشخصية بالنسبةفة توفر اإلحساس بعدم معر  .1
لطبيعة الدراسة من حيث توفر الوقت والجهد والمكان  االستبانةمالئمة . 3 .لمعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة والمعاصرة

 واإلمكانيات والمنهج المستخدم.

 يلي: ماومن أجل الوصول بهذه االستبانة إلى الصورة التي تجعلها مناسبة لتحقيق األهداف المنوطة بها فقد تم إتباع 

 االلتقاء ببعض سكان المدينتين لمعرفة وجهة نظرهم حول المعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة والمعاصرة. .1

ات ذات الصلة بموضوع الدراسة وفي ضوء القراءات وآراء المشرف، فقد اطلع الباحث على عدد من الدراسات والبحوث واألدبي .2
 ( ويوضح الجدول التالي توزيع فقرات االستبانة في صورتها النهائية:  3( فقرة ملحق رقم )45تكونت االستبانة في صورتها النهائية )

ْيع فقرات األداة في صورتها النهائية على محاور الدراسة (20جدول )  تو

 عدد الَقرات المجال

 19 مستوى استخدامات األراضي 

 14 مستوى تخطيا الشوارع 

 12 مستوى تصميم الفراغات الخارجية 

 45 المجموع

ْهراء  ْة مدينة ال  البلدة القديمة بغ

 العدد البيان المتغير
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 اإلقامة 

 46.0 40 83.0 78 مقيم في البلدة/المدينة

 40.2 35 10.6 10 القدوم للبلدة/المدينة من أجل العمل

 12.6 11 6.4 6 غير ذلك

 98.9 86 100.0 94 المجموع
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 الملحق الثاني: النُريات التخطيطية للمدن
 من نُريات تخطيط المدن، النُريات التالية:

 (27)عفيفي، ص The City of Tomorrowمدينة الغد  -1
م، ومحور الفكرة التخطيطية تعتمد على تحديد استعماالت 1896النظرية تيودور فريتش األلماني األصل عام قدم هذه 

األراضي في المدينة وعالقتها ببعضها وكذلك التغيير في النمو العمراني والتطور المستقبلي للمدينة، ولقد صنف المخطا سبع مناطق 
 في المدينة حسب استعماالت األراضي وهي:

 المباني العامة والتي ال تخدم المتطلبات اليومية مثل المكتبة العامة، المتحف ... وغيرها. -
 مساكن األغنياء أو الفيالت. -
 مساكن لذوي الدخل المرتفع. -
 مناطق ذات استعمال تجاري وسكني. -
 مساكن العمل والورش الصغيرة. -
 المصانع والورش الكبيرة. -
 الحدائق العامة. -

المناطق السبعة في شكل نصف دائري منتظم تقع المباني العامة في قلب المدينة، وقد فصل كل منطقة  وقد رتب المخطا هذه
عن األخرى بحزام أو شريا أخضر، وقد استعمل في نظريته األشكال غير متكاملة الدوائر في توزيعه الستعماالت األراضي، لمراعاة 

مو هذه الدوائر وتأخذ المدينة الشكل الدائري المنتظم تماما عند اكتمال نموها النمو المستقبلي لهذه االستعماالت، بمعنى أنه مع ن
 سنة وبعدها البد من التوقف الكامل لهذا النمو. 200- 150العمراني، وقد حدد المخطا فترة نموها الطبيعي بـ 

رار باإلضافة إلى تحاشي أضوقد وضعت المصانع على المحيا الخارجي للمدينة بهدف تقليل المرور الداخل إلى المدينة 
األدخنة والمخلفات الصناعية وتم فصل المناطق الصناعية عن المدينة بحزام أخضر، وفي خار  المدينة تقع مناطق اإلسكان الريفي 
والحدائق ومناطق الفيالت وحتى يتجنب المخطا التضارب المتوقع في استعماالت األراضي فقد اشترط أن تكون ملكية األرض عامة 
ويسمح بتأجيرها فقا للمنتفعين وهذا يشابه إلى حد كبير اشتراطات هوارد في نظريته عن مدينة الغد، ولقد انتشرت المناطق الخضراء 
بين األصابع العمرانية بنسب ومعدالت تتعلق بالكثافات السكانية، والمركز خصص للمساكن ذات الكثافة األقل، لذا فإن مساحات 

دة بداخل أو بالقرب من داخل الدوائر، والوصول بسهولة إلى المناطق الريفية المحيطة لسكان المدينة، كما المناطق المفتوحة محدو 
صممت الطرق والشوارع بأسلوب ال يشجع المرور الثقيل من الدخول إلى المناطق الغير التجارية، كما خططت محاور لمسارات المشاة 

 التي يقع بعض منها بداخل المناطق السكنية ذات الكثافات العالية. متصلة بالمناطق العامة الخضراء المفتوحة، و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (28(: يوضح مدينة الغد، )المصدر: عفيفي، ص 2شكل رقم ) 
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 (91، ص1994)حيدر، نُرية الحي السكني المتكامل  -2
ويعتبر جيديس أول من ، 1910منذ سنة  انتشرتأفكاره و ( Sir Patrik Geddesوقد اقترحها العالم سير باتريك جيديس )

األسرة  ياجاتاحتأساس  ىوقد حدد نطاق المسكن عل، أساس العمق الحقيقي لمشاكل اإلسكان وما يتصل بها ىاهتم بالبيئة السكنية عل
تحتا   ةر سولذلك فإن األاإلقليم، محيا المسكن الغير مباشر له فهو المدينة  أما ،ويشمل محيا المسكن المباشر له وهو الحي السكني

لذلك  ،ترفيه وحياة اجتماعية مما يجعل المسكن جزءا يكمله الحي والمدينة واإلقليم ليتم تحقيق هذه االحتياجاتو غذاء وعمل و  ى مأو  ىإل
( والطبيعية Cultural( والثقافية )Functionalمبادئ الحي السكني يجب أن تنعكس عليه الخصائص الوظيفية )أن جيديس  يرى 
(Physicalلل )يا وبناء ألي عمل في تخط كأساس المحيطة بهاالمنطقة و لمدينة ل شاملة بدراسة جيديس طالب، وقد فيه موقع الذي ينشأ

أنها  ىلمدينة علاجيديس وعرف ، إلخ…  واقتصاديةهذه الدراسة األساسية دراسة تحليلية جغرافية وطبيعية واجتماعية ب يعنيو  ،المدينة
 عيةواالجتماالتاريخية  االعتباراتويجوز حل مشاكلها بيولوجيا بإدخال  ،(Regionكبر هي اإلقليم )أة جزء من منطقوهي  ،وحدة منفصلة

 .كما اعتبر المكان والعمل والناس وحدة متكاملة لها عالقية وثيقة في تخطيا المدينة، لها
 نُرية التوسع الشبكي )التضاعف الهندسي(: -3

في بداية هذا القرن نظريته الجديدة التي يمكن على أساسها إعادة تخطيا  L. Hilber Seimerاقترح لودفيج هيلبر زيمر 
وبناء المدن القديمة، والنظرية مبنية على أساس التضاعف الهندسي والتوسع األفقي بدال من التوسع الرأسي في المباني واالنتقال إلى 

منخفضة ذات اكتفاء ذاتي، محدودة الحجم يمكن ربطها مع وحدات خار  المدن، والفكرة عبارة عن وحدة تخطيطية ذات كثافة سكانية 
أخرى بطريق رئيسي للمرور لتكوين المجتمع الكبير، والوحدة تبنى مستقلة تحتوي على الخدمات الضرورية للمجتمع الصغير وكذلك 

جارية لجانب اآلخر توجد المحالت التمكان للصناعة التي يعمل فيها سكان الوحدة، تقع المصانع على جانب الطريق الرئيسي، وعلى ا
والمكاتب اإلدارية والمناطق السكنية والحدائق العامة والمساحات الخضراء التي تتوسطها المالعب والمدارس والمباني العامة، والشوارع 

ان ن أبعد مسكن إلى مكالتي تخدم المناطق السكنية مقفولة النهايات ولهذا ال يوجد مرور طولي داخل الوحدة كما أن أقصي مسافة م
دقيقة سيرا على األقدام، لهذا ال توجد حاجة إلى النقل الداخلي كما ال يوجد حجم أمثل للمدينة حيث يمكن  20-15العمل ال تزيد عن 

 (129، ص1991أن تتكون من أي عدد من هذه الوحدات حسب حجمها. )عالم، 
ع المدن من خالل وحدات متنوعة ومتكررة تمتد أفقيا، وتكون الوحدات المستخدمة وتؤكد الفكرة على إمكانية استخدام الشكل الشبكي لتوس

هكتار، تضم كل منها أربع وحدات تكتفي ذاتيا، وتتكرر تلك الوحدات في شكل شبكي على طول امتداد  3مستطيلة الشكل بمساحة 
 (71، ص2002دينة متجانسة حضريا. )الدليمي، الطرق الرئيسية، وقد طبقت هذه الفكرة على مدينة شيكاغو التي ظهرت فيها الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (72، ص2002(: يوضح تطبيقات نظرية هيلبر زيمر، )المصدر: الدليمي،  3شكل رقم ) 
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 : Radiant City Theoryنُرية المدينة القطرية  -4
نظرية مدينة الغد السابق ذكرها، حيث ( بعد Le Corbusier)وقد جاءت هذه الفكرة أيضا من العالم المعماري لوكوربوزيه ) 

ستكهولم،  أن فكرة تخطيا هذه المدينة عبارة عن صفوف من العمارات العالية المتعرجة، وقد طبقت هذه النظرية في مدينتي الجزائر وا 
وسائل  حة وزيادةكان الغرض من استخدام هذه النظرية منع تكدس السكان في وسا المدينة، وذلك بزيادة الحدائق والمساحات المفتو 

المواصالت بها، وكانت الفكرة الرئيسية التي اعتمد عليها لوكوربوزيه في تخطيطه لتلك  المدينة هو إحداث تزاو  بين المدينة والريف، 
نفيذ هذه توتأكيده على االمتداد الرأسي بدال من االمتداد األفقي، لدرجة أنه أكد أنه يمكن إقامة مجاورة سكنية في مبني واحد، وقد تم 

حقق لوكوربوزيه عمليا نظريته الخاصة بتخطيا المدن  1950وخفضت كثافتها بقدر ملحو ، وفي عام  1925الفكرة في باريس عام 
نشاء مدينة شانديجار عاصمة والية البنجاب في الهند، وقد خصص لهذه المدينة رقعة من هذه األرض مساحتها  الحديثة وذلك بتصميم وا 

ألف نسمة في المرحلة  150ألف نسمة من السكان في المستقبل، حيث يسكنها 500طح جبال الهماليا ليقطنها هكتار عند س3568
األولى، وقد أخذ في االعتبار خصائص المناخ الحار، ولذلك صمم نظام المسطحات الخضراء في المدينة على هيئة مساحات مشجرة 

مت في منطقة الغابات الخضراء الممتدة خطيا بمحاذاة ممرات وطرق المشاة مباني مكشوفة نافذة تمر خالل منطقة المباني السكنية، أقي
ثقافية توجيهية ومباني تجارية، وشبكة الشوارع في المدينة هي شبكة نظامية وقد قسمت مساحة أرض المدينة إلى أقسام مستطيلة متساوية 

عن بعضها البعض بتخطيطها بطبيعة وكثافة مبانيها وتكوين  متر، تختلف 1200إلى  800هي عبارة عن قطاعات تتراوح أبعادها من 
مؤسسات الخدمات العامة فيها، وذلك طبقا لمستوى الرفاهية بالنسبة لمختلف طبقات السكان اجتماعيا وقد تم الفصل الكامل بين حركتي 

إلداري مدينة حيث نجد في الشمال المركز امرور السيارات ومرور المشاة في المخطا التصميمي وكذلك تم الفصل الدقيق للمراكز في ال
للعاصمة الذي يوجد فيه مباني مجلس العموم والسكرتارية والمحكمة العليا وقصر الحاكم العام وفي الشمال الغربي يقع المركز الثقافي 

ي، وتشغل ع مركز المدينة الرئيسوالجامعة داخل المتنزه العام أما في وسا األرض المخصصة للمباني السكنية ومرافق المدينة العامة ويق
المنطقة الصناعية رقعة أرض صغيرة وذلك ألن المدينة مصممة لتكون في األساس بمثابة مركز إداري وثقافي ورئيسي بالنسبة للمقاطعات 

 (115، ص1994الهندية(. )حيدر، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (117، ص1994حيدر،  ( يوضح تخطيا مدينة شانديجار بالهند، )المصدر:4شكل رقم )
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ْية نُرية األماكن  -5  (97، ص1994)حيدر،  Center Place Theoryالمرك
في المدن  انتشار ىنظريته عل ىحيث بن ،(Walter Christaller)كريستالر وصاحب هذه النظرية األلماني المخطا فالتر 

 وهي:اإلقليم بنظام ميكانيكي ثابت يحدد تباعد المدن المختلفة األحجام والمراتب عن بعضها بفروض خاصة 
ا ونوع الخدمات المطلوبة والفترة الزمنية له االحتيا وطبقا لحجم  ،المدن ىمركز للخدمات تسمويضم أن يكون اإلقليم متجانسا  -

 جم ومراكز خدماتها.توجد مراتب من المراكز وهي المدن المتدرجة الح
كل مجموع إطارها يأخذ شو السلع والخدمات  انتشاروقد تكون مركبة من عدة مجاالت مثل نطاق قرى نطاق نفوذ يضم  لها مدينةال -

 دائرة.
دينة م المتجانس الخالي من التضاريس تتساوي المساحة التابعة لمركز المدينة من حجم معين مع المساحة التابعة لمركز اإلقليم -

 مماثل.جم ح
 ،دةالنفوذ والتباعد بين المراكز ذات المرتبة الواح كريستالر أن الشكل السداسي هو الشكل المضلع المثالي الذي يحدد نطاق أىوقد ر 

جموعة من أي أن لكل م ،خاضعا لنظام سداسي الشكل ى من المرتبة الصغر  ىعلوبنفس النظرية يكون التباعد للمراكز ذات المراتب األ
ومن ذلك كل مساحة من األراضي الزراعية ، مراتب المراكز في اإلقليم ىأعل ىهذه المراكز سيكون هناك مركز أكبر وهكذا إلستة من 

ة تتناسب مساحته القري أوفهذه المساحة تأخذ الشكل السداسي مركزها المدينة  كريستالر يةوطبقا لنظر  ،مدينة أو قرية تخدمها ىتا  إلحت
 مع أهمية تلك المدينة أو القرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (100، ص1994(: يوضح شبكة كريستال للمدينة، )المصدر: حيدر، 9شكل رقم ) 

 (67)عَيَي، ص Metropolis of Tomorrowمدينة الغد  -6
م، في شكل تخطيا معماري متأثرا  1929يعد هذا العمل محاولة لرسم صورة لمدينة الغد الكبيرة، قدمه ه. فريس عام 

بالمدن األمريكية الرومانسية، وتعرض الفكرة في حد ذاتها توزيع المناطق على شكل جديد حيث حاول المؤلف التأكيد على التأثيرات 
ة نواة، ونواة المدينة بمثاب النفسية والرمزية من خالل العوامل الجمالية، ويعتمد المؤلف على اقتراح مركز حضري بكثافة بنائية عالية يكون 

 تقوم على ثالثة أنشطة رئيسية وهي األعمال والفنون والعلوم، إن تركيب المدينة ما هو إال نتا  لما يريده اإلنسان، وأن نمو المدينة ال
بارات الخاصة عتيمكن أن يضبا بدون ذلك، ويتضح أن الفكرة تعطي اهتماما أكبر لالتصاالت والتبادل في حين أهملت كثيرا من اال

 ببقية الوظائف الثابتة.
ويعتبر الشكل أساسيا مدينة قطاع حيث تتزايد األنشطة في الداخل، وهم قطاع األعمال وهو أهم القطاعات أكبرها نسبيا، 

نية تبل، يالفنون والعلوم، وداخل كل قطاع حركة كثيفة من المرور وتقاطعاته كما تقع معظم ناطحات السحاب المنتشرة على مسافات ب
حوالي نصف ميل، ليس لتحقيق متطلبات جمالية فحسب، ولكن أيضا لتوفير حرية الحركة للسكان، أما االستعماالت السكنية فإنها 
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شعاعي للمرور اآللي، والكثافة السكانية المقترحة في حدود  تسيطر على التخطيا من خالل توسطها للموقع، واقترح نظام دائري وا 
لكل فدان، باإلضافة أن مركز المدينة سوف يضم القوى العاملة في المباني المقترحة، وذكر أن النمو العمراني  خمسين وحدة سكنية

 مستقبال ممكن من خالل امتداد االستعماالت على الطرق المحددة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (70(: يوضح مدينة الغد لفريس، )المصدر: عفيفي، ص 10شكل رقم ) 

 الخًليا المختلَة:نُرية المدينة ذات  -7
حصائيات وتناولت كال  1939وقد جاءت فكرتها بواسطة العالم جاستون بارديه في عام  على أساس دراسات وتحليالت وا 

من تكوين المدينة وسكانها، ولكن شخصية المدينة وكيانها تنبعث من طريقة تكوين وتجميع المجموعات السكنية ومن معالمها الرئيسية 
التي يتضح منها ما إذا كانت المدينة سليمة التكوين، وأن كل حي وكل منطقة من المدينة لها حياتها الخاصة وطابعا وطريقة بنائها، 

المميز التي يجب أن يتضح في التخطيا وبناء على هذه الدراسات أخر  بارديه فكرته ) النظرية ( التي رأى أن تكون بديال عما كان 
كل حلقات بطريقة تشبه نمو جذع الشجرة، واقترح إعادة تكوينها بحيث تظهر المعالم األصلية للمدينة، متبعا من ترك المدينة تنمو على ش

 (120، ص1994)حيدر،وذلك بتأكيد مراكزها مع إنشاء مراكز جديدة من خاليا مختلفة متفاوتة الحجم حسب الضرورة لكل منها مركزها. 

ل في التركيب السكني، وكل مستوى واضح في معالمه الرئيسية، لذا تكون المدينة ذات ويفترض جاستون أن المدينة ذات تكوين متسلس
، ص 2002مركز واضح مع إنشاء مراكز جديدة من خاليا متباينة الحجم، ولكل خلية مركزها الذي يقدم الخدمة لسكانها. )الدليمي، 

81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (122، ص1994)المصدر: حيدر،( نظرية المدينة ذات الخاليا المختلفة، 11شكل رقم ) 

 (80)عَيَي، ص The City Conceptنموذج المدينة  -8
م نفس المنهج في تخطيا المدينة الشريطية لسوريا ماتا، حيث صمم مدينة 1934عام  R. Neutraنهج ريتشارد نيوترا 

 رتكز الفكرة على بعض االعتباراتطولية لتكون من وحدات طولية متماثلة، وهي نموذ  إلصالح المدينة كما عبر عنه نيوترا، وت
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 رالخاصة باإلحصاءات الديموغرافية، إال أنها ال تعبر فقا عن الحياة في مدينة مثالية ولكنها أيضا تعالج ما يطرأ على المدينة من المرو 
 اآللي المتوقع.

ة حددة من الطرق الرئيسيوالنموذ  المقترح للمدينة كما صورها نيوترا تتكون من حي األعمال يتصل من خالل مسارات م
بعدد من المجاورات السكنية، وبالتالي تقع تلك المجاورات على محاور الحركة الرئيسية، وتتكون المدينة الطولية من صفوف من المساكن 

، وعند اةطابق تشغل األدوار السفلية المحالت التجارية، كما وترتبا ارتباطا مباشرا بحركة مرور المش 11في شكل بلوكات بارتفاع 
تقاطعات الشوارع الرئيسية توجد المصاعد الكهربائية التي تربا مستوى حركة المرور اآللي مع حركة مرور المشاة نظرا النفصالهما 
التام في وسا المدينة بأكملها، أما المناطق السكنية والتي توجد على جانبي مركز المدينة فإنها تتكون من وحدات سكنية بعمق حوالي 

يلو متر من مركز المدينة تربطها به شوارع إشعاعية، وروعي في توزيع المساكن تخصيص مساكن للشباب الغير متزو   ومساكن واحد ك
خاصة بالعائالت التي ليس لديها أطفال، وتتصل الوحدات السكنية ببعضها من خالل توزيع استعماالت األراضي وتقسم المناطق 

صممت إليواء أسر ذات تركيب معين وكأسلوب تقليل حجم المرور البندولي خاصة المرور بوجه السكنية إلى أحياء سكنية متشابهة  
عام بين أو خالل المجاورات السكنية فإن كل وحدة تم تزويدها بالمناطق الصناعية الخفيفة، وروعي في تخطيا المدارس أن توضع في 

هكتار باإلضافة إلى 1.7تلميذ وعلى مساحة قدرها  500ها بسعة المناطق الخضراء حيث اشتملت المدينة على أربعة مدارس كل من
هكتارات وتضم المناطق الخضراء عالوة على المدارس المالعب وأماكن 7تلميذ، وتشغل مساحة قدرها 1500المدرسة العليا التي تسع 

كما يربطها  ألحياء السكنية ببعضها البعضالترفيه، أما المرور في المدينة فيعتمد على مترو األنفاق، الذي يسير طويال لربا جميع ا
نسمة من السكان البالغين في حين أن عدد األطفال غير  22.400جميعا بمركز المدينة، وقدرت الطاقة االستيعابية للمدينة بحوالي 

والتي حددها  السكنيةمقيد، واختار المخطا هذا الرقم للحصول على التدر  الهرمي المطلوب للسكان بما يتماشى مع تخطيطه للمناطق 
 لكل فئة من فئات الهرم السكاني كما يلي: 

 نسمة يسكنون مساكن الشباب. 4800 -
 نسمة من العائالت في المنطقة المزودة بالمدارس. 7800 -
 نسمة من العائالت في المنطقة المزودة برياض األطفال يسكنون في مناطق بالمساكن المنفصلة. 5200 -

 ستكون عليه المدينة المستقبلية خالل مراحل نموها أو ديناميكية هذا النمو. ولم يقدم المخطا وصفا لما
 
 
 
 
 
 
 

 (84(: يوضح نموذ  المدينة لنيوترا، )المصدر: عفيفي، ص 12شكل رقم ) 

 نُرية المدينة التابعة الحديثة  -9
عاعي يفضل المدن المثالية ذات المخطا اإلشقد اقترحها المهندس المعماري البريطاني كيبل بعد الحرب العالمية الثانية وهو 

ألف نسمة على أن تصميم مباني المدينة من مساكن تحتوي على شقة واحدة فقا مع  60الدائري، ويرى كيبل أن تتسع المدينة لعدد 
ل المدينة يكون شكقطعة أرض زراعية ملحقة بها، وتقسم المدينة إلى عدة شرائا شعاعيه تقام عليها المالعب الرياضية والمدارس، و 

دائريا تقع في مركزه المؤسسات التجارية والهيئات اإلدارية وتحاط منطقة مركز المدينة بطريق دائري عام تتفرق منه طرق رئيسية نحو 
 (123، ص1994المركز. )حيدر،
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تتألف ، و وتقسم المدينة إلى أربعة قطاعات واحد منها تخصص لألنشطة الصناعية واألخرى تخصص لألغراض السكنية
 (82، ص2002اآلف نسمة مع الخدمات األساسية المختلفة. )الدليمي،10المنطقة السكنية من قسمين تستوعب كل منها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (124، ص1994( يوضح نظرية المدينة التابعة الحديثة، )المصدر: حيدر، 14شكل رقم ) 

 (118)عَيَي، ص The City Theoryنُرية المدينة  -10
( أن الصورة المثالية للمدينة هي المدينة الصغيرة والتي تمتز  فيها المدينة مع الريف G.Bardetأوضح جاستن باردت )

وتضمنت نظريته تدرجا معينا للمراكز والوحدات السكنية حيث تتكون المدينة في نظريته من وحدات سكنية لها صفة االستقالل التام 
 لمستقل في الخدمات. وهذه تكون بدورها وحدات أكبر لها خواص من التميز الوظيفي ا

 ويبدأ التدر  الهرمي كما يلي:
 أشخاص( وهذا التجمع يكون قرية صغيرة أو صفا من المساكن. 3أسرة )متوسا حجم األسرة  15-5الوحدة األصغر وتضم من  .1
 أسرة مما يشكل قرية كبيرة أو ضاحية. 150-50الوحدة الصغيرة وتضم من  .2
 أسرة. 500-150الوحدة الكبيرة وتضم من  .3
 أسرة. 1500-500الحي السكني ويضم من  .4
 أسرة.15000-5000المدينة وهي التجمع المركزي وتضم من  .5

أسرة، يحافظ على العالقات االجتماعية واإلنسانية، أما عن التجمع الذي 15-5ولقد علل المخطا أن التجمع األصغر التي تضم من 
 أسرة علل تخطيطها إلى التالي:500-150يضم من 

o متر على الواجهتين.1000-500ول إلى الخدمات والمدارس االبتدائية سيرا على األقدام على بعد مسافة ال تقل عن سهولة الوص 
o .استغالل المناطق الخضراء باألنشطة والخدمات الترفيهية والعامة 
o كنية.أال يخترق المرور وسا المجاورة بل على محيطها فقا وذلك لتوفير األمان واالستقرار على البيئة الس 
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أسرة، فال تمتد المدينة إلى الخار  وحولها حزام واق من المناطق الخضراء المحيطة بها، واحتوائها على 1500-500أما عن التجمع 
بعض الخدمات الترفيهية والرياضية والمدارس المتخصصة والمستشفيات مما تعيق عملية التمدد إلى الخار ، أما عن المناطق الصناعية 

 كم. 2عن المساكن بمسافة ال تقل عن فتكون بعيدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (120(: يوضح نظرية المدينة لباردت، )المصدر: عفيفي، ص 21شكل رقم ) 

 : Super Block Theoryنُرية السوبر بلوك  -11
( واستقر Henry Wright &Clarence Steinظهرت بعد الحرب العالمية األولى، وناقش هذه الفكرة كالرك شتين وهنري رايت )

دخال  رأيهما على ضرورة األخذ بفكرة المدن الحدائقية عند إعادة بناء المدن األمريكية، وفي نفس الوقت قاما بدراسة للبلوك الكبير، وا 
هذه نظرية مع فكرة المدن الحدائقية، والبلوك عبارة عن مساحة مستطيلة من األرض تحيا بها شوارع من جميع الجهات يتراوح طول 

وبعد نجاح فكرة البلوك في أحد المشروعات، نشرت هذه  1927قدم، وفي عام  200قدم وعرضه حوالي  900-600بين  البلوك
 ( 126، ص1991الدراسة. )عالم، 

، حيث وضع 1929( بوالية نيوجرسي بأمريكا في عام Radburnومثال لهذه النظرية تخطيا مشروع السوبر بلوك لمدينة رادبون )
على حدود األرض المراد تخطيطها، وخرو  الشوارع المحلية منها لخدمة مساكنها على أن ينتهي كل شارع منها بميدان  الشوارع الرئيسية

(، وكل ذلك ليجعل قلب المنطقة بعيدا عن حركة السيارات والتي يمكن استغاللها في Cul-de-Sacصغير يسمي كول دي ساك )
 (109، ص1994ارات. )حيدر، المتنزهات لسكان المنطقة ال تتطلب حركة السي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( 24-3شكل رقم )
يوضح تخطيا مجاورة 
سكنية في رادبورن، 
المصدر: )حيدر، 

 (110، ص1994
 



231 
 

 (92)عَيَي، ص The Human Scale in City Planningالمقياس اإلنساني في تخطيط المدينة  -12
 م حيث أعرب أن مدينته يجب أن تكون للعامل اإلنساني، ويجب مراعاة األهداف1944عام  J. Sertقدمت هذه الفكرة لسرت 

واالقتصادية أثناء التخطيا، لذلك اعتمد سرت على فكرة المجاورة السكنية، وتتسلسل محتويات الفكرة عند سرت ابتداء من  الصناعية
ية طرة والتحكم بالوحدات العمرانية، وثانيا تحقيق تجمعات عمرانتحقيق بيئة عمرانية ثم تركيب اجتماعي، وتعتمد فكرته على السي

عضوية والوحدة نواة لوظائف حضرية، ثم التدر  في الخدمات بما يتناسب مع كل مستوى عمراني، وتتكون المدينة التي وضع 
إلى  ها مسافة السير الممكنةنموذجها سرت من مناطق تامة االنفصال عن بعضها، واضحة التركيب العضوي والبنائي وبأحجام تحدد

كافة الخدمات المطلوبة بالنسبة لكل مستوى، لذلك كانت أصغر وحدة تخطيطية في فكرته هي الوحدة االجتماعية الصغيرة التي من 
 خاللها يتكون التركيب العام للمدينة، فيمكن تكوين المستويات التخطيطية من حيث توزيع الخدمات هرميا وهي المجاورة، الحي،

 المدينة، المدينة اإلقليمية واإلقليم االقتصادي. 
واعتمد سرت في تحديد اإلقليم على العامل االقتصادي الذي يحدد أبعاد اإلقليم، والذي يعتبر المدينة اإلقليمية هي عاصمتها، كما أن 

نسمة،  10000 -5000كانها بين المستويات الثالثة األولى تشكل المستوى االجتماعي الذي يهدف إليه المخطا، ويتراوح عدد س
وهذا الحجم من السكان يعتمد بالدرجة األولى على مدى احتياجه لمدرسة ابتدائية، ويقدر بمسافة سير على األقدام من أبعد بيت عن 
 المدرسة حوالي نصف ميل، ويشغل منطقة مركز المجاورة السكنية لتضم الحضانة والمالعب والمناطق الخضراء، وأوضح المخطا

أن مستوى الخدمات وكثافتها يمكن تقديرها على أساس أن الحي السكني ما هو إال مدينة شبه مستقلة، وبذلك يقلل من اعتماد األحياء 
 السكنية على مركز الرئيسي للمدينة األم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (98(: يوضح تخطيا المدينة عند سرت، )المصدر: عفيفي، ص26-3شكل رقم )
يكون الحي السكني خاليا من المرور العابر للسيارات، أما الطرق اإلقليمية فيسمح لها بالمرور المحوري وتنفصل األحياء ويرى سرت أن 

السكنية عن بعضها بواسطة أحزمة خضراء وركز المخطا على أهمية تخطيا محاور الحركة لتنشيا الحياة في الريف المحيا من 
أخرى، ولتخطيا مسارات مشاه لتحقيق متطلبات إنسانية من جهة ثالثة، ويتكون الشكل  جهة، ولفصل استعماالت األراضي من جهة

من عدة مجاورات سكنية وضعت حول مركز المدينة، كما وضع عدد آخر من المجاورات حول المركز المدني في أطراف المدينة، 
مات، ومن هنا فإن احتياجات السكان تبدأ بالمدرسة ويعتمد الحجم األمثل للوحدات كما اقترح سرت بناء على الوظيفة ومساحة الخد

االبتدائية الواحدة كأساس للتجمع على مستوى المجاورة بين خمسة آالف وعشرة آالف نسمة، والنمو المتوقع على مستوى المدينة يتم 
 من خالل قيام أحياء جديدة.

 


