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 بحثموجز ال
 إىل قرون ماضيةيف تكوهنا ونشؤئها تعود اليت  اجلمهورية العربية السورية العديد من البلدات القدمية تضم 

شكلت كما  . جتارية(و  عسكريةو  )دينيةلفة خمتروف ظنتيجة لالبلدات  نشأت هذه حيث , ومراحل زمنية خمتلفة
 فيها مارس السكانو  ,1عفوي تلقائي استقرت ضمن نسيج عمراين , كز استقطاب سكاينا مر على مر العصور 

على هذه البلدات تغيريات  تومع مرور الزمن طرأ .خمتلف األنشطة التجارية والسكنية واحلرفية والزراعية واخلدمية
 الصعيدين علىإىل تدهوره  أيضا   وأدت , على النسيج العمراين العفوي يمية وحملية أثرت سلبا  بفعل عوامل خمتلفة إقل

  . الرتاثية والثقافيةهذه البلدات قيمة و هتم االسكان ببلد عالقة كذلك على صعيدو  , العمراين واملعماري
أو اسرتاتيجية اد سياسات كان ال بد من إجي , وحساسية التعامل مع البلدات القدميةية انطالقا  من أمه 

يف فهم أعمق لطبيعة  من جهة أخرى وتساهم , من جهة واالرتقاء هبا البلدات القدمية تراعي خصوصية وهوية
 , يتوجب على هذه السياسات أن تراعي . باإلضافة ملا سبق ذكره ىاملشاكل واالحتياجات لكل بلدة على حد

  . لكل بلدةاملشكلة قتصادية واالجتماعية واالمرانية عالالبىن  احلاصلة يفوالتغيريات  اتالتطور 
شكال   هذه العملية تتطلب حيث , االرتقاء بالبلدات القدمية من العمليات املركبة واملعقدة اسرتاتيجيةوتعترب  

وجود املرونة  كما جيب أن تضمن هذه االسرتاتيجية, وبصورة مرنة يكون قابال  للعمل بشكل مستداممن التنظيم 
  . القدمية اتبلدللاالجتماعية واالقتصادية العمرانية و  تغريات يف البىنتتوافق مع املل اسياساهتية لتقييم وتقومي لكافا

فإن جمموع ما كتب من أحباث  , االرتقاء بالبلدات القدميةب اصةخ الرغم من أمهية حتديد اسرتاتيجيةعلى  
وتبقى جمموعة من األسئلة حباجة إىل مزيد من البحث ,  تهنة بأمهيمقار  يبدو ضئيال   عن هذا املوضوع اليزال ودراسات
 : والدراسة
  العمرانية أم أن لكل بلدة معايريها , قدميةال اتبلدال كلتطبيق على  أن ثابتة ميكن  اسرتاتيجيةهل هناك 

 ؟اخلاصةاالجتماعية واالقتصادية و 
  ؟ املناسبة السرتاتيجيةم االعتماد عليها عند اختيار اجيب أن يتماهي األسس اليت 
 القدمية خصوصية البلدة وبني هالعالقة بينهي اماو ,  االسرتاتيجيةهذه اليت جيب أن حتققها   سياساتال ما هي 

 املطبقة عليها؟
تستهدف حتليل التغريات اليت طرأت على و  , الدراسة مسامهة يف طروحات االرتقاء بالبلدات القدميةهذه وتقدم 

 .  بناها العمرانية واالجتماعية واالقتصاديةيف  رتأث   واليت قد تكون  , البلدات القدمية
 . بلدة معلوال القدمية باإلضافة إىل بلدة جبلة القدميةو بلدة القدموس القدمية ,  تشمل الدراسة ثالث بلدات قدمية

بشكل  ذه البلدات االهتمامجتذب ه االقتصاديةو  تغريات اهلامة احلاصلة يف أبعادها العمرانية واالجتماعيةلل نظرا  
 , إال أن االقتصاديةو الرغم من اختالفها من حيث التاريخ العمراين واهلوية احلضرية والبىن االجتماعية وعلى  ,متزايد

                                                           
تبحث عن  معماريةهناك اختالف بني النسيج العضوي) التلقائي( والنسيج العشوائي والنسيج غري املنتظم, حيث تعترب العمارة العضوية فلسفة  1

وذلك يف كتابه  (7191-7681) فرانك لويد رايت املعماريوالعمارة, ومت استخدام املصطلح وتعريفه من خالل  الطبيعةالتوافق واالنسجام بني 
(An Organic Architecture, 1939 حيث وضع مبادئ عامة عن تصوره لكيفية تطبيق الفكر املعماري الذي وصل إليه )؛ عمارة عضوية

 ن يف الطبيعة.عن العمارة العضوية من امتزاج وذوبا
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, يضاف إىل ذلك  السكان والتنمية االقتصاديةطبيعة التشابه بني أمهها  كثرية لعلتشرتك يف خصائص  هذه البلدات 
حالة للدراسة  هذه البلدات اثنتني منتشكل  . ن املخططات التنظيمية والتطور احلضري السريعتضرر هذه البلدات م

حالة  تشكل لبلدة الثالثة )بلدة معلوال القدمية(أما ا , وبلدة جبلة القدمية( , )بلدة القدموس القدميةالتحليلية املقارنة 
  .هذه الدراسةالسرتاتيجية االرتقاء الناجتة عن تطبيقية 
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 البحث مقدمة
تتسم البلدات القدمية يف سورية بالتنوع الكبري من حيث االختالف والتشابه يف خصائصها العمرانية  
ية وتتوافر فيها , فهي ماتزال تنبض باحلياة االجتماع وتتميز هذه البلدات بإمكانيات ومقومات فريدة. والطبيعية

هذه البلدات  ذلك تتمتعباإلضافة إىل  .لحرف التقليديةل ا  مع إمكانية إقامة صناعات بسيطة وورش, اخلدمات اليومية 
تعاين هذه  على الرغم من ذلك .خلصوصية الدينيةا ويف بعض األحيانقومات سياحية من حيث املناخ أو الطبيعة مب

يف ظل تردي األوضاع العمرانية و  , ومع  كل بلدةعلى  تبعا  للظروف املؤثرة  افيما بينه تتباين البلدات مشكالت  
اسرتاتيجية فاعلة ومتكاملة  كان البد من البحث عن   , يف تلك البلدات وتنوع األنشطةالتكدس املتزايد للسكان 

من جهة  كم يف منوها املستقبليوتتح,  من جهةاالقتصادية هلذه البلدات و العمرانية واالجتماعية  تسعى لالرتقاء بالبىن 
ووضع  تأهيلهاشجع على إعادة ت اليت من املقومات  الكثري التزال متتلك القدمية يف سوريا , حيث إن البلدات أخرى

  مناسبة لالرتقاء هبا. سياسات
ت أنظمة وسياسا ى تشريعات ختطيطية تتألف منعل القدمية يف سوريا لبلداتلاعتمدت املصورات التنظيمية  

بسياسات مغايرة ومتناقضة مع  هذه املصورات , حبيث أتت هذه البلدات ميدانية لواقع اتأكادميية عامة دون دراس
اليت طبقت وال تزال  -, لذلك حتتاج التشريعات التخطيطية  هاطبيعة وخصوصية البلدات القدمية وزادت من تدهور 

االجتماعية واالقتصادية ملعرفة أثرها يف التشكيل العمراين معطيات التطور العمرانية و  إىل إعادة تقييم وفق -تطبق
 تتبىن إجياد اسرتاتيجيةبغية التشريعات التخطيطية لدراسة مفصلة هذه , حتتاج  باإلضافة ملا سبق ذكره , للبلدات

من وما تتطلبه  , واحتياجات البلدات القدمية تعند التعامل مع مشكال السيما , معايري أكثر دقة وموضوعية
  هبذه البلدات.اصة خ العمرانية واالجتماعية واالقتصاديةدراسات تفصيلية للجوانب 

  إشكالية البحث .0
تمثل املشكلة البحثية يف أن البلدات القدمية يف اجلمهورية العربية السورية تتعرض للتدهور الناتج عن عوامل ت 

,  ها وخصائصها العمرانية واملعمارية والرتاثية املميزةمن مالحم كثريفقدها المما ي , ختطيطيةو طبيعية و عديدة بشرية 
بقاء  وبني , االقتصادية املعاصرةو التطور احلاصل يف احلياة االجتماعية بني  تعارض   ملا ينتج عن ذلك منباإلضافة 

مع دات املتبعة حاليا  يف هذه البلتناقض سياسات التخطيط احلديث كما ت .التقاليد احمللية واخلصوصية الثقافية
ل ك,  ويتمثل ذلك بالطرقات الواسعة واألبنية املرتفعة وإقامة اجملمعات السكنية واستعمال مواد البناء احلديثة , يتهاهو 

 . خصوصية النسيج التقليدي يف البلدات القدميةهذا يقتضي إلغاء 
 : أمههاوهلذه املشكلة أسباب عديدة 

 للبلدة القدمية مارية والسكانية واالقتصاديةالعمرانية واملع نقص يف معطيات الوضع الراهن. 
  تأثريها على البلدة القدمية املعطيات وتقييمهذه ضعف أسلوب حتليل.  
 الثقايفو  لبعد االجتماعيا يراعت ال , عمرانية موحدة عايريعلى م عند وضعها اعتماد املخططات التنظيمية 

تدهور نسيجها و  إىل تشابه تطورها العمراين بالشكل والنسيج, مما أدى  هلذه البلدات احلالة املناخيةو اجلغرايف و 
 .القدمي

 تبين أسس قاصرة بتفاصيلها ومشوليتها بوذلك  , غياب املنهجية العلمية الواضحة يف وضع الدراسات العمرانية
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 . ومتطلبات البلدة والسكان دون مراعاة احتياجاتالدراسات هذه إعداد  عند
  فرلية البحث .3

يف التشكيل  العمرانية واالجتماعية واالقتصادية األثر الذي تركته العوامل الفاعلة لىالل عميكن االستد 
, وكيف فقدت شخصيتها بسبب التدهور الذي أبعدها   فيها تطورتالعمراين للبلدة القدمية على مدى السنوات اليت 

 . لذلك يعتمد البحث على فرضيتني أساسيتني : كثريا  عن أصالتها
 البلدة القدمية مرجعا  خصوصية العوامل العمرانية واالجتماعية واالقتصادية الفاعلة يف ى ميكن اعتبار إىل أي مد

 ؟  الرتقاء هباوضع خطة أو اسرتاتيجية ل عند
  باإلضافة إىل  اليومية , للحياةتطلبات العصرية املاجات و احلتلبية  مع مراعاةكيف ميكن االرتقاء بالبلدة القدمية

 ؟ لة االقتصادية واالجتماعية للسكانمراعاة احلا
االرتقاء هبا بني اآلمن بني طبيعة وخصوصية البلدات القدمية و  التوازنويالتايل ترتكز فرضية البحث يف اعتبار أن     
رتباطا  اارتباط عناصرمها و  , ملا هلما من تأثري متبادل على بعضهما البعض,  خاصةضمن اسرتاتيجية حتقيقه  جيب
 .وثيقا  
     هدف البحث .2

 للبحث هدف رئيسي وأهداف فرعية. 
 : هدف البحث الرئيسي

وبطريقة  , البلدة القدمية من خالل احلفاظ على متيز هذا النسيجبقادرة على االرتقاء تكون صياغة منهجية عمل 
ذه ى العام هل, والعمل على رفع املستو  من جهة ثانية ومتطلبات االرتقاء , من جهة توازن بني متطلبات التطور

     .بشقيها القدمي واحلديث هاتوجه تطور شاملة للبلدة ة من خالل رؤي , اقتصاديا  و اجتماعيا  و عمرانيا   البلدات
 :   أهداف البحث الفرعية

  القدمية بلداتللاالقتصادية و االجتماعية و دراسة حتليلية للعوامل الفاعلة يف البىن العمرانية. 
  يف عملية االرتقاء بالبلدات العمرانية واالجتماعية واالقتصادية البىن الفاعلة  ظيفتو مناقشة وحتليل سياسات

 القدمية يف سورية.
,  لذلك وانطالقا  من هذا املفهوم يهدف البحث القرتاح منظومة متكاملة لوضع آلية تنظم االرتقاء بالبلدة القدمية  

وبشكل يضمن حالة  , واألهداف املطلوب تنفيذهـا -تـقبال  حاليا  ومس -بطريقة حتقق التكامل بني املوارد املتاحة
 :  واالقتصادية والبيئية واالنطالق التكيف املناسب مع العوامل االجتماعية

  مستوى االسرتاتيجية الشاملة.      إىلمستوى السياسات اجلزئية من 
 لة للبلدة القدمية. من مستوى مفهوم القيمة األثرية للبلدة القدمية إىل مستوى القيمة املتكام 
 بالبلدة القدميةمستوى االرتقاء  إىل للمباين األثرية من مستوى إعادة التأهيل     . 
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   حدود البحث .2
خصائص عمرانية ومعمارية  منمبا حتتويه  , وذلك كبريةالمهية األاملدن القدمية صغرية احلجم ذات بالدراسة  هتتم      

 , وتشتمل الدراسة على البلدات القدمية بعناصرها العمرانية واالقتصادية واالجتماعية .أثرية مميزةوثقافية واجتماعية و 
 .1نسمة 91111واليت ال يتجاوز عدد السكان فيها 

       مدنجية البحث .5
 تعتمد منهجية البحث على  عدة حماور متكاملة مع بعضها: 
 ا, والعالقة بينهم والبلدة القدمية االرتقاء مبفهوميات اخلاصة للمفاهيم واألدبي , المدنج االستقرائي التحليلي, 

 االقتصادية للبلدات القدمية.و الرتقاء بالبىن العمرانية واالجتماعية امؤشرات  ستنتاجهبدف ا
 وحتليلها سعيا  للوصول إىل البديل األنسب يف , وذلك بدراسة بلدات قدمية  , المدنج التحليلي المقارن

 بلدة القدمية.االرتقاء بال
 وذلك بدراسة تطبيقية على  يتم من خالله اختبار اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدات القدمية , المدنج التطبيقي ,

 .بناء  على النتائج , وتطوير اسرتاتيجية الدراسة ظروفهال تبعا  مث تفسري نتائج الدراسة ومن ,  بلدة معلوال القدمية

 هيكلية البحث .6
  : يتكون البحث من  
 اإلطار االستقرائي التحليلي - بالبلدات القديمة اإلطار الدظري الستراتيجية االرتقاء  , الباب األول- . 

 تتناول الدراسة النظرية يف هذا الباب:  
  . القدمية البلدة اختيار معايري , وحتديد يتناول مفهوم البلدة القدمية وخصائصهاو ,  الفصل األول -
 وبعــد حتديــد مفهــوم التــدهور العمــراين  ,ناصــرها االســرتاتيجية وع شــأة وتطــور مفهــومن يتنــاول , ينالفصــل الثــا -

 مفهوم االرتقاء مث توضيحيتم حتديد نوع السياسة املالئمة للتعامل مع البلدات القدمية , ,  وعوامله ومظاهره 
  تقاء هبم.البلدات القدمية عند اعتماد اسرتاتيجية لالر  , وكيفية تفعيل دور بالبلدات القدمية

 اإلطار التحليلي االستدتاجي,  الباب الثاني.   
 : من خالل, وذلك  املدخل املالئم لتحقيق ارتقاء عمراين شامل للبلدة القدمية  يستعرض هذا الباب 
 منهجية عمل تحليلية الدراسة ال تناولتيتم توصيف بدائل اسرتاتيجية االرتقاء , مث  حيث  , الفصل األول

ويتم يف هناية  .العالقة بني عوامل نشوء البلدة القدمية ومعايري التقييم, ومن مث حتديد  ةسرتاتيجياال بدائل تقييمل
 .اسرتاتيجية االرتقاء الفصل اعتمادهذا 

                                                           

 -خاليا سكنية مثاين -قطاعات  أربع( مبجموعة  البلدة عدد سكان املدينة الصغرى )التشريعات العقارية والتعاونية والعمرانية يف سورية  ددحت  1
 .نسمة 00444أي 
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 وهي جتربة تأهيل مدينة  جتارب االرتقاء بالبلدات القدميةبعض حتليل حيتوي هذا الفصل على  , الفصل الثاين
واستخالص النتائج من هذه  , (SWOT)حتليل  باستخدام ,  مدينة مصياف القدمية هيلأصيدا القدمية , وت

   أوجه االستفادة منها.  تقييم التجارب و 
 الدراسة التطبيقية , الثالث الباب. 

هــــذه املعطيــــات وحتديــــد  حتليــــل  , و القدميــــةات وهــــي دراســــة شــــاملة للحالــــة العمرانيــــة واالجتماعيــــة واالقتصــــادية للبلــــد
 بالبلدة القدمية. االرتقاء  ت واالحتياجات والوصول إىل حتديد أولويات األهداف ضمن اسرتاتيجية املشكال
 الفصل األول بلدة القدموس القدمية. 
 الفصل الثاين بلدة جبلة القدمية.  
 مة الدراسة ءالفصل مال ايبحث هذحيث  , تماد اإلطار التطبيقيعبا الفصل الثالث بلدة معلوال القدمية

واختبارها على بلدة معلوال القدمية ووضع مؤشرات قياس ملدى فعالية , بيقية يف الفصلني السابقني التط
 .اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدات القدمية

   لنتائج والتوصياتاالفصل الرابع.  
إىل التأكيـد علـى  دف, والـيت هتـ هذا الفصل النتائج اليت مت التوصل إليها من الدراسة النظرية والعملية والتطبيقية يوضح

 .فرضية البحث



 
 

 مفاهيم

 

 نظريات

 

 اتجاهات

 راتيجية الارتقاء بالبلدات القديمةاست

اإلطار الدظري 
 الستراتيجية االرتقاء

 اإلطار المملي

 تحليل القسم النظري واستخالص النتائج

تحديد شبكة العالقات الناظمة لسياسة الارتقاء 

 بالبلدات القديمة

 مفهوم البلدة القديمة

 توضيح ملفهومي املدينة
 والبلدة
 وامل حتليل طبيعة الع

املؤثرة يف نشوء النسيج 
 العمراين وعامل أمهيتها

 استراتيجية مفهوم
 الارتقاء

 مفهوم االسرتاتيجية
 وعناصرها

 سياسات التعامل مع
 البلدة القدمية 

 الدراسة التحليليةالجزء ألاول 

لقدموس القدميةا بلدة 
بلدة جبلة القدمية 

 مراجعة وتقويم النتائج 

 لة الستراتيجية الارتقاء بالبلدات القديمة في سوريةاملنظومة املتكام

 7شكل رقم 

 ناتهما ألاساسيةو مكو يوضح أقسام البحث النظري والعملي 

 إلاطار التحليلي الاستنتاجي

حتليل جتارب ارتقاء 
,  بالبلدات القدمية

واستخالص النتائج من 
التجارب وتقييم أوجه هذه 

 االستفادة منها

 اتيجية توصيف بدائل اسرت
 االرتقاء

 منهجية عمل لتقييم
 بدائل االسرتاتيجية

 الدراسة التطبيقية الثانيالجزء 

القدمية معلوال بلدة 
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 مفاهيم متملقة بالبلدة القديمة                               ألولالفص  ا                         الباب األول   
, حيث تكون يف البداية جمموعة متناثرة من املنازل اليت بنيت  تلقائية النشأة ذات طبيعة إنسانية بأهنا املدينةتتميز   

ف وزيادة الدخل لتتحول القرية قرية , مث تتسع القرية نتيجة للتزايد السكاين وتنوع احلر  تصبحجملرد اإليواء مث تتجمع ل
. 1, وعندما تتوافر فيها املصانع ووسائل املواصالت واخلدمات تنمو لتصبح مدينة رئيسة   )) بلدة رىإىل مدينة صغ

على ما سبق  بناء  ,  إن التمييز يف املفاهيم والتعاريف بني املدينة والبلدة يساعد يف إدراك موضوع البحث واهلدف منهو 
 : فصل التساؤالت التاليةهذا ال يبني
 ( البلدة الصغرية ) بني مفهومي املدينة واملدينة مييزالت . 
 .بيان أسس التمييز بني املدينة والبلدة 
  مث حتليل هذه العوامل وحتديد درجة أمهيتها وفق معطيات الدراسة. , القدميةالعوامل املؤثرة يف نشوء البلدات  
 معايري اختيار البلدات القدمية. 
  بين مفنومي المديدة والبلدة مييزتال 0-0-0

كشكل النشاط االقتصادي ", يتحدد التصنيف التخطيطي للمدن من خالل مجلة من املؤشرات والدالئل  
تعدد األسس اليت يتم بناء  وعلى الرغم من  .2", وتاريخ ظهور املدينة وتطورها , وعدد السكان املسيطر يف املدينة

األساس و ,  األساس اإلحصائي (7111) 3مجال محدان ها أهم األسس اليت اعتمدإال أن ,  عليها تصنيف املدن
يتميز بصعوبة يف األخري األساس  ن  أإال ,  4"واألساس الوظيفي األساس املورفولوجي و ,  التارخيي األساس و ,  اإلداري

بوظائف جتارية ودينية  أيضا   القرى يقومونبعض ألن سكان وذلك ,  حتديد الوظائف اليت يقوم هبا سكان املدن
 .5وغريها من الوظائف اليت يقوم هبا سكان املدنوحرفية عليمية تو 

 -UN)برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات 4690وضعت األمم املتحدة سنة و  

HABITAT 
6

  وهي: , معايري للمقارنة بني مفهومي املدينة والبلدة تتلخص يف ثالثة أمناط رئيسة  ( 
 حسب التقسيم اإلداري املتبع مع األخذ يف االعتبار نظام اإلدارة احمللية. بني املدينة والبلدة  تمييزيتم ال   -
  , حيث إن الصفة العمرانية اخلاصة هبا قد تتغري. حتديد احملالت املدنية وإضفاء صفة املدن عليها   -

                                                           

,  دور العامل االجتماعي عند ختطيط املدن . , نصري عبد الرزاق البصري1 
http://www.almassrawy.com/forum/showthread.php , 44-41-9446. 

, مديرية الكتب  ,  صدر بإشراف جلنة إجناز الكتاب اجلامعي 9444,  نظريات ختطيط املدن . , العساف اجلنديل , بركات , جبور 2
 .901, ص  بعثجامعة ال , 9444/9444واملطبوعات اجلامعية 

هـ  4139صل على الدكتوراه يف فلسفة اجلغرافيا من جامعة "ريدنج" عام ح, مجال حممود صاحل محدان" أحد أعالم اجلغرافيا يف القرن العشرين" 3
: "جغرافيا املدن", , وأصدر يف فرتة تواجده باجلامعة كتبه الثالثة األوىل وهي"سكان وسط الدلتا قدميا وحديثا" :م, وكان موضوع رسالته4691ـ 

, يأيت  حبثا ومقالة 36و كتابا    96قد ترك مجال محدان  ,"و"املظاهر اجلغرافية جملموعة مدينة اخلرطوم" )املدينة املثلثة(, و"دراسات عن العامل العريب
 ."يف مقدمتها كتاب "شخصية مصر. دراسة يف عبقرية املكان

 . 6-9 , منقحة, ص , القاهرة , الطبعة الثانية  الكتب, عامل 4633 ,  جغرافية املدن .مجال محدان, 4
 . 9449 , جغرافيا املدن . , كايد عثمان أبو صبحة 5
6 United Nations Human Settlements Programme.  

http://www.almassrawy.com/forum/showthread.php
http://www.almassrawy.com/forum/showthread.php
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 , واحلد  متباين بني القرية واملدينة, حيث إن التعداد السكاين وضع حد سكاين أدىن للمحالت املدنية  -
 .1ألف نسمة  94وبالنسبة للمدينة يقدر بـ  , آالف نسمة أربعةللقرية يقدر بـ األدىن بالنسبة 

 00444قطاعات أي   أربع( مبجموعة  البلدة عدد سكان املدينة الصغرى )" األسس التخطيطية يف سورية ددحت 
)املدينة الصغرى( يف  يتم متييز مفهوم البلدةئي املعتمد يف قانون اإلدارة احمللية تعريف املدينة اإلجرا وحبسب .2"نسمة
, أو عند إحداث منطقة إدارية  ألف نسمة  94والذي حيدد املدينة بكل جتمع سكاين يزداد تعداده عن  , سورية

دد السكان , حيث ميكن ع على يعتمد املؤشر االقتصادي لتصنيف املدينة أما . 3جديدة وتسمية مركز إداري هلا
 تقسيم املدن إىل جمموعات تبعا  لعدد السكان كما يلي :

 وأكثر. 7.111.111-911.111املدن الضخمة من   -
 نسمة. 911.111-291.111املدن الكربى من  -
 نسمة. 291.111 -711.111املدن الكبرية من  -
 نسمة 711.111 -91.111املدن املتوسطة من  -
 نسمة. 91.111املدن الصغرى أقل من  -

اعتماد  سيتم و  , من حيث عدد السكان (البلدةواملدينة الصغرى )بني املدينة  مييزالت االعتماد على ماسبق ميكنب
 .نسمة 91111 عن ال يزيدنسمة , و  21111عن  اعدد سكاهنال يقل اليت  رىالصغ  ةنياملدعلى أهنا  ةمفهوم البلد

 ي البلدة القديمةالموام  المؤثرة في نشوء الدسيج الممراني ف 0-0-3
 , وتنقسم البيئة احلضارية إىل: من خالل البيئة احلضارية اليت تنمو فيهاالقدمية لبلدة ايتبلور تراث 

 وهي تتغري على مر العصور. , الثقافيةو  االجتماعية البيئة -
 .4, وتكاد ال ختتلف وهي التتغري , البيئة الطبيعية -

                                                           
1United Nations, on the Distinction between Urban and Rural: Nation Practice and 

Recommendations,in Gibbs, Jack P,ed Urban Research Methodes, Van Nostrand, pinceton.1964.p 

474- 475. 
 .949ص  ,  ,  الطبعة الثانية التشريعات العقارية والتعاونية والعمرانية يف سورية,  .) د.ت( , هولو بوظو 2
 .املكتب املركزي لإلحصاء ,2007 . التقرير الوطين األول عن حالة السكان يف سورية 3
مجهورية مصر ,  , مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية4609,  تأصيل القيم احلضارية يف بناء املدينة اإلسالمية املعاصرة ., عبد الباقي ابراهيم 4

 . 49ص,  العربية

 مدينة صغرى  صغيرة  مدينة

 )بلدة(

 قرية

 7-7-1رقم  شكل
 مقياس يوضح التمييز في تصنيف املدن وفق عدد السكان
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 .وهي تتغري عرب الزمن , البيئة االقتصادية -
 وتكون إما, وهذه العوامل تؤثر يف البلدة القدمية , 1متغرية وأخرى تكاد تكون ثابتة عواملوهكذا تتطور البلدة بني 

 أو " إمكانية  " ميكن أن تساهم يف زيادة فعالية هذه االسرتاتيجية. , اسرتاتيجية خاصة بالبلدة القدميةألي  "ا  حمدد"
 .2"قدرة املخطط على التعامل مع املشكالتعوامل تعوق أو حتد من "احملددات هي ف

   االجتماعية والثقافية  البيئةعوام 
 :3, وتضم عدة عناصر يتطور فيها النسيج العمراين املشكل للبلدة ككل 

  :ارتباط النيك  الممراني بمقومات المجتمع في البلدة 
اهلامة اليت غرست جذورها القوية يف من خالل اخللفية التارخيية للبلدة ميكن التعرف على الفرتات احلضارية 

اخللفية التارخيية للبلدة القدمية عامال  " ثابتا  " ألهنا  تعترببالتايل  ,عمرانيا  واجتماعيا  واقتصاديا   مقومات هذه البلدات
طات تفاعل املخط تكمن يفأصبحت املشكلة األساسية مع تطور احلياة اليومية و  .حدثت يف فرتة زمنية سابقة وحمددة
,  ارتباط السكان عاطفيا  ببلداهتم وتضمن استمرار ,4منوها العضوي السليم تؤمن التنظيمية مع هذه البلدات حبيث

 تعترببالتايل بالنسبة لقاطنيها يف حتسني القيمة الثقافية واالجتماعية للبلدة اخللفية التارخيية  تساهم ميكن أنبالتايل 
       . " إمكانية   " ا  مؤثر 
  الممرفير التطو : 

, ا  "ثابت"  و ا  حمدودعامال   عترب, وهي حركة ت5نشأت البلدة القدمية يف األصل على مقياس احلركة الطبيعية لإلنسان
 " عامال  ركة اآللية احل هذه تكونو  حركة السيارات , يتغري هذا املقياس ليعتمد علىومع مرور الزمن والتقدم العلمي 

العضوي  يف طبيعة النسيج ا  تتطلب تغيري حيث آللية مع القيمة التارخيية للبلدة القدمية , تتعارض احلركة او ا  ", متغري 
 ". ا  حمدد "  ا  ر مؤث التايل تؤثر سلبا  على هذا النسيج , وتعتربب , للبلدة القدمية

 :المالقات اإلنسانية 
الثقافية والتعليمية,  اية أخرى مبقوماهتمن ناحو ,  بلدةترتبط العالقات اإلنسانية من ناحية باملقومات االقتصادية لل 

, فإن العالقات اإلنسانية  تتطور مع الزمناملعرفية وملا كانت املقومات  .البلدةتعرض هلا تاليت  ملتغرياتوكالمها يتأثر با
عدل عنه يف م أخرتوإن ت, " ا  " متغري  عامال   العالقات اإلنسانيةتعترب  لذلك,  تلحق بدورها هذا التطور للبلدة
  ." " حمدد مؤثربالتايل فهي  ,  تتأثر بالتغري يف الناحية االقتصادية والثقافية للسكانو  ,6التغري

                                                           

مجهورية مصر ,  تخطيطية واملعمارية, مركز الدراسات ال4609,  تأصيل القيم احلضارية يف بناء املدينة اإلسالمية املعاصرة ., عبد الباقي ابراهيم 1
 .49ص,  العربية

 .13, ص , القاهرة اجلزء األول ,9449 , تطبيقات -أسس -التخطيط العمراين مبادئ. , شفق الوكيل 2
, جامعة بريوت  يةاملعمارية العلم اجمللة   , 4600 ,  جتانس التخطيط العمراين مع احمليط التارخيي يف املدينة العربية ., نبيل حسن حسن أمحد 3

  .93, ص الرابع , العدد  , لبنان العربية
4
 . 81المرجع السابق . ص  

مجهورية مصر ,  مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية, 4609,  تأصيل القيم احلضارية يف بناء املدينة اإلسالمية املعاصرة . , عبد الباقي  ابراهيم 5
 . 43ص  , العربية

  . 46ص , املرجع السابق  6
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 :التقاليد والمادات 
 ,يظهر سلوك اجملتمعات يف العادات والتقاليد املرتبطة هبا بسبب ما ترسب لديها من آثار احلضارات اليت مرت هبا 

 فالعادات والتقاليد , ليد والعادات مبدى تأثر هذه اجملتمعات باحلضارات املتعاقبةمدى ارتباط اجملتمعات بالتقا وخيتلف
وهي بدورها تنعكس على املراحل املتعاقبة لنمو  ." يتبع نوعية السكان اليت تتعاقب على البلدة القدميةا  "متغري  عامال  
 ." ا  حمدد " مؤثرا   تعتربيل بالتا , بطبيعة العالقة بني السكان والبلدة القدمية , وتؤثر 1املدينة
   الطبيمية  البيئةعوام 

 تشتمل على:و  .يف العالقة باحمليط تتمثلو ,  2البلدةتنمو فيه  ذيالشق الثابت العن  البيئةهذه عوامل  تعرب  
  :طبيعة األرض 
مدينة فقط على الشكل العام لل هذه اجلغرافية, وال تنعكس  خرىألاألرض من منطقة جغرافية  ختتلف طبيعة 

 يف املفرداتيف الوقت نفسه تظهر , ولكنها  الذي حتدده شبكات الطرق واملمرات اليت تتابع تضاريس األرض
  .3من خالل أشكال األقواس واجتاه القتحات ملواد البناء احمللية ةاملعماري
  :العوامل املناخية 
 , وتتمثل يف: تعترب هذه العوامل ثابتة لكل إقليم 

 لرطوبة. درجات احلرارة وا -
 حركة الشمس وميلها.  -
 كميات األمطار وموامسها. -
 .4سرعة الرياح واجتاهاهتا -

تؤثر  ", وهي ةعوامل " ثابت , بالتايل فهذه اخلصائص الطبيعية واملناخية للبلدة القدمية ال تتغري مع الزمن ومبا أن 
 ."ا  ددحم "  مؤثرا   تعترب , بالتايل يف تشكيل النسيج العمراين ويف شكل البناء

   االقتصادية البيئةعوام 
  على: العوامل االقتصادية املؤثرة يف تشكيل البلدة تشتمل 

  للسكان احملليني. مستوى املعيشة املتوفر  -
  .وخدمية وترفيهية اجتماعية, من احتياجات مادية و 5 مقدار حاجة السكان  -
 رتميم منازهلم. , أو ل عند إنشاء املباين الالزمة للسكان القدرة على اإلنفاق -

                                                           

 .46, ص  مكتبة االسكندرية للنشر والتوزيع  ,  ترمجة سنان حسن, العمارة واجملتمع)د.ت (  . , امساعيل سراج الدين 1
 املرجع السابق.2 

 .94املرجع السابق, ص 3
 .94ص ,املرحع السابق 4
, جامعة بريوت  املعمارية العلمية اجمللة   , 4600 ,  عربيةجتانس التخطيط العمراين مع احمليط التارخيي يف املدينة ال ., نبيل حسن حسن أمحد 5

  .93, ص الرابع , العدد  , لبنان العربية
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حلالة االقتصادية للسكان وحاجتهم من متطلبات احلياة اتتبع "  ا  متغري "  عامال   العوامل االقتصادية  تعتربوعليه 
 للبلدة القدمية .الناحية االقتصادية يف حتسني الواقع الراهن  ثمارألنه ميكن است" إمكانية "  ؤثرم , وهي تغريةامل اليومية

 7-7-1جدول رقم 
 صنيف نوع املؤثر يف عوامل نشوء البلدة القدمية ت

 الموام  االجتماعية والثقافية
 إمكانية ثابت عامل اخللفية التارخيية للمدينة  .7
 حمدد متغري عامل التطور العلمي والتكنولوجي   .2
 حمدد متغري عامل العالقات اإلنسانية  .3
 حمدد متغري عامل التقاليد والعادات  .4

 ةالموام  الطبيمي
 حمدد ثابت عامل طبيعة األرض  .7
 حمدد ثابت عامل العوامل املناخية  .2

 الموام  االقتصادية
 إمكانية متغري عامل مستوى املعيشة املتوفر  .7
 إمكانية متغري عامل مقدار حاجة السكان    .2
 إمكانية متغري عامل القدرة على اإلنفاق   .3

حسب أمهية العامل املرتبط لة للبيئة احلضارية للبلدة تنعكس للعوامل املشك نوع املؤثرتصنيف  مما سبق جند أن
 . الدراسة خالل فرتة زمنية حمددةاليت ستطبق عليها  البلدةصوصية خيتلف تبعا  خل والذي ,وطبيعته  اهب

 أسباب اختيار البلدات القديمة  0-0-2
احلفاظ على البلدات القدمية مبا أمهية , وميكن تصنيف أسباب  بقيمتها العاطفية والثقافية البلدات القدمية تتميز    
 : يلي
 وأحداث وشخصيات ذات قيمة تارخيية خاصة.فهي تتعلق بفرتات زمنية  , أسباب تارخيية 
 وأحد مصادر الدخل , حيث تعترب البلدات أو املناطق القدمية موردا  اقتصاديا  هاما   , أسباب اقتصادية

 مباين قدمية ومفردات معمارية مميزة.والتمويل إذا مت استثمارها مبا حتتويه من 
  الوظيفة االجتماعية يف هذه البلدات. وتتمثل يف التكامل بني السكان املقيمني واستمرار , اجتماعيةأسباب 
  للبلدات من خالل التعرف على هذه القيمة وضمان وتتمثل يف استمرار القيمة الثقافية  , ثقافيةأسباب

 محايتها واستمراريتها.
 حيث تتوافر يف هذه البلدات قيمة فنية مميزة من زخارف ونقوش وأساليب ومواد بناء  , الية وفنيةأسباب مج. 
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 حيث تظهر بوضوح على التشكيل العمراين واملعماري من خالل تأثريها على تصميم املساكن  , أسباب دينية
      .1وكذلك يف توزيع االستعماالت يف البلدة , وشبكة الطرق

 عتربتوإمنا ثقافية , التارخيية و تها اليمق ها واالرتقاء هبا علىلتأهيلقتصر أسباب اختيار البلدات القدمية بالتايل ال ت
, ومسامهتهم يف  جهةمن  امبا يعود بالنفع على سكاهنمن األسباب اهلامة , وذلك  االستفادة منها اقتصاديا  امكانية 

 .ة ثانيةاحلفاظ على قيمة البلدة الثقافية واجلمالية من جه
حبيث تراعي هذه املعايري  , من األمور اهلامة اليت يتم وفقها اختيار البلدات القدميةحتديد املعايري يعترب باملقابل 

 .من الناحية العمرانية والتارخيية والوظيفية التكامل يف تلك البلداتضرورة و , األسباب السابقة 
 ممايير اختيار البلدة القديمة  0-0-2
, كمــا أن كــل بلــدة تنفــرد عــن األخــرى ءصوصــيتها ســواء مــن الناحيــة  القدميــة طابعــا  خاصــا  مييزهــامتتلــك البلــدات  

 , وهي املالمح اليت تضفي على تلك البلدات الصبغة املميزة هلا وجتعلها أماكن فريدة.  الفنية اجلمالية أو الثقافية أو
املعمـــاري  واملعيـــار العمــراين و هـــي املعيــار التــارخيي و ,  معــايريثالثــة   وميكــن تلخــيص معـــايري اختيــار البلــدات القدميـــة يف

  :2ا يليكم, ميكن توضيحها   واملعيار االجتماعي واالقتصادي
  املعيار التارخيي 

اجملتمع أو مبرحلة تارخيية   صلة حبضارة  أو , وجود قيمة تارخيية للبلدة جيب احملافظة عليها " يفرتض هذا املعيار 
شى أن  ختتص بإظهار أنشطة ذات طابع تراثي أو  , يةمعينة أو ناحية دين   ."ويهجرها الناس تندثر  , وخيخ

  املعيار العمراين واملعماري 
معينة حتتوي  حقبة زمنية  , وميثل منطا  معماريا  مميزا  أو  وجود قيمة معمارية للنسيج العمراين" يفرتض هذا املعيار  

وختطيط مناطق  تصميم  يف  يف وضع معايري تصميمية وختطيطية الستعماهلا  تصميمية وختطيطية تفيد على قيم وأسس 
  ." جديدة
 املعيار االجتماعي واالقتصادي 

, كذلك  وحرف معينة مثل تركز صناعات , االرتقاء هبا  وجود تركيبة اقتصادية للبلدة املراد  "يفرتض هذا املعيار      
 ." جدوى اقتصادية يفرتض وجود 

يف التصنيف   (7111)3 أسس ومعايري تصنيف املباين واملدن الرتاثية اإلسالمية وكيفية احلفاظ عليها  ندوة اعتمدتو  
 معايري القيمة الواضحة اليت تندرج حنو األمهية التارخيية والثقافية مبايلي: على

                                                           

, رسالة دكتوراه , كلية اهلندسة املعمارية, جامعة طنطا , 9449 وتأثريه على املناطق األثرية ,النمو العمراين للمدن املصرية  اإلبياري , ناهد جنا. 1
 .90ص 

ذو احلجة,   1  , العدد  اجمللد العاشر , هـ , جملة املهندس4044 ,  احملافظة على الرتاث العمراين أمهية وسبل احملافظة عليه . د حممدالسيف, أمح 2
 ., السعودية , جملس الغرف التجارية والصناعية اللجنة اهلندسية

يونيو  91-94,  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةندوة أقيمت يف  .ليها أسس ومعايري تصنيف املباين واملدن الرتاثية اإلسالمية وكيفية احلفاظ ع 3
4663. 
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, الدور  قتصادي, الدور اال االرتباط بالقطاعات التخطيطية املتجانسةويوضح  , معيار القيمة التخطيطية -
 اخلدمات.و   نظام احلركةو  عالقة املركز بباقي العناصر املكونة للمنطقة التارخييةو  االجتماعي

معيار القيمة العمرانية , ويوضح املكانية , االنسجام , التجاور , خط السماء , القيم البصرية , االنطباع ,  -
 تفرد النسيج العمراين , احلركة , األلوان.

مستويات و  , االرتباط بني فئات اجملتمعو العادات والتقاليد و ويوضح منط احلياة  , مة االجتماعيةمعيار القي -
احلفاظ على القيمة الثقافية ألمهية الوعي السكاين توفر  مدىباإلضافة إىل  , مستوى التعليمو  املختلفة الدخل

 والتارخيية.
, توافر احلرف والصناعات  , احلركة السياحية والتجارية دور املنطقة واملبىن يبنيو  , معيار القيمة االقتصادية -

 نشطة املتميزة.األ املختلفة باإلضافة إىل , عوامل اجلذب الصغرية
معيار القيمة املعمارية , ويوضح الطراز , الطابع , الشكل , التكوين , التجاور , الوظيفة , اخلصوصية ,  -

 اإلنشاء , باإلضافة للتعبري.
,  من خالل مفرداهتا وتشكيلهاعن الفرتة الزمنية اليت نشأت هبا املدينة القدمية ويعرب  , منيةمعيار القيمة الز  -

 .طراز أو عصر معني واليت تعرب عن
مبميزات وهوية خاصة هبا وتنفرد هبا عن باقي املدن القدمية القدمية دينة املخصوصية ويعرب عن  , معيار التفرد -

 اليت وجدت يف نفس الفرتة الزمنية.

 ما يلي:ك, البلدات القدمية عند اختيار  املعايري تشرتك مبجموعة منمما سبق جند أن أغلب الدراسات 
 تساهم يف التعريف بالبلدة وأمهيتها.,  جيب أن تتوفر يف البلدة قيمة تارخيية متيزها عن غريها 
  استثمار هذه القيمة عند القيام  يف يساهما مب , من الناحية العمرانية واملعمارية ةصوصيءالبلدة  تتمتعجيب أن

 .بأي دراسة ختص البلدة
 شاريع اقتصاديةم دعمو متويل , تساهم يف موارد اقتصادية من أعمال وحرف تقليدية يف البلدة توفر ت أن جيب 

 لبلدة.باخاصة 
  مأهولة بالسكان.أن تكون و  احلياة االجتماعيةبالبلدة  تتمتعجيب أن  

 , لدة القدمية موضوع الدراسة ماتزال تتمتع ءصوصيتها العمرانية واملعمارية الرتاثيةمبعىن آخر جيب أن تكون الب
باإلضافة إىل  . اعالقات اجتماعية تساهم يف االرتقاء هب ببعضهم وببلدهتمالسكان احملليني الذين تربطهم  يقطنهاو 

وبالتايل توفر جدوى اقتصادية  , اعيةواالجتم تساهم يف دعم حياة السكان االقتصاديةتوفر موارد اقتصادية حملية 
  .القدمية اتواجتماعية وعمرانية عند اختيار البلد

 تصديف البلدات السورية 0-0-5
, فهي  يةاألمهتعد العالقة بني النمو السكاين والعوامل املؤثرة على بيئة البلدات القدمية على درجة كبرية من  

, حيث يؤثر النمو السكاين السريع يف تدين االستثمار األفضل  داتتؤثر يف كافة املشاريع والسياسات املتعلقة بالبل
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, وبالتايل على نوعية وحجم اخلدمات  عليها , ويشكل ضغطا  على املخططني والقائمني للموارد الطبيعية والبشرية
 .  تليب هذه الزيادة لكياملوجودة واملقرتحة 

 أسس تصنيف البلدات يف سورية 
, والذي حيدد املدينة بكل جتمع سكاين يزيد  املعتمد يف سورية املشار إليه سابقا   حبسب التعريف اإلجرائي 

,  مدن 771  (م 2114)بلغ عدد املدن السورية مبوجب التعداد العام للسكان يف العام و ,  ألف نسمة 94تعداده عن 
  1اجلدول التايلفئات كربى وكبرية ومتوسطة وصغرية وصغرى وإدارية وفق  8وصنفت املدن السورية يف 

 9-4-4جدول رقم 
 تصنيف املدن السورية تبعا  للحجم

 مدينة كربى مدينة كبرية مدينة متوسطة مدينة صغرية مدينة صغرى مدينة إدارية

 >21.111 
21.111-

91.111 

91.111-

711.111 

711.111-

311.111 

311.111- 

 مليون
 > مليون

ويقطنها , من عدد املدن ( %12)مدينة تشكل حنو  (11)غرى واإلدارية ووفقا  للتعداد السابق يبلغ عدد املدن الص 
 . 2من سكان املدن (22%)

 معايري اختيار بلدات الدراسة 
املعمارية والعمرانية و , واليت تتمتع بالقيم التارخيية  تساعدنا هذه املعايري على اختيار البلدات حمور الدراسة

 البلدة اخلصوصية اليت متيزها عن باقي البلدات. طاءإع هذه القيم يف تساهمو  , االقتصاديةو 
 كما يف اجلدول التايل: 78ص  ( 3-7-7) وميكن تلخيص أسباب اختيار بلدات الدراسة وفق املعايري املبينة يف الفقرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .44, ص  املكتب املركزي لإلحصاء ,2007 . التقرير الوطين األول عن حالة السكان يف سورية 1
 .09املرجع السابق , ص  2
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 1-4-4جدول رقم 
  يف سوريةالقدمية  البلدات معايري اختيار 

 بلدة مملوال القديمة لقديمةبلدة جبلة ا بلدة القدموس القديمة 
 نسمة 40993  نسمة 444442 نسمة 09941  عدد السكان
 0.1 49 6.9 المساحة ه

المميار 
 التاريخي

من خالل قلعتها األثرية البلدة متيزت  -
 والبوابة والسوق التجاري القدمي.

 

يعود نشوء مدينة جبلة إىل الفرتة  -
  . الفينيقية

ق اليت تعترب معلوال من أقدم املناط -
 .ألف سنة 94-94سكنت منذ 

املغاور املنحوتة يف جوانب  وجود -
 .وجود الفج األثريو  ,أودية معلوال

 وجود املقابر الصخرية. -
 كثرة الكنائس واألديرة. -

المميار 
الممماري 
 والممراني

متثل البلدة القدمية منطا  معماريا  واضحا   -
 للعمارة العفوية أو التلقائية 

خالل قلعتها األثرية  اشتهرت البلدة من -
 والبوابة والسوق التجاري القدمي.

 غنية باملفردات املعمارية الرتاثية.البلدة   -
بنسيج عمراين عفوي البلدة تميز ت -

يراعي الظروف املناخية وخصوصية 
 السكان.

نسيج البلدة القدمية يف جبلة تلقائي  -
, الشوارع  من حيث التالحم واألفقية

 .ومظللـة, متعرجة  واألزقة ضيقة
حيتوي نسيج البلدة القدمية على  -

 العديد من البيوت القدمية املتميزة.
نسيج البلدة القدمية يف جبلة نسيج  -

,  غين بكل عناصر املدينة العربية
وحيتوي على احلمامات واجلوامع 

  .واخلانات والسوق

والنسيج العمراين  يغلب على املباين  -
  العفوي.  بلدة معلوال الطابع  يف 
كمن خصوصية معلوال مبوقعها ت -

 اجلميل وانسجامها مع حميطها.
احرتام ساحات ومدى الرؤية  -

والتشميس جلميع العقارات املرتاكبة 
, واليت شاركت  من األمور اهلامة

يف نسج جمتمع مرتابط له 
 خصوصيته ونظامه وتقاليده.

المميار 
 االقتصادي

إمكانية االستفادة من احلرف التقليدية  -
  . اليت تشتهر هبا املنطقةاليدوية 

تثماره وجود سوق قدمي مميز ميكن است -
  معماريا  واقتصاديا .

وجود مناطق توسع حميطة بالبلدة  -
يساهم يف محاية البلدة بصريا  وإمكانية 
تعديل يف نظام البناء هلذه املناطق مبا 

 خيدم البلدة القدمية يف القدموس.

وجود أسواق ختصصية تغين البلدة  -
, وتساهم يف االرتقاء بالبلدة  ةالقدمي

من الناحية االقتصادية للسكان 
بشكل كبري باإلضافة إىل املهن 

 واحلرف اليدوية املعروفة يف البلدة.
وجود مناطق توسع حميطة بالبلدة  -

, يساهم يف محاية البلدة بصريا  
وإمكانية تعديل يف نظام البناء هلذه 
املناطق مبا خيدم البلدة القدمية يف 

 بلة.ج

,  وجود صناعات تقليدية عريقة -
وأمهها صناعة احلرير والنسيج وزيت 

 الزيتون والدبس.  
وجود مناطق توسع حميطة بالبلدة  -

 القدمية.

                                                           

(  9رقم)ملحق  , 460 ( صفحة4) رقم , ملحق السكاين, باالعتماد على استمارات البحث  9440 , , إعداد الباحثة توثيق الوضع الراهن 1
 .469صفحة 

, 9440عام  جبلة,  الرفع العمراين من مديرية اآلثار واملتاحف, باالعتماد على  9446-9440توثيق الوضع الراهن, إعداد الباحثة .  2
 .469صفحة (  9)رقم ملحق  , 460 ( صفحة4) رقم ملحق استمارات البحث السكاين

)املرحلة  التابعة للتجمعات السكانية ضمن إقليم الدراسة تقرير تقييم املخططات التنظيمية اسة اإلقليمية حلوض وادي بردى ومنطقة معلوال ,الدر  3
 .77, الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية , ص 9449,  األوىل(
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, والدراسة التطبيقية  مت اختيار البلدات التارخيية القدمية للدراسة التحليلية ) بلدة القدموس القدمية وبلدة جبلة القدمية(
, باإلضافة إىل إمكانية االستفادة من العامل  ومعمارية عمرانيةو قيمة تارخيية لتوفر , وذلك  لقدمية()بلدة معلوال ا

  . االقتصادي

 األولالفص   نتائج 0-0-6
 :مايليجند بناء  على ماورد من تعريفات وحتديد للمفاهيم 

ال يزيد عن ,و نسمة  21111ال يقل عن سكان حمدود  ذات عدد رى صغ دن لبلدة بأهنا ماتعريف  يعتمد -
اليت يقوم  -من الوظائف , ويقوم سكاهنا مبمارسة وظائف جتارية ودينية وتعليمية وحرفية وغريها نسمة 91111

 .ضمن البلدة -هبا سكان املدن
 اعتمادعند  ( ةاالقتصاديو ,  ةاالجتماعيو ,  ةواملعماري ةالعمرانيو ,  ةالتارخيي) املعايري توفر عدد منأن تجيب  -

  .دميةالقالبلدات 
طبيعة البلدة القدمية   لتحديددراسة العوامل املؤثرة يف نشوء النسيج العمراين التارخيي يف البلدة القدمية    -

  وخصوصيتها. 
عند إعداد أي دراسات  "مكانيةإ" أو " حمددا  إن كان "مؤثرا  , يف البلدة القدمية  حيدد تأثريهحتليل هذه العوامل  -

  .خاصة هبا
ة أمهية هذه العوامل وطبيعة االستفادة منها عند اإلعداد للدراسات اليت تتعامل مع البلدة يتم حتديد درج  -

  خالل فرتة زمنية معينة.  القدمية  
 



 الباب ألاول 
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 في البلدات القديمة االرتقاءاستراتيجية مفنوم                          نيالثاالفص               الباب األول   
,  وجد العديد من السياسات اليت تتعامل مع النسيج العمراين التارخيي أو املباين األثرية ضمن البلدة القدميةت      

األهداف تبعا  لدرجة وحجم ونوعية تعاملها مع وختتلف هذه السياسات من خالل أهدافها ووسائل حتقيق هذه 
كما أهنا تؤثر  . طريقة تأثريها على املباين األثرية والبيئة احمليطة أو على النسيج العمراين ككلوتبعا  ل,  البلدات القدمية

رية متيل وعلى الرغم من أن أغلب التيارات الفك , االقتصادية للسكانو على العوامل االجتماعية إىل جانب ماسبق 
جيب  ه, إال أن كعنصر أساسي من عناصر التواصل التارخيي هلذه البلداتالتارخيية   لبلداتإىل وجوب احلفاظ على ا

 ار أكثرها مالئمة لألهداف املنشودة ضمن البلدة القدمية.يواخت, املتاحة  املختلفةمفاضلة بني السياسات  إجراء
 , هامل اليت أدت إىل تدهور النسيج العمراين يف البلدة القدمية ومظاهر العو  يهدف هذا الفصل إىل التعرف على      

تتم هذه العملية و ,  التدهورهذا  حلد منبغية ا املداخل التخطيطية يف سياسات التعامل مع البلدات القدمية وحتديد
يتم ل, لبلدات القدمية عطيات ام التعامل مع سياساتربط  من مث, و املداخل  النظرية هلذه فاهيماملتحديد ب بداية  

البد أوال  من التعرف على مفهوم ولكن  .للتعامل مع البلدات القدمية املالئمة إىل االسرتاتيجيةأخريا  التوصل 
   البلدة القدمية. ومنهجية صياغتها لتالئم,  وعناصرها االسرتاتيجية

 مفنوم االستراتيجية   7-2-7
, ومن  جيش أو حشد ( مبعىن   Strato من الكلمة اإلغريقية ) (  Strategy اشتق مصطلح االسرتاتيجية )       

. إال  أن مفهوم وتعريف كلمة االسرتاتيجية تطور عرب 1 ( واليت تعين فن القيادة Strategos مشتقات هذه الكلمة )
طي  مث توسعت استخدامات االسرتاتيجية وأخذت تغ  , خمتلف العصور وفقا  الختالف وتطور الثقافة يف كل عصر

تتوقف على اجملال , واستخدم املصطلح عرب التاريخ اإلنساين بأشكال خمتلفة  ة.والعسكري افة االجتاهات املدنية ك
أي أن  " تعريفا  فعاال  ملصطلح  . 2أم سياسيا  أم عسكريا  أم جغرافيا  أم اجتماعيا   الذي يستخدم به سواء كان اقتصاديا  

  .3ة واالستفادة من دروس املاضي, ويصا  يف إطار مناسب للمستقبل"اسرتاتيجية  جيب أن يبىن على اخلرب 
اخلطط والوسائل اليت تعاجل الوضع الكلي  ك ز التعريفات املختلفة لالسرتاتيجية على أهنا علم وفن ينصرفان إىل وتر 

غري ذلك بفيذه هدف يتعذر تن من أجل حتقيق  , وذلك للصراع الذي تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو غري مباشر
 السبيل.

عدد  أكرب  جمموع األسس الناظمة يف سياسة ما لتحقيق   ميكن تعريف االسرتاتيجية على أهنا ذكره بناء  على ماسبق
  حتقق  و .وختفيف املشكالت ضمن احملددات واإلمكانات املتاحة,  حتقيقها األهداف والغايات املطلوب  من  

                                                           

1 Macmillan, 1972 David L. Sills.The International Encyclopedid of Social Science.       نقال
 .43, ص , عمان , دار جمدالوي9449 ,  املدخل إىل دراسة االسرتاتيجية . عبدالقادر حممد فهمي

استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل اسرتاتيجيات التنمية: حاضرة   . , حممود أمحد  عبد اللطيف 2
, حبث للمشاركة يف املؤمتر واملعرض اخلليجي األول للتخطيط والتنمية احلضرية,   9449, ديسمرب  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام

 الكويت.

3 Steiner, George , Strategic Planning, Free press, 1979 .http://www.albayan-magazine.com   



24 

 

من حيث اجملال واملدى  , اجملتمع الذي تطبق عليه من  نابعة   عندما تكوناألهداف  االسرتاتيجية أكرب قدر ممكن من 
 ألهداف االسرتاتيجية. وأدوات الوصول

 ةاالستراتيج عداصر 7-2-2
 , كما يلي: دروسةلة مألي حاتتعامل االسرتاتيجية مع البيئة الداخلية واخلارجية 

 عوامل البيئة الداخلية 
يئة الداخلية والتأثري فيها وتغيريها وفق ماحتتاجه لصياغة االسرتاتيجية املطلوبة , وال التحكم بالب السياساتتستطيع 

, وذلك  وواضح للبيئة الداخلية وإمكانياهتا , أي معرفة الوضع الراهن هلا ميكن صياغة االسرتاتيجية بدون حتليل كاف  
 . 1الستثمار البيئة الداخلية يف حتقيق األهداف

  جيةعوامل البيئة اخلار 
االعتبارات  وتشمل,  بالسياساتأو بآخر  لجمموعة العوامل احمليطة واملؤثرة بشك عنتعرب العوامل اخلارجية 
 . 2للسياسات ككلحبكم مشوليتها  فيهاواليت يكون من الصعب التحكم هبا والتأثري , واملتغريات اخلاصة والعامة 

,  , جيب أن حتقق هذه االسرتاتيجية درجة مالئمة عالية دميةعند القيام بوضع اسرتاتيجية خاصة للبلدة الق بالتايل
ستخدم ي, و  ولتحقيق ذلك جيب أن تعتمد عند حتديد عناصرها وسياساهتا على تقييم الوضع احلايل للبلدة القدمية

مة ءعند القيام بوضع اسرتاتيجية خاصة للبلدة القدمية جيب أن حتقق درجة مال( SWOT لذلك طريقة التحليل ) 
أداة تستعمل يف التخطيط االسرتاتيجي لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص "هو  (SWOT) , وحتليل عالية

من خالل دراسة العوامل الداخلية اليت تؤثر عليها والعوامل اخلارجية  ,3"والتهديدات املوجودة يف مشروع أو خطة ما
 وهي: , التحليل من خالهلااختصار ألربع نقاط أساسية يتم  (SWOT), وكلمة  احمليطة هبا

  نقاط القوةStrenghts  ونقاط الضعفWeakness  ختتصان بالعوامل الداخلية , وهي عوامل ختص ,
املوارد املتوفرة والقدرات اليت ميكن استغالهلا يف حتسني األوضاع ورفع القدرة ", وتتمثل نقاط القوة يف 4البلدة

 .5"غياب بعض نقاط القوة مثل قلة املوارد املادية والبشرية أما نقاط الضعف تتمثل يف التنافسية للخطة.
  الفرصOpportunities   والتهديداتThreats   ختتصان بالعوامل اخلارجية , وهي "عوامل حميطة بالبلدة

 . 6تؤثر عليها وهي عوامل عمرانية , عوامل اقتصادية ومتويلية , عوامل اجتماعية , وعوامل بيئية"

                                                           

,  اجلزائر , ورقلة مرباح جامعة قاصدي , , جملة الباحث 9443 , االسرتاتيجية صياغة يف والداخلية اخلارجية البيئة لحتلي أثر . , الطيب داودي 1
 .99ص,  19عدد 

 .113 , ص القاهرة , النيل , جمموعة 2001 , االسرتاتيجية اإلدارة . الفتاح عبد احلميد , عبد املغريب 2
 .49ص  , 6002 , االول اجلزء تطبيقات - سسأ- مبادئ راىنالعم التخطيط. , شفق الوكيل العوضي 3
 . 9449,  حنو منهجية عمل لتنمية األقاليم الساحلية املصرية من خالل التعدد االقتصادي ملدهنا الساحلية . , عبري حممد جالل الدين 4

 .49ص  , 6002 , االول اجلزء تطبيقات - سسأ- مبادئ العمراىن التخطيط. , شفق الوكيل العوضي 5

, ص  9449,  حنو منهجية عمل لتنمية األقاليم الساحلية املصرية من خالل التعدد االقتصادي ملدهنا الساحلية. , عبري حممد جالل الدين 6
444. 
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إمكانات خارجية متكن من حتقيق مكاسب للمشروع أو اخلطة , مثل ظهور تقنيات حديثة أو تتمثل الفرص يف 
 (  7-2-7)شكل رقم  1ختفيف القيود القانونية , وتكون التهديدات نتيجة ملؤثرات خارجية مثل التغري يف املتطلبات

 صياغة االستراتيجية  7-2-3
 تعين صياغة االسرتاتيجية "وضع وحتديد غايات ملنطقة ما

,  , وذلك يف ضوء الرؤية املستقبلية الشاملة وأهدافها الرئيسة
وتوجيه البحث لتحديد وحتليل العوامل الداخلية واخلارجية 

مع تقليل  External & Internal Analysis املؤثرة 
كما حتتوي عملية صياغة   .املخاطر واستثمار الفرص

ختيار البديل االسرتاتيجية على حتديد االسرتاتيجيات البديلة مث ا
األهداف  يففاالسرتاتيجية هي وسيلة لتحديد غاية  ,2املناسب"

, وجيب خلق درجة من التطابق بني الغاية  املنشودة ألي منطقة
جمموعة من  على, ولتحقيق ذلك جيب أن تشمل 3واألهداف

 تتمثل يف:لسياسات ا
 ا املادية واملعنوية.دراسة العوامل الداخلية لتحديد عناصر القوة والضعف وذلك مبوارده 
 .دراسة العوامل اخلارجية لتحديد الفرص واملخاطر مبتغرياهتا العمرانية واالجتماعية واالقتصادية 
 .حتديد الغايات واألهداف  
 .حتديد بدائل االسرتاتيجية 
 4اختيار البديل املناسب. 

 , ألي سياسة أو منطقة أو بلدة صياغة االسرتاتيجية جيب أن تعتمد على تقييم الوضع احلايل مما سبق جند أن
وحتديد الفرص  , , والعوامل اخلارجية احمليطة هبا وذلك من خالل دراسة العوامل الداخلية اليت تؤثر عليها

االسرتاتيجية بعد  دراسةويتم  .يف البلدة القدمية تبعا  للوضع الراهن هذه االسرتاتيجية والتهديدات, وترتيب أولويات
الوضع الراهن يف البلدة  االسرتاتيجيةوذلك لتالئم هذه  , عمراين ودرجته يف البلدة القدميةال هوردحتديد مدى الت

 هلا.وحتديد البديل املناسب , القدمية 
   التدهور الممراني مفنوم  7-2-4

, ويســاهم يف  نـوع مــن اإلمهــال والــرتدي يصـيب منطقــة عمرانيــة" بأنــهUrban Blight يعـرف التــدهور العمــراين    
 . 5"ا إىل منطقة غري صاحلة للسكن مامل تتخذ إجراءات التطوير أو إعادة التأهيل أو االرتقاءحتويله

                                                           

 .49, ص 6002,  االول اجلزء تطبيقات - سسأ- مبادئ العمراىن التخطيط . , شفق الوكيل العوضي 1

  .90, ص , القاهرة , دار النهضة العربية الطبعة األوىل , 4660,   االسرتاتيجية اإلدارة. , حامد رمضان بدر 2
  .13, دار الفكر , القاهرة , ص 4669سيد حطاب , عايدة. اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي ,  3

 .90, ص هرة, القا , دار النهضة العربية , الطبعة األوىل 4660,   اإلدارة االسرتاتيجية . , حامد رمضان بدر 4
 .1, ص , مكتبة امللك فهد الوطنية , الرياض , وزارة الشؤون البلدية والقروية , الطبعة األوىل ه4099 . دليل احملافظة على الرتاث العمراين 5

 7-2-7شكل رقم 

  SWOTمكونات طريقة التحليل 

 فرصال

 القوة

 الضعف

 التهديدات

 البيئة الداخلية

 للوضع املراد تقييمه 

 البيئة الخارجية
 للوضع املراد تقييمه 



28 

 

 التدهور الممراني عوام  7-2-9
علـى  وكـان أثرهـا واضـحا   , هلـايف كافـة البـىن املشـكلة  هامن العوامل أدت إىل تـدهور  عددإىل  البلدات القدميةخضعت 

 هذه العوامل إىل:, وتصنف  تغيري خصوصية وطبيعة هذه البلدات
  عوامل ختطيطية 

, أدى إىل ظهور نوع من  إن عدم اعتماد التخطيط الشامل على أسس نابعة من دراسة الوضع الراهن للبلدات القدمية
 يف النسيج العمراين هلذه البلدات. ثريةالتخطيط العشوائي انعكست آثاره السلبية على أجزاء ك

 عوامل سكانية واجتماعية 
, املسـتوى  : النمـو السـكاين املتزايـد امل السكانية واالجتماعية اليت تتسبب يف تدهور البلدات القدميـة منهـاتتعدد العو  

 الناجتة عن تطور احلياة , وتـأثري , هجرة السكان والتغريات االجتماعية 1 , دخول السيارة الثقايف واالقتصادي للسكان
 .  2التغري العمراينعلى التغري االجتماعي 

 ل اقتصادية عوام 
بـدورها كـان هلـا تـأثريا  كبـريا   ي, وهـ ظهـور أشـكال جديـدة مـن التحـوالت اإلقتصـادية يف تسببت التحوالت اإلجتماعية

كمــا أن ســوء التخطــيط وإنعــدام دراســات  . قتصــاديةزيــادة األعبــاء االو  , إنــدثار بعــض احلــرف التقليديــةو علــى تــدهور 
أدى اىل ,  يف كافة النواحي السـياحية واالقتصـادية واالجتماعيـة البلدات القدميةاجلدوى اإلقتصادية اهلادفة لتفعيل دور 

    .3البلداتستثمار تلك نعدام احلافز الا
  عوامل تكنولوجية 

 فكـكوالـذي  - للمشـاة أساسا   اليت صممت -وسائل املواصالت احلديثة على طرق البلدة القدميةل التأثري السليبظهر 
 . 4مواد البناء التقليدية طبيعةمواد البناء واإلنشاء احلديثة على  ر استخدامأث  كما  . جتانس النسيج العمراين

 عوامل ثقافية 
ضـعف باإلضافة إىل البلدة , شوهت صورة إىل العديد من األعمال اليت ارتفاع كلفة الرتميم وتأهيل املنازل األثرية أدى 

 مصادر التمويل اخلارجية.
 طبيعية عوامل 

 الكـــوارث الطبيعيـــة   وتتمثـــل يف املنـــاخ ) احلـــرارة والريـــاح واألمطـــار( , لـــى البلـــدة القدميـــةعســـلبا  ل الطبيعيـــة العوامـــ تـــؤثر
 .5الفيضانات والزالزل والرباكني()
 

                                                           

 .9ص , لك فهد الوطنية, مكتبة امل , الرياض , وزارة الشؤون البلدية والقروية , الطبعة األوىل ه4099 . دليل احملافظة على الرتاث العمراين 1

.ورقة  4660بشندي , سعاد. التنمية املستدامة كمدخل للحفاظ على املناطق التارخيية , املعايري التصميمية وسياسات التحكم يف العمران .  2
 عمل مقدمة إىل ندوة مراكز املدن العربية , حلب, املعهد العريب إلمناء املدن.  

   . , القاهرة جريدة األهرام )ملحق اجلمعة(,  9444 فرباير  49  .تراثنا القومي 3
 .   4660التنمية املستدامة كمدخل للحفاظ على املناطق التارخيية , املعايري التصميمية وسياسات التحكم يف العمران ,  بشندي , سعاد. 4

 . 9449 وتأثريه على املناطق األثرية ,النمو العمراين للمدن املصرية  اإلبياري , ناهد جنا. 5
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   التدهور الممراني مظاهر 7-2-8
 يتم حتديد مظاهر التدهور العمراين عن طريق: 

  ئيسية:وتلخص هذه املشكالت بأربع نقاط ر , املشكالت العمرانية 
  .للبلدة القدميةتدهور النسيج العمراين وفقدان الطابع  -

 حيث,  وسوء استخدام املباين األثرية يف بعض األحيان,  يف إمهال املباين ذات القيمة وعدم صيانتها يتمثل ذلك
 .للبلدةعلى السكان والطابع العام  سلبا  مما يؤثر  , عدد السكان زداديبعض التجاوزات و تظهر 
 الت غري مرغوب فيها استعما -

 .القدميةة البلداالستعماالت مع القيمة التارخيية للنسيج العمراين يف  تتعارض بعض
 تداخل االستعماالت  -

بتغري صفة العقار  ويتم ذلك غالبا   ,  القدمية للبلدة العمراين النسيج يف املناسبة غري االستعماالت بعض تتداخل
 ومشوهة لتجانس النسيج العمراين. التنظيمية إىل صفة أخرى مناقضة هلا

 االستعماالت املشوهة   -
 مثل الورش امللوثة واملخازن واملستودعات اليت تسبب التلوث البيئي والبصري والسمعي.

 املعمارية  شكالتامل 
ومنها ما هو عميق يؤثر على سالمة املباين  , , منها ما هو سطحي تتعدد أشكال التأثريات على الرتاث العمراين

 و كفاءهتا. ومن أشكال تلك التأثريات:
 .للمبىن األثريالبناء املالصق  -
  واجهات املبىن األثري.تغيري  -
 .                            لهوتأثر النظام االنشائي  للمبىن األثري ,هدم جزئي أو كلي  -
 .إدخال مرافق مياه وصرف وكهرباء -
 .استخدام آخر غري مناسب تغيري استخدام البناء من االستخدام األصلي إىل -
 .املبىن األثريعلى  ازيادة الكثافة السكانية وتأثريه -
نتيجة استخدام طابع معماري ال يتناسب مع املنطقة أو  , املبىن األثريتأثري البيئة احمليطة يف التقليل من أمهية  -

 استخدام ألوان وتفاصيل معمارية غريبة. 
 االجتماعية املشكالت   

  .القدمية للبلدة الثقايف املوروث قيمةعلى  العام والوعي والتعليمي لثقايفايؤثر املستوى 
  وميكن تلخيصها باآليت:املشكالت املرورية , 

 حركة السيارات  -
 (, يؤثر سلبا  على النواحي البيئية )التلوثو ,  للنسيج العمراين ا  كبري ا   يسبب املرور اآليل وتكدس السيارات ضرر 

 لة اإلنشائية للمباين األثرية.ويؤثر أيضا  على احلا
  .السيارات توقفمناطق  -
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 ختدمي املباين. -
 حتويل بعض ممرات املشاة إىل شوارع للسيارات بطريقة عشوائية إىل تفكيك النسيج العمراين. يؤدي -
 وميكن تلخيصها مبا يلي:البيئية كالت املش , 

  .مشاكل التلوث البصري -
  .مشاكل التلوث السمعي -
  .واءمشاكل تلوث اهل -
  البنية التحتية  مشكالتحتديد 

سلبا   البنية التحتية واخلدمات اإلدارية الالزمة بدون زيادة خدمات الزيادة يف نسبة البناء وعدد السكان تؤثرحيث 
  .1على النسيج العمراين

 تساهم يف احلد من التعرف إىل السياسات اليت يتميف البلدة القدمية مظاهره و عوامل التدهور العمراين  حتديدبعد     
واجتاهات وجهـات النظر  وكثرت , بني االختصاصيني محاية البلدة القدمية تعددت اجتاهاتحيث  .هذا التدهور

البد  لذلك .تبعا  إلختالف الغرض األساسـي من عملية احلفاظ , وتنوعت هذه الوجهات الفكرية والعملية احلفاظ
 .عتماد السياسة املالئمةالواملقارنة بينها  , البلدة القدميةب اهتمامها جمالمن التعرف على هذه السياسات ودراسة 

 التمام  مع البلدة القديمة  سياسات 7-2-1
وصول إىل إىل ال هتدف واليت,  للظروف والعوامل املؤثرة عليها تبعا  سياسات التعامل مع البلدة القدمية  ختتلف     

 كما يلي: لتعامل مع البلدات القدميةا سياساتميكن حتديد أهم و  . البلدةأفضـل النتائج والوسائل للتعامل مع 
 وأهمنا: سياسات تتمام  مع المباني األثرية , 

 ( Renovation and  Restorationسياسة الرتميم والتجديد ) -
ع املبىن للمبىن, وتتعامل م يتضمن الرتميم التعامل مع النواحي املعمارية, اإلنشائية, والزخارف الداخلية واخلارجية 

عن إعادة البناء يف أمرين: األول هو أهنا تتعامل مع حاالت فردية من  سياسة التجديد, وختتلف   2بشكل منفرد
, والثاين يف أهنا هتتم بالقيمة  املباين الواقعة داخل البلدة القدمية التارخيية وليس مع اإلطار العمراين واالجتماعي هلا

 .3يقيمته الوظيفية أو االقتصادية, وليس لمبىن األثري الثقافية ل
 ( Adaptive Reuse)إعادة االستخدام  سياسة -

تالئم غري استعماالهتا األصلية حبيث ترتبط هذه السياسة بإعادة توظيف املباين التارخيية يف استعماالت جديدة 
اته جهبالشكل العام ووا قوخاصة فيما يتعل املبىن األثري ,وتضمن استمرارية احملافظة على  , االحتياجات القائمة

 .4اخلارجية

                                                           

 49-44,ص   جامعة القاهرة , رسالة ماجستري,  4669 , العوامل املختلفة اليت أدت إىل تدهور املناطق التارخيية . صطفىم , مدبويل 1

2 Application For Request For Proposal, Conservation Projects, American Research In Egypt, 

Inc.1994 
  .  0, ص , الطبعة األوىل , الرياض هـ , وزارة الشؤون البلدية والقروية4099   . ث العمرايندليل احملافظة على الرتا 3
 .90, ص مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية -9دليل رقم - إعداد املخططات اإلرشادية للمناطق املتخلفة باملدن ., عبد الباقي براهيما4
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 ( Preservation) سياسة احلماية -
, وتكون احلماية  ميزاملطابع اليقتصر هذا النمط على التعامل مع املناطق التارخيية أو األثرية أو املناطق احلديثة ذات 

واحلفاظ على كيان املبىن أو املنطقة وتشتمل على كافة اإلجراءات الالزمة للوقاية .  والبيئة احمليطة به األثري للمبىن
ذات القيمة من حيث املواد األصلية والتشكيل البصري للحد من عوامل التلف الناجتة عن املؤثرات البيئية واإلجتماعية 

 .1استخدامهأو سوء 
 هاتعامل ويعترب,  للتعامل مع البلدة القدمية ككل التعترب شاملةلذلك  , مع املبىن األثري السابقة السياسات تتعامل

 .أو أكثر داخل البلدة القدمية مبىنموضعيا  مع 
 أهمنا: مع المداطق المتدهورة تتمام  سياسات , 

 ( Urban Renewal )سياسة التجديد احلضري  -
طبقا  للقيمة اجلمالية والرتاثية ملباين املنطقة  تتعامل هذه السياسة مع املناطق املتدهورة من خالل اإلزالة والتجديد

الرمزية اليت متثلها تلك املباين مع حالتها العمرانية. وذلك باإلضافة إىل ماحتتاجه هذه املناطق من مواكبة جتديد املباين و 
 . 2فهي بذلك تدخل القيمة الثقافية جبانب القيمة الوظيفية واالقتصاديةوجتديد املرافق واخلدمات املرتبطة هبا. 

 ( Reconstruction and Redevelopment)  تطويرسياسة إعادة البناء وال -
الدمج بني , واليت تستلزم  للمناطق الرتاثية املتدهورة عمرانيا   والتطويرارتبطت هذه السياسة بعمليات إعادة التخطيط 

,  وهتتم هذه السياسة بالبعد الوظيفي والقيمة االقتصادية لالستعمال  ,النطاق ةعمليات إزالة وإحالل وجتديد واسع
 . 3التغري يف النسيج العمراين باإلضافة إىل عن ذلك تغري يف النمط االجتماعي للسكانوقد ينتج 
 ( Clearance and Replacement) سياسة اإلزالة واإلحالل  -

مع املناطق التارخيية على  تعاملواليت ت ,البناء والتطوير ارتبطت هذه السياسة مع سياسات التجديد احلضري وإعادة 
بغض النظر عن كون املباين ذات قيمة تارخيية  وذلك , ترتبط بإزالة املباين املتدهورة, و ا  واجتماعيا  نطاق أوسع عمراني

  .4مكاهنا لتحقيق أهداف وظيفية واقتصادية استثماراتوإقامة  ,وثقافية 
ماعية للبلدة السياسات غري مناسبة كوهنا تؤدي إىل تغري جذري يف القيمة التارخيية واملعنوية واالجت هعترب هذتو 

 القدمية.
 وأهمنا: الممرانية المداطقمع  تتمام  سياسات , 

  (  Rehabilitation  )سياسة إعادة التأهيل  -
 ,العمراين  مع حميطها تأهيلها, حيث تقوم برتميمها وجتديدها ومحايتها وإعادة  القدمية املناطقتتعامل هذه السياسة مع 

  زمة.  وتأهيل البنية األساسية واخلدمات الال
                                                           

, مجعية املهندسني  , املؤمتر التاسع للمعماريني4666,ي على الرتاث البيئ قومية للحفاظ اإلجيايب سرتاتيجيةاحنو  ., ناجيه عبد املغين سعيد 1
 , القاهرة.  املعماريني

2 Levy,John M,2003, Contemporary Urban Planing, 6 th ed, NewJersey;  prentice Hall. 
  .  0, ص , الطبعة األوىل , الرياض ون البلدية والقروية, وزارة الشؤ  هـ 4099 .دليل احملافظة على الرتاث العمراين 3
 .0, ص4660إطار نظري مقرتح لسياسات التعامل مع املناطق التارخيية ,  ., أمحد حممود يسري حسن 4
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 (  Maintenance Conservation and )سياسة احلفاظ والصيانة  -
باإلضافة إىل ,  هتتم بالنواحي املعمارية للمباين والعمرانية للمنطقة التارخيية اتتميز هذه السياسة عن إعادة التأهيل بأهن

دف إىل صيانة استمرارية اإلحساس بالقيمة هتو  , ية واالقتصاديةعتتعامل مع التغري يف اجملاالت العمرانية واالجتما أهنا
وهذا األسلوب غري مناسب للبلدة القدمية إال فيما يتعلق باملباين اجملاورة .  1والتأكيد على شخصية املكان , التارخيية

 .2لمبىن األثريل
 (Upgrading ) سياسة االرتقاء  -

اجلانب  يراعي, و  تبارها ثروة ذات قيمة اقتصاديةاالرتقاء بالتعامل مع األحياء السكنية القائمة باع تتميز سياسة
, وبذلك اليفصل بني اهليكل املادي للبلدة القدمية واالجتماعي واالقتصادي  االقتصادي للسكان احمللينيو  االجتماعي

صادية للتعامل مع البلدة القدمية كونه شامال  لألبعاد االجتماعية واالقت ا  لذلك يعترب هذا األسلوب مناسب .3للسكان
السياسة , حيث يتبني أن  مقارنة بني سياسات التعامل مع البلدة القدمية(  7-2-7رقم ) , ويبني اجلدول والعمرانية

هتتم باجلوانب  , وذلك ألهنا  االرتقاء سياسة  األنسب للتعامل مع النسيج العمراين التارخيي يف البلدة القدمية هي 
 لبلدة القدمية ككل. العمرانية واالجتماعية واالقتصادية ل

                                                           

 .  0, ص , الطبعة األوىل , الرياض , وزارة الشؤون البلدية والقروية هـ 4099  .دليل احملافظة على  الرتاث العمراين 1
 . 99, ص مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية -9دليل رقم -إعداد املخططات اإلرشادية للمناطق املتخلفة باملدن .عبد الباقي , ابراهيم 2
 . 94, ص املرجع السابق 3



37 

 

 
 تمريف االرتقاء   7-2-6

االرتقاء ويعرف ",  وأصاب رقيا  وارتفاعا   –بأنه ارتفع وصعد  تعينمن الفعل ارتقى و   1االرتقاء يف اللغة
"Upgrading  تمع هدف إىل االرتقاء باجملفهو ي , التكامل يف الفكر العمراين واالجتماعي واالقتصادي"بأنه

 . 2", وهذه مسألة ال تنفصل عن النشاط واملمارسات االقتصادية البيئة اليت يعيش فيها اجملتمعو , دوالفر 

                                                           

 .096, ص  , الطبعة األوىل , وزارة الرتبية , اجلمهورية العربية السورية  4609 ,  املعجم املدرسي  ., حممد خري أبو حرب1
 .49ص  , , القاهرة , مطابع دار الشروق , إعداد مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية 4609 .االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن 2

 7-2-1رقم جدول 
 سياسات التعامل مع البلدة القدمية ومدى مالءمتها تبعا  جملال االهتمام عند الدراسة

مجال  السياسة
مالءمة السياسة للبلدة  الندف االهتمام

 القديمة

ثرية
 األ

باين
ع امل

ل م
عام

ت تت
اسا

سي
 

   الرتميم والتجديد

Renovation & 

Restoration 

  ةاألثرياين املب
 اومباين جماورة هل

 , يعمل على إظهار القيمة الثقافية
وليس القيمة الوظيفية أو 

 .االقتصادية

للتعامل مع البلدة   ليس شامال  
 . القدمية ككل

 ستخداماال إعادة
 Adaptive Reuse    

هتتم بالقيمة الوظيفية واالقتصادية  املباين األثرية
 .للمباين التارخيية

 .ناسب للبلدة القدميةغري م

 احلماية
 Preservation 

محاية املباين من التدهور وإظهار  املباين األثرية 
 .قيمتهم الثقافية

اليصلح كأسلوب شامل للبلدة 
 .القدمية

ات
ياس

س
  

امل
تتع

  مع 
طق

املنا
  

هورة
ملتد

ا
 

 التجديد احلضري
Urban Renewal 

 .غري مناسب للبلدة القدمية .أهداف وظيفية واقتصادية املناطق املتدهورة

   إعادة البناء والتعمري

Reconstruction  & 

Redevelopment 

يؤدي إىل تغري  ألنهغري مناسب  .أهداف وظيفية واقتصادية املناطق املتدهورة
جذري يف القيمة التارخيية 

  واالجتماعية للبلدة القدمية. 
 اإلزالة واإلحالل

Clearance and 

Replacement 

 .غري مناسب للبلدة القدمية .أهداف وظيفية واقتصادية املناطق املتدهورة

رانية
لعم

ق ا
ناط

ع امل
ل م

عام
ت نن

اسا
سي

 

 إعادة التأهيل
Rehabilitation 

املباين القدمية 
 وماحوهلا

حيفظ القيمة الثقافية للمنطقة 
 .التارخيية

 .غري مناسب للبلدة القدمية

  احلفاظ والصيانة  

Conservation & 

Maintenance 

 ةاألثري ايناملب
 اومباين جماورة هل

يهتم باستمرارية اإلحساس بالقيمة 
 .التارخيية

غري مناسب للبلدة القدمية إال فيما 
يتعلق باملباين اجملاورة لآلثار إن 

 وجدت.
 االرتقاء

  Upgrading 
هتتم بالنواحي العمرانية واالجتماعية  اجملتمع ككل

 .ة التارخييةواالقتصادية للمنطق
 مناسب للتعامل مع البلدة القدمية 
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في جمال العلوم اهلندسية , ف عرف مفهوم هذا التعبري عند خمتلف التخصصاتيخ وعند احلديث عن االرتقاء جيب أن 
 , الشكل املعماري وتطويره حتسني يعين فهو  سبة للمعماريبالن, أما  يعين حتسني شبكات البنية األساسيةاالرتقاء 

تطوير البيئة احلضرية اليت تتمثل يف التشكيالت البنائية  عنملصمم احلضري ويعرب عند ا,  وكذلك إصالح املبىن
سلوكياته الذي يستخدم هذه املباين ب بالنسبة لالجتماعي باإلنسانمفهوم االرتقاء  يهتم , و وتنسيق املواقع وحتسينها

إعطاء السكان وجمتمعهم دفعات جديدة  بالنسبة لالقتصادي ويعين االرتقاء,  وعالقاته االجتماعية وعاداته وتقاليده
هو عملية ف ,1جملتمعواالفرد هدفه  الشامل مبفهومه االرتقاءبالتايل فإن   لتحسني دخلهم وتطوير أعماهلم اإلنتاجية.

تتفاعل مع الظروف االجتماعية حبيث , خطيطية واإلمكانات املادية الدراسات الت عمهاتدجيب أن مستمرة 
 هلا.حسب االحتياجات احلالية واملستقبلية  للبلدةوالعمرانية والبيئية والثقافية  واالقتصادية 

 االرتقاء  تمجاال 7-2-1
 (2-2-7رقم شكل )  2يأخذ االرتقاء عدة جماالت على النحو التايل    
 ة:االرتقاء بالبيئة األساسي 
وفيه يرتكز العمل على شبكة البنية األساسية فقط دون غريها  

, وبالتايل فالعمل اليتعرض يف هذا اجملال  لبلدةمن مكونات ا
وكذلك للمكونات العمرانية  , للبعد االجتماعي واالقتصادي

 األخرى باملنطقة أو باخلدمات الرئيسة املطلوبة للسكان. 
  :االرتقاء بالخدمات االجتماعية 

يف هذا اجملال على اخلدمات  يف مشروع االرتقاء يتم الرتكيز
اخلدمات  وتشتمل , البلدة يفاالجتماعية فقط دون غريها 

,   اخلدمات التعليمية واخلدمات الثقافية العامةعلى االجتماعية 
, وبالتايل يعترب  كما تغطي اخلدمات الرياضية والرتفيهية واإلدارية

 يغطي املفهوم الشامل لالرتقاء. هذا اجملال نوعي فقط وال
  بالمبانياالرتقاء: 

, ويتعلق هذا اجملال بكافة املباين السكنية واإلدارية والتجارية القدمية  البلدة يففقط  باملباين االرتقاء ملتتش 
 بأنواعها ومستوياهتا املختلفة.

 بالمجتمع: االرتقاء 
 ,باملبايناألساسية واخلدمات االجتماعية واالرتقاء  يئةالبمن  ة ,باجملتمع على كافة اجملاالت السابق يشمل االرتقاء 

 .( 3-2-7)شكل رقم  اجتماعيا  واقتصاديا   االرتقاء باجملتمع ذاته باإلضافة إىل

                                                           

دراسات التخطيطية , مركز ال  ,  اإلرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن , ندوة4609, املدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة ., عبد الباقي إبراهيم 1
  .49, ص  ,  القاهرة دار الشروق ,  مطابع  واملعمارية 

   . 46-40, ص املرجع السابق  2

 1-2-2 شكل رقم
 مجاالت الارتقاء

 

استراتيجية 

 الارتقاء

 البيئة األساسية

 المباني

 الخدمات االجتماعية

 المجتمع
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 مراح  استراتيجية االرتقاء   7-2-71
ىل ست وفقا  ألمحد سيد مصطفى إتقسم مراحل اسرتاتيجة االرتقاء 

  :كما يلي 1مراحل أساسية
  تفهم الوضع الراهنمرحلة 

, وهي املعطيات  وتتضمن هذه املرحلة التعرف على مكونات االرتقاء 
  ., اإلمكانات , االحتياجات كالت, املش العامة
 واألهداف الغايات حتديد 

, ويتبعها حتديد  هذه املرحلة املكونات السابقة إىل األهدافترتجم 
رة حتديد نظام , ويرتبط ذلك بضرو  املرحلية التفصيلية السياسات
يتم استخدامه لتبويب وترتيب األهداف العامة داخل كل  , األولويات

طبقا  ألمهيتها وتأثريها على فئات البلدة , قطاع من قطاعات االرتقاء 
 القدمية املختلفة.

 مرحلة إعداد البدائل وحتليلها  
 على حد سواء. ية واملعمارية واالقتصاديةالعمران البلدة القدمية بىنلكافة  سياسات االرتقاءويتضمن إعداد مجيع 

  املناسبمرحلة اختيار البديل 
 سياسات تفصيلية.إىل حيث ترتجم األهداف والغايات 

 مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية 
املختلفة  الرتقاءشروعات امفعيل برامج و تسياسات وتتضمن  

 .من االسرتاتيجية لتحقيق األهداف املرجوة , املطلوبة
 االسرتاتيجية مرحلة تقييم 

,  وتتم عملية التقييم على امتداد مراحل اإلسرتاتيجية وبعد انتهائها 
تعلق بدرجة الشمولية والفعالية تحيث تخقيم االسرتاتيجية مبعايري عدة 

واملدى الزمين والتوافق مع خصائص اجملتمع واجلدوى االقتصادية 
 . 2وإمكانية التنفيذ

برؤية  جيب أن يتمتع منهج املقرتحاهليكل العام لل وبناء  عليه فإن
من خالل مراحل رئيسة متتابعة من حيث الرتتيب , ختطيطية شاملة 

الذي   يث تشكل يف جمملها اإلطار الفكري والتطبيقيحبالزمين , 
سرتاتيجية من خالل التعامل مع املواقف االحيدد آلية سري العمل يف 

                                                           

 , القاهرة. (9449) ,  حتديات العوملة والتخطيط االسرتاتيجي ., أمحد سيد  مصطفى 1
امللك سعود,  , جامعة   9444,  صل عبد العزيز املبارك, ترمجة في مدخل إىل نظريات التخطيط املتداولة آراء ونتائج .ارنست, أر الكسندر  2

 الرياض.

  الوضع الراهنمكونات تحديد مرحلة 

  ألاهداف وضع مرحلة 

 البدائل إعداد مرحلة

 املناسباختيار البديل مرحلة 

 إلاستراتيجية تنفيذ مرحلة

 إلاستراتيجيةتقييم مرحلة 

ى
ملد

ا
 

 4-2-1 شكل رقم 
  مراحل إستراتيجية الارتقاء

 3-2-7شكل رقم 
 املجال الشامل لالرتقاء

 ت االرتقاءمجاال

 االرتقاء بالمجتمع
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, ومبا  العمرانية واالجتماعية واالقتصادية املختلفة
هذه قق أفضل النتائج يف هناية حييكفل التكامل و 

مكونات كل إىل وسيتم فيمايلي التعرف  .االسرتاتيجية
  من مراحل اسرتاتيجية االرتقاء مرحلة

  .(9-2- 1  رقم شكل )
 تفنم الولع الراهن  7-2-71-7

توصيف وتشخيص الوضع  يتم يف هذه املرحلة 
إىل  بنيةالإرجاع من خالل الراهن للبلدات القدمية 

, وتتمثل هذه املرحلة يف اعتبار أن األساسية  امكوناهت
 , وهي , والميكن تفهم املشكلة إال من خالهلا أساسية عناصرأي مشكلة مهما تعقدت أو تبسطت مكونة من 

1اإلمكانات , االحتياجات,  كالتاملش , املعطيات
.  

  املعطيات العامة  - أ
ويعرب عنها باملعطيات  مصادر الطبيعة ومها, عامالن وذلك من خالل , 2"خصائص املدينة القائمةتفهم  "تعينو  

 كما يلي: 3ويعرب عنه باملعطيات البشرية جهد اإلنسان , املادية
املكانية على  معطيات مادية: تشتمل على ظروف الموقع والعالقات -

,  , استعماالت األرضي البلدة , عناصر املناخ مستوى
, أو  دات طبيعية مثل التضاريساحملددات سواء كانت حمد

حمددات صناعية مثل الطرق اإلقليمية وخطوط السكك 
 .4احلديدية

تتمثل يف تطور حجم السكان ومعدالت  معطيات بشرية: -
,  , الطاقة االستيعابية , الكثافات السكانية النمو السنوية

 .5اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لسكـان البلدة
الدراسات من ملعطيات املادية والبشرية وتعترب دراسة ا     

 , وذلك بسبب تأثريها املباشر على السكان عن طريق رصد ودراسة معدل النمو السكاين األساسية يف عملية االرتقاء
واإلمكانات  كالت, مث حتديد املش والتعرف على خصائص اجملتمع وفئاته وحتديد احتياجاته االجتماعية واالقتصادية ,

 1ة املرتبطة بالدراسات السابقةاالجتماعي
  .(8-2- 1  شكل رقم ) 

                                                           

 .   7161,  املنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع املشكالت التصميمية املعمارية والعمرانية املعقدة ., حممود أمحد عبد اللطيف 1
 املرجع السابق. 2
 . 9449,  ة كمدخل لتنمية إقليم توشكي مبصرمنهجية تنمية األقاليم الصحراوية الواعد ., حممود حسن نوفل 3
 . 2112, حنو رؤية ختطيطية للتعامل مع مشاكل املدن القائمة: مدينة القوصية بصعيد مصر كمثال ., عصام الدين حممد علي 4
 . 9440 , منهج مقرتح إلعادة ختطيط املدن القائمة يف مصر ., عصام الدين حممد علي 5

 9-2-1 كل رقم ش
 مراحل الاستراتيجية املقترحة

 استراتيجية االرتقاء

المعطيات 

 العامة

 ظروف الموقع .-

 عناصر المناخ-

 أنماط اإلسكان-

 استعماالت األراضي-

 المحددات) طبيعية وصناعية(-

 

المعطيات 

 المادية

 حجم السكان-

 الكثافات السكانية-

 الطاقة االستيعابية-

الخصائص االجتماعية -

 واالقتصادية للسكان

 

المعطيات 

 البشرية

 8-2-1 شكل رقم 
 املعطيات العامة عوامل 
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  املشكالت  - ب
أما دليل حتديد النطاق , 2"احتياجات ناقصة أو احتياجات ال تؤدى باملستوى املناسب"املشكالت بأهنا  عرفت

أو , أو مناطق وهياكل عمرانية  "بأهنا نقص أو قصور يؤدي لضرر اإلنسان والبيئة العمراين يعرف املشكالت 
. وتظهر 3, ومفتقرة إىل الصيانة والرقابة" شبكات بنية أساسية غري مالئمة لالحتياجات احلالية واملستقبلية

 :4, مها البلدة نتيجة لسببني املشكالت يف
 بعض سكان البلدة. أو , لكل أكثر من االحتياجات األساسية أو نقص كلي الحتياج -
 هلم .الذي يوفر مستوى معيشي جيد  بالشكل املناسبال تقدم للسكان  هااالحتياجات موجودة ولكن -
, وذلك لتأثريها يف حجم وطبيعة النمو  احملددات واملشاكل العمرانية واالقتصادية مؤشرات هامة ديدويعطي حت 

 . 5املستقبلي العمراين 
   االحتياجات  - ت
نشطة السكان الذين يعيشون داخل عرف االحتياجات بأهنا "جمموعة املتطلبات األساسية الالزمة لدعم حياة وأتخ 

تندرج مجيع االحتياجات الفردية واجلماعية للسكان  أن , وميكن البلدة
 كما يلي: 6حتت جمموعتني مادية وبشرية"

البيئة العمرانية املناسبة اليت حتقق احلماية  احتياجات مادية: تشمل -
عدهم على , وتسا والراحة للسكان أثناء أدائهم األنشطة اليومية املختلفة

 .7حتسني هذه البيئة وجتديد مبانيها لتتناسب ومتطلبات هذا العصر
يف مدى مالءمة احلياة االجتماعية والروحية  احتياجات بشرية: تتمثل -

والسياسية يف حتقيق االستقرار االجتماعي والراحة النفسية والضروريات 
)شكل رقم  8حياته اليومية يف املعنوية األخرى اليت حيتاج إليها اإلنسان

1 -2-1 .)   
  

                                                                                                                                                                                

  .وزارة الشؤون البلدية والقروية,  هـ4099 .راين للمدندليل حتديد النطاق العم 1
, كلية  1, العدد  19, اجمللد , جملة العلوم اهلندسية 9440,  منهج مقرتح إلعادة ختطيط املدن القائمة يف مصر .الدين حممد عصام,  علي 2

 .4941 , ص , جامعة أسيوط اهلندسة

 .1, ص الرياض , وزارة الشؤون البلدية والقروية,  هـ4099,  دليل حتديد النطاق العمراين للمدن 3
, جملة العلوم  4606,  املنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع املشكالت التصميمية املعمارية والعمرانية املعقدة ., حممود أمحد عبد اللطيف 4

 . , جامعة أسيوط , كلية اهلندسة 9, العدد  43, اجمللد  اهلندسية
 .49, ص  الرياض , زارة الشؤون البلدية والقروية, و  ه4099 .لنطاق العمراين للمدندليل حتديد ا 5

6 Rapoport, Amos, "Human Aspects of Urban Form, 1977,Pergamon Press, Oxford. 
بني التخطيط القومي الشامل وختطيط , ختطيط املدينة العربية: العالقة  ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط املدينة العربية" ., شكري قبعني 7

 . , اململكة العربية السعودية , الرياض 4609 , , اجلزء الثاين املدن العربية
, كلية  1, العدد  19, اجمللد , جملة العلوم اهلندسية 9440,  منهج مقرتح إلعادة ختطيط املدن القائمة يف مصر ., عصام الدين حممد علي 8

 . 4941, ص  ط, جامعة أسيو  اهلندسة 

  7-2-1شكل رقم 
 في استراتيجية الارتقاءأقسام الاحتياجات  

 االحتياجات
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 اإلمكانات  - ث
دليل حتديد النطاق العمراين عر ف , و "خارج حدود احليز العمراين للبلدة أو املوارد املتاحة سواء داخل"تعرف بأهنا 
, أو أراض وموارد طبيعية جيب استغالهلا على  بأهنا" مصادر وقدرات إجيابية متاحة للتنمية املستقبلية اإلمكانات

 :2. وتنقسم اإلمكانات إىل نوعني مادية وأخرى بشرية1لصحيح"الوجه ا
املوارد امللموسة الطبيعية والعمرانية املتاحة داخل  إمكانات مادية: هي -

مثل األرض واملواد األولية كمواد البناء  , نطاقها العمراين البلدة وخارج
 أو ين أثرية, باإلضافة إىل املناطق اليت توجد هبا مبا واملواد اخلام األخرى

 مساحات خضراء وحدائق. أو ذات قيمة تارخيية عالية
تنبع من مستوى اإلنسان االجتماعي  إمكانات بشرية: هي اليت -

,  واالقتصادي , وتتمثل يف القدرة التمويلية الذاتية لسكان البلدة
وكذلك يف املستوى الفين , وإمكانيات الدعم االقتصادي اخلارجي 

  .(6 -2- 1 والكوادر املتاحة )شكل رقم والتكنولوجي للعمالة 
  األهداف تحديد الغايات و  7-2-71-2

"اخلطوط العريضة للمستقبل املثايل الذي يتطلع إليه اجملتمع   األهداف بصورة عامة بأهنا شفق الوكيل تعرف
وينصب , 3شاملة بشكل حيقق سد الثغرة املوجودة بني الوضع احلايل والوضع املستقبلي" موضوعة يف إطار خطة 

 وحصيلة تفاعل املشكالت بلدة يف حماولة حتقيق أعلى درجة من التوافق بني بيئة البلدة االرتقاء بأياهلدف من عملية 
 , حيث يعترب واالحتياجات واإلمكانات واألهداف الواقعية لسكان البلدة

يلزم أداؤه بدقة ووضوح قبل االنتقال  حتديد األهداف من العناصر املهمة اليت
 وتنقسم األهداف إىل:  . 4املرحلة الثانية من املنهج املقرتحإىل 
أهداف مادية: تركز على سد االحتياجات وحل املشكالت املادية  -

 , وذلك بسد العجز , وإعادة ختطيط البيئة العمرانية للمدينة للسكان
  .أو حتسني مستوى اخلدمات العامة وشبكات البنية األساسية

سد االحتياجات وحل املشكالت املعنوية أهداف بشرية: تركز على  -
, وذلك بسد  إعادة ختطيط البيئة االجتماعية يف , وهي تتمثل للسكان

                                                           

 .1ص  , الرياض , وزارة الشؤون البلدية والقروية,هـ 4099 .دليل حتديد النطاق العمراين للمدن 1
, جملة العلوم  4606,  املنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع املشكالت التصميمية املعمارية والعمرانية املعقدة ., حممود أمحد عبد اللطيف 2

  9, العدد  43, اجمللد  , جامعة أسيوط سة, كلية اهلند اهلندسية
 . 19, ص  , القاهرة اجلزء األول ,9449, تطبيقات -أسس -التخطيط العمراين مبادئ ,, شفق الوكيل 3
4 Alexander, Christopher. An Early Summary of the Timeless Way of Building in: Designing 

for Behavior.Architecture and Behavioral Sciences. 1974, ed. Lang, J. et a1, Dowden, 
Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania 

 6-2-7شكل رقم 
  في استراتيجية الارتقاء الامكاناتأقسام 

 اإلمكانات

 

 1-2-1شكل رقم 
 الارتقاءأقسام أهداف استراتيجية 

 األهداف
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حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها مراكز اخلدمة االجتماعية والصحية والتعليمية  العجز أو
  .( 1-2- 1 والثقافية والدينية والرتفيهية )شكل رقم 

 ة إعداد البدائ مرحلثالثاً  7-2-71-3
املستويات املختلفة  بعد انتهاء آخر خطوات مرحلة التفهم تتكون قائمة باألهداف اليت جيب حتقيقها على        
إعداد املشروع  , واملطلوب ترمجة هذه األهداف إىل واقع عملي )اسرتاتيجية(. وتتمثل هذه االسرتاتيجية يف  بالبلدة

, وذلك عن طريق  الوضع األفضل  إىلدمية بغية حتقيق األهداف املنشودة للوصول هبا االبتدائي لالرتقاء بالبلدة الق
 تقييم بدائل اسرتاتيجية االرتقاء. 

 اختيار البدي  المداسب مرحلة رابماً  7-2-71-4
 مراعاة أفضلوالذي حيقق  , يتم يف هذه املرحلة اختيار البديل املناسب لظروف واحتياجات البلدة املدروسة  

 للمشكالت املوجودة اليت يتطلب حلها سياسات خاصة هبا.املالئمة وإجياد احللول , خلصوصيتها 
 تدفيذ االستراتيجية مرحلة خامساً  7-2-71-9
يعتمد تنفيذ االسرتاتيجية على جمموعة من اخلطوات اليت  

واالرتقاء هبا إىل املستوى  للبلدة الوضع الراهنينتج عنها حتسني 
, وحيل  ساسية للسكاناملناسب الذي يفي باالحتياجات األ

يف  ويتم فيها تنفيذ كافة املخططات والربامج املقرتحة .مشكالهتم
, واليت ختدم  املختلفة االحتياجاتالستيعاب  سياساتصورة 

تبدأ هذه املرحلة و ,   (10-2-1  )شكل لبلدةباعملية االرتقاء 
ال للتأكد من اكتم, بتقومي نتائج املرحلة السابقة )مرحلة البدائل( 

, مث  وقابليتها للتنفيذ دون أي عوائق االسرتاتيجية ,عناصر 
التسلسل املنطقي للخطوات حىت الوصول إىل البدء يف عملية 

على  للتنفيذ تعتمد اعتماد آليات, و  التنفيذ على أرض الواقع
واملشاركة   والتنسيق والتدرج  الشموليةتتضمن مبادئ ومفاهيم 

تنفيذ ولة وإجناز عملية تساهم يف سهيث حي,  السكانية
 على أسس علمية سليمة. االسرتاتيجية 

 تقييم االستراتيجية والمتابمةمرحلة سادساً  7-2-71-8
وبعد االنتهاء كليا  من تنفيذ , , خاصة بعد انتهاء كل مرحلة  يم بصفة مستمرة ودوريةيجيب أن تتم عملية التق

 .1اسرتاتيجية االرتقاء

                                                           

,  دراسة تطبيقية على مدينة أسيوط , استغالل املوارد واإلمكانات املتاحة باملدن املصرية يف عملية التنمية املستدامة. , خالد حممد الليثي 1
 , جامعة أسيوط. لية اهلندسة, ك , رسالة ماجستري4660

 

 مرحلة التقييم واملتابعة

 تنفيذ الاستراتيجية

 البديل املناسب

  1-2-10شكل 

 ( ستراتيجيةمكونات املرحلة الثالثة )تنفيذ الا 
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بغرض قياس السلبيات واإلجيابيات يف االسرتاتيجية بعد  , لكلي السرتاتيجية االرتقاءيم يف هناية التنفيذ ايويكون التق
 االرتقاء املستقبلية. سياساتيف  , واستخالص الدروس واالستفادة منها تنفيذها
املطلوب املتابعة إىل دوام التأكد من أن احلالة العمرانية ملرفق البنية األساسية واخلدمات العامة تنفذ بالشكل  وهتدف

, وحتتاج متابعة البيئة املادية العمرانية إىل ضوابط ومعايري حمددة لضمان عدم تدهور البيئة العمرانية  وباملستوى الالئق
, وكذلك حتتاج متابعة مستوى أداء اخلدمات العامة أيضا  إىل  بالبلدة مرة أخرى بعد انتهاء تنفيذ اسرتاتيجية االرتقاء

 . مالئمة االسرتاتيجية للبلدة القدمية والتغيريات اليت تتعرض هلامرار معايري وضوابط تكفل است

 نيالثا الفص نتائج  7-2-77
 األهداف والغايات  من  عدد  أكرب  جمموع األسس الناظمة يف سياسة ما لتحقيق  االسرتاتيجية على أهنا  تعريف

 عدداالسرتاتيجية أكرب  حتقق  ولكي  , وختفيف املشكالت ضمن احملددات واإلمكانات املتاحة , حتقيقها املطلوب 
االسرتاتيجية من حيث اجملال واملدى وأدوات  اجملتمع الذي تطبق عليه  من  نابعة    األهداف جيب أن تكون من 

 الوصول.
  اعتماد حتليلSWOT  القدمية.يف حتديد البيئة الداخلية واخلارجية للبلدة 
  كمايلي : وفق منظومة متكاملةاالسرتاتيجية صياغة تتم , 

 حتديد أهداف االسرتاتيجية. -
 بدائل لالسرتاتيجية. عند دراسةوالداخلية  دراسة البيئة اخلارجية  -
 البيئة اخلارجية على الفرص والتهديدات. وتعتمد , تشمل البيئة الداخلية نقاط القوة والضعف -
عدد ددات يف سبيل حتقيق أكرب قيمة احملقلل من وي  , من قيمة اإلمكانات زيداختيار البديل املناسب الذي ي -

  ممكن من األهداف املطلوبة. 
 عوامل متعددة تؤدي إىل تدهور النسيج العمراين يف البلدة القدمية توجد:  

  .عوامل ختطيطية -
 عوامل سكانية واجتماعية. -
  .عوامل اقتصادية -
 .عوامل ثقافية -
 .طبيعية عوامل -
  .عوامل تكنولوجية -
 حتديد مراين عن طريقيتم حتديد مظاهر التدهور الع  : 

 .املشكالت العمرانية -
  .املعمارية املشكالت -
  .املشكالت االجتماعية -
  .املشكالت املرورية -
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  .البيئية املشكالت -
  .البنية التحتية شكالتم -
 بعدوذلك  , االرتقاء سياسة  هي  البلدات القدمية يفالسياسة األمثل للتعامل مع النسيج العمراين التارخيي  تعترب   

 جملال اهتمام هذه السياسات واألهداف املرجوة منها. املختلفة تبعا  حتليل السياسات 

  املختلفة. حيتوي على كافة اجملاالت النوعية , فهو يعترب االرتقاء باجملتمع هو اجملال الشامل لالرتقاء  

  إن االختالف يف  , حيث  ةاالرتقاء والسياسات املرتبطة هبا على كافة البلدات القدميحلول من الصعب تعميم
وتفاعل السكان مع  , ومشاركة  , وطبيعة البلدة طبيعة كل بلدة من الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان

  خاصة هبا. ارتقاء  أو اسرتاتيجية وسياسات خمتلفةكل ذلك جيعل لكل بلدة ضوابط   , اسرتاتيجية االرتقاء

  عند وذلك  , بعني االعتبار ألي اسرتاتيجية ارتقاء هو صفة الشمولية اهلامة اليت جيب أخذها الصفاتتعترب من
 معماريةو  , دراسة كافة البىن املتعلقة بالبلدة القدمية من بىن عمرانية  عن طريق,  وتنفيذ االسرتاتيجية إعداد 

  واقتصادية. , اجتماعيةو 

  هذه  نتائجيتم اعتماد حبيث  , خاصة هبا القدمية دراسات ميدانية ةبالبلداالرتقاء اسرتاتيجية  أن تسبقجيب
 .القدمية ةاالرتقاء بالبلد إعداد اسرتاتيجية عند الدراسات

 تأمني مستلزمات السكان احملليني الناجتة  , وذلك من خالل  فاظ على البنية االجتماعية للبلدة القدميةجيب احل
  .عيشية حديثةووسائل م عن التطور االجتماعي واالقتصادي ومايتبعه من أساليب 

 الستمرار باالسرتاتيجية.لمث العمل على تأمني موارد اقتصادية  , للبدء باسرتاتيجية االرتقاء الكايف التمويلمني أت 
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 الباب الثاني

 إلاطار التحليلي الاستنتاجي 

 
 
 

 لفص  األولا 3-0
 ارتقاء عمراني شام  للبلدة القديمة المدخ  المالئم لتحقيق 
 .االرتقاء اسرتاتيجية بدائل  2-7-7
 .منهج لتوصيف وتقييم اسرتاتيجيات االرتقاء 2-7-2
  . التقييمالعالقة بني عوامل نشوء البلدة القدمية ومعايري  2-7-3
 .تقييم بدائل االسرتاتيجية 2-7-4
  .نسباأل االرتقاء اسرتاتيجية واختيار البديلة لالسرتاتيجيات املقارن التقييم 2-7-9
 .اعتماد البديل املناسب   2-7-8
 . القدمية بالبلدات االرتقاء اسرتاتيجية تبسيط 2-7-1
 .األول الفصل نتائج  2-7-6
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 المدخ  المالئم لتحقيق ارتقاء عمراني شام  للبلدة القديمة              الفص  األولالباب الثاني           
درجة كبرية بنجاح املخطط يف حتديد درجة الشمولية املناسبة للواقع إىل انية العمر  يرتبط جناح عملية االرتقاء     

, وبالتايل البد من فهم العالقة املتبادلة بني عوامل نشوء البلدة القدمية ومعايري  1واإلنساين للبلدة قيد االرتقاء املادي 
 التقييم ودراسة تأثري كل منهما باآلخر.

 وهذه األولويات,  من منطلق حتديد األولويات سياسات االسرتاتيجيةرتقاء ختتلف ففي نطاق الفكر الشامل لال    
 كل بلدة مرتبطة بظروفها اخلاصة هبا  سياسات, حبيث تكون أولوية  وخصوصيتهاتحدد وفق البلدة موضوع الدراسة ت

 اليت متيزها عن غريها.
 في البلدة القديمة االرتقاءاستراتيجية بدائ   2-7-7

ومتثل بدائل االسرتاتيجية باملقياس اخلطي  ،حبسب مشوليتها  االرتقاء يف البلدة القدمية ةاسرتاتيجيدائل تصنف ب        
على الطرف األول تقع  , حيث يوجد على طريف هذا املقياس حالتان متناقضتان ، ( 7-7- 2 شكل رقم  )التصوري 

عدم فعل  الطرف اآلخر اسرتاتيجية الشمولية املنعدمة " علىوتقع  , " الشمولية الكاملة اسرتاتيجية االرتقاء الشامل "
تتدرج من االرتقاء احملدود جدا  حىت تصل إىل حيث , , وبينهما تقع بدائل من اسرتاتيجيات االرتقاء اجلزئي  شيء"

 من تعريف االسرتاتيجيات الثالثة:أوال  البد  .االرتقاء اجلزئي شبه شامل
 711 و عمراين % 711  البىن% يف مجيع 711أي , كون هذا البديل شاماَل اسرتاتيجية االرتقاء الشامل: وي 

 اقتصادي(. %  711و  % اجتماعي
 االهتمام  , ويرتكز  وليس كلها تتعامل هذه االسرتاتيجية مع بعض مدخالت االرتقاء  :اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي

 البىن االقتصادية. يف هااالجتماعي وبعض البىن  يف هافيها على بعض أهداف االرتقاء يف البىن العمرانية وبعض
 وال  بأهنا تعتمد على إبقاء السياسات واخلطط على حاهلا تتميز  :اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه ,

 .سرتاتيجية حمدودة التدخل بطبيعتهاهذه اال  , ولذلك تعترب تغيريها حتاول حتديثها أو 

                                                           

اسرتاتيجيات التنمية: حاضرة  استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل  ., حممود أمحد عبد اللطيف 1
 .  9449ديسمرب  40-49 ,  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام 

 إبقاء الوضع على ماهو عليهاستراتيجية 
 (مجدية)حالة غير 

مدى كبير يتضمن العديد من 
 استراتيجيات الارتقاء الجزئي

يجية الارتقاء الشاملاسترات  
)حالة مثالية غير واقعية(   

ارتقاء جزئي عالي  ارتقاء جزئي ارتقاء محدود 
 الشمولية

ارتقاء جزئي 
 شبه شامل

محدود  ارتقاء

 
 
 جدا

011% 1% 5% 51% 75% 95% 25% 

 7-7-2 شكل رقم
 مقياس يوضح تدرج استراتيجيات الارتقاء من حيث درجة الشمولية
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طريق املقارنة بني البدائل الثالثة: اسرتاتيجية االرتقاء الشامل, اسرتاتيجية االرتقاء تتم الدراسة التحليلية عن   
لذلك تعترب من األمور اهلامة حتديد معايري التقييم اليت سيتم  , اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليهو ,  اجلزئي
 البديل املناسب لالسرتاتيجية. اختيارتقييم هذه البدائل و وفقها 
 في البلدة القديمة ج توصيف وتقييم استراتيجيات االرتقاءمدن 2-7-2
واحلكم على  , منهج لتوصيف وتقييم اسرتاتيجيات االرتقاءكتوجد خصائص ومعايري متعددة ميكن أن تستخدم      

 (9449)يصنفها حممود عبد اللطيفو  , وقياس درجة جناحها يف توجيه عملية االرتقاء حنو أهدافها املنشودة , فعاليتها
 1", التالؤم مع ظروف اجملتمع وإمكانية التنفيذ , اجلدوى االقتصادية , املدى , الفاعلية الشمولية"ستة معايري وهي يف
   .(2-7- 2 شكل رقم )

  الشمولية - أ
كلما زادت و  , " الشمولية مداخل ومناهج ونظريات االرتقاء والتخطيط العمراين حول موضوع " معظمتتمحور     

  .2االرتقاء بشكل أفضل أهداف تحققتمولية يف التعامل مع إشكاليات االرتقاء درجة الش

                                                           

اسرتاتيجيات التنمية: حاضرة  خدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل است ., حممود أمحد عبد اللطيف 1
 .  9449ديسمرب  40-49 ,  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام 

2 Fainstein S. S and Campbell, S, Introduction, Theories of Urban Development and their 
Implications for Policy and planning, in Fainstein and Campbell (eds.) Readings in Urban 

Theory  2002 ,second edition, Blackweli: Oxford, p. 1-15. 
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تعين الشمولية أن " تتضمن عملية االرتقاء مجيع مدخالت اإلنسان واملكان والزمان. تتشعب تلك اجملاالت الثالثة و 
ر اليت تتضمنها عملية , وتزداد درجة الشمولية كلما زاد عدد العناص وحتتوي على عناصر ومكونات فرعية عديدة

  (.  3-7- 2 شكل رقم ) 1االرتقاء"
 :سرتاتيجية االرتقاء مجيع اتشمل "وتعين أن  مشولية اإلنسان

قطاعات البلدة اإلنتاجية واخلدمية ومجيع أهداف االرتقاء 
, حبيث تعترب االسرتاتيجية  2"داخل تلك القطاعات

,  للسكان ديةبالبنية االقتصا االرتقاءأهداف  أولويتها حتقيق
 .االرتقاء بالبنية االجتماعية هلمجنبا  إىل جنب مع أهداف 

 :سرتاتيجية االرتقاء مجيع اتغطي  "تعين أن  مشولية املكان
لتغطي مدخالت اهتماماته متتد و  البلدة ,مستويات 

االرتقاء اليت تفرضها البيئات والنطاقات اجلغرافية األكرب 
  .3" واألوسع

 بتوازن ,  سرتاتيجية كامل االمتداد الزمين للمجتمع ماضيه وحاضره ومستقبلهتغطي اال "ين أن تع :مشولية الزمان
جيب تلبية متطلبات  الدرجة, بنفس  اإلنسان وموروثاته السابقة وتقاليد تاريخب يتم االهتمام حبيث .4" واتزان

 ., مع ضرورة مواكبة تطورات وتطلعات املستقبل ومعطيات احلاضر
,  , الكتلة املبنية ) البنية األساسيةللمجتمع على الفصل السابق جيب أن تكون االسرتاتيجية شاملة  باالعتماد 

 اتحاجتغري  مواكبة ومايتطلبه ذلك من, باإلضافة إىل مراعاة التغري يف عامل الزمن  , ( اخلدمات االجتماعية
 احلديثة. قتصادية االجتماعية واالمتطلباهتم من البنية اخلدمية و و  , السكان اليومية

 الفمالية - ب
وحل مشكالهتا يف إطار  , تلبية احتياجات البلدة من حيثسرتاتيجية ألهداف االرتقاء وهي مقدار حتقيق اال 

 .5سرتاتيجية كلما زادت قدرهتا على حتقيق أهداف االرتقاءاإلمكانيات املتاحة هلا , وتزداد فعالية اال
  المدى - ت

 املؤشرأما  .6" سرتاتيجيةالفرتة الزمنية اليت تغطيها اال" املدى هو  ملؤشر األول لقياسا,  يتم حتديد املدى مبؤشرين
الوقت املبذول أو املستغرق لتنفيذ مجيع املهام والتكليفات لألفراد واملؤسسات اخلاصة والعامة من  "هوف الثاين

                                                           

 ., الرياض , دار عامل الكتب , حنو منهجية علمية لتخطيط التنمية الشاملة ترمجة عبد اهلل مصلح النفيعي,  4669 .األمانة العامة لألمم املتحدة 1
اسرتاتيجيات التنمية: حاضرة ,  استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل . , حممود أمحد عبد اللطيف 2

  .  , جامعة امللك فيصل  9449ديسمرب  40-49 ,  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام    
 املرجع السابق. 3
 املرجع السابق. 4
 املرجع السابق. 5
سرتاتيجيات التنمية: حاضرة وااستخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل . , حممود أمحد عبد اللطيف 6

  .  , جامعة امللك فيصل  9449  ديسمرب 40- 49هـ بالكويت  4094ـ ,  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام  

 3-7-2 رقم شكل

  استراتيجية الارتقاءدرجة شمولية 
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سرتاتيجية كلما زادت املهام املراد االيزداد الوقت املطلوب لتنفيذ  حيث .1"املشروعات احملددة يف خطة االرتقاء
  .لالسرتاتيجية تبعا  ألهداف اسرتاتيجية االرتقاء املدىختتلف أمهية حتديد و ,  تنفيذها والعكس صحيح

مبا أن اسرتاتيجية االرتقاء هي ارتقاء شامل  , يعترب املدى الزمين املطلوب لتحقيق االسرتاتيجية ذا معيار منخفض
باإلضافة  , لتنفيذ االسرتاتيجيةطويلة نسبيا  مدة زمنية  إىلحتتاج فهي لذلك ,  ام املطلوب تنفيذهاستزداد امله للبلدة

  .مع التغيري بالبلدةليتأقلم السكان فرتة زمنية  يتطلباالجتماعي االرتقاء إىل أن 
 الجدوى االقتصادية    - ث
اليقتصر حتقيق أهداف اسرتاتيجية االرتقاء على      

بل جيب أن يقرتن  , ات وحتديد األولوياتاختيار البلد
يف االسرتاتيجية مدى جدوى القيام ب باإلضافة إىل, هبا 

ويتم حساب اجلدوى االقتصادية  .2احد ذاهت
)شكل التكلفة والعائد  عن طريقالسرتاتيجيات االرتقاء 

 .(4-7-2 رقم
   سرتاتيجيةحساب تكلفة تنفيذ اال  

وهي تكلفة جمموع املهام واألنشطة الالزمة  .سرتاتيجية على أرض الواقععيل االاملقصود هبا هو "تكلفة إعداد وتف
تنفيذ تكلفة  عن اديةاملتكلفة وتعرب ال. , وتقسم التكلفة إىل قسمني تكلفة مادية وتكلفة اجتماعية3لذلك"

الية للموارد األخرى اليت رؤوس األموال والقيمة املتشمل , و  سرتاتيجيةوالربامج املختلفة اليت تتضمنها اال السياسات
يف اآلثار  , وتتمثل سرتاتيجيةاالتنتج عن تنفيذ هي اليت  جتماعيةاالتكلفة أما ال .4لتنفيذ االسرتاتيجيةستنفق 

املتوقعة على خصائص احلياة اليت متس اجلوانب اإلنسانية للسكان االجتماعية والسلوكية والعقائدية والعلمية 
  .والثقافية

 سرتاتيجيةيذ االحساب عائد تنف  
عائد  وينقسم, 5سرتاتيجية ومشروعات االرتقاء املختلفة اليت تتضمنهاوهو العائد النهائي الناتج من تنفيذ اال

بينما االسرتاتيجية. املنفعة املادية الناجتة من تنفيذ  عن ادياملعائد اليعرب  .إىل مادي واجتماعي اسرتاتيجية االرتقاء
جيايب على اجلوانب اإلنسانية للسكان )االجتماعية املنفعة اليت تتضمن العائد اإل يعائد اجتماعي وهيعرب ال

واليت تنشأ نتيجة لتحسن األداء العمراين أو االقتصادي أو اإلنساين  , والسلوكية والعقائدية والعلمية والثقافية(

                                                           

 املرجع السابق. 1
,   , مركز الدراسات التخطيطية واملعمارية رتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ندوة اال,  4609,  االرتقاء باملناطق املتخلفة .علي صربي  , ياسني 2

    .64, ص  , القاهرة دار الشروق مطابع    

  , جامعة امللك فيصل  9449 ,استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل  . , حممود أمحد عبد اللطيف 3
  املرجع السابق. 4
 املرجع السابق. 5

 4-7-2  شكل رقم

 الجدوى الاقتصادية من استراتيجية الارتقاء

 تنفيذ الاستراتيجيةالاقتصادية عند  الجدوى 

 تكلفة مادية تكلفة اجتماعية

 الاستراتيجية عائد تنفيذ  تكلفة تنفيذ الاستراتيجية

 عائد مادي عائد اجتماعي
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واجلهل واملرض واجلرائم اليت هلا آثار , وتظهر يف صورة احلد من األمراض االجتماعية املرتبطة حباالت الفقر  للبلدة
 .سلبية كبرية على البيئة االجتماعية

أن  أي , ذات جدوى اقتصادية واجتماعيةجيب أن تكون جية االرتقاء ألي بلدة قدمية مماسبق جند أن اسرتاتي
اعية للسكان وتؤمن جتماحلياة اال تساهم يف تطورحبيث  , تأخذ باالعتبار التكلفة االجتماعية واالقتصادية للبلدة

ناتج عن تنفيذ , ويف الوقت نفسه جيب أن يكون هناك عائد مادي  استمرار تالؤمهم مع خصوصية البلدة القدمية
وتساهم يف مشروع االرتقاء  وتعود بالنفع على السكان لضمان اندماجهم ضمن , استمراريتها تدعماالسرتاتيجية 

 .حتسني البيئة االجتماعية واالقتصادية هلم
 البلدة القديمة ظروفالتالؤم مع  - ج

سرتاتيجية االرتقاء مع القيم الدينية ومع العادات واألطر الثقافية االجتماعية السائدة يف اتالؤم "يقصد بذلك  
التالؤم مع العادات  أما .للبلدةسرتاتيجية مع املنهج العام توافق اال عن طريق التالؤم مع القيم الدينيةويتم  .1"اجملتمع

 سادتوتتمثل يف التقاليد اليت  ,البلدة  سرتاتيجية مع األطر واألعراف السائدة يفتوافق اال يعين طر الثقافيةواأل
جيب أن حتقق االسرتاتيجية درجة عالية يف التوافق مع اجملتمع من ناحية القيم وبالتايل  عرب الزمن. البلدةواستقرت يف 

ة البلدة استمرار خصوصي وتضمن,  سرتاتيجية من البلدة وسكاهنا أنفسهملكي تنبع اال, الدينية والعادات والتقاليد 
 تطلبات احلياة املعاصرة للسكان. مل ومواكبتها, واالجتماعية العمرانية واملعمارية

 إمكانية التدفيذ - ح
شكل ) ضوحودرجة الو  توفر املوارد , سرتاتيجية االرتقاء مع ثالثة عناصر هي درجة التعقيداتتناسب إمكانية تنفيذ  

  .( 9-7- 2  رقم
  , بدرجة الشمولية درجة التعقيد ترتبطحيث 
 البىنعدد يزداد  درجة الشمولية زادتفكلما 
يف األهداف املطلوب التعامل معها وتزداد 

 , درجة التعقيد , وبالتايل تزداداالسرتاتيجية 
 إمكانية التنفيذ. وتنخفض

 تزداد املتاحة لالسرتاتيجيةوكلما توفرت املوارد 
ترتبط إمكانية تنفيذ  حيث , إمكانية التنفيذ

 هاسرتاتيجية مبدى توفر املوارد الالزمة لتنفيذاال
التمويل واملوارد الطبيعية  من ناحية خاصة ,

كلما فتزداد   االسرتاتيجية درجة وضوحأما , املتوفرة  والكوادر البشرية والتقنيات واألجهزة والتسهيالت والتجهيزات
طراف أل بالنسبة سياسات هذه االسرتاتيجيةدرجة وضوح عن  حيث تعرب نية التنفيذ والعكس صحيح.زادت إمكا

  .إداريني ومتخذي القرار والسكانمن عملية االرتقاء والقائمني على وضعها وتنفيذها 
                                                           

نمية: حاضرة اسرتاتيجيات الت, استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد بدائل  .  , حممود أمحد عبد اللطيف 1
  .  , جامعة امللك فيصل  9449ديسمرب  40- 49هـ بالكويت  4094  ,  باململكة العربية السعودية كحالة دراسية الدمام    

 9-7-2رقم  شكل 

 رتقاء والعالقة املتبادلة بياهاالا تكامل عناصر تنفيذ استراتيجية 
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    تقييم استراتيجية االرتقاء المالقة بين البلدة القديمة وممايير  2-7-3
, وميكن استنتاج درجة أمهية كل معيار دائل اسرتاتيجية االرتقاء باختالف عوامل كثرية ختتلف قيم معايري تقييم ب  

 من خالل حتليل عالقته بالعوامل املشكلة للبلدة القدمية كما يلي:
 معيار , وبالتايل جيب أن  قطاعات البلدة القدمية فةتعتمد االسرتاتيجية على مفهوم االرتقاء الشامل لكا

 يتضمن العموامل املشكلة للبلدة القدمية.الشمولية جيب أن 
 العوامل االجتماعية ب عند حتقيق االرتقاءإجيابيا  أي يؤثر ,  درجة حتقيق أهداف االرتقاءعن معيار الفاعلية  يعرب

 يف العوامل الطبيعية.عكسا  ؤثر يبينما  , واالقتصادية
  العوامل االجتماعية  وحتتاج تتطلب وقتا  طويال  ,يؤثر املدى الزمين بشكل واضح يف العوامل االقتصادية اليت ال

وأقل أمهية مقارنة بالعوامل  بالتايل تأثري املعيار الزمين يصبح أضعف,  إىل مدة زمنية طويلة وجهد أكرب
 .االقتصادية

 ية طبيعة املشكلة )تصميمالثالثة , وذلك تبعا  ليف العوامل  اجلدوى االقتصادية من حيث التكلفة والعائد تظهر
مشروع اسرتاتيجية من  ةاملستفيد البلدةحالة وظروف , و  معقدة (أو , بسيطة  شاملةأو قطاعية  ,  تنموية أو

 ظروف البيئة الطبيعية., باإلضافة إىل  (للبلدة القدمية واالجتماعية )البنية االقتصادية االرتقاء
 تتالئم ظروف وبالتايل جيب أن , الطبيعية( بالعوامل الثالثة ) االجتماعية واالقتصادية و ظروف اجملتمع  تؤثر

 اجملتمع مع عوامل تشكيله.
  تتعامل سياسات تنفيذ االسرتاتيجية مع درجة وضوح هذه السياسات ودرجة تعقيدها واملوارد املتاحة , وهي

ؤثر سلبا  على تؤثر إجيابيا  عند تنفيذها بالعوامل االجتماعية واالقتصادية ملا حتدثه من تغيريات مطلوبة , بينما ت
 العوامل الطبيعية بسبب ماحتدثه من تغيريات فيها.

  7-7-2  جدول رقم
 درجة عامل أهمية معايير التقييم

 عامل ألاهمية الطبيعية  العوامل  الاقتصادية  العوامل  العوامل الاجتماعية 

       2 الشمولية (1)

      3 الفاعلية (2)

    0  المدى (3)

       2 ةديالجدوى االقتصا (4)

       2 البلدة القديمةالتالؤم مع ظروف  (5)

      3  إمكانية التدفيذ (6
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 أن درجات التقييم املعتمدة يف الدراسة تكون كما يلي: يتبني ( 7-7-2رقم  ) باالعتماد على اجلدول السابق

 في البلدات القديمة تقييم بدائ  االستراتيجية 2-7-4
, وذلك باالعتماد على مبدأ  ايري االرتقاء الستة مث اختيار البديل األفضليتم تقييم بدائل االسرتاتيجية وفق مع

 التفضيل يف مشولية البىن العمرانية والبىن االجتماعية والبىن االقتصادية. 
  من حيث الشمولية  
 اسرتاتيجية االرتقاء الشامل 

   االرتقاء  بىن% من 711تغطي  فهي , الشمولية سرتاتيجية االرتقاء الشامل األعلى من حيث درجة اتعترب  
% من 711, كما تغطي  اقتصاديو  اجتماعيو عمراين 

, وهذه النسبة من كمال  بنيةأهداف االرتقاء داخل كل  
  من احلقيقة.  مثاليةسرتاتيجية أقرب للالشمولية جتعل اال 
 االرتقاء اجلزئي سرتاتيجيةا 

التعامل  يف هذه اإلسرتاتيجية يتم حتقيق أعلى درجة جزئية يف
اهلامة يف مجيع  , إذ تركز على األهداف  مع أهداف االرتقاء

, وهي بذلك  االقتصاديةو  االجتماعيةالعمرانية و االرتقاء  بىن
 إبقاء الوضع كما هو عليه سرتاتيجية اتتفوق يف مشوليتها على 

   سرتاتيجية االرتقاء الشامل.اولكنها أقل يف الشمولية من  ,
 الوضع على ما هو عليهإبقاء  سرتاتيجيةا 

وتفرتض  , سرتاتيجية على الوضع السائدهذه االحتافظ   

 2-7-2جدول رقم 

 7-7-2درجات معايير التقييم باالستناد إلى الجدول رقم 
 الدرجة معامل ألاهمية ة افتراضيةقيمة معياري 

 21 2 01 الشمولية .0

 31 3 01 الفاعلية .3

 01 0 01 المدى .2

 21 2 01 الجدوى االقتصادية .2

 21 2 01 ظروف البلدة  القديمةمع  الؤمالت .5

 31 3 01 إمكانية التدفيذ .6

 8-7-2شكل رقم 
درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية مقياس يوضح 

  الارتقاء في معيار الشمولية
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سرتاتيجية إبقاء الوضع ا لذا فإن  , اخنفاضه عن معدل التعامل الروتيين املعتاد عدم القبول بارتفاع أداء االرتقاء أو 
   .( 8-7-2 لشكل رقما)  األخرىسرتاتيجيات االأقل من حيث الشمولية من  هعلى ما هو علي

   من حيث الفاعلية  
  اسرتاتيجية االرتقاء الشامل 

وذلك الحتوائها على  , سرتاتيجيات االرتقاء اجلزئيا سرتاتيجية االرتقاء الشامل األعلى فعالية بالنسبة لباقي اتعترب 
يف  وحل كافة مشكالته  , تلبية مجيع احتياجاتهيف  االرتقاء وحماولة حتقيق مجيع أهداف االرتقاء يف البلدة بىنكافة  

 -ذاهتا وإن كانت ممتازة يف حد -, ويف املقابل فإن هذه الدرجة من الفعالية  املتاحة ات نكل اإلمكا  ثمارإطار است
 ومستحيلة التحقيق يف الواقع حتت الظروف اإلنسانية واملادية للبلدة القدمية. تعترب صعبة 

  سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيا  
وتلبية االحتياجات وحل  اإلمكانات املتاحة يف حتقيق األهداف تثماراس يف فضلسرتاتيجية أتعترب هذه اال

االرتقاء باملقارنة مع إسرتاتيجية إبقاء الوضع كما  مشكالت 
سرتاتيجية االرتقاء اولكنها أقل قدرة وفعالية من  , هو عليه
  الشامل.

 اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه 
رتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه العديد ساال حتقق  

, وهي  يف اسرتاتيجية االرتقاء احملددةمن أهداف االرتقاء 
 , بذلك تعترب األقل فعالية يف التعامل مع مدخالت االرتقاء 

 ات املتاحة لتحقيق أهدافناإلمكا استثمارواألضعف يف 
 .(1-7- 2شكل رقم ) االرتقاء  اسرتاتيجية
 من حيث المدى 
 اسرتاتيجية االرتقاء الشامل  

الفرتة الزمنية اليت تستغرقها أهداف االرتقاء الشامل  تعترب
سرتاتيجية األطول من فرتات تنفيذ اال املطلوب تنفيذها يف 

وذلك كوهنا األمشل من حيث  , االسرتاتيجيات األخرى 
 .األهدافحتقيق 
 سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيا 

تستغرقها األهداف املطلوب تنفيذها  إن الفرتة الزمنية اليت 
سرتاتيجية اسرتاتيجية أقل من الفرتة املطلوبة يف اال هذه يف

  .االرتقاء الشامل
 اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه 

املطلوب تنفيذها  األهدافتعترب الفرتة الزمنية اليت تستغرقها  

 1-7-2 رقمشكل 
ة درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجيمقياس يوضح 

 الارتقاء في معيار الفاعلية

 

 6-7-2 شكل رقم
درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية مقياس يوضح 

 الارتقاء من حيث املدى 
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حتسن  ال وهي,  االرتقاء الشامل ويف اسرتاتيجيات التدخل اجلزئيسرتاتيجية ايف  سرتاتيجية أقل من الفرتة يف هذه اال
 االرتقاء أكثر مما هو مستهدف يف اخلطط العادية الزمنية ألداء أنشطة وفعاليات وحتقيق أهداف املدة االستفادة من 

     .(6-7- 2شكل رقم )
 من حيث الجدوى االقتصادية  
  اسرتاتيجية االرتقاء الشامل 
  يجية االرتقاء الشامل باآليت:سرتاتاتتسم   
سرتاتيجية واملوارد اال املخصص لتطبيق  التمويلسرتاتيجية من حيث ذات تكلفة مادية عالية عند تنفيذ اال  -

  ماء.و ,  , كهرباء , صرف صحي بىن حتتيةمن املتاحة  
ملا تتطلبه  -مشولية ألقل سرتاتيجيات اإذا ما قورنت باال-سرتاتيجية ذات تكلفة اجتماعية عالية عند تنفيذ اال -

للسلوكيات والعالقات اإلنسانية واالجتماعية  ويف األطر املنظمة  , تغريات جذرية يف أساليب التعامل من 
  السائدة بالبلدة القدمية. 
 اوذلك ألهن , االقتصاديةو  االجتماعيةو  العمرانية بىنسرتاتيجية يف كافة الاألعلى يف العائد االجتماعي لتنفيذ اال -

  يف خصائص احلياة. ا  واضح ارتقاء   حتقق  
شرائح  ولكافة ,   االقتصاديةو  االجتماعيةالعمرانية و  بىنسرتاتيجية يف كافة البعد تنفيذ اال ذات عائد مادي عال   -

  وفئات البلدة.
 سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيا  

  سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي تتسم باآليت:انالحظ أن 
سرتاتيجية االرتقاء الشامل بسبب الرتكيز على املدخالت اسرتاتيجية من تكلفة املادية لتنفيذ االأهنا أقل يف ال -

  الوضع كما هو عليه. سرتاتيجية إبقاء ا, لكنها أعلى من تكلفة تنفيذ  األكثر أمهية 
ه من تغريات أقل يف ملا تتطلب ,  سرتاتيجية االرتقاء الشاملا باملقارنة معوهي أقل من حيث التكلفة االجتماعية  -

, لكنها أيضا   السائدة بالبلدة أساليب التعامل ويف األطر املنظمة للسلوكيات والعالقات اإلنسانية واالجتماعية 
  سرتاتيجية إبقاء الوضع كما هو عليه.اتعترب أعلى من تكلفة تنفيذ 

مجيع  , حيث ال تطمح إىل حتسني  لوهي أقل من حيث العائد املادي إذا ما قورنت بإسرتاتيجية االرتقاء الشام -
  , ولكن العائد أكرب من إسرتاتيجية إبقاء الوضع كما هو عليه. األوضاع االقتصادية للبلدة

يف حتسني  , حيث ال تطمح  وهي أقل من حيث العائد االجتماعي إذا ما قورنت بإسرتاتيجية االرتقاء الشامل -
  عليه. سرتاتيجية إبقاء الوضع كما هو ان العائد أكرب من , ولك األوضاع االجتماعية لسكان البلدةمجيع 

 :اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه 
  تتسم باآليت:   
 سرتاتيجياتاسرتاتيجية االرتقاء الشامل و ا , باملقارنة معسرتاتيجية تنفيذ االعند أقل من حيث التكلفة املادية  -

  االرتقاء اجلزئي.
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سرتاتيجية ملا تتطلبه من تغريات أقل يف أساليب التعامل ويف األطر جتماعية لتنفيذ االأقل من حيث التكلفة اال -
 باملقارنة مع االسرتاتيجيات األخرى.اإلنسانية واالجتماعية السائدة بالبلدة  املنظمة للسلوكيات والعالقات  
, حيث ال  اتيجيات االرتقاء اجلزئياالرتقاء الشامل واسرت   سرتاتيجيةا باملقارنة معأقل من حيث العائد املادي  -

 , االجتماعية للبلدة بإضافة مشروعات استثمارية إنتاجية جديدةو  األوضاع االقتصادية تطمح إىل حتسني كبري يف 
 يتألولويات اللطبقا   فقط االجتماعية الظاهرة للعيانو  تركز فقط على مواجهة املشكالت االقتصادية نظرا  ألهنا 

 .(71-7- 2 رقم وَ  1-7- 2رقم ) الشكلني  السائدة األوضاع  اتفرضه

 البلدة القديمة ظروفمع تالؤم من حيث ال  
  اسرتاتيجية االرتقاء الشامل 
سرتاتيجية االرتقاء الشامل تغريات جذرية وثورية يف األطر السائدة للتخلص من املشكالت السلبية اليت اتتطلب  

سرتاتيجيات األقل منها يف قل مالئمة مع العادات والتقاليد السائدة من اال, وبذلك تعترب أ تعيق االرتقاء اإلجيايب 
  الشمولية. 
 سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي ا 

  سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي مبا يلي:اتتسم 
 سرتاتيجية االرتقاء الشامل بسبب قدرهتا علىامن حيث التالؤم مع القيم الدينية للبلدة: تعترب أعلى توافقا  من  -

ولكنها أقل توافقا  من  , القيم الدينيةغري املتوافقة مع  التأقلم مع بعض التعامالت ومشكالت االرتقاء 
  الوضع كما هو عليه. سرتاتيجية إبقاء ا
سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي تتطلب تغريات كبرية يف امن حيث التالؤم مع العادات واألطر الثقافية السائدة: فإن  -

, وهي بذلك تعترب أقل يف  والذي يعيق التطور واالرتقاء اإلجيابية, للتخلص من السليب منها األطر السائدة  
مة مع العادات والتقاليد السائدة من ء, ولكنها تعترب أكثر مال سرتاتيجية إبقاء الوضع كما هو عليهاالتالؤم من  
  سرتاتيجية االرتقاء الشامل.ا 

 

 71-7-2 رقمشكل 

درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية الارتقاء في مقياس يوضح 

 عائد تنفيذ كل استراتيجية

 

 1-7-2 رقمشكل 

جة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية الارتقاء في در مقياس يوضح 

 تكلفة تنفيذ كل استراتيجية
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  عليهاسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو  
  يلي: سرتاتيجية إبقاء الوضع كما هو عليه تتسم مبااإن 
  سرتاتيجية االرتقاء الشامل واسرتاتيجيات امن حيث التالؤم مع القيم الدينية للمجتمع: تعترب أكثر توافقا  من  -

اجملتمع,  االرتقاء اجلزئي األكثر منها مشولية بسبب وجود تالؤم يف التعامالت اليومية يف العديد من قطاعات
واستمرار الوضع كما هو عليه يفرتض استمرار ذلك  

  التالؤم.
ومن حيث التالؤم مع العادات واألطر الثقافية السائدة:  -

أكثر  سرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه تعترب افإن 
سرتاتيجية امة مع العادات والتقاليد السائدة من ءمال

وذلك  , قاء اجلزئياالرتقاء الشامل واسرتاتيجيات االرت
بينما  , بسبب أهنا قائمة ومطبقة فعال  يف اجملتمع

كبرية أو جذرية  االسرتاتيجيات األخرى تتطلب تغريات 
والذي يعيق  , يف تلك األطر للتخلص من السليب منها

  .(77-7- 2 )شكل رقم  عملية االرتقاء
 من حيث إمكانية التدفيذ 
 اسرتاتيجية االرتقاء الشامل 

  سرتاتيجية االرتقاء الشامل تتميز مبا يلي:اأن  نالحظ 
تداخل و القطاعات ومدخالت عملية االرتقاء  شموهلا كافة ل وذلك , سرتاتيجيات األخرىأقل وضوحا  من اال -

  سرتاتيجية.اال يؤدي إىل زيادة صعوبة تنفيذ  ممااملهام واألنشطة 
ألهنا تتعامل مع مجيع مدخالت االرتقاء يف   , موليةسرتاتيجيات األخرى األقل يف الشاألكثر تعقيدا  من اال -

  سرتاتيجية االرتقاء الشامل األكثر صعوبة يف التنفيذ. ا, ومع زيادة درجة التعقيد تصبح  كافة القطاعات للبلدة 
 ,خرىسرتاتيجيات األالسرتاتيجية من التنفيذ املهام والفعاليات اليت تتطلبها اال املتاحةأكثر احتياجا  للموارد   -

وبالتايل حتتاج إىل موارد   , البىنوجلميع أهداف االرتقاء داخل تلك املشكلة للبلدة   البىنكافة   انظرا  لشموهل
ذلك سلبا  على  , فإذا كان من الصعب توافر كل هذه اإلمكانات واملوارد سينعكس   وميزانيات كبرية للغاية

  الشامل األصعب عند حماولة تنفيذها. سرتاتيجية االرتقاءاوتصبح  , االرتقاء يف البلدة
 سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيا 

  سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي تتميز مبا يلي:انالحظ أن   
سرتاتيجية إبقاء الوضع كما امن  منفذينو مستخدمني ,  متخذي قرارأقل وضوحا  بالنسبة للقائمني عليها من  -

سرتاتيجية اب , وهي أوضح إذا ما قورنت  يست مطبقة يف البلدةهنا إسرتاتيجية جديدة ولإحيث  , ما هو عليه 
  االرتقاء الشامل.

 77-7-2 شكل رقم
درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية مقياس يوضح 

 الارتقاء مع ظروف البلدة القديمة وخصائصها

 



93 

 

االرتقاء  سرتاتيجية ا, ولكنها أقل تعقيدا  باملقارنة مع  سرتاتيجية إبقاء الوضع كما ما هو عليهاأكثر تعقيدا  من  -
  تقاء املختلفة.نظرا  ألهنا تتعامل مع عدد أقل من مدخالت االرتقاء يف قطاعات االر  , الشامل

الوضع  سرتاتيجية إبقاء اسرتاتيجية من أكثر احتياجا  للموارد املطلوبة لتنفيذ املهام والفعاليات اليت تتطلبها اال -
, ولكنها أقل من حيث االستفادة من املوارد املتاحة يف دفع عملية االرتقاء لتحقيق أهداف  على ما هو عليه

  اتيجية االرتقاء الشامل.سرت ااالرتقاء أكرب وأوسع يف حالة  
 اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه 

  نالحظ اآليت:
هنا قائمة وفاعلة إحيث  , سرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليه األكثر وضوحا  بالنسبة للقائمني عليهااتعترب  -

  ومطبقة بالفعل يف اجملتمع.
نظرا  ألهنا مطبقة  , سرتاتيجيات االرتقاء اجلزئياو  الرتقاء الشامل سرتاتيجية ااتعترب حمدودة التعقيد باملقارنة مع  -

 قطاعات االرتقاء.  حاليا  يف عدد حمدود من املدخالت يف 
, ولكنها أيضا  األقل من  سرتاتيجيةتتطلبها اال تعترب أقل احتياجا  للموارد املطلوبة لتنفيذ املهام والفعاليات اليت  -

لتحقيق أهداف االرتقاء أكرب وأوسع مما هو حمدد  املتاحة يف دفع عملية االرتقاء حيث االستفادة من املوارد 
   (.73-7- 2َو  72-1- 2رقم ) الشكلني  ومعروف حاليا  

 ستراتيجية االرتقاء األنسب استراتيجيات البديلة واختيار التقييم المقارن لال 2-7-9
, اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي  سرتاتيجية االرتقاء الشاملا اسرتاتيجيات االرتقاء الثالثةسيتم يف هذا اجلزء تقييم 

 , سرتاتيجيةاوفقا  للمعايري الستة السابق استخدامها يف توصيف كل  , سرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليهاو 
 . (74-7- 2 رقم )شكل   وإمكانية التنفيذ التوافق مع اجملتمع,  , اجلدوى االقتصادية , املدى عليةا, الف وهي: الشمولية

 
 

 72-7-2شكل رقم 
الارتقاء في درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية مقياس يوضح 

 امكانية تنفيذ الاستراتيجية

 

 73-7- 2شكل رقم 
درجة توافق البدائل الثالثة الستراتيجية الارتقاء في مقياس يوضح 

 عائد تنفيذ الاستراتيجية
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 3-7-2  جدول رقم
 قييم بدائل اسرتاتيجية االرتقاء الثالث وفق املعايري  اليت مت اعتمادهات

 استراتيجية الارتقاء  الجزئي استراتيجية الارتقاء الشامل املعيار
استراتيجية إبقاء الوض  على 

 ماهو عليه

 الشمولية

 

  األكثر مشولية  -
قرب أقرب للخيال من الواقع وأ -
  لالستحالة يف التحقيق. 

سرتاتيجية  ا  من  الشمولية  حيث  أقل من  -
األهداف  تركز على , كوهنا  الشامل االرتقاء  

 . االرتقاء قطاعات يف مجيع  اهلامة 

 الشمولية حيث  األقل من  -
 السائد الوضع  حتافظ على    -

 

      

 الفاعلية

 

  فعالية  األكثر  -
وأقرب  ن الواقع م للخيال  أقرب  -
 .التحقيق يف  لالستحالة   

 

املتاحة يف  اإلمكانات  استغالل  أقدر على    -
وحل  االحتياجات  وتلبية  األهداف   حتقيق  
 .املشكالت 
 الشامل  سرتاتيجية  االرتقاء ا من    فعالية  أقل  -

التعامل مع  فعالية يف  األقل  -
 .االرتقاء مدخالت  
اإلمكانات  استغالل  يف  األضعف  -
 . املتاحة 

      

 املدى

 

مجيع  لتنفيذ  طويل  تتطلب وقت  -
ال  تتضمنها قد  اليت  األهداف
  احلالية. بطبيعته  اجملتمع   يتحمله 

سرتاتيجية إبقاء امن  أكرب وقتا     تتطلب    -
اسرتاتيجية   من  عليه وأقل  على ما هو  الوضع  

 .الشامل االرتقاء 
من     اإلمكانات  االستفادة من  أقل يف    -
الشامل وأكثر من  االرتقاء    سرتاتيجية  ا

   .اسرتاتيجة إبقاء الوضع على ماهو عليه

 . طويال   وقتا    ال تتطلب    -
من  االستفادة  ال حتسن  -
    .اإلمكانات 

      

الجدوى 

 الاقتصادية

حيث العائد  األعلى من  -
 .االجتماعي واملادي 
)مادية,   عالية  تكلفة  ات ذ -
  .بشرية( 

من  واجتماعية أقل  مادية  تكلفة تنفيذ    -
 منأعلى , و  الشامل االرتقاء    سرتاتيجيةا  
  ما هو عليه.  الوضع على  سرتاتيجية إبقاء ا 

 .منخفضة مادية  تكلفة تنفيذ  -
  .أقل اجتماعية  تنفيذ تكلفة   
املادي  حيث العائد  أقل من  -
   .تماعيواالج 

     
التوافق م  

ظروف 

البلدة 

 القديمة

مع العادات   توافق  حتقق أقل  -
السائدة   والثقافية   واألطر الدينية  

 .اجملتمع يف 

واألطر الدينية  مع العادات  أكثر توافقا     -
 .الشامل  االرتقاء   سرتاتيجية  ا من     والثقافية  
الوضع  جية إبقاء اسرتاتي من  توافقا   أقل    -
 .عليه على ماهو  

واألطر  مع العادات    أكثر توافقا     -
   .السائدة  والثقافية  الدينية  
املشاكل  وتضخم   ازدياد -
   .احلالية االجتماعية  

      

إمكانية 

 التنفيذ

 

حيث حسن  األفضل من  -
  املتاحة.  املوارد   تثماراس 
 .للقائمني بالنسبة  وضوحا   أكثر   -
  

يف مجيع  األهداف اهلامة  تركز على  -
  اخلدمية واإلنتاجية. االرتقاء  قطاعات  
   .املطلوبة للموارد  أقل احتياجا   -
 .املتاحة  من املوارد  االستفادة  حيث  أقل من   -

   .التعقيد دودة حمو  وضوحا   األكثر  -
 . املطلوبة للموارد  أقل احتياجا   -
من  فادة االست حيث  أقل من   -

   .املتاحة املوارد 
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 :التايل يعتمد البحث املنهجعند اختيار بدائل االسرتاتيجية عتمدة املالنهائية ولكي يتم التأكد من صحة تقييم الدرجة   
 اختصاصينيمخسة بني تصنيفني من قبل جمموعتني تتكون األوىل من  عن طريق املقارنة النهائي يمياعتماد التق , 

, وتتم  ةوتتكون الثانية من الباحث , كل بلدة  بعض املهندسني يف ,رئيس املكتب الفين  , ةالبلدي ئيسر تشمل 
 لبدائل االسرتاتيجية الثالث.عملية التقييم بشكل منفرد 

   ة وزنا  وإعطاء كل معيار من املعايري السابق , يف التقييم املقارن على الضوابط املعتمدة اجملموعتنيمت االتفاق بني
 . ( 2-7-2 رقم) دولاجلخاصا  به وفق 

  وسجلت الدرجة يف جدول التقييم أمام   ,ى مت إجياد متوسط الدرجات اليت أعطاها أفراد كل جمموعة على حد
, ومن مث مت مجع التقييم اخلاص رأسيا  للحصول على التقييم النهائي للمجموعة لكل  الستة كل معيار من املعايري 

 .النتيجة النهائية للتقييم املقارن لبدائل االسرتاتيجية (4-7-2رقم )جدول ويوضح  , ديلةسرتاتيجية با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74-7-2شكل رقم 
 مخطط بياني يوضح املقارنة بين استراتيجيات الارتقاء الثالث وفق معايير التقييم الستة
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 نتائج التقييم املقارن حتليل 

  على  وحصلت  , زئيسرتاتيجية االرتقاء اجلاجاءت  املرتبة األوىل يف نيياالختصاصوفقا  جملموعة الرتتيب كان
سرتاتيجية ا , مث يف املرتبة األخرية  درجة  12.7سرتاتيجية االرتقاء الشامل وحصلت على ايليها  ,  درجة 11.6

  درجة.  13.3وحصلت على  إبقاء الوضع على ما هو عليه  
  تالها  ,  درجة 712  وحصلت على  , سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيايف املرتبة األوىل  وفقا  للباحثةكان الرتتيب

سرتاتيجية إبقاء الوضع على ا, مث يف املرتبة األخرية أيضا   درجة 19سرتاتيجية االرتقاء الشامل وحصلت على ا
  درجة. 86وحصلت على  , عليه ما هو 

   جاءت  : يف املرتبة األوىلكما يلي  الرتتيب يصبحو  سرتاتيجيةاخذ املتوسط احلسايب للمجموعتني لكل يؤ
 12.7سرتاتيجية االرتقاء الشامل وحصلت على ا, مث  درجة 66.0اجلزئي وحصلت على  يجية االرتقاء سرتاتا

  درجة.  13.3وحصلت على  على ما هو عليه سرتاتيجية إبقاء الوضع اوأخريا   درجة, 

 0-4-2  جدول رقم
 بدائل اسرتاتيجية االرتقاء الثالث وفق املعايري  اليت مت اعتمادها قيم

 الوزن املعيار

 تقييم بدائل الاستراتيجية

استراتيجية الارتقاء 

 الشامل

ية الارتقاء استراتيج

 الجزئي

استراتيجية إبقاء 

الوض  على ماهو 

 عليه

 الخبراء الباحثة الخبراء الباحثة الخبراء الباحثة
 12.1 13 24.3 23 33 33 33 الشمولية

 7 5 14.4 15 11 23 23 الفعالية

 3.1 3 4.7 6 3.7 8 13 املدى

 13.2 5 21.5 25 23.7 18 33 الجدوى الاقتصادية
ظروف   التوافق م

 البلدة القديمة
33 1 8.2 23 18.8 25 28 

 17.4 23 13.1 16 8.6 1 23 إمكانية التنفيذ

 املجموع
143 14 13.2 132 17.6 68 78.6 

 12.1 11.8 73.3 
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  ختتلف  االسرتاتيجياتالرتقاء بالبلدة القدمية جند أن تلك لمن خالل التقييم الفعلي لعدد من االسرتاتيجيات البديلة  
 ة هلذه االسرتاتيجيات البديلة جند أنيومن خالل الدراسة التحليل , لدرجة مشولية االرتقاء اليت تتبناها ا  تبع
 6بفارق حوايل زادت  حيث  , ستراتيجية االرتقاء الجزئياهي القديمة ستراتيجية األنسب لالرتقاء بالبلدة اال

إبقاء الوضع سرتاتيجية ادرجة عن  21, كما متيزت بفارق واضح جدا  حوايل  الشاملعن إسرتاتيجية االرتقاء  اتدرج
, وذلك عند األخذ بعني االعتبار العوامل الفاعلة واملؤثرة على طبيعة البلدة القدمية مثل عوامل البيئة  على ماهو عليه

 ثقافية واالجتماعية. , العوامل التارخيية وأمهية البلدة ال , طبيعة النسيج العمراين الطبيعية
 استنادا  إىل التقييم يعترب البحث:

 جتماعية االعمرانية و ال, وذلك لشموهلا كافة البىن  أن اسرتاتيجية االرتقاء الشامل مثالية لالرتقاء بالبلدة القدمية
 مدة زمنية , وحتتاج إىل , ولكنها مستحيلة التحقيق وذات كلفة عالية وكافة أهداف كل بنية منها , قتصاديةاالو 

  طويلة وذات تكلفة  تنفيذ عالية.
 أن اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي هي اسرتاتيجية أكثر واقعية.  
  إبقاء الوضع أكد التقييم أيضا  على أن اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي أكثر فعالية وجدوى اقتصادية من اسرتاتيجية

 شمولية باملقارنة باالسرتاتيجيتني السابقتني., واليت تعترب حمدودة جدا  من حيث ال على ماهو عليه
 االرتقاء اجلزئي يف البلدة القدمية. اسرتاتيجية مما سبق سيتم اعتماد 

 المداسباعتماد البدي    2-7-8
واختيار البديل  , بعد اعتماد االرتقاء اجلزئي يف البلدة القدمية سيتم حتليل وتقييم اسرتاتيجيات االرتقاء اجلزئي    

, وتزيد درجة الشمولية يف  حيث درجة مشوليتها توجد بدائل عديدة السرتاتيجية االرتقاء اجلزئي من يث ح , املناسب
  :البدائل كما يلي , وهذه  االرتقاء اسرتاتيجية يف وأولوية األهداف البىنعدد ل تبعا  كل بديل  

,  اجتمـاعي فقـط  % 444 % عمـراين فقـط أو444شـامل( ) واحـد فقـط )قطـاعي جمـالبديل جزئي يركـز علـى    - أ
, واهلـدف مـن  فقـط ةواحـد بنية, ويعترب هذا البديل غري مرغوب وذلك لرتكيزه على  % اقتصادي فقط(444أو 

 البلدة القدمية. بىناسرتاتيجية االرتقاء هو مشولية كافة 
ة لكـل أهـداف هـذه والشـامل البـىناجلزئيـة يف , تعتمـد علـى   أو ثالثة( بنيتني) جمالبديل جزئي يركز على أكثر من  - ب

 , ويكون كاآليت: بىن ال
   اقتصادي(.4% اجتماعي +444عمراين +  %444فقط ) بنيتنيخليط من %  
   اقتصادي(.4% اجتماعي + 444% عمراين + أقل من 444فقط ) بنيتنيخليط من %  
  اقتصادي(.  % 4% اجتماعي + 444عمراين + أقل من  %444فقط )أقل من  بنيتنيخليط من  

وفيـه يـتم الرتكيــز  منهـا , وجزئيـة يف أهـداف كــل لبـىنشـاملة لكــل ا اسـرتاتيجيةوهـي  ي جزئـي عـايل الشــمولية قطـاع - ت
% عمـراين, أقـل 444أقـل مـن , البلدة العمرانية واالجتماعية واالقتصادية  بىنعلى أهم أهداف االرتقاء يف مجيع 

  (9-7-2) جدول رقم  % اقتصادي444, وأقل من   % اجتماعي444من 
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 الختيار االسرتاتيجية األنسب  بدائل اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئيئية نقارن بني ونظرا  لكثرة عدد االسرتاتيجيات اجلز     

  والجزئية في  بدىستراتيجية االرتقاء الشاملة لك  الا -سرتاتيجية االرتقاء اجلزئيايتعامل االجتاه األول يف
, مما يؤدي إىل البىنلك مع الرتكيز على أهم أهداف االرتقاء داخل ت , البلدة ككل بىنمع كل  -بديةأهداف ك  

ومن مث سيكون ناتج االرتقاء أكثر منطقية  , البىناإلجيابيات حسب أولوياهتا يف كافة  زيادةو  ختفيف السلبيات 
  كافة سكان البلدة القدمية بالرغم من اختالف احتياجاهتم. وتوازنا  وقبوال  من 

  على إدراج  -بديةوالشاملة في أهداف ك   البدىجزئية في ال -سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي ايركز االجتاه الثاين يف
 وأاالجتماعية  وأالعمرانية البلدة  بىن, فهو يهمل ها فقط وليس كل البىنمجيع أهداف االرتقاء يف بعض 

 بىنحىت لو كان هامشيا  سيؤثر سلبا  بشكل غري مباشر على ال– بنيةاالقتصادية , وواقع األمر أن إمهال أي 

  9-7- 2   جدول رقم
 االرتقاء اجلزئي يف البلدة القدمية بدائل اسرتاتيجية 

 اقتصادي اجتماعي عمراني بدائ  استراتيجية االرتقاء الجزئي

ول
 األ
جاه

االت
 

 قطاعي شام 

 444 %   4 %   4 %  
 4 %   444 %   4 %  
 4 %   4 %   444 %  

اني
 الث
جاه

االت
 

 قطاعي جزئي
 (بديتينعلى )يركز 

444 % 444 % 4 % 
  % 4  % 444أقل من  % 444

  % 4   % 444 أقل من % 444 أقل من
  % 4  % 444  % 444 أقل من

 قطاعي جزئي
 (بديتين)يركز على  

444 % 4 % 444 % 
 % 444أقل من   % 4  % 444

  %444 أقل من  % 4  % 444 أقل من
 % 444  % 4   % 444 أقل من

 قطاعي جزئي
 (بديتين)يركز على  

4 % 444 % 444 % 
 % 444أقل من  % 444  % 4 
  % 444 أقل من % 444 أقل من  % 4 
 % 444  % 444 أقل من  % 4 
جاه 

االت
لث
الثا

 
  % 444 أقل من  % 444 أقل من  % 444 أقل من قطاعي جزئي 
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بشكل كبري مما يزيد من صعوبة حل تلك  البنيةفضال  عن أنه سيؤدي إىل تفاقم املشكالت يف هذا  , األخرى
 املشكالت يف املستقبل.

  بىنعلى بعض ال- بديةوجزئية في أهداف ك   بدىجزئية ال -سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي ايركز االجتاه الثالث يف 
 االجتماعية واالقتصاديةو  العمرانيةالبلدة  بىنتقاء يهمل بعض برتكيزه على بعض أهداف االر و  , هافقط وليس كل

   .( 79-7- 2 )شكل رقم

من أكثر فعالية  (بنيةيف أهداف كل  وجزئية  , بىن لكل ال شاملة )مما سبق جند أن اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي        
 .االسرتاتيجيات اجلزئية األخرى

  ات القديمةتبسيط استراتيجية االرتقاء بالبلد   2-7-1
 من خالل,  االسرتاتيجيةدرجة جزئية  استنتاج تقوم الدراسة التطبيقية علىعد اعتماد اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي ب

االرتقاء إىل تتفرع اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدات القدمية حيث .1العودة إىل جذوره األصلية و تبسيط املوقف التخطيطي
  .إىل عوامل فرعية أصغر مث , االقتصاديةو ية االجتماعو  ة العمرانيةنيبالب

تصبح اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي تعتمد على جمموعة سياسات من احللول  بنيةبالتايل إذا مت تكوين فهم جيد لكل 
وصوال  إىل احلل النهائي املتكامل على مستوى االرتقاء بالبلدة  , املناسبة لكل مشكلة من تلك املشاكل لوحدها

 (.8-7- 2 جدول رقم  ) 2ككلة  لقدميا
 
 
 

                                                           

جملة العلوم  , 4606املنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع املشكالت التصميمية املعمارية والعمرانية املعقدة, .عبد اللطيف, حممود أمحد 1
 , جامعة أسيوط. , كلية اهلندسة 9, العدد  43, اجمللد  اهلندسية

 .املصدر السابق 2

 79-7-2رقم شكل 
 مخططات بيانية توضح بدائل استراتيجية الارتقاء الجزئي في البلدة القديمة

 

 الاتجاه الثالث 

أهداف جزئية في و , جزئية في القطاعات 

 كل قطاع

 الاتجاه الثاني 

أهداف  وشاملة في, جزئية في القطاعات 

 كل قطاع

  الاتجاه ألاول 
أهداف ي جزئية فو  , شاملة لكل القطاعات

 كل قطاع
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 8 -7- 2 جدول رقم 
  تبسيط عملية االرتقاء بالبلدات القدمية

 ة الممرانيةدياالرتقاء بالب .7
 البصرية الموام  الوظيفية الموام  البيئية الموام 

 االقرتاب العالقة الوظيفية بني العناصر عالقة املوقع باملدينة
 الوحدة تناسب مسطحات العناصر ةعالقة املوقع باملباين احمليط

 الطابع والشخصية حتقيق املرونة الوظيفية عالقة املوقع بالطبيعة احمليطة
 املقياس امكانية االمتداد املستقبلي  إمكانية التخدمي
  ورأسيا   حل خطوط احلركة أفقيا   طبوغرافية املوقع

  حتقيق خصوصية العناصر شبكة الطرق واملواصالت
  توفر أماكن انتظار السيارات مع القوانني والتشريعاتالتالؤم 

   الصرف الصحي
   اإلمداد مبياه الشرب

   التغذية بالكهرباء
   شبكة االتصاالت

   التهوية
   التشميس
   اإلضاءة

   التحكم يف الضوضاء
 ة االجتماعيةدياالرتقاء بالب .2

 االحتياجات الدينية االحتياجات الصحية 
 االحتياجات اإلدارية ياجات التجاريةاالحت

 املشاركة السكانية االحتياجات التعليمية
  االحتياجات الرتفيهية

 ة االقتصاديةدياالرتقاء بالب .3
 الكلفة االقتصادية السرتاتيجية االرتقاء الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء
 قتصادي  السرتاتيجية االرتقاءالعائد اال العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء

 اإلمكانيات االقتصادية توفر مصادر التمويل
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 الفص  األول نتائج 2-7-6

  , تصنف بدائل اسرتاتيجية االرتقاء وفقا  لشموليتها إىل ثالثة بدائل رئيسية : االرتقاء الشامل , االرتقاء اجلزئي
 .إبقاء الوضع على ما هو عليه

   اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي دائل الثالثة: اسرتاتيجية االرتقاء الشاملالب تقييميق تتم الدراسة التحليلية عن طر ,  ,
تعترب من األمور اهلامة حتديد معايري التقييم اليت سيتم وفقها لذلك ,  اسرتاتيجية إبقاء الوضع على ما هو عليهو 

 تقييم هذه البدائل واختيار البديل املناسب لالسرتاتيجية.

  واحلكم على  منهج لتوصيف وتقييم اسرتاتيجيات االرتقاءكومعايري متعددة ميكن أن تستخدم  توجد خصائص ,
 . , وقياس درجة جناحها يف توجيه عملية االرتقاء حنو أهدافها املنشودة فعاليتها

  الؤم مع , الت , اجلدوى االقتصادية , املدى , الفاعلية ستة معايري وهي: الشمولية وفق اعتماد معايري التقييم
 .ظروف اجملتمع وإمكانية التنفيذ

 .يتم حتديد قيم معايري التقييم وفق عوامل كثرية تعتمد على أسس نشوء البلدة القدمية 

  اجتماعية و اعتماد درجات معايري التقييم وفق مشولية كل معايري على البىن املشكلة للبلدة القدمية من بىن عمرانية
 واقتصادية.

 وذلك باالعتماد على مبدأ  سرتاتيجية وفق معايري االرتقاء الستة مث اختيار البديل األفضليتم تقييم بدائل اال ,
 االقتصادية. البىن التفضيل يف مشولية البىن العمرانية والبىن االجتماعية و 

 بني املقارنةعن طريق  االسرتاتيجية بدائل اختيار عند املعتمدة النهائية الدرجة تقييم صحة من التأكد يتم 
 تتكون من اختصاصني والباحثة.  جمموعتني قبل من تصنيفني

  االسرتاتيجية األنسب لالرتقاء بالبلدة القدمية هي من خالل الدراسة التحليلية هلذه االسرتاتيجيات البديلة جند أن
 .اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي

 : الشاملة لكل  -عايل الشمولية  اجلزئي ءاسرتاتيجية االرتقا توجد عدة اسرتاتيجيات ضمن االرتقاء اجلزئي وهي
 ,بنيةوالشاملة يف أهداف كل  بىناجلزئية يف ال -اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي ,  بنيةواجلزئية يف أهداف كل  بىنال

 .بنيةوالشاملة يف أهداف كل  بىناجلزئية يف ال -اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي 

   اجلزئي , واختيار البديل املناسبيتم حتليل وتقييم اسرتاتيجيات االرتقاء.  
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  يف أهداف كل قطاع( أكثر فعالية  وجزئية  , لكل القطاعات  شامل )قطاعي جند أن اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي
 .من االسرتاتيجيات اجلزئية األخرى

 الرتكيز على , حيث يتم  تقوم الدراسة التطبيقية على حتقيق أعلى درجة جزئية يف التعامل مع أهداف االرتقاء
العودة  و االسرتاتيجية, مث تبسيط  االجتماعية واالقتصاديةو ,  األهداف اهلامة يف مجيع قطاعات االرتقاء العمرانية

ة ني, االرتقاء بالب ة العمرانيةنيوتتفرع اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدات القدمية إىل االرتقاء بالب,  األصلية اإىل جذوره
 .إىل عوامل فرعية أصغر مث,  ة االقتصاديةنيبالباالجتماعية واالرتقاء 

 



 الباب الثاني

 إلاطار التحليلي الاستنتاجي 

 
 
 
 
 
 

 الثاني الفص  2-2
 تحلي  تجارب االرتقاء بالبلدات القديمة 

 تأهيل مدينة صيدا القدمية. 2-2-7
 صيدا يف القدمية املدينة تأهيل جتربة حتليل 2-2-2
 صيدا مدينة تأهيل من املستفادة الدروس 2-2-3
 تأهيل مدينة مصياف القدمية. 2-2-4
 مصياف يف القدمية املدينة تأهيل جتربة حتليل 2-2-9
 مصياف يف القدمية املدينة تأهيل جتربة من املستفادة الدروس 2-2-8
   القدمية بالبلدات االرتقاء جتارب تقييم 2-2-1
 الفصل الثاين نتائج 2-2-6
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 تحلي  تجارب االرتقاء بالبلدات القديمة                        الثانيالفص                    الباب الثاني     
ومبا أن ,   االستفادة منها يف أمثلة الدراسة وامكانية,  يناقش هذا الفصل حتليل جتارب ارتقاء بالبلدات القدمية 

معظم التجارب يف كل مراحلها, , فقد مت التحليل من خالل عدة نقاط اشرتكت فيها  لكل جتربة سياسات خاصة هبا
 :ن خاللوذلك م
 عرض األهداف اليت أرادت أن حتققها كل جتربة. 
 الطرق املستخدمة لتحقيق هذه األهداف. 
 النتائج اليت وصلت إليها كل جتربة. 
  من كل جتربةوأخريا  أوجه االستفادة  , مث حتليل املشكالت اليت واجهتها كل جتربة . 

 مدينة صيدا القدمية أهيلت 2-2-7
مدينة صيدا القدمية مثاال  رائعا  للمدن التارخيية املأهولة  تعترب و,  جنويب بريوتكم   09تقع مدينة صيدا على بعد 

, وحتسني مستوى معيشة  ( -2 9-4  اليت ال تزال متارس وظائفها احلضرية ) شكل رقمو  , بسكاهنا يف العامل العريب
تطوير االقتصاد احلضري للمدينة باإلضافة إىل , سكاهنا 

صلة واالندماج بني النسيج احلضري القدمي , وتأمني ال القدمية
 . 1والنسيج اجلديد

 الرتكيب االجتماعي مبدينة صيدا القدمية 
, وهي  هكتار 94يشغل النسيج العمراين القدمي مساحة 

%( من النسيج العمراين للمدينة ككل  9,4نسبة ضئيلة جدا  )
بلغ عدد سكان مدينة و  .2الذي امتد حول النواة األصلية

غادر مدينة  ,94493آالف نسمة عام  44لقدمية صيدا ا
صيدا القدمية جزء من سكاهنا األصليني من داخل السور إىل 
خارجه حنو مدينة صيدا بنسيجها العمراين اجلديد عندما بدأ 

, أما اجلزء املتبقي من  تطور العمران واحلياة احلضرية العصرية
اخل السور , والذين احتفظوا مبساكنهم د سكان صيدا القدمية

إىل الفئات االجتماعية ذات الدخل احملدود معظمهم ينتمي 
 (.-2 9-9شكل رقم )

  اآلثار واملعامل التارخيية يف مدينة صيدا 
 -داخل السور وخارجه  -تزخر مدينة صيدا القدمية    

                                                           

 http://www.marefa.org/index.php-9449/44/44صيدا/ 1
2 www.saidanet.com, . 1/02/2012 
ليت تواجه املراهقني يف مدينة صيدا تقييم عوامل اخلطر الصحية واالجتماعية ا, 9449,"نبع"    مجعية عمل تنموي بال حدود دراسة قامت هبا  3

  .بنانل , القدمية

 2-2-2 شكل رقم
 يوضح البلدة القديمة في صيدا 

 7-22- رقم شكل

 مدينة صيدا

 صيدا مدينة
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ور والقصور العتيقة واحلمامات املتمثلة يف القلعة البحرية والقلعة الربية واملساجد والكنائس والداألثرية , و مبعاملها 
  .(1-9-9) 1متارس وظائفها واليت ال تزال, واخلانات واحلارات واألسواق املتعددة واملتنوعة 

 2أهم مكونات املدينة القدمية  
, وأمهها املسجد  دور العبادة والساحات -

تعترب ساحة الضهري أمام و  , العمري الكبري
 دينةاملسجد العمري أمجل الساحات يف امل

  (.9-2-2شكل رقم )
القلعة الربية و  القالع األثرية: القلعة البحرية -

  (.)قلعة القديس لويس
 . احلمامات  -
, ويعترب سوق النجارين أحد أقدم  األسواق -

  القدمية.أسواق صيدا 
, أشهرها خان  توجد ستة خانات يف صيدا -

احد اخلانات اليت أقامها األمري فخر اإلفرنج 
بدايات القرن السابع  لثاين يفالدين املعين ا

-2) شكل رقم  قبالة رصيف ميناء الصيدعشر 

2-8).  
  متاحف الصابون أمهها متحف "عودة ". -
 . 3كنائس تارخيية أمهها مطرانية الروم األرثوذكس -

                                                           

   -للعلوم والتكنولوجيا  , جامعة هواري بومدين  9444 , املدن التارخيية املأهولة يف العامل العريب حالة مدينة صيدا القدمية ., فوزي أبو دقة 1
  www.araburban.net  , شبكة التخطيط العمراين  اجلزائر

 ق.املرجع الساب 2

 .بلدية صيدا ,, امللف السياحي 9440 .علي دايل, بلطة  3

 3-2-2شكل رقم  
  -توضح طبيعة وخصوصية مدينة صيدا القديمة

 4-22-رقم شكل 
 مخطط لبلدة صيدا القديمة 

  8-2-2 شكل رقم

 خان الافرنج 

 

 9-2-2شكل رقم 

 احة عمومية أمام املسجد العمري الكبيرس الضهير
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 تأهيل بلدة صيدا القدمية خطة 
مشلت الواجهة راسة متكاملة ملية إعادة تأهيل املدينة القدمية واملركز التقليدي ضمن دعتبنت احلكومة  

, باإلضافة إىل مشاركة بعض املؤسسات اخلاصة يف تنفيذ سياسات االرتقاء , من خالل  4669البجرية للمدينة عام 
هيل بلدة صيدا القدمية أمشلت خطة إعادة تو  .1تأهيل وإعادة توظيف بعض املناطق واملباين الرتاثية بصيدا القدمية

 :2ليةالسياسات والقرارات التا
ت غري احلكومية وبعض األفراد ايشمل عددا  من اجلهات احلكومية واملؤسس , إقرار هيكل إداري وتنظيمي -

  واجلهات اخلاصة.
 مشاركة السكان من خالل استخدام استمارات واستبيانات. -
 حتديد احلدود األصلية للبلدة الرتاثية.  -
 ظيفتها تأهيل الطابع املعماري بني البلدة القدمية واحلديثة.تكون و  , إنشاء منطقة انتقالية حتيط بالبلدة القدمية -
 توفري مناطق النتظار السيارات وخدمة احملالت التجارية. -
 منع دخول السيارات داخل البلدة القدمية باستثناء حاالت الطوارئ. -
 مية., وذلك لتحسني القيمة الرتاثية والثقافية للبلدة القد التشجيع السياحي يف صيدا القدمية -
 إزالة العشوائيات من النسيج القدمي.  -
 حتسني النسق احلضاري وتفعيل دور املمرات والساحات. -
 واحملافظة على النسيج العمراين والطابع املعماري. , اتباع سياسة احلفاظ ومحاية اإلرث القدمي -
 تنمية احلرف التقليدية هبدف االرتقاء اقتصاديا  بالسكان. -
 هيل يف بلدة صيدا القدميةخطة إعادة التأ إجنازات 

 :3ميكن تلخيص ما مت إجنازه يف مشروع إعادة تأهيل بلدة صيدا القدمية فيما يلي
 , وذلك من خالل إجناز األوتوسرتاد البحري. إجناز الواجهة البحرية -
 االهتمام ببعض طرقات وممرات البلدة القدمية . -
 ذات القيمة التارخيية.استبدال بعض أرضيات املمرات واحلوائط وبعض البوابات  -
 التحسني النسيب لبعض شبكات البنية التحتية يف بعض املناطق. -
 إعادة تأهيل وترميم بعض املباين ذات القيمة الرتاثية والتارخيية ) خان األفرجنة(. -
 , والذي وظف كمتحف يوضح هذه الصناعة الرتاثية. إعادة تأهيل مبىن مصنع الصابون الرتاثي -

 
 

                                                           

اضر احلمركز املدينة العربية التقليدية بني ندوة  ,9444التجربة اللبنانية  -دة تأهيل املراكز التقليدية للمدينة العربية اإع .عبد املنعم , الطويل 1
 .400ص ,  إلمناء املدن املعهد العريب , محص,  اجلمهورية العربية السورية ,واملستقبل

 , تقرير أعمال املرحلة الثانية. , دار العمران 9444 .ختطيط ونظيم الواجهة البحرية ملدينة صيدا 2
 , تقرير أعمال املرحلة الثانية. , دار العمران 9444. ختطيط ونظيم الواجهة البحرية ملدينة صيدا 3
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 أهي  البلدة القديمة في صيداتجربة ت تحلي  2-2-2
 (إمكانات مدينة صيدا القدمية)  نقاط القوة  

 كما يلي:  , وميكن رصد أمهها حتتوي املدينة القدمية على إمكانات هامة
, سواء بالنسيج العمراين للمدينة القدمية  تراث عمراين تارخيي عريق يتمثل يف معاملها وآثارها التارخييةوجود  -

 ارج السور. داخل السور أو خ
 .1حبيث تشكل نسيجا  مدينيا  متجانسا   , جتانس اهليكلية املبنية داخل املدينة القدمية مع الطرق والساحات -
حياء )حي األو ,  سواق )سوق النجارين(األو , ثار )متحف الصابون عودة( اآلاهلامة , من عامل املتعدد  -

 الشاكرية(.
 قامة منشآت سياحية على الواجهة البحرية للمدينة. فرص إلموضع املدينة على ساحل البحر ال وفر  -
 وسهولة اتصاهلا باملدينة احلديثة., سهولة الوصول إىل املدينة القدمية  -
رف شكلت على مر الزمن أساس األنشطة والوظائف احلضرية مبدينة ح   موعةحتتوي املدينة القدمية على جم -

 صيدا.
 ت واجلسور حول املدينة القدمية.بنية حتتية من الطرق السريعة واحملوالتوفر  -
  السلبيات و نقاط الضعف 
وضعف االستثمارات احمللية للحفاظ على الرتاث ولتطوير , قصور التمويل احلكومي حسب التقارير احمللية  -

 البنية التحتية داخل املدينة القدمية.
 د املدة الزمنية لتنفيذها.ون حتديعلى الرغم من وجود جمموعة من املشروعات املقرتحة إال أهنا وضعت بد -
  .قلة الفنادق واملطاعم السياحية تتمثل يفنقص يف اخلدمات  -
املكاتب السياحية مثل  -رغم غىن املدينة بالرتاث -تفتقر املدينة إىل عوامل أساسية للجذب السياحي  -

 . ووكاالت األسفار والصناعة السياحية
 ني العائد االجتماعي واالقتصادي للبلدة القدمية.أمهلت اخلطة الدور اإلعالمي الذي يساهم يف حتس  -
 إحلاق األذى بالبيئة احلضرية والبحرية بسبب املشكلة البيئية الكبرية املتمثلة يف مكب النفايات.  -
 الفرص 
 .املوقع املميز -
 اعتبار صيدا القدمية روح املدينة بكاملها. -
ميكن أن  2عالية اليت تعترب ذات قيمة مجاليةو  , فرداهتاومالعمارة التقليدية املوارد واإلمكانات اليت تتوافر يف  -

 تساهم يف االرتقاء االقتصادي للمدينة القدمية.
 .العمارة منسجمة مع النسيج العمراين القدمي -

 
                                                           

 .909, ص  , لبنان , بريوت , دار الفارايب , الطبعة األوىل 4666,  العمارة الفانية واإلعمار املوجع . , فياض رهيف 1
  املرجع السابق.2 
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 6-2-2رقم شك  
 مقطع يولح طبيمة البلدة القديمة في مصياف

 1-22-رقم شكل 
 مدينة مصياف

 

 التهديدات 
 إمهال الشأن االجتماعي. االنتباه إىل عدم  -
 معاجلة الكثافة السكانية. -
 .1تعزيز قيمة السكن يف البلدة القدميةعدم  -

 الدروس المستفادة من تأهي  مديدة صيدا 2-2-3
 :تأهيل مدينة صيدا القدمية وحتليلها ميكن استنتاج الدروس املستفادة التالية بعد دراسة جتربة

جيب أن تكون االسرتاتيجية ذات صفة قانونية ملزمة من أجل االستفادة من الدراسات املوضوعة خالل فرتة  -
 زمنية حمددة.

 ح وملزم عند تنفيذ االسرتاتيجية.اعتماد جدول زمين واض -
 مراعاة التكامل يف السياسات املعتمدة عند تنفيذ االسرتاتيجية حبيث هتتم جبميع النواحي جزئيا . -
 جيب االعتماد على املوارد احمللية. -
, وذلك من أجل  اد ممثلني لهعند وضع االسرتاتيجية جيب أن يشارك اجملتمع احمللي وذلك عن طريق اعتم -

 وتقيم مامت إجنازه.من جدوى االسرتاتيجية  التأكد
ومالئمتها للوضع الراهن مبا فيه , االلتزام بعملية تقييم كل مرحلة للتأكد من جدوى سياسات االسرتاتيجية  -

 من متغريات.
 مديدة مصياف القديمة تأهي   2-2-4

, تبلغ  مصياف مدينة تارخيية صغرية يف مشال غرب سوريا 
, تضم  9( م90499.6مصياف ) املساحة اإلمجالية ملدينة

 994احلدود احلالية للمناطق املأهولة بالبناء من املدينة مساحة / 
 .( -2 9-3  شكل رقم) 2/ هكتار تقريبا  

,  , آلثار املاضي البارزة هناك اندثار كبري يف املدينة بكاملها
وتتجلى أبرز هذه اخلسائر يف عمليات االقتطاع الكربى ألسوار 

إضافة إىل فقدان معظم أبنية  , نتني من بوابات املدينةاملدينة واث
وتندثر  .4694املدينة املنشأة قبل االحتالل الفرنسي عام 

                                                           

 .909, ص  , لبنان , بريوت , دار الفارايب , الطبعة األوىل 4666,  العمارة الفانية واإلعمار املوجع . , فياض رهيف 1
  .قسم اجلغرافية,  كلية اآلداب, تشرين جامعة , 2119-2114 , ميالتطور العمراين والسكاين واخلد مدينة مصياف. ناصر علي , اهليبة 2
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ما أدى إىل فقدان هوية املدينة التارخيية   ,امتدادات كبرية لسور املدينة التارخيي اليوم حتت البيوت اجلديدة أو وراءها 
  .(0-9-9 شكل رقم) 1كمعلم جغرايف وطبيعي متميز

 مبدينة مصياف القدمية االجتماعي الرتكيب 
تعكس ,  نسمة 440139إىل  م9440, وارتفع يف عام  نسمة 92227م 7119بلغ عدد سكان مصياف يف عام    

بني عامي  باأللف كمتوسط للفرتة  21 واليت تبلغ حوايل, هذه الزيادة السكانية العالية نسبة النمو السكاين املرتفعة 
  . 2 م 2114 – 7119
 3أهم مكونات املدينة القدمية يف مصياف   
 .القلعة األثرية -
 .السرايا -
 وبناءين بأبراج أثرية ركنية غري مكتملة. , املعامل املعمارية واملدنية تشمل املسجد والسوق الصغري -
 وهو بناء قدمي قدم املسجد تقريبا . , اخلان القدمي  -
اخلان الصغري  -

 اجملاور للسوق الصغري
  .(1-2-2شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .قسم اجلغرافية,  كلية اآلداب, تشرين جامعة , 9449-9440 , التطور العمراين والسكاين واخلدمي مدينة مصياف. ناصر علي , اهليبة 1
 .9444 .منشورات اآلغاخان 2
 .9444. منشورات اآلغاخان 3

 1-22-شكل رقم  
 مناطق خطة التأهيل في بلدة مصياف القديمةمخطط يبين 

 منطقة القلعة

 تأهيل القلعة

تأمين مواقف 

 للسيارات

اء تأمين منطقة خضر

 والخدمات الضرورية

 

جادة قطر الندى مع 

الساحة الموجودة 

 بعدها

 

منطقة السوق 

 الصغير

تأهيل السوق 

 الصغير

تأهيل الخان 

المجاور والمحالت 

 المجاورة

 منطقة السراي

 تأهيل السراي

منطقة المصلبة 

والطريق إلى 

 السراي
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التحتية للسوق التجاري القدمي يف بلدة مصياف  قامت مؤسسة اآلغا خان برفع خمططات كاملة لشبكة البىن
 املنتقاة املباين عمر مراعاة  مع مصياف يف القدمية املدينة ضمن القدمية البيوت من عدد فعر  باإلضافة إىل القدمية.
 مؤسسة يف املشرفني قبل من أعدت استمارات ضمن األثرية  البيوت مواصفات وأوردت , عماريةوامل التارخيية وأمهيتها

 .السكان قبل من متأل مبسطة استمارة طريق عن االجتماعي و السكاين وضعلل بالنسبة وكذلك , خان اآلغا
ي ز املخط ط التنظيمي القيمة  احلماية القانوني ة. ونتيجة لذلك فإن  لرتاثي ة للقلعة نتيجة كوهنا واقعة مسبقا  حتت اميخ

منطقة حمد دة غري  –املنطقة احملمي ة أثري ا  ) حرم اآلثار ( , مل تدرج ضمن املخط ط التنظيمي واعتربت منطقة حممي ة 
آخذا  بعني االعتبار احملددات الطبيعية وهي  ولذلك فقد اقرتح املخط ط التنظيمي إزالة حجم معني   ,التنظيم  معين ة

من نظام البناء مل يستطع إجياد نوع  وكذلك فإن سور املدينة القدمي.
ا أدى ممالنظام يف املناطق االنتقالية وهي املناطق احمليطة بالبلدة القدمية 

 إىل عدم جتانس بصري بني البلدة القدمية وحميطها اجلديد . 
إىل  املقرتح من قبل مؤسسة اآلغاخان يهدف املخط ط التنظيمي

وهو يقرتح مزيج من تطوير االنتشار  , دد جي د من السك انتسكني ع
املنظ م واملنسجم يف املناطق إىل الشرق و اجلنوب الشرقي من املدينة 
احلالي ة . يوجد استثناء هلذا التجانس يف جزء من منطقة االمتداد على 

 البلدي.اجلنوب الشرقي و الذي هو خارج نطاق سيطرة اجمللس 
  خطط التدظيمي الحاليإعادة تقييم الم 
,  إن التوسع الذي سينتج عن املخطط التنظيمي احلايل كبري -

وهو يشري إىل ازدياد يف مساحة البناء يف املدينة مبقدار ثالثة 
أضعاف تقريبا . وهذا ما سيفرض ضغوطا  ال سابق هلا على 

 مساحة األرض املتاحة للتوسع وعلى خيارات التحديد بشدة.         
, سيكون هناك تأثري قوي للزوار على  يانة احلصن التارخيي املخطط له وفتحه للسياحة احمللية والعامليةبإجناز ص -

 .اقتصاد البلدة
, وهذا ما سيزيد احلاجة للرتكيز على اجلزء التارخيي  من احملتمل أن جتلب الطاقات الوظيفية للمدينة حتت الضغط -

 .وتركيزا   لة القضايا املدنية والتنظيمية داخله بطريقة أكثر مشوال  ومعام, القدمي من مصياف الواقع داخل السور 
, حيث تبدو  مل تتم مقاربة هذه العالقة للممتلكات التارخيية للمدينة مبستقبلها يف املخطط التنظيمي احلايل -

 املمتلكات احلالية االجتماعية والثقافية والتارخيية واملعمارية اليت متلكها املدينة بال هوية.
وضع جزء كبري من الكثافة السكانية اليت خطط هلا أن متتصها املدينة يف املخطط التنظيمي يف مساحات  -

   األراضي اليت تشكل النطاق احلرج للعالقة التمثيلية بني موقع القلعة واملنطقة الريفية الواقعة شرق املدينة.
 ميمخّطط الترميم والتطوير في مداطق محّددة من الُمخّطط التدظي 

 يهدف خمطط الرتميم والتطوير إىل: 
د دة من املوروث املعماري اليت بقيت يف املدينة القدمية. -   احلفاظ على عناصر حمخ

 71-22-شكل رقم  
 ة مدينة مصياف القديمنسيج صورة توضح 
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 72-22-شكل رقم  

 النسيج التلقائي العفوي في مدينة مصياف القديمة

 

  73-22-شكل رقم  

 النسيج التلقائي العفوي في مدينة مصياف القديمة

 

 77-22-شكل رقم  

 
 
 وبصريا

 
 تأهيل السوق الصغير وظيفيا

 

 إزالة بعض نتائج النمو العشوائي وغري النظامي احلاصل يف املدينة القدمية. -
 جتميل وتطوير البلدة أو أجزاء من البلدة القدمية. -
ة ضمن األسوار جلعله جذابا  ومليئا  حتسني مظهر البلدة القدمي -

  (.-2 2-77)شكل رقم   بالزو ار
املرور مع خمط ط التحسني, متضمنا  خمط ط تصنيف  تنظيم -

  من خالل: , الطرقات
 تنظيم كثافة ونوعية اآلليات الداخلة للبلدة. -
  حتويل مناطق حمد دة إىل مناطق مشاة. -
 إعادة تعديل سطوح الطرقات بعناية. -
 املرور وأدوات التحك م باملرور.إشارات  -
املناطق اليت  سحمعن طريق ,  البىن التحتي ة تطوير خمط ط -

نقص يف البىن التحتي ة بغاية اإلعداد ملخط ط  تعاين من
 .تطويرها

 املقرتحة يف املخطط التنظيمي شقان للتغريات يوجد: 
,  ت األراضي يف املخطط التنظيميمن جهة أوىل فإن التعديل املقرتح هو بشكل أساسي تغيري يف استعماال -

 وخاصة موقع املنطقة األساسية للبيوت الواقعة شرقي القلعة مباشرة. 
نظام وخطة الستعماالت األراضي  وضع, ويتضمن  من جهة ثانية تتعلق التغيريات املقرتحة باملدينة القدمية -

  .(-2 2-74رقم  شكل خاصة باملدينة التارخيية )
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 1الت المقترحةأهداف التمدي
 , كما يلي: إن أهداف التعديالت املقرتحة يف املخطط التنظيمي

, وذلك بتوجيه توسع هذا النشاط إىل  ختفيض الضغوط احلالية للنشاط التجاري على املركز املدين التارخيي -
  .يهادينة القدمية إلمن امل نقل أشكال التجارة غري املالئمة, و  مناطق جديدة حمددة من املدينة

, متضمنة الطرق احلالية  اختاذ كافة اخلطوات الضرورية إلدارة ضغط حركة املرور يف اجلزء التارخيي بشكل فعال -
 .واملستقبلية حلركة مرور املشاة واملركبات

 , وبذلك تتم محاية عالقتها التارخيية باملنطقة الريفية. محاية وتعزيز احلقول املمتدة باجتاه شرق القلعة -
 ئة املدنية للقلعة عن طريق تأمني أرض خالية.حتسني البي -
 حيث أهنا تلعب دورا  مميزا  يف تعزيز مركز املدينة., تارخييا  ومعماريا  وبيئيا  القدمية مصياف  مدينةمحاية  -

                                                           

 .2000 . مدشورات اآلغاخان 1

 74-22-شكل رقم  
رة بالتغمخ

ّ
 يير في استعماالت ألاراض ي في مصياف طط يوضح املنطقة شرق القلعة واملتأث

 

 البلدة القديمة في مصياف
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 .تهيئة مصياف للنهوض احملتمل لقطاع السياحةلتأمني مصادر التمويل واإلدارة الضروريني  -
 املدينة القدمية.لتارخيي املركزي يف مصياف حبركة مرور وجتول الزوار يف القلعة وباقي حتسني وتعزيز عالقة اجلزء ا -
من خالل اختاذ اخلطوات الضرورية لتحسني , تقسيم املناطق عن طريق ضبط وتنظيم البناء يف اجلزء التارخيي  -

 البناء واإلنشاء.  أساليب
  ذ البناء احلايل واملستقبلي., ورفع مستوى تنفي ختفيض سوء استعماالت إنشاء األبنية -

 تجربة تأهي  البلدة القديمة في مصياف تحلي   2-2-9
 ( القدميةمصياف إمكانات مدينة )  نقاط القوة 

 كما يلي:    , وميكن رصد أمهها حتتوي املدينة القدمية على إمكانات هامة
 .متجانسو تراث عمراين مميز  -
 , السرايامثل   قلعة األثرية باإلضافة إىل بعض املباين املميزةالتشتمل على عدد من املعامل األثرية اهلامة توفر  -

 اخلان الصغري اجملاور للسوق الصغري., و  اخلان القدمي, و  املسجد والسوق الصغري
 موقع املدينة القدمية واتصاهلا باملدينة احلديثة. -
  .حتسني البيئة املدنية للقلعةمما يساهم يف  , تأمني أرض خاليةإمكانية  -
 السلبيات و ط الضعف نقا 
 ممايؤثر سلبا  على املباين األثرية.  النمو العشوائي يف املدينة القدمية -
 الكثافة السكانية الكبرية. -
  .نقص يف البىن التحتي ة -
 عدم توفر اخلدمات السياحية واإلعالمية لدعم الرتاث الثقايف املميز. -
 ضعف مصادر التمويل احمللية. -
 الفرص 

, ويســاعد ذلــك يف إعطــاء هيكــل عمــل تفصــيلي  ي ــة كعنصــر متكامــل مــن عناصــر املخط ــط التنظيمــيتـخع ــد املنطقــة احملل
 , باإلضافة إىل : للتدخالت يف املدينة التارخيي ة القدمية

 تأمني إعادة تأهيل وتطوير مناسب للمدينة التارخيي ة . -
 تأمني من و اقتصادي طويل األمد للمدينة القدمية كقطاع مهم. -
 بشكل تفصيلي ضمن املدينة التارخيي ة.  ماالت األراضي والتغيريات على استعماالت األراضيتنظيم استع -
 وفرضها بشكل خمص ص على املدينة القدمية.  , إنشاء جمموعة من أنظمة البناء والتقسيمات -
 .ور, وشوارع وعقارات وأبنية يف املدينة القدمية ضمن الس حتديد ومحاية وتطوير وجتميل مناطق حمد دة -
, ومنع التزايدات القادمة   الغرض من أنظمة البناء هو احلفاظ على هيكل األبنية األقدم للمدينة ,أنظمة البناء  -

 ., ومحاية املظهر التقليدي واخلصائص املعماري ة للمدينة القدمية ككثافات البناء وارتفاعات األبنية
 التهديدات 
 ة بالرتاجع .إمهال مرحلة التقييم واملتابعة مما يهدد اخلط -
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 وإمهال االرتقاء االجتماعي. , الرتكيز على االرتقاء االقتصادي بالدرجة األوىل -
 .ضغط حركة املرور يف اجلزء التارخيي -

 الدروس المستفادة من تجربة تأهي  المديدة القديمة في مصياف 2-2-8
, وميكن حتديد العوامل  ككلمية  تعترب جتربة مصياف من التجارب الرائدة والناجحة يف التعامل مع البلدات القد    

 اليت سامهت يف إجناح هذه التجربة مبايلي:
 التعامل مباشرة مع الواقع الفعلي عن طريق دراسات ميدانية للواقع العمراين واالجتماعي واالقتصادي. -
 عن طريق استعماله وليس جتميده., وضع حلول مناسبة لتوفري احتياجات السكان وإحياء الرتاث املوجود  -
 إشراك سكان البلدة األصليني يف إعادة إعمار منازهلم .  -
 العمل على إجياد فرص عمل للسكان للمسامهة يف حتسني الواقع االقتصادي هلم. -
عن طريق دراسة حتليلية تفصيلية للمخططات التنظيمية , العمل على توفري احلماية واخلصوصية للبلدة القدمية  -

 وحميطها. ونظام البناء ضمن البلدة القدمية
 . القيام باالرتقاء االقتصادي والعمراين الذي اليتطلب مدة زمنية طويلة -
 .مراعاة التجربة لعادات وتقاليد السكان وخصوصيتهم -

  تقييم تجارب االرتقاء بالبلدات القديمة 2-2-1
جتماعية سيتم تقييم جتربة تأهيل بلدة صيدا القدمية ومدينة مصياف القدمية وفق االحتياجات العمرانية واال

 واالقتصادية كما يلي :
 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات العمرانية 

 7-2- 2 رقمجدول 
 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات العمرانية

 مديدة مصياف القديمة صيدا القديمةمديدة  االحتياجات البيئية
     عالقة املوقع باملدينة 7

     قة املوقع باملباين احمليطةعال 2

     عالقة املوقع بالطبيعة احمليطة 3

     إمكانية التخدمي 4

     طبوغرافية املوقع 9

     شبكة الطرق واملواصالت 8

 التالؤم مع القوانني والتشريعات 1
    

 الصرف الصحي 6
    

     اإلمداد مبياه الشرب 1

     التغذية بالكهرباء 71
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 شبكة االتصاالت 77
    

 التحكم يف الضوضاء 79
    

   االحتياجات الوظيفية
     العالقة الوظيفية بني العناصر 1

     تناسب مسطحات العناصر 2

 حتقيق املرونة الوظيفية 3
    

 إمكانية االمتداد املستقبلي  4
    

 حل خطوط احلركة أفقيا ورأسيا 9
    

 حتقيق خصوصية العناصر 8
    

     تتوفر أماكن انتظار السيارا 1

   االحتياجات البصرية
     الوحدة 7

 الطابع والشخصية 2
    

 املقياس 3
    

     االتزان بني العناصر 4

 

 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات االجتماعية 

 2-2-2جدول 
 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات االجتماعية

 مديدة مصياف القديمة صيدا القديمة يدةمد االحتياجات االجتماعية
 االحتياجات الصحية  7

    

     االحتياجات التجارية 2

 االحتياجات التعليمية 3
    

 االحتياجات الرتفيهية 4
    

     االحتياجات الدينية 9

 االحتياجات اإلدارية 8
    

     املشاركة السكانية 1
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 تياجات االقتصاديةتقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االح 
 

 1-9-9جدول 
 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات االقتصادية

 مديدة مصياف القديمة صيدا القديمة مديدة االحتياجات االقتصادية
 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء 7

    

 العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء 2
    

 تصادية السرتاتيجية االرتقاءالكلفة االق 3
    

 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 4
    

 توفر مصادر التمويل 9
    

     اإلمكانيات االقتصادية 8

 مايلي:مالحظة بعض النقاط اليت متيزتا هبا , ك تبعد قراءة التجربتني مت 
 ومع ذلك دلت املؤشرات على جناح اختالف يف الفكرة الرئيسية ملخططات التأهيل باملدينتني السابقتني ,  

 هذه املخططات.
 االهتمام بتوفر اإلمكانات االقتصادية على الرغم من إمهاهلما للعائد االقتصادي. 
  تركز سياسات التجربتني السابقتني على وضع سياسات عمرانية واقتصادية تؤدي إىل نتائج سريعة , وهتمل

 أطول. السياسات االجتماعية ألهنا تتطلب زمنا  
  وفرت التجربتني شبكة مواصالت لربطها باملدن اجملاورة , ما يؤكد على أمهية هذه املدن من الناحية

 اإلقليمية.  
 ربتني دراسة االحتياجات السكانية.من أهم النقاط اليت أمهلتهما التج 
  احية االقتصادية وإمهال  الرتكيز على النمترغم الدراسات امليدانية للواقع العمراين واالجتماعي واالقتصادي

 اجلانب االجتماعي.
 مرحلة التقييم واملتابعة. أمهلت التجربتني 
 تأمني مصادر متويل مباشرة للسكان للعمل على تفعيل دورهم يف عملية االرتقاء باملباين  أمهلت التجربتني

   والبلدة ككل.
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الثالثالباب 

 

 الدراسة التطبيقية
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 مقدمة
ات راسة شاملة للحالة العمرانية واالجتماعية واالقتصادية للبلدعلى د منهاحتتوي ثالثة فصول , أربعة الباب هذا  يضم

والوصــول إىل حتديــد أولويــات األهــداف ضــمن , هــذه املعطيــات وحتديــد املشــكالت واالحتياجــات  حتليــل   مث,  القدميــة
 بالبلدة القدمية. االرتقاء  اسرتاتيجية 

  ل بلدة القدموس القدميةالفصل األو يضم.  
  بلدة جبلة القدميةب على الدراسات اخلاصة الفصل الثاينوحيتوي.  
  مة ءالفصل مال ايبحث هذحيث  , تماد اإلطار التطبيقيعبا بلدة معلوال القدميةبدراسة الفصل الثالث ويهتم

ة ووضع مؤشرات قياس ملدى فعالية واختبارها على بلدة معلوال القدمي, الدراسة التطبيقية يف الفصلني السابقني 
 .اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدات القدمية

   لنتائج والتوصياتاالفصل الرابع.  
إىل التأكيـد علـى  هذا الفصل النتائج اليت مت التوصل إليها مـن الدراسـة النظريـة والعمليـة والتطبيقيـة, والـيت هتـدف يوضح

 .فرضية البحث
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 الباب الثالث 

 قيةالدراسة التطبي

 
 
 
 
 
 

 الفص  األول 3-1
 بلدة القدموس القديمة

   القدمية القدموس لبلدة عام وصف 3-7-7
 القدمية القدموس لبلدة الراهن للوضع التوثيقية الدراسة 3-7-2
  4669,4639 القدمية القدموس لبلدة املصدق  التنظيمي املخطط حتليل 3-7-3
 القدموس يف القدمية للبلدة الراهن للوضع التحليلية الدراسة 3-7-4
   اجلزئي االرتقاء اسرتاتيجية ياتأولو  3-7-9
 املقرتحات 3-7-8
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 2-7- 3شكل رقم 

 القديمة القدموس بلدة طبيعة
 3-7- 3شكل رقم 

  القديمة القدموس بلدة يوضح

 

 7-7- 3شكل رقم 
 بلدة القدموس

بلدة القدموس القديمة                                 الفص  األول                               الباب الثالث   
 وصف عام لبلدة القدموس القديمة  3-7-7
)شكل  كم  99عد عن كل منها حوايل حيث تب , تقع بلدة القدموس يف منتصف الطريق بني مصياف وبانياس 

وترتبع على أعلى قمم اجلبال الساحلية حيث  , (7-7-3رقم
ساهم قد , و  م عن سطح البحر4444يبلغ ارتفاعها 

موقعها اجلبلي املتوسط يف اعتبارها بلدة ذات أمهية جتارية  
 , كبرية يدل عليها سوقها القدمي والفعاليات اليت يضمها

 .(2-7- 3)شكل رقم 1التارخييةو املعمارية  واليت متيزت بأمهيتها
وتوجد البلدة القدمية  ,تتوضع بلدة القدموس بشكل طويل

)شكل    % تقريبا   04-14على منحدر يرتاوح ميله بني 
 .(3-7- 3رقم

 
 
 

 
 

 الدراسة التوثيقية للولع الراهن لبلدة القدموس القديمة 3-7-2
  المزايا الطبيمية للبلدة 

وتعترب القلعة األثرية من أهم معامل بلدة ,  متفرقة أبنية وصروح أثرية دمية على عواملتشمل بلدة القدموس الق
سور خارجي كبري , و  , ومازالت بوابته حىت اآلن ور طبيعي داخلي حييط بالقلعةسوللبلدة سوران  .القدموس القدمية

 (.4-7-3شكل رقم ) 2بته, وقد هتدم القسم األكرب منه مع بوا حييط بالقلعة والبيوت والسوق التجاري

                                                           

  . 446ص , دار الغدير للطباعة والنشر, سلمية , سوريا  الطبعة الثالثة, ,  , 9441 , أهم القالع االمساعيلية يف سورية. خضور, حسام  1
 .09دمشق, ص)د.ت( , طرطوس,  يف األثرية واملواقع القالع  .حنا, زكية 2

 القدموس
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   جمع وتحديث المملومات  
 :وهي , بعد احلصول على املخططات املتوفرة لدى اجلهات املعنيةالبلدة  اتحتديث خمطط - أ
 .7/7111 مقياس 7112الطبوغرايف لعام  املخطط  -
 . 7/2111و  7/7111مقياس  7111الطبوغرايف لعام  املخطط -
العمراين ) بعمليات رفع الوضع الراهن بالقيام  , وذلك 4/2111مقياس  7112التنظيمي لعام  املخطط -

 .2114عام  من قبل الباحثة للبلدة القدمية (والسكاين واملعماري
 . 2111-2116توثيق الوضع الراهن: من خالل توثيق الوضع الراهن السابق من قبل الباحثة عام  - ب
 بتوثيق الدراسات اخلاصةالقيام عن طريق  لعامة(اخلدمات ا -املرافق -مجع املعلومات )السكانية والعمرانية   - ت

 .1 9والنموذج   4للنموذج  للسكان املقيمني يف البلدة القدمية وفقا  
 
 

                                                           

 . 767 صفحة(  9ملحق ), 404 ( صفحة4 ملحق ) 1
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 الولع الفيزيائي لبلدة القدموس القديمة 
 استمماالت األبدية: - أ
حتتوي على بعض و  , أن غالبية املباين يف البلدة القدمية ذات استعماالت سكنية (9-7-3 الشكل رقميتبني من ) 

 ,على جانيب الشارع الرئيس الذي خيرتق البلدة لألبنيةوتتمثل األنشطة التجارية يف الطوابق األرضية  , املنازل األثرية
 (.1-7- 3وَ 6 -7- 3)الشكلني رقم األثرية املميزة للبلدة القدمية باإلضافة إىل العناصر

 

 8-7- 3الشكل رقم 

 السوق التجاري الحديث الذي يمتد إلى الجامع ألاثري 

 

 1-7- 3لشكل رقم ا

 السوق التجاري القديم الذي يخترق البلدة
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 الحالة الفيزيائية لألبدية: - ب
-3الشكل رقم ) ةوسطمتوهي حبالة فيزيائية  , راين يتبني أن غالبية املباين ذات مواد بناء تقليديةمن خالل الرفع العم

حيث أن غالبية السكان  , الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان , وهذا يعود إىل عدد من األسباب منها (7-6
لتصبح مالئمة للحياة اليومية  أبنيتهملرتميم ال يتحملون الكلفة العالية  أو , من املسنني أو من ذوي الدخل احملدود

 (.10-7- 3وَ 9 -7-3الشكلني رقم )احلالية 

 

 1-7- 3الشكل رقم 

 إضافة مواد اكساء مشوهة في املباني القديمة في القدموس

 

 71-7- 3الشكل رقم 

 في القدموس تضاد في مواد بناء واكساء املباني في البلدة القديمة
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  ارتفاعات األبدية : - ت
أعداد  وتزداد,  نالحظ أن معظم األبنية مؤلفة من طابقني (77-7- 3الشكل رقم ) من خمطط ارتفاعات املباين 

وترتكز هذه االرتفاعات على , (  كساء حديثنيإدة ومواد بناء و حبالة فيزيائية جي ) طوابق ةربعاألو  الثالثةاألبنية ذات 
  .(13-7- 3وَ  72 -7-3 الشكلني رقم  ) الشارع التجاري الرئيس( احملور التجاري )

 

 
 

 72-7- 3الشكل رقم 

 وطابقين يغلب أعداد املباني ذات طابق

 

 73-7- 3الشكل رقم 

 املحور التجاري الرئيس ي
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 الطرق:  - ث
 كما يلي:  ,تتوزع الطرق يف بلدة القدموس القدمية

 .قسم البلدة إىل حارتنييبدأ من الساحة وي , رئيس: يربط مشال املدينة جبنوهبا األول وراحمل -
الرئيسي عند هناية البلدة القدمية  ويلتقي مع احملور  , الثاين: حيد البلدة القدمية خلف القلعة يف اجلهة الغربية احملور -

 ويصل بلدة القدموس بالبلدات اجملاورة. , من اجلهة اجلنوبية
  .(74 -7- 3الشكل رقم ) جلهة الشرقية من ا 4660احملور احلديث: نفذ وفق املخطط التنظيمي املصدق لعام  -

 111821172المصدق لبلدة القدموس القديمة   تحلي  المخطط التدظيمي 3-7-3
1م1172مدناج الوجائب الممرانية الخاص بالمخطط التدظيمي لمام     - أ

  
  (15-7- 3الشكل رقم) هكتار 11.3مقدار  4639تبلغ مساحة املخطط التنظيمي األول لعام 

  لوجائب العمرانية اخلاص باملخطط التنظيمي أنواع املناطق السكنية التالية: حيدد منهاج ا  
  هكتار, وقد حدد منهاج الوجائب العمرانية يف هذه   1.8 منطقة البلدة القدمية: تبلغ مساحة البلدة القدمية

وجائب وبارتفاع  مع عدم وجود, من مساحة أرض العقار  %19املنطقة مساحة البناء بنسبة مئوية قصوى مقدارها 
 , والسماح بفتح حمالت جتارية يف الطابق األرضي. طابق واحد

                                                           

  جملس بلدية القدموس..  4639يمي العام لبلدة القدموس لعام املخطط التنظ 1
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  :حتيط بالبلدة القدمية من اجلهتني الشمالية والغربية بنسبة هكتار , و   71,3 تبلغ مساحتها منطقة توسع البلدة
 .وارتفاع طابقني ، من مساحة أرض العقار % 81بناء 
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 :1م1118ص بالمخطط التدظيمي لمام الوجائب الممرانية الخا مدناج - ب
الشكل ) , كما يلي سبعة مناطق سكنية4660يتضمن منهاج الوجائب العمرانية اخلاص باملخطط التنظيمي لعام 

  (:78-7- 3رقم 
  حدد منهاج الوجائب العمرانية يف هذه املنطقة و  , هكتار 14منطقة البلدة القدمية: تبلغ مساحة البلدة القدمية

وارتفاع , % من مساحة أرض العقار مع عدم وجود وجائب 34اء بنسبة مئوية قصوى مقدارها مساحة البن
 .حمالت جتاريةحتويل الطابق األرضي إىل باإلضافة إىل إمكانية ,  طابقني

  :حتيط بالبلدة القدمية من اجلهتني الشمالية والغربية , هكتار 49تبلغ مساحة توسع البلدة منطقة توسع البلدة  ,
حدد منهاج الوجائب العمرانية يف هذه املنطقة و  , حديثا   معظم هذه األراضي الواقعة على الشوارع املنفذةيت بنو 

حدد منهاج الوجائب العمرانية أن % من مساحة أرض العقار 94مساحة البناء بنسبة مئوية قصوى مقدارها 
, وجائب أمامية  بدون,  سة طوابق وراجعوقد يصل إىل مخ , يكون ارتفاع البناء ثالثة طوابق وراجع كحد أدىن

 .أمتار 0أمتار وخلفية  1وجانبية بعرض 
  :حيدد منهاج الوجائب العمرانية أن يكون ارتفاع البناء ,  هكتار 14,1تها تبلغ مساحمنطقة سكن حديث

أمتار 1وجائب أمامية وجانبية بعرض  مع,  وقد يصل إىل مخسة طوابق وراجع , ثالثة طوابق وراجع كحد أدىن
 % من مساحة العقار. 04ونسبة بناء قصوى مقدارها  ,أمتار 9وخلفية 

 :حيدد منهاج الوجائب العمرانية أن يكون ارتفاع البناء ثالثة طوابق  هكتار 49 تهاتبلغ مساح منطقة سكن أول
 0لفية أمتار وخ1وجائب أمامية وجانبية بعرض  مع,  وراجع وقد يصل إىل مخسة طوابق  , وراجع كحد أدىن

  مساحة العقار. % من  04ونسبة بناء قصوى مقدارها , أمتار 
  :وبنسبة بناء,  , وتقع يف أقصى الزاوية الغربية الشمالية هكتار 4.6تها تبلغ مساحمنطقة سكن سياحي 

 , , وارتفاع طابقني كحد أعلىم  9جانبية وخلفية , م  0وجائب أمامية  مع , من مساحة العقار  04%
 رميدي.والسطح ق

 :وجائب  معر , % من مساحة العقا 94 يتميز بنسبة بناء , هكتار 3 تهاتبلغ مساح منطقة سكن مجعيات
 ويسمح بطابق ثالث قرميد., وارتفاع طابقني  , أمتار 1جانبية وأمامية وخلفية 

  :مية وجائب أما مع , % من مساحة املقسم19ونسبة بناء  , هكتار 49 تهاتبلغ مساحمنطقة سكن فيالت
 .مقرمد حيدد منهاج الوجائب العمرانية االرتفاع بطابقني وراجعو  م , 0وخلفية , م  1وجانبية 

  .بني املخططني يف بلدة القدموس ضابطة البناءري يف نظام  يالتغ (7-7-3 ) رقميوضح اجلدول 
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 7-7- 3 رقمجدول 
 يوضح التغري يف نظام ضابطة البناء يف بلدة القدموس

 االستممال
 2(4660املخطط التنظيمي لعام ) 1(4639املخطط التنظيمي لعام ) 

أقصى مساحة 
 عدد الطوابق مبنية

أقصى 
 ارتفاع

أقصى مساحة 
 عدد الطوابق مبنية

 % 34 أمتار 0 4 % 39 سكن بلدة قديمة
 مقرمد وراجع 9
 مقرمد وراجع 1 
 مقرمد وراجع 0 

 % 94 أمتار 0 9 % 94 سكن توسع البلدة
 مقرمد عوراج 1 
 مقرمد وراجع 0 

 مقرمد وراجع 9

 % 04   - سكن أول
 مقرمد وراجع 1  
 مقرمد وراجع 0 
 مقرمد وراجع 9 

 %04   - سكن حديث
 مقرمد وراجع 1 
 مقرمد وراجع 0 
 مقرمد وراجع 9 

 % 04   - سكن سياحي
 مقرمد وراجع 1 
 مقرمد وراجع 0 
 مقرمد وراجع 9 

 % 94   - سكن جمميات
 مقرمد جعورا 1 
 مقرمد وراجع 0 
 مقرمد  وراجع 9 

 مقرمد  وراجع 9 % 19   - سكن فيالت

 السطح األخري مقرمد مائل     مدشآت سياحية

 قرميديسطح مع  0   دارياإلالمركز 

 قرميدي  سطح مع 0      صحيالالمركز 

 طابق واحد     ديديالالمركز 
 طابقني     المدرسة االبتدائية مدطقة

 طابقني     إعدادية وثانوية -رساالمدطقة مد

 مينع إشادة بناء منعا  باتا   مينع إشادة بناء منعا  باتا   الحدائق عامةمدطقة 

 باتا   منعا   بناء إشادة مينع باتا   منعا   بناء إشادة مينع المالعب الرياليةمدطقة 

 مينع البناء عليها مينع البناء عليها مشجرة مدطقة

                                                           
 . 4639منهاج الوجائب العمرانية لبلدة القدموس املصدق لعام  1
  . 4669منهاج الوجائب العمرانية لبلدة القدموس املصدق لعام  2
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 ختضع لدراسة تفصيلية ختضع لدراسة تفصيلية ةمدطقة حرفي

   حرم توتر

 باتا   منعا   بناء إشادة مينع باتا   منعا   بناء إشادة مينع مدطقة حماية

 ختضع لدراسة تفصيلية ختضع لدراسة تفصيلية مدطقة تخييم

  
 لعام القدموس دةلبل التنظيميني املخططني مبوجب املساحات توزيع يف مقارنة 9-4-1 رقم اجلدول ويبني

 التنظيمي املخطط من منطقة كل مساحة ونسبة 4660 و 4639  
 9-4- 3جدول رقم 

 4660و  4639مقارنة بني املخطط التنظيمي لعام 
 

 االستعمال
مبوجب املخطط  توزيع املساحات 

 4639  التنظيمي لعام  
مبوجب املخطط  توزيع املساحات 

 4660  التنظيمي لعام  

 9.6 البلدة القدمية منطقةمساحة 

%من 26

المخطط 

 التنظيمي

37 71,2 % 
هكتار مع 

 الطرقات
 هكتار %  1.3 79 % 97.3 17.3 منطقة توسع البلدة القدمية مساحة
 هكتار % 76.6 31.3 - - منطقة السكن احلديث مساحة
 هكتار   - - أول منطقة سكن مساحة
 ارهكت % 7.76 1.9 - - منطقة السكن السياحي مساحة
 هكتار % 4.3 1 - - منطقة سكن اجلمعيات مساحة
 هكتار % 7.5 12.2 - - فيالتمنطقة سكن  مساحة
 هكتار % 6.9 73.6 % 7.4 7.1 دارياإلمنطقة املركز  مساحة
 هكتار % 1.7 1.78 - - املركز الصحي مساحة
 هكتار % 1.2 1.3 % 1.77 0.398 ديينالاملركز  مساحة
 هكتار % 1.68 7.4 % 8.8 2.2 تدائيةاملدرسة االب مساحة
 هكتار % 7.81 2.1 - - اإلعدادية والثانوية تنياملدرس مساحة
 هكتار % 4.16 1.1 % 8.2 2.1 احلدائق العامة مساحة
 هكتار % 7.7 1.8 - - املالعب الرياضية مساحة

 مالحظة : املساحات السابقة غري متضمنة الطرقات

 

 



11 

 

  االستدتاجات - ت
  ما يلي: نيالسابقاجلدولني يتبني من 

بينما  ,  هكتار 48.7مقدار  7112املصدق عام  العمرانية للمخطط العام لبلدة القدموس القدمية املساحةتبلغ   -
 214  مقدار  4660املساحة العمرانية للمخطط العام لبلدة القدموس مبوجب املخطط العام املصدق عام  تبلغ  

 .تقريبا   هكتار
  .4660% من املخطط التنظيمي عام 49.3نسبة  4639خطط التنظيمي عام امل مساحةتشكل  -
 , هكتار 6.9حوايل تبلغ  4639القدمية يف املخطط العام لبلدة القدموس القدمية املصدق عام  البلدةمساحة  -

 .4660التنظيمي املصدق عام  هكتار يف املخطط  14حوايل  بينما بلغت
, 4639  لعام  هكتار مبوجب املخطط األول  19.4ة القدمية هي حبدود مساحة املناطق الواقعة خارج البلد -

 .% تقريبا  من كامل مساحة املخطط التنظيمي34تشكل نسبة و 
نسبة وتشكل ,  4660لعام  التظيميهكتار يف املخطط  990  مساحة املناطق الواقعة خارج البلدة القدمية   -

  ته.% تقريبا  من كامل مساح 64
 واقتصارها على الوجائب ضمن بعض العقارات. , العامة واملناطق اخلضراء يف البلدة القدمية احاتالسانعدام     -
العمراين ملناطق التوسع خارج البلدة القدمية هو انعكاس للمخطط التنظيمي الذي يعتمد منهج  النسيجإن    -

  .ة الطبوغرافية للبلدةيتمثل يف مناطق سكنية ال تراعي ميول األرض أو طبيعو  , الوجائب العمرانية 
 في القدموسالدراسة التحليلية للولع الراهن للبلدة القديمة  3-7-4
  الممطيات 
  على:  تشتمل معطيات مادية: - أ
- وتتوضع البلدة القدمية يف هناية هذا الشريط على منحدر  بلدة القدموس بشكل طويل ظروف املوقع: تتوضع ,

م عن  111منسوب الساحة املركزية يف البلدة القدمية حوايل , ويرتفع  % تقريبا   41-31يرتاوح ميله بني  
   .1عن سطح البحر م7111قمة القلعة   يف, يف حني يصل ارتفاع أعلى نقطة  البحر سطح 

, وتتفاوت   يتصف بالربودة القاسية شتاء  وباالعتدال صيفا  , عناصر املناخ: إن مناخ بلدة القدموس جبليا   -
  .2يل والنهاراحلرارة بني الل درجات 
وتلعب  .األساسي البحر األبيض املتوسط , مصدرها  رياح غربية أو جنوبية غربيةهي غالبا   الرياح السائدة -

  .3التضاريس احمللية دورا  رئيسا  يف تغريات سرعة واجتاه الرياح
 يف:  تتمثل معطيات  بشرية: - ب

                                                           

  . 446, ص  9441,  أهم القالع االمساعيلية يف سورية .م خضور, حسا 1
 .09ص,) د.ت (,  القالع واملواقع األثرية يف طرطوس  ., زكية حنا 2
 املرجع السابق. 3
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يف  , ليصبح 1 نسمة 79111 حوايل 2117بلغ عدد سكان بلدة القدموس يف عام  تطور حجم السكان:  -
. أما 2111عام  3نسمة 93444مث وصل عدد السكان إىل  ,2نسمة 21111حوايل  2119عام  

 .2111نسمة عام  4229ليصبح ,  2119نسمة يف العام  3927بالنسبة للبلدة القدمية بلغ عدد سكاهنا 
عام  نسمة/ هكتار 388.11= 1.8÷  3927الكثافة السكانية يف البلدة القدمية:  كانتالكثافة السكانية:   -

 نسمة / هكتار.  441.7=  1.8÷  4229 : 2111يف عام  لتصبح,  2119
 لتصبح,  نسمة/هكتار 98.7=   214  ÷( 3927 -  21111 ) أما خارج حدود البلدة القدمية:

بلدة ارتفاع الكثافة السكانية ضمن ال يخالحظنسمة / هكتار.  11.48= 214÷ ( 4229 - 21111)
 وبنيتها االقتصادية واخلدمية.يشكل ضغطا  على البلدة القدمية  وهذا ,ها القدمية مقارنة بالكثافة خارج حدود

 االرتقاء في بلدة القدموس القديمة إمكانات 
 اإلمكانات العمرانية - أ
 . البلدة  أجزاء باقي نع املميز الرتفاعها وذلك,  وبصريا   تارخييا   البلدة يف رئيسة جذب نقطة األثرية القلعة تعترب -
, باإلضافة إىل  كاحلمام األثري واخلان والقصر البلدة القدمية يف القدموس على إمكانات عدة هامة حتتوي -

 اجلامع والقلعة كمعلمني مميزين ورئيسن ضمن البلدة القدمية. 
ادة منها ضمن نسيج البلدة ميكن االستفادة من املباين املتهدمة واملهملة أو ترميم قسم من هذه املباين لالستف -

باالعتماد على خمططات الرفع العمراين واملعماري , وذلك  وختفيف الضغط السكاين ضمن البلدة , القدمي
 .لبلدة القدموس القدمية

توسع لل   من اجلهة الشرقية للبلدة عامال  مساعدا   4660يعترب الطريق املنفذ حديثا  وفق املخطط التنظيمي عام  -
  اجملاور للبلدة القدمية.العمراين 

شبكة الطرق الرئيسة اليت خترتق البلدة باإلضافة إىل الطرق احمليطة بالبلدة من اجلهتني الشرقية والغربية  تساهم -
 بلدة بشكل حميطي.للعملية ختدمي  ؤمن, وت البلدة مبا حوهلا من قرى وبلداتيف اتصال 

 من الناحية االجتماعية   - ب
 ي ضمن البلدة القدمية.وجود نسيج سكاين اجتماع -
 إمكانية استثمار اليد العاملة يف البلدة القدمية. -

 من الناحية االقتصادية - ت
 -احلمام األثريباإلضافة إىل تأهيل القلعة واستثمارها مثل  ضرورة استثمار اإلمكانات املتوفرة يف البلدة القدمية -

 .اجتماعيا  واقتصاديا  واستثمارها  بوظيفتها األساسية , وذلك حلمايتها واالرتقاء  القصر -اخلان
 .وسياحيا   تساهم يف االرتقاء بالبلدة اقتصاديا  إمكانية االستفادة من بعض األنشطة االقتصادية البسيطة اليت  -

 
                                                           

 . تبعا  لدائرة النفوس املوجودة يف القدموس 1
 .2114باالعتماد على املسح االحصائي لعام  2
 .م  9446 -9440 يف الباحثة من خالل توثيق الوضع الراهن من قبل  3
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  االرتقاء في بلدة القدموس القديمةمحددات 
 الطبيعية من الناحية - أ
 الحنداره الشديد. يصعب استخدام اجلرف الصخري احمليط بالقلعة من اجلهة الغربية -
 من اجلهة الشرقية حمددا  طبيعيا  قويا . 7116عام لوجود مناطق خضراء يف املخطط التنظيمي يعترب  -
تشكل الطرق احمليطة بالبلدة من اجلهتني الشرقية والغربية حمددا  قويا  لعملية االمتداد املستقبلي يف البلدة  -

 القدمية.
 اطق احمليطة هبا حمددا  قويا  الجتاهات التوسع مستقبال . متثل طبوغرافية البلدة القدمية واملن -

 العمرانية من الناحية - ب
املتهدمة  إىل وجود األبنية ةباإلضاف , عدة مناطق متداعية ومتهالكة نتيجة العوامل املناخية القاسية توجد -

 وخاصة املتامخة للجرف الصخري.
 طبوغرافية البلدة اجلبلية. إىلويعود ذلك  , األحياء بعض التخدمي ضمن يف صعوبةتوجد  -
ال يتالءم مع  سكن حديث ألنهوذلك  , للتوسع من اجلهة الشرقية حمدد عمراين قوي  الصفة التنظيمية تعترب -

 النسيج التارخيي العمراين بصريا  وعمرانيا . 
يزاهتا الطبيعية مكاناهتا وممإنظام ضابطة بناء خاص يراعي  اعتمادتوسع البلدة القدمية عشوائيا  نتيجة عدم  -

 ,ما يؤدي إىل زيادة كتلة البناء وزيادة الكثافة السكانية بشكل اليتناسب مع مساحة البلدة القدمية , والعمرانية
 شوارع احمليطة هبا.للوذلك ضمن مساحة حمددة غري قابلة للتوسع أفقيا  نتيجة 

وتقتصر  , ارات الكبرية والطبيعة اجلغرافية للبلدةنظرا  لالحند يف البلدة األبنيةيعترب التخدمي أمرا  صعبا  جلميع  -
  اجملاورة للمحاور الرئيسة والفرعية. على البيوت 

  أدى تنفيذ املخطط التنظيمي للبلدة القدمية إىل املشكالت اآلتية: -
إن غالبية األبنية املوجودة يف النسيج القدمي هي عبارة عن تراكب أبنية عفوية فوق بعضها البعض على مر  -

ويف غالبيتها ال تتناسب مع طبيعة  -وردت يف املخطط التنظيمي , ويف حال تنفيذ الطرقات كما  العصور 
  بشكل جزئي أو كلي. تؤدي هلدم األبنية  -النسيج العمراين القدمي

مبواد , بينما تكون األبنية احلديثة  إن مادة البناء السائدة يف املنطقة واملستخدمة يف النسيج القدمي هي احلجر -
 كساء حديثني التتناسب مع األبنية التقليدية.إبناء و 

,  ويظهر هذا واضحا  يف  إحداث خلل يف الطابع العمراين والشخصية املميزة للبلدة القدمية واملسار التجاري -
 مما يشكل تشوها  بصريا  للنسيج العمراين التارخيي.  , ارتفاعات األبنية اليت تتناوب بني القدمي واجلديد 
  .الرئيسي  التجاري احملور على  األبنية استعماالت يف تغري -
  .الرئيس  التجاري الشارع على  وخاصة الطوابق عدد يف  مدروسة غري لزيادة  نتيجة  الشوارع بضيق اإلحساس -
 انعدام اخلدمات العامة.   -

 االجتماعية من الناحية - ت
 مقارنة مع البلدة ككل., االستيعابية  اتهالزيادة الكبرية للسكان ضمن البلدة القدمية طاق تفوق -
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 لعديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية.ا إىلالقدمية القدموس الكثافة السكانية العالية يف بلدة  تؤدي -
 ال يوجد أي دور للجمعيات األهلية يف أعمال الرتميم. -
  الوعي بالقيمة الرتاثية للبلدة القدمية.  -

 االقتصادية من الناحية - ث
ملتطلبات السكان ضمن البلدة  طرق(  -كهرباء  -صرف صحي -البنية األساسية )من مياه فايةعدم ك -

  .ضمن البلدة ا  قوي ا  حمددالقدمية, وبذلك فهي تعترب 
من , ساهم يف التعريف بالبلدة وتراثها وأمهيتها التارخيية ت واليت , اصة بالبلدة القدميةخدمات أي خ  ال تتوفر -

 .تراثية وأثقافية  وأمراكز خدمات سياحية 
  .القدمية  البلدة مناطق بعض يف  والبناء اهلدم خملفات تراكم -
 وضع البلدة القدمية. ال يوجد أي توظيفات اقتصادية تساعد على حتسني  -
 ( -7-71 3الشكل رقم ) عدم توفر اخلدمات املتطورة املواكبة للحياة احلديثة املالئمة حلياة السكان القاطنني  -
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 االرتقاء في بلدة القدموس القديمة اتاحتياج 
 احتياجات مادية - أ
مبا  , تاج البيئة العمرانية القدمية يف بلدة القدموس القدمية إىل جتديد مبانيها األثرية وترميمها واالستفادة منهاحت -

 .باالرتقاء هبذه املباين املتهدمةيساهم 
 قة توسع البلدة القدمية.ومنط, بناء خاصة بكل من البلدة القدمية  أنظمةوضع  ضرورة -
 احتياجات بشرية - ب
 حتتاج البلدة القدمية يف القدموس إىل تقوية الرابط االجتماعي لسكان البلدة القدمية ببعضهم وببلدهتم. -
ال تؤثر  ,حبيثضمنها نتيجة التزاحم السكاين املوجود فيها  حتتاج البلدة إىل ختفيف الطاقة االستيعابية  -

 ة أو على عالقة السكان مبنازهلم. سلبا على البيوت األثري
وما حتويه من تراث تارخيي وأبنية , الوعي الثقايف لدى السكان املقيمني بأمهية البلدة القدمية التأكيد على جيب  -

 مميزة للحفاظ عليها واالرتقاء بالبلدة على وجه أفضل.
 ادر متويل خارجية., باإلضافة إىل مص عن طريق استثمار للموارد احمللية ذايت تأمني متويل -
  في بلدة القدموس القديمة االرتقاء أهداف 

 أهداف مادية  - أ
 لبلدة القدمية مبا يتناسب مع قيمتها األثرية.لإعادة ختطيط البيئة العمرانية  -
 تها.تراعي خصوصييف القدموس  اعتماد دراسة خاصة ياالرتقاء بالبلدة القدمية  -
  محاية للبلدة القدمية من اجلهة الشرقية. نطقةا يتيح ممم , ضراءإجياد أنظمة متنع البناء ضمن املناطق اخل -
 يراعي طبيعة البلدة األثرية. حبيث 4660املخطط التنظيمي املصدق لعام العمل على تعديل  -
عن  , حتسني مستوى اخلدمات العامة وشبكات البنية األساسية من صرف صحي وشبكات املياه والكهرباء -

وتنفيذها مبا يساهم يف رفع كفاءة البلدة القدمية وسد احتياجات , للبنية التحتية  طريق وضع دراسة متكاملة
 .السكان املقيمني يف البلدة 

  مبا يتالءم مع حجم البلدة القدمية واحتياجاهتا. , العمل على جذب االستثمارات اخلارجية -
 أهداف بشرية  - ب
  .األوىل  بالدرجة قيمنيامل للسكان  االقتصادي بالنفع  يعود مبا القلعة استثمار  -
للمسامهة يف ترميم املساكن وجعلها , وذلك  للسكان عن طريق تأمني قروض ميسرة املاديةحل املشكالت  -

 . واحلد من هتدم املباين األثرية فيها , مالئمة حلياة قاطنيها
 .حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية -
 .قشو صناعة السجاد و  حياكةمن  احملليني القدموس  ةبلد سكان هبا يشتهر  اليت اليدوية األعمال تنمية  -
)الشكل  االستفادة من الكوادر احمللية واملوارد احمللية يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبلدة التارخيية القدمية يف القدموس  -

 (. -7-76 3 رقم 
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 للبلدة القديمة في القدموس الولع الراهنتحلي   3-7-9

ق الدراسة التحليلية له من خالل الرفع العمراين واملعماري واالقتصادي حتليل الوضع الراهن عن طرييتم  
 .واالجتماعي , وعن طريق استمارات خاصة بالسكان توضح رغباهتم واحتياجاهتم ومشكالهتم
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 لوضع الراهنللدراسة التحليلية ا 
 

 3-7- 3رقم جدول 
 للبلدة القدموس القدميةيوضح التحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملتملة 

 ةالممراني البدية: أوالً 
 األهداف االحتياجات المشكالت مكاناتاإل

موارد حملية مثل مواد  توفر -
 البناء.

عناصر أثرية حتتوي على  -
 اناخلمن محام أثري و مميزة 

والقصر باإلضافة إىل القلعة 
   .األثرية

تنفيذ شبكة الطرق احمليطة  -
حية بالبلدة القدمية من النا

ساهم يف ختدمي البلدة تالشرقية 
  .القدمية

مكانية االستفادة من املباين إ -
مكانية التوسع إاملتهدمة واملهملة 

العمراين الشاقويل يف أماكن 
  .حمددة

عدم توفر منطقة توسع حميطة  -
بالبلدة القدمية ختضع ملعايري خاصة 

. 
عدم توفر نظام ضابطة البناء  -

  .خاص بالبلدة القدمية
ساس بضيق الشوارع نتيجة حاإل -
لزيادة غري مدروسة يف عدد الطوابق  

وخاصة على الشارع التجاري 
 الرئيس.

تغري يف استعماالت األبنية على  -
 احملور التجاري الرئيسي.

  .انعدام اخلدمات العامة -
متثل طبوغرافية البلدة القدمية   -

واملناطق احمليطة هبا حمددا  قويا  
 . الجتاهات التوسع مستقبال  

ضرورة وضع أنظمة بناء  -
, خاصة بكل من البلدة القدمية 

 ومنطقة توسع البلدة القدمية.
 

االستفادة من الكوادر احمللية  -
 .واملوارد احمللية

إعطاء األولوية لدراسة نظام   -
ضابطة بناء خاص بالبلدة القدمية يف 

  .القدموس
إجياد أنظمة متنع البناء ضمن  -

احة محاية املناطق اخلضراء ما يتيح مس
 للبلدة القدمية من اجلهة الشرقية.

إجياد مساحات حميطة بالبلدة  -
لقدمية إلقامة مناطق خدمة للبلدة ا

  وحميطها. 
وضع دراسة متكاملة للبنية التحتية   -

  .وتنفيذها

 ةاالجتماعي البدية: ثانياً 
 األهداف االحتياجات المشكالت مكاناتاإل

سكاين وجود نسيج  -
 بلدة القدمية.ضمن الاجتماعي 

إمكانية استثمار اليد العاملة  -
 يف البلدة القدمية.

 
 

زيادة كبرية يف الكثافة السكانية  -
ضمن البلدة القدمية مقارنة بالكثافة 

 خارج حدود البلدة القدمية.
تؤدي الكثافة السكانية الكبرية  -

إىل ضعف العالقات االجتماعية 
وضعف عالقة السكان باملباين اليت 

 يقطنوها.
ال يوجد أي دور للجمعيات  -

  .األهلية يف أعمال الرتميم

جيب استثمار اليد العاملة  -
  .ضمن سكان البلدة القدمية

حتسني الوضع االقتصادي  -
  .للسكان

حتتاج البلدة القدمية يف  -
القدموس إىل تقوية الرابط 
االجتماعي لسكان البلدة القدمية 

  ببعضهم وببلدهتم.
طاقة حتتاج البلدة إىل ختفيف ال -

  .ضمنها االستيعابية 
جيب زيادة الوعي الثقايف   -

لدى السكان املقيمني بأمهية 
  .البلدة

استثمار اليد العاملة ضمن سكان  -
 البلدة القدمية.

تنمية األعمال اليدوية اليت يشتهر  -
 هبا سكان بلدة القدموس احملليني.

حتسني مستوى اخلدمات  -
 .االجتماعية

ائية العمل على تأمني مدرسة ابتد -
  .قريبة من البلدة القدمية

  .مراكز ترفيهيةمني أالعمل على ت -
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  اني واالجتماعيستمارات الرفع السكالتبماً الدراسة التحليلية 
 :مايلي, ك باالعتماد على جداول امللحقيتم يف هذه الفقرة حتليل الوضع السكاين 

 7وفق امللحق رقم  استنادا  إىل توثيق الوضع الدميوغرايف للسكان يف البلدة القدمية يف القدموس
1
 جند أن: ، 

 نسمة  4229عدد السكان يف البلدة القدمية 
 4-7-3جدول رقم 

 يف القدموس لسكان البلدة القدمية وغرايفالوضع الدمي

 عدد السكان

 املستوى التعليمي الجنس

 عامل قيد التعليم أمي اثنعدد إلا  ور ذكعدد ال

4229 7616 2471 899 7662 7866 

 
 2إىل امللحق رقم  استنادا  شخص , و  444 مل جمتمع الدراسة علىتشا

 جند أن: ، 2
  09 املبىن ترك يف الرغبة% 
 %  94  غالية واإلصالح الصيانة وكلفة خطرة تشققات من يعاين البيت  -
 %36  حديث بيت يف السكن -
 10 البلدة ترك يف يرغبون % 

                                                           

 404 ( صفحة4 ملحق )  1
 767 صفحة(  9ملحق ) 2

 يةاالقتصادالبدية : ثالثاً 
 األهداف االحتياجات المشكالت مكاناتاإل

  .تأهيل القلعة واستثمارها -
إمكانية االستفادة من بعض  -

 .األنشطة االقتصادية البسيطة

ظهور العديد من املشاكل    -
ص اخلدمات بنق  البيئية املتعلقة 

 .والبنية األساسية 
تراكم خملفات اهلدم والبناء يف  -

 بعض مناطق البلدة القدمية.
ال يوجد أي توظيفات اقتصادية  -

وضع البلدة   تساعد على حتسني
 القدمية.

عدم توفر اخلدمات املتطورة  -
 .املواكبة للحياة احلديثة

تأمني متويل عن طريق استثمار  -
 للموارد احمللية.

 

العاملني  فع كفاءة إمكانية ر  -
تنمية قدراهتم  احمللية عن طريق  باإلدارة 

  املساعدة. وإمدادهم بالوسائل  
استثمار القلعة مبا يعود بالنفع  -

االقتصادي للسكان املقيمني بالدرجة 
 األوىل.

مكانات املتوفرة يف استثمار اإل -
  .البلدة القدمية
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 %09 الطرقات وضيق الكبري السكاين االكتظاظ -
وال , (: تتوفر هذه اخلدمات يف حميط قريب للبلدة القدمية مستوصف ,مدرسة, روضة) خدمات وجود عدم  -

 %40 بة للسكانتعترب مشكلة بالنس
 %19  التحتية البنية  -
  اإلصالحات و الصيانة 
 %. 3 دوري بشكل اإلصالح و الصيانة بعمليات املالك يقوم -
من السكان يقومون باإلصالحات الضرورية عند  % 68: الصيانة و اإلصالح بعمليات املالك يقومنادرا   -

 احلاجة فقط. 
 من السكان ترغب يف توفر مصدر متويل خارجي للقيام  69 :منزله إحياء إعادة يف املشاركة املالك يو د %

 بعمليات الصيانة وترميم املنزل.
 حتديد درجة املشكالت يف البلدة القدمية يف القدموس 

 العمرانية املشكالت -
االستبيان يف  وفق لسكانل للعامل بالنسبةدرجة املشكالت العمرانية من خالل اعتماد النسبة األعلى  يتم حتديد

  . 409-400 يف امللحق ص  4-1دول رقم اجل
  

  
 

 7-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت البيئية يف  درجة حتديد
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 االجتماعية املشكالت -
استنادا  إىل  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من جتماعيةاال املشكالت درجة حتديد يتم

  . 464ص امللحق يف 4-0 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق 4امللحق رقم 

 

 

 2-7-3رقم  خمطط بياين
 موس القدميةيف بلدة القد لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت الوظيفية يف  درجة حتديد

 3-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية لسكانوفقا  ل االجتماعية البىنيف  املشكالت درجة حتديد
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 االقتصادية  املشكالت -
استنادا  إىل امللحق  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من االقتصادية املشكالت درجة حتديد يتم

   . 460  ص امللحق يف 4-9 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق 9رقم 

  يف البلدة القدمية يف القدموس االحتياجاتحتديد درجة 
 العمرانيةاالحتياجات  -

يف امللحق  لسكانلعدد ا العمرانية من خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبة اجاتاالحتييتم حتديد درجة 
 .  409-400ص   4-1اجلدول رقم ,   1رقم 

 4-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية لسكانوفقا  ل االقتصادية  البىناملشكالت يف  درجة حتديد

 9-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةلبيئية يف االحتياجات ا درجة حتديد
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 االجتماعية االحتياجات   -
 يف سكانال لعدد بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من جتماعيةاال االحتياجات درجة حتديد يتم

  . 464 ص 4-0 رقم اجلدول  , 0امللحق رقم 

 االحتياجات االقتصادية  -
استنادا   سكانال لعدد بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من االقتصاديةا االحتياجات درجة حتديديتم 

  . 460  ص امللحق يف 4-9 رقم اجلدول ,  9امللحق رقم  يف

 8-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية لسكانعدد اوفقا  ل البىن العمرانيةاالحتياجات الوظيفية يف  درجة حتديد

 1-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية كانسلعدد الوفقا   االجتماعية البىنيف  االحتياجات درجة حتديد
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 يمة في القدموسفي البلدة القدالجزئي  االرتقاء استراتيجية ولوياتأ
الدراسة باإلضافة إىل  , يف بلدة القدموس القدمية وضح املشكالت واالحتياجاتت يتالاجلداول السابفة و إىل  استنادا   

 (6-7-3رقم )يف اجلدول  كما  , العامل أمهية نسبة اعتمادا  علىو  التحليلية للوضع الراهن, 
 0-4-1جدول رقم 

 درجة أمهية العامل 

  ضعيفة متوسطة كبيرة
 
 منعدمة ضعيفة جدا

011- 01 % 01- 61 % 61- 21 % 21- 1 % 1% 

(01 - 0 )  (0 - 6 )  (6 - 2 )  (2 - 1 )  (1 ) 

  
 (6-4-1رقم ) اجلدول وفقنقوم ترتيب أولويات األهداف 

 

  6-4-1جدول رقم 
 ترتيب درجة أولويات األهداف

 رابعة ثالثة ثانية أولى درجة ألاولوية

 (0 - 01 )  (6 - 0 )  (2 - 6 )  (1 - 2 ) 

 الرمز
        

 6-7-3رقم  خمطط بياين
 يف بلدة القدموس القدمية سكانلعدد الوفقا   االقتصادية البىنيف  االحتياجات درجة حتديد
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  الممرانية دىاالرتقاء بالبأولويات  
 باالعتماد على اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي  جند ترتيب أولويات حل املشكالت كما يلي: 

 .مكانيات البلدة القدميةإميكننا تعيني األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي وفقا  لالحتياجات و  -
وتشكل نسبة  , 6ذا اعتمدنا بعد ترتيب األولويات يف حل املشكالت جند أن عددها إيف االحتياجات البيئية  -

  .% من جمموع االحتياجات البيئية 90
 .%94بنسبة أي  9من أصل  1يف االحتياجات الوظيفية وبعد ترتيب األولويات جندها  -
% من االحتياجات  94, وتشكل  9من أصل  1جندها  بالنسبة لالحتياجات البصرية وبعد ترتيب األولويات -

   ( -7-71 3جدول رقم )البصرية 
 1-7- 3رقم جدول 

 القدمية  يوضح درجات وأولويات االرتقاء يف البىن العمرانية يف بلدة القدموس
 األهداف االحتياجات المشكالت البيئية الموام 

   4 9 عالقة املوقع باملدينة 4
   8 8 وقع باملباين احمليطةعالقة امل 9
   2 2 عالقة املوقع بالطبيعة احمليطة 1
   6 71 إمكانية التخدمي 0
   8 6 طبوغرافية املوقع 9
   6 6 شبكة الطرق واملواصالت 9
   1 6 التالؤم مع القوانني والتشريعات 3
   1 6 الصرف الصحي 0
   1 6 اإلمداد مبياه الشرب 6

   1 6 التغذية بالكهرباء 44
   1 6 شبكة االتصاالت 44
   4 9 التهوية 49
   4 9 التشميس 41
   4 4 اإلضاءة 40
   4 4 التحكم يف الضوضاء 49

 األهداف االحتياجات المشكالت الوظيفية الموام 
   8 2 حتقيق املرونة الوظيفية 1
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   8 8 تناسب مسطحات العناصر 9
   6 3 إمكانية االمتداد املستقبلي  1
   1 6 حل خطوط احلركة أفقيا ورأسيا 0
   6 1 حتقيق خصوصية العناصر 9
   71 1 توفر أماكن انتظار السيارات 9

 األهداف االحتياجات المشكالت البصرية الموام 
   9 4 االقرتاب 4
   1 8 الوحدة 9
   6 8 الطابع والشخصية 1
   6 3  املقياس 0
   6 4 االتزان بني العناصر 9

 

العمرانية هي ىن نسبة أولويات التدخل يف اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف الب اجلدول السابق جند أن ن خاللم
 %من جمموع االعتبارات.39

 1-7- 3مخطط  بياني رقم 

 القدموسبلدة لبيئية(  في العمرانية ) الاحتياجات ا ىالارتقاء بالبن استراتيجية في وترتيب ألاولويات يوضح الاحتياجات واملشكالت

 القديمة
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 71-7- 3 مخطط بياني رقم
 القديمة القدموس بلدة ) الاحتياجات الوظيفية(  في  العمرانية نىالارتقاء بالباستراتيجية ي ف وترتيب ألاولويات يوضح الاحتياجات واملشكالت

  77-7-3 بياني رقممخطط 
 القديمة القدموسبلدة ) الاحتياجات البصرية(  في  لعمرانيةى الارتقاء بالبن استراتيجية في وترتيب ألاولويات جات واملشكالتيوضح الاحتيا
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  االجتماعية  ىاالرتقاء بالبدأولويات 
االحتياجات باالعتماد على منهجية العمل السابقة ميكننا استنتاج ترتيب أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف 

 77-7- 3االجتماعية كما يف اجلدول رقم 

 
 0يف االحتياجات االجتماعية وبعد ترتيب أولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثريها جند أن 

  . % من جمموع االحتياجات 93 أي بنسبة 3أهداف من أصل 

 

 6-7-3جدول رقم 
 يف بلدة القدموس القدمية االجتماعيةيوضح درجات وأولويات االرتقاء يف البىن 

 األهداف االحتياجات المشكالت 
   9 8 االحتياجات الصحية 
   4 8 االحتياجات التجارية
   8 6 االحتياجات التعليمية

   8 6 الرتفيهيةاالحتياجات 
 - 1 - االحتياجات الدينية

   7 7 االحتياجات اإلدارية
   6 1 املشاركة السكانية

 72-7- 3 مخطط بياني رقم

 القديمة القدموسبلدة الاجتماعية في  ىيوضح الاحتياجات واملشكالت في الارتقاء بالبن
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  االقتصادية  ىالرتقاء بالبداأولويات  
 0يف االحتياجات االقتصادية وبعد ترتيب أولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثريها جند أن  
 . % من جمموع االحتياجات 93أي بنسبة  9أهداف من أصل  

  

اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية حبيث تشتمل على  أن االسرتاتيجية املقرتحة هي  بعد الدراسة التحليلية جند
ماد على ترتيب وذلك باالعت منها,لكل  % (19وبدرجة عالية )  , االقتصاديةو  واالجتماعية البىن العمرانية 

وبعد حتديد أمهية املشكالت ودرجة احتياجات كل من العوامل السابقة عالية  األولويات وفق املعطيات واإلمكانات, 
  .الشمولية

 1 -7- 3رقم جدول 
 لقدموس القدميةيف بلدة ا قتصاديةدرجات وأولويات االرتقاء يف البىن االترتيب 

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات االقتصادية
   6 1 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء 4
   6 8 العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء 9
   8 9 الكلفة االقتصادية السرتاتيجية االرتقاء 1
   1 6 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 0
   6 1 توفر مصادر التمويل 9
   1 4 اإلمكانيات االقتصادية 9

 73-7- 3 مخطط بياني رقم

  القديمة القدموسبلدة في  قتصاديةالا ىبالبنيوضح الاحتياجات واملشكالت في الارتقاء 
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 لمقترحاتا 3-7-8
ي ئوباالعتماد على أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلز  ,القدموسمكانات البلدة القدمية يف إشكاليات و إبعد حتديد 
  ما يلي:ك ,القدموسللبلدة القدمية يف  ميكن استنتاج املقرتحات   يةعايل الشمول

  أهداف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن: باالعتماد على ترتيب أولويات االرتقاء بالبدى الممرانيةاقتراحات 
 العمرانية يتم حتديد سياسات االسرتاتيجية كما يلي:

 44 -4- 3رقم جدول 
 ية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة القدموس القدميةترتيب األولويات يف اسرتاتيج

 األهداف االحتياجات المشكالت البيئيةالموام  
   6 71 إمكانية التخدمي 4
   1 6 التالؤم مع القوانني والتشريعات 9
   1 6 الصرف الصحي 1
   1 6 اإلمداد مبياه الشرب 0
   1 6 التغذية بالكهرباء 9
   1 6 شبكة االتصاالت 9
   6 6 شبكة الطرق واملواصالت 0
   8 6 طبوغرافية املوقع 6

   8 8 عالقة املوقع باملباين احمليطة 44
   4 9 عالقة املوقع باملدينة 44
   4 9 التهوية 49
   4 9 التشميس 41

 األهداف االحتياجات المشكالت الوظيفية الموام 
   71 1 توفر أماكن انتظار السيارات 1
   6 1 صية العناصرحتقيق خصو  9
   6 3 إمكانية االمتداد املستقبلي  1
   8 8 تناسب مسطحات العناصر 0
   8 2 حتقيق املرونة الوظيفية 9
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 الضرورات يف إال السيارات  تدخلها ال مرصوف مشاة شارع إىل البلدة خيرتق الذي الرئيس الشارع حتويل - أ
   .العمراين بالنسيج احمليطة الشوارع من التخدمي واعتماد,  القصوى 
 من القدمية للبلدة اجملاورة املقرتحة التوسع جهات من حلديث ا العمراين النسيج مع القدمية البلدة نسيج ربط - ب
  .به خاصة اشرتاطات وفرض( , اقتصاديا   خدميا , وظيفيا ,) انتقالية منطقة واعتماده,  والغربية الشرقية الناحيتني 
يضمن  املستجدات والتغيريات اليت تعر ضت هلا البلدة, ومبا  تطوير نظام ضابطة بناء البلدة القدمية مبا تقتضيه   - ت

  النقاط التالية:بوذلك  ,محاية النسيج من التدهور املتواصل
   البناء واإلكساء  تتضمن اشرتاطات وبنود واضحة على مواد  جراءات صارمة على منح رخص البناء والرتميم إ

  وأسلوب التنفيذ. من حيث النوعيات واأللوان 
     املستخدمة  األقواس مثل النوافذ ذات ,  املعمارية وتقدمي تفاصيل هلا فرض تصاميم موحدة على بعض املفردات

 .ثرية يف البلدة القدميةاأل ملباينضمن ا
   مع السوق التجاري األثري.وحيد املخازن التجارية حبيث يتم ت السوق التجاري احلديث إكساء   
   وذلك  , وارتفاعه األبعاد واأللوان والتصميم وطريقة الرتكيب  توحيد الالفتات واإلعالنات العشوائية من ناحية

 .ملختلف االستعماالت املتاحة 
شبكة الكهرباء وشبكة االتصاالت ,  ية التحتية من شبكة مياه شرب مالئمة الحتياجات السكانتأهيل البن - ث

 حديثة مالئمة للتطور يف استخداماهتا.
معاصر حبيث  أحدمها تقليدي واآلخر  , االنتقالية بني نسيجني وضع ضوابط عمرانية ومعمارية على املنطقة   - ج

  وذلك بالنقاط التالية: , والوظيفي تراعي نواحي التشكيل البصري 
  ميكن و  , من اجلهة الشرقيةطابقني وراجع قرميد وذلك باعتماد   , البلدة القدميةالتؤثر بصريا  اعتماد ارتفاعات

 .من اجلهة الغربية ثالث طوابق وراجع قرميد اعتماد
  كساء البلدة القدمية.إموحد وقريب من طبيعة ارجي خاعتماد إكساء 
  االستعماالت اليت يصعب إجيادها يف البلدة القدمية من ناحية االحتياجات التعليمية اعتماد التكامل يف

 , وذلك بتأمني مدرسة ابتدائية وإعدادية قريبة من حميط البلدة القدمية. والرتفيهية
  .يف السوق التجاري احلديثإزالة اإلشغاالت غري املالئمة      - ح
, من حمالت احلدادة إىل حمالت  يج العمراين بصريا  وبيئيا  ووظيفيا  إزالة احلرف التقليدية اليت تسيء إىل النس - خ

 .4660, ونقلها إىل املنطقة الصناعية ضمن املخطط التنظيمي لعام  تصليح السيارات

 األهداف االحتياجات المشكالت البصرية الموام 
   6 8 الطابع والشخصية 4
   6 4 االتزان بني العناصر 9
   6 3 املقياس 1
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, دورات مياه  مقاهي مفتوحةمن  عمراين  عوامل اجلذب السياحي من عناصر فرش   افةتزويد منطقة املشاة بك - د
لوحات داللة و  إعالن ودعاية , لوحات  , أجهزة إنارة واملطبوعات السياحية بية لبيع التذكارات , أكشاك شع عمومية 
  .نباتية أحواض و أشجار, من وعناصر طبيعية  , وإرشاد 
, وخاصة يف املنطقة اليت تقع بعد السوق التجاري  متجانس دراسة ارتفاعات املباين بصورة حتقق خط مساء   - ذ

  .األثري
 .خضراء  ساحات وحتويلها إىل , املتهدمة الفراغاتبعض  ثمارى استالعمل عل   - ر
 تزويدهاو   , التقاء حتقق إمكانية التواصل االجتماعي حتويل تقاطعات مسارات النسيج التقليدي إىل نقاط      - ز

  بعناصر الفرش العمراين املناسبة.
 .ب احملالت التجاريةتعديات أصحاو    من غرف خمالفة  إزالة التعديات املشوهة بصريا     - س

    باالعتماد على ترتيب أولويات أهداف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعيةاالرتقاء بالبدى اقتراحات 
 يتم حتديد سياسات االسرتاتيجية كما يلي:الجتماعية , ا

 

 .نشر برامج توعية صحية خلفض الكثافة السكانية املرتفعة االجتماعية للبلدة القدمية من خالل  تطوير البىن - أ
  , وذلك لتحسني وضعهم املعيشي. تأمني فرص العمل للسكان املقيمني - ب
  وجعلها مالئمة هلم ومواكبة للتطورات احلديثة., مساعدة السكان على ترميم وتاهيل بييوهتم األثرية  - ت
  تأمني مدرسة ابتدائية قريبة من البلدة القدمية. - ث
 تأمني متطلبات السكان اخلدمية اليومية احلديثة. - ج
وإعادة توظيفها كمقاهي تراثية تساعد يف حتسني , بعض املباين املهجورة وذات حالة فيزيائية متوسطة تأهيل  - ح

 الوضع املادي للسكان.
 
 
 

 77 -7- 3رقم جدول 
 لقدموس القدميةترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعية يف بلدة ا

 األهداف االحتياجات المشكالت 
   6 1 املشاركة السكانية 4
   8 6 االحتياجات التعليمية 9
   8 6 االحتياجات الرتفيهية 1
   9 8 االحتياجات الصحية  0
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  العمل على تأمني موارد حملية لتمويل اسرتاتيجية االرتقاء من خالل:: االقتصاديةاالرتقاء بالبدى اقتراحات 

  
   .وذلك كمتحف أثري وكافترييا وبيت تراثي , تأهيل املنازل املوجودة ضمن القلعة  - أ

وتوزيعها يف السوق ,   (, قش , صناعة السجاد إحياء احلرف التقليدية اليت اشتهرت هبا البلدة القدمية )حياكة - ب
  التجاري األثري. 

 . وترميم مئذنته األثرية, وذلك بإزالة اإلضافات على جدرانه اخلارجية , هيله ترميم اجلامع األثري وإعادة تأ  - ت
إنشائيا   سياحي أثري بعد تأهيله  كنزل   استخدامه إعادةو  , ترميم مبىن القصر القدمي واإلسطبل اجملاور له  - ث

 ووظيفيا . 
, حماضرات  , رسم تصوير , , حنت فعاليات ثقافية )معرض كتاب مبىن اخلان األثري: ختصيصه كمبىن يضم    - ج

وذلك بعد إعادة تأهيله إنشائيا  وترميمه  ,  القدمية من أجل تأكيد االبعد الثقايف ضمن البلدة   , وتثقيفية( علمية 
  بطريقة مناسبة.

  تفعيل احلمام األثري يف البلدة. - ح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 72-7- 3رقم جدول 
 رتاتيجية االرتقاء بالبىن االقتصادية يف بلدة القدموس القدميةترتيب األولويات يف اس

 األهداف االحتياجات املشكالت االحتياجات االقتصادية
   6 1 توفر مصادر التمويل 4
   6 1 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء 9
   6 8 العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء 1
   1 6 سرتاتيجية االرتقاءالعائد االقتصادي  ال 0
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 الباب الثالث 

 الدراسة التطبيقية

 
 
 

 الثانيالفص    2-0
 مةالقدي جبلةبلدة 

   القدمية جبلة لبلدة عام وصف 3-2-7
 القدمية جبلة لبلدة الراهن للوضع التوثيقية الدراسة 3-2-2
  القدمية جبلة لبلدة املصدق  التنظيمي املخطط حتليل 3-2-3
 جبلة يف القدمية للبلدة الراهن للوضع التحليلية الدراسة 3-2-4
   اجلزئي االرتقاء اسرتاتيجية أولويات 3-2-9
 املقرتحات 3-2-8
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  جبلة القديمة بلدة                                لثانيالفص  ا                                    الباب الثالث  
 وصف عام لبلدة جبلة القديمة  3-2-7

, وقـد أكسـبها وجودهـا علـى شـاطح البحـر األبـيض املتوسـط  تعترب مدينة جبلـة مـن أقـدم املـدن علـى السـاحل السـوري
   . (4-9-3)الشكل رقم  موقعا  متميزا  

أوهلمــا وجــود مرفــأ  , ميــزتني طبيعيتــني حتتــوي مدينــة جبلــة علــى
ـــــري فينيقـــــي وثانيهمـــــا وجـــــود الكـــــورنيش البحـــــري املتميـــــز  , أث

- 44حيث يرتفع عن مستوى البحر مـن  , بطبيعته الصخرية
 (. 9-9-3)الشكل رقم  1م 49

الدراسةةةةة التوثيقيةةةةة للولةةةةع الةةةةراهن لبلةةةةدة جبلةةةةة  3-2-2
 القديمة

 بلدة المزايا الطبيمية لل 
 , ا  هكتار  49تبلغ مساحة البلدة القدمية يف جبلة حوايل   

وتشكل  , % من كامل مساحة املدينة 0 -1.9وتشكل 
البلدة القدمية بتوضعها على شاطح البحر واجهة حبرية مميزة 

  للمدينة ككل باإلضافة إىل:
  نصف دائري وحوض داخليهو مرفأ طبيعي يتألف من مدخل رئيس, وجود املرفأ الفينيقي و.  
 وتشتمل البلدة القدمية يف جبلة على  (.3-2-3)الشكل رقم  2الكورنيش البحري املمتد على طول البلدة القدمية

  :املعامل املميزة التاليةالصليب واجلامع تضمان  :منطقتني عقاريتني مها
حي  (بيت كردية )الصليب, حي ( , بيت احلصن العتيق , دار احملكمة القدمية بيت علي أديب) القدمية: بيوتال -

   اجلامع. 
ال يزال السـوق خيـدم السـكان األصليني والقادمني من املناطـق الريفية اجملاورة باخلدمات اليومية  األسواق القدمية: -

  ., السوق املغطى , سوق الصاغة , سوق اخلياطني : سوق البيضهاأمه  ةويضم أسواقا  ختصصي , والدورية
  دائرة آثار جبلة.حاليا  , وقد شغل وظائف عديدة عرب التاريخ  , يعود للعهد العثماين املتأخرمبىن السـرايا:  -
 .على طول الشاطح الصخري الرومانيةاملدافن: تتوضع األضرحة واملدافن  -
  ., خان بيت عامر قبة العمري  , ) إسالم بويل( , جامع استنبويل اخلانات واجلوامع: جامع املنصوري -
 .صوري )التصاوير(محام املن -
 (. 4-2-3)الشكل رقم  , وتعلومها سيباطات متعددة , زقاق البحر ألزقة والسيباطات: زقاق املفيت ) الغالوجني(ا -

 
                                                           

1 www.jableh.syriamart.net 
 . 2008 تشرين الثاين 10 ,تقرير التقييم األويل, تقرير مدينة جبلةGtz,  برنامج التنمية العمرانية املستدامة يف سورية

2 www.jableh.syriamart.net 

 7-2-3 الشكل رقم

 جبلة  مدينة

 

http://www.jableh.syriamart.net/
http://www.jableh.syriamart.net/
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 جمع وتحديث المملومات
 .2112االعتماد على خمططات الرفع العمراين واملعماري يف دائرة آثار جبلة عام  - أ

  . 2111-2116 عام الباحثة قبل من السابق الراهن الوضع توثيق خالل من: الراهن الوضع توثيق - ب

 3-2-3 الشكل رقم

 منظر جوي يبين بلدة جبلة القديمة

 

 2-2- 3الشكل رقم 

  القديمة جبلة بلدة يوضح

 

 البلدة القديمة في جبلة
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للسكان  بتوثيق الدراسات اخلاصةعن طريق القيام ,  اخلدمات العامةو  مجع املعلومات السكانية والعمرانية   - ت
 .19والنموذج   4للنموذج  املقيمني يف البلدة القدمية وفقا  

 الولع الفيزيائي لبلدة جبلة القديمة 
 :استمماالت األبدية - أ

باإلضافة إىل األبنية  , أن غالبية املباين يف البلدة القدمية ذات استعماالت سكنية (9-2-3)الشكل رقم  يتبني من
وتتوزع على طول الشارع  , مثل املصبنة وبعض اخلدمات التجارية اليت تتوزع يف السوق املغطى, الدينية واخلدمية 

                                                           

 .767 صفحة(  9ملحق ),  767 صفحة( 4ملحق ) 1

 1-2- 3الشكل رقم 
 ير في الطابق ألارض يشارع علي القاسم وظهور ارتفاعات جديدة وتغي

 

 8-2- 3الشكل رقم 
تجاري في الشوارع املحيطة بالبلدة  تحول الطابق ألارض ي من سكني إلى

 القديمة

 تصوير الباحثة
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, وتزداد هذه اخلدمات التجارية على حماور الشوارع الرئيسة  (1مالذي خيرتق البلدة يف منتصفها )شارع علي القاس
  (. 1-2-3وَ 6 -2- 3رقم) الشكلني  احمليطة

  الحالة الفيزيائية:
, بينما  واألول مواد بناء قدمية يف الطابق األرضيتعتمد على ( أن غالبية املباين  6-2-3 )الشكل رقميتبني من  

حالة  وتكون هذه الطوايق ذات , ويكاد يكون معدوما  يف الطابق الثالث ,  الطابق الثاينيقل البناء باملواد التقليدية يف
 .( 71-2- 3وَ 9 -2- 3) الشكلني رقم مواد بناء وإكساء حديثةمن و ,فيزيائية جيدة 

                                                           

ولكن متت توسعته بقص البيوت املطلة عليه مشاال  وجنوبا  يف أواخر الثمانينيات ليقسم , كان شارع علي القاسم جمرد زقاق من أزقة املدينة   1
 .املدينة إىل منطقتني منفصلتني مها الصليب واجلامع

 71-2- 3الشكل رقم 

 الطوابق ألارضية وألاول ذات حالة فيزيائية مغايرة للطوابق الثانية

 

 1-2- 3الشكل رقم 

 رض ي بمواد تقليدية ومغايرة للطوابق ألاخرى غالبية البناء في الطابق ألا 
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 ارتفاعات األبدية:  - ب
طابق واحد أو طابقني, أن غالبية االرتفاعات ضمن بلدة جبلة القدمية من  11)-2-3 لشكل رقما)من يالحظ   

شارع علي القاسم أو يف احملور التجاري  وترتكز هذه االرتفاعات على  , طوابق األبنية ذات ثالثة أو أربعة  وتزداد أعداد 
 .( 73-2- 3وَ  12-2-3 ) الشكلني رقمالقدمية  على الشوارع الرئيسة احمليطة بالبلدة 

 
 
 

 72-2- 3 الشكل رقم

 زيادة في الارتفاعات والاستعمال التجاري في الشوارع املحيطة بالبلدة القديمة

 

 73-2- 3 الشكل رقم

  يغلب ارتفاع طابقين على معظم املباني ألاثرية في البلدة القديمة في جبلة
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 الطرق:  - ت
نتيجة وذلك  ,سفلتية إفهي حديثة الطرق  أغلبأما  ,املميزة  زقةألد من احتتوي بلدة جبلة القدمية على عد 

وميكن تصنيفها طبقا  خلطوط  .وبأبعاد متفاوتة غري متناسبة مع ارتفاعات األبنية احمليطة من قبل جملس املدينةتنفيذها 
 كما يلي:  , احلركة الرابطة بني البلدة القدمية وبقية احملاور

 يس: يربط البلدة القدمية مع املدينة من اجلهة الشرقية.احملور العلوي الرئ 
 .احملور الغريب: املتمثل بالكورنيش البحري الذي حيد البلدة من اجلهة الغربية 
 شارع علي  –وخيرتق البلدة بالكامل من الشرق إىل الغرب  , احملور الثانوي: يصل بني احملورين السابقني

 (.14-9-3الشكل رقم مع وحي الصليب )ويقسم البلدة إىل حي اجلا -القاسم

 
 لبلدة جبلة القديمة  المصدق   تحلي  المخطط التدظيمي 3-2-3
 المخططات التدظيمية المصدقة في بلدة جبلة القديمة - أ

  م. 7138مت وضع املخططات العقارية ألول مرة للبلدة القدمية يف عهد االنتداب الفرنسي عام 
  أساسا  يف حتديد  م7147 -7131ود( املوضوعة ضمن العامني مت اعتماد املصورات املساحية )الكادسرت

    وحقوق االرتفاق وحدود الفسحة السماوية يف البلدة القدمية. , وجائب البناء وختطيط  
 مما أدى اىل السماح بأبنية  ومل تستثن البلدة القدمية منها , م 7116عام  مت تصديق دراسة التوسع الشاقويل ,

 .وعلى حميطها ترتفع إىل أكثر من مخسة طوابق على احملاور الرئيسة ضمن البلدة القدمية
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  نظام عامل االستثمار الذي يقضي بالسماح ببناء , ويعتمد على م 7163مت إدخال نظام عمراين جديد عام
   طوابق. 6-0فيه إىل  يصل عدد الطوابق 

 ز املدينة مالصقة للمسرح األثريم الذي اقرتح تنظيم ساحة مرك4669عام  صدر املخطط التنظيمي اجلديد , 
  قسم من األسواق القدمية. واقتطاع 

  وأوقفت  م البلدة القدمية يف جبلة بلدة تراثية23/7/4660 تاريخ/آ 729أقرت وزارة الثقافة بالقرار رقم ,
وحىت , طة وكذلك أنظمة البناء فيها, واعتمدت مسودة مشروع نظام ضاب , أعمال البناء بالبلدة القدمية مجيع 

 يصدق أي نظام خاص هبا. تارخيه مل 
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 االستدتاجات
 ر تغيري املخطط التنظيمي وبطريقة عشوائية على الوضع الراهن للبلدة القدمية كمايلي:أث  

  9م 9900مما أدى إىل فقدان مساحة , مرتا   40أمتار إىل  9مت زيادة عرض شارع الشهيد علي القاسم من 
 على جانيب الشارع.

  جتارة-مت تغيري الصفة التنظيمية على جانيب الشارع من بلدة قدمية بارتفاع طابقني على األكثر إىل سكن  , 
 %من مساحة العقار.444وبارتفاع ثالثة طوابق , مع نسبة بناء للطابق األرضي 

  9م 1319مما أدى إىل فقدان مساحة , أمتار  0أمتار إىل  9مت زيادة عرض شارع امللك فيصل من . 
   تغيري الصفة التنظيمية على جانيب الشارع من بلدة قدمية بارتفاع طابقني على األكثر إىل سكن ثان. 
  مساحة كبرية من السوق القدمي واخلانات  اقتطاععرض الشارع جانب املدرج الروماين إىل  تغيريسيؤدي

 املوجودة ضمنه.
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 لةالدراسة التحليلية للولع الراهن للبلدة القديمة في جب 3-2-4
 القديمة جبلةفي بلدة  االرتقاء ممطيات 
  على:  تشتمل معطيات مادية: - أ
  من كامل مساحة  0-1,9حوايل  , وتشكل  ا  هكتار 49ظروف املوقع: تبلغ مساحة البلدة القدمية حوايل %

البلدة عمق  م , أما 094حبرية  م وطول واجهة 4044مع العمران احلديث مبسافة  متاس وهي على , املدينة 
 م تقريبا .  194باجتاه شرق/غرب فهو القدمية
 وشتاء    مناخ مدينة جبلة باالعتدال صيفا   عناصر املناخ: يتصف. 
 1تقسم الرياح السائدة إىل قسمني: 
,  حمملة باألمطار الغزيرة شتاء   , وهي األساسي البحر األبيض املتوسط , مصدرها  أو جنوبية غربية غربيةرياح  -

 رطبة يف الصيف.يف حني تكون هادئة و 
 مشالية شرقية باردة شديدة السرعة قادمة من املرتفعات اجلبلية.   – شرقيةرياح  -
 :يف:  تتمثل معطيات  بشرية 
   :بينما  -2نفوس جبلة شعبةوذلك تبعا  ل -نسمة 86111عدد سكان مدينة جبلة  يبلغ تطور حجم السكان

  .3نسمة 73911تعداد السكان حوايل يبلغ فلقدمية أما يف البلدة ا ,نسمة 781111عدد سكان جبلة الفعلي 
  نسمة/هكتار.  643.19=  78÷73911تبلغ االكثافة يف البلدة القدمية:  يف البلدة القدمية: السكانيةالكثافة  

, مما يدل على ارتفاع يف الكثافة  نسمة/ هكتار 311.81=  921÷ 781111  الكثافة خارج حدود البلدة القدمية 
 داخل البلدة القدمية مقارنة مع الكثافة خارجها.السكانية 

 القديمة جبلةفي بلدة  االرتقاء إمكانات 
    من الناحية العمرانية - أ
  السوق الرئيس ضمن من جتارية  , حتتويه من مقومات ووظائف متعددة مباجبلة القدمية بلدة حيوية  بلدةتعترب

           , وعناصر أخرى  د وسوق احلدادين وسوق احلبوبباإلضافة إىل األسواق التخصصية كسوق اجللو  , القدمي
, املصبنة والفندق واملباين األثرية كقصر علي  , مبىن السرايا , ومحام املنصوري , جامع املنصوري كاخلانات

 .أديب ومنزل املفيت
  من املسارات  رئيسة حول البلدة القدمية تربطها باحمليط العمراين باإلضافة إىل شبكة متدرجة طرقاتوجود

 تربط أحياء البلدة ببعضها من جهة ثانية. 

                                                           
1

  Hawazen ESBER  A potential new case study for the network in the Syrian Arab Republic" by 

 mhttp://www.unesco.org/most/csi_jableh.htUNESCO 2002,      
 م.9440تعتمد على اإلحصاء يف عام   2
 . 9446-9440قبل الباحثة عامي الرفع العمراين من  3

http://www.unesco.org/most/csi_jableh.htm
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  باالعتماد على خمططات الرفع العمراين واملعماري لبلدة جبلة القدمية يالحظ أنه ميكن االستفادة من املباين
وختفيف ,  أو ترميم قسم من هذه املباين لالستفادة منها سكنيا  ضمن نسيج البلدة القدمي , املتهدمة واملهملة

 الضغط السكاين ضمن البلدة.
 ويف  توجد بعض املناطق اليت ميكن هبا زيادة التوسع العمراين الشاقويل بزيادة عدد الطوابق طابق واحد فقط ,

 . , وذلك لضمان مالءمتها للنسيج العمراين القدمي للبلدة القدمية يف جبلة أماكن حمددة
 من الناحية االجتماعية - ب
  ضمن البلدة القدمية.وجود حياة اجتماعية فعالة 
 االستفادة و بوظيفتها األساسية  , وذلك حلمايتها واالرتقاء  ضرورة استثمار اإلمكانات املتوفرة يف البلدة القدمية

  .منها اجتماعيا  واقتصاديا  
 من الناحية االقتصادية - ت
  حبيث يقام عليها  ميزةتأهيل السرايا وبعض البيوت األثرية امل مثلإمكانية استثمار بعض املوارد االقتصادية ,

  .بعض األنشطة االقتصادية 
 القديمة جبلةفي بلدة  االرتقاء مشكالت 

 من الناحية اإلقليمية  - أ
  احمليطة بالبلدة من مجيع اجلهات حمددا  قويا  لعملية االمتداد املستقبلي يف البلدة القدمية. الطرقتشكل  
 الطبيعية  من الناحية  - ب
  بالنسبة لتوسع البلدة القدمية. ا  قوي ا  ة الغربية حمددمن اجله البحريعترب وجود 
 من اجلهة اجلنوبية حمددا  طبيعيا  قويا . 7112ضراء يف املخطط التنظيمي عام اخل ناطقامل تعترب 
 من الناحية العمرانية - ت
 لذي الزال مثل مبىن السرايا ا , حتتوي البلدة القدمية يف جبلة على إمكانات عدة هامة ومبان  ذات قيمة أثرية

باإلضافة ,  يضم فرعا  للمؤسسة االجتماعية العسكرية وسجنا  مدنيا  يف الطابق األرضي , ومحام التصاوير غري املفعل
 اخلانات املهملة. إىل 
 وظهور األبنية احلديثة الغريبـة عن النسيج من  النسيج العمراين نتيجة تنفيذ بعض الشوارع احلديثة تشويه ,

 كما يف سوق الصاغة.  يل الواجهات وموادالبناء واإلكساءحيث املقياس وتشك
  باملدرج  اجلديد مل يراع اخلصوصية التارخيية واألثرية للمدينة القدمية وخاصة يف املنطقة احمليطة  التنظيمياملخطط

ألثري ا م ساحة مركز املدينة مالصقة للمدرج 7119 املخطط التنظيمي اجلديد عام صد قوذلك عندما  , الروماين 
  واقتطع قسما  من األسواق القدمية. 
  وتغيري الصفة التنظيمية من بلدة قدمية بارتفاع  , مرت 40أمتار إىل  9مت زيادة عرض شارع علي قاسم من

 بارتفاع ثالثة طوابق وعلى كامل العقار. يجتار – طابقني إىل سكين
  ري صفته التنظيمية من بلدة قدمية إىل سكن وتغي , أمتار 0أمتار إىل  9مت زيادة عرض شارع امللك فيصل من

 %من العقار.94أي بارتفاع طابقني ونسبة بناء  ثان  
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  وكثرة املخالفات عليها. , إمهال الواجهة البحرية للبلدة القدمية 
 مثل بيت  , ذات احلالة الفيزيائية السيئة  باينوذلك نتيجة هدم امل , ظهور جمموعة من املناطق املهملة الفارغة

, واملنطقة اجملاورة حلمام  مت بناء جممع جتاري مكانه خيالف طابع البلدة القدمية الذي دية وخان شعيبكر 
 , واملنطقة املطلة على شارع علي القاسم . شرقا   التصاوير

 وذلك عند استخدام عناصر غريبة  تبدل الطابع املعماري العام لواجهات احملالت ضمن شرحية السوق القدمي ,
 مح املعمارية الرتاثية.  عن املال

 االستثمار مما مسح بنظام  إدخال نظام عامل  عندما مت  كمنطقة انتقالية  عدم مراعاة املنطقة اجملاورة للبلدة القدمية
  طوابق. 6و 0فيه إىل  بناء يصل عدد الطوابق 

  حيث تتداخل  , القدمية البلدةتتعارض بعض االستعماالت مع القيمة التارخيية للنسيج العمراين يف
, وحتويل شارع  تلوثا  بيئيا  مسعيا  وبصريا  االستعماالت غري املناسبة مثل الورش واملخازن واملستودعات اليت تسبب  

 .أمساكعلي القاسم إىل سوق 
 وبيت أثري يف زقاق النعنوع يف صناعة الصابون. , القدمية يف زقاق املفيت يف صناعة السكر بايناستخدام أحد امل  
 الذي   كمبىن السرايا, خدام بعض املباين األثرية يف وظائف تتناقض سلبا  مع وظيفتها األساسية أو طبيعتها است

 يستخدم كسجن. 
   وغياب التخطيط املروري فيها. , القدمية بلدةالتلوث اهلوائي الناجم عن الكثافة املرورية للسيارات ضمن ال  
 االختالف والتباين يف مع مبانقدمية من طابق واحد  و من جتاور مبان  بدي ذيوال ,املتجاورة  إرتفاعات املباين

 يؤدي بدوره إىل ضعف الناحية البصرية نتيجة عدم, مما بأربعة طوابق  حديثة وهذا  جتانس خط السماء ,
  ضرورة وجود معيار ثابت حيقق التجانس املطلوب. يتطلب 

 االضطراب يف التشكيل املعماري وضياع ة التجانس يف الصورة العامة وتداخل الوظائف غري املالئمة خاصي
  اإلحساس بالتسلسل الفراغي. , أفقد السكان للفراغات 

 من الناحية االجتماعية - ث
 تتسبب الكثافة السكانية العالية يف البلدة القدمية يف جبلة يف العديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية , 

  بكة البنية التحتية الحتياجات السكان. نتيجة عدم كفاية ش وذلك 
 ينتج عن الزيادة السكانية املستمرة يف البلدة القدمية متطلبات اجتماعية جديدة من مساحات إضافية للسكن  , 

ويظهر , للمبىن  ا  ووظيفي ا  بصري ا  هيري يف شكل املسكن ومواد البناء واإلكساء ماينتج عنه تشو يمما يؤدي إىل تغ
 دار احملكمة القدمية.  مثل األبنية األثرية القدمية و  ذلك يف معظم

 .انعدام اخلدمات االجتماعية التعليمية والصحية عامة والسياحية خاصة ضمن النسيج القدمي  
  العلمي والثقايف اهمالوضع االقتصادي املرتدي للساكنني واخنفاض مستو.  

 من الناحية االقتصادية - ج
 ني واخنفاض املستوى العلمي والثقايف للساكنني.الوضع االقتصادي املرتدي للساكن  
 .عدم وجود مراكز خدمات سياحية تعرف مبكانة البلدة الرتاثية والثقافية  
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 (71-2- 3 )الشكل رقم    عدم توفر القدرة املادية لدى السكان لرتميم بيوهتم وتأهيلها. 

 القديمة جبلةفي بلدة  االرتقاء احتياجات 
 احتياجات مادية  - أ

  وإعادة توظيف على مستوى  وترميم , جتديدعمليات ج البيئة العمرانية القدمية يف بلدة جبلة القدمية إىل حتتا ,
رفع املسستوى وحيقق  , املبىن وعمليات تأهيل على املستوى العمراين مبا يساهم بتحسني مستوى البلدة

  االقتصادي واالجتماعي للسكان.
 مبا يساهم يف التعريف  , من اخلدمات ذات طبيعة خاصة بالبلدة القدمية حتتاج البلدة القدمية إىل توفري عدد

مراكز خدمات سياحية وثقافية وتراثية خاصة للتعريف مبكانة بلدة جبلة من وتراثها وأمهيتها التارخيية  بالبلدة 
  لتاليف القصور يف هذه اخلدمات. وذلك  , القدمية
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 احتياجات بشرية - ب
   التنافس عليها يف ظل الكثافة السكانية العالية واملستوى املعيشي املنخفض وقلة فرص إن احلاجة للفراغات و

إىل تقوية ويضعف الروابط االجتماعية فيما بينهم, لذلك مثة حاجة  ,خيلق أجواء متوترة بني الساكنني العمل 
 الرابط االجتماعي لسكان البلدة القدمية ببعضهم وببلدهتم.

 حىت على املباين واخلدمات والبنية التحتية التزاحم الناجم عنضمنها  الطاقة االستيعابية  حتتاج البلدة إىل ختفيف 
 ال تؤثر سلبا على املباين األثرية أو على عالقة السكان مبنازهلم. 

  وذلك لضمان تعاوهنم على محايتها ونظافتها  ,بلدهتمجيب زيادة الوعي الثقايف لدى السكان املقيمني بأمهية
جل االرتقاء لتطويرها وإنعاشها من قبل اجلهات املسؤولة يف خطوة أل وتثمني اجلهود املبذولة  ,مبانيهاواتساق 

 . واجتماعيا    وتراثيا   فضل عمرانيا  بالبلدة إىل األ
 القديمة جبلةفي بلدة  االرتقاء أهداف 

 أهداف مادية  - أ
   لسرايا.مبىن اكاالستفادة من املباين األثرية مبا خيدم املبىن والسكان 
  عن , حتسني مستوى اخلدمات العامة وشبكات البنية األساسية من صرف صحي وشبكات املياه والكهرباء

طريق وضع دراسة متكاملة للبنية التحتية وتنفيذها مبا يساهم يف رفع كفاءة البلدة القدمية وسد احتياجات 
 فيها. سيء إىل النسيج العمراينتال بصورة, السكان املقيمني يف البلدة 

 . تأمني مواقف للسيارات وخاصة يف الشوارع اليت مت شقها حديثا 
 مبا يتناسب مع أمهية البلدة ودورها الوظيفي واألثري. , توفري عناصر ثقافية وترفيهية للبلدة القدمية 
  سوق  , سوق الصاغة, تعزيز دور األسواق التخصصية اليت تتميز هبا بلدة جبلة القدمية ) سوق البيض

 وذلك لتحسني الناحيتني االجتماعية واالقتصادية للسكان., سوق احلدادين(  ,ياطنياخل
 حتتاج خصائص التشكيل احلضري إىل مساندة جبوانب بيئية  رفع القيم  يف  وتساعد على إمتام دورها , واقتصادية

 .ئمة ومتيزهاالتنسيق والصيانة والنظافة وحتديد نوعية األنشطة املال , مثل عناصر االجتماعية
 أهداف بشرية  - ب

 إعادة التخطيط وفقا  للمعطيات الدميوغرافية واخلصائص السكانية للبلدة مبا خيفف من العبء السكاين ضمنها , 
  وحيقق مستويات راحة للساكنني. 
  والدينية حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها مراكز اخلدمة االجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية

 .والرتفيهية 
 تؤثر ال حبيث توزعها أماكن ودراسة ترفيهية ومراكز,  القدمية البلدة من قريبة ابتدائية مدرسة تأمني على عملال 

  (. 3 -9-40  رقم الشكل)   للبلدة العمراين النسيج ترابط  يف
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 جبلة القديمة في  بلدةلل تحلي  الولع الراهن 3-2-9
راهن عن طريق الدراسة التحليلية من خالل الرفع العمراين واملعماري واالقتصادي يتم حتليل الوضع ال   

 واالجتماعي , وعن طريق استمارات خاصة بالسكان توضح رغباهتم واحتياجاهتم ومشكالهتم.
 وضع الراهنللدراسة التحليلية ال 
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 7-2-3رقم جدول 
 لبلدة جبلة القدمية التحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملتملة

 ةالممراني البدى: أوالً 
 األهداف االحتياجات المشكالت مكاناتاإل

إمكانيــــــــــــة ختــــــــــــدمي  -
البلـــــــــــــدة القدميـــــــــــــة 

 حميطيا .
احلالـــــــــــــــة اجليـــــــــــــــدة  -

للنســـــــيج العمـــــــراين 
 التارخيي.

 

العمرانيـــــــــــــــة  تضـــــــــــــــارب يف األمنـــــــــــــــاط  -
 الضوابط الناظمة  املتواجدة وغياب  
 .خط السماء جتانس  عدم -
  .اب يف التشكيل املعمارياالضطر   -
املخطــــط التنظيمــــي اجلديــــد مل يــــراع     -

بلـــــدة التارخييـــــة واألثريـــــة لل اخلصوصـــــية 
   .القدمية

عدم اعتماد نظام بناء خـاص باملدينـة    -
   .القدمية

مراعــــاة املنطقــــة اجملــــاورة للبلـــــدة  عــــدم  -
   .القدمية

اســــــتمرار املخالفــــــات ضــــــمن حــــــدود  -
 البلدة القدمية.

ر ضــــــــرورة وجــــــــود معيــــــــا  -
ثابــــت حيقيــــق التجــــانس  

 يف خط السماء.

لبلــدة لإعــادة ختطــيط البيئــة العمرانيــة  -
القدميـــــــة مبـــــــا يتناســـــــب مـــــــع قيمتهـــــــا 
ـــــــــة واعتمـــــــــاد دراســـــــــة خاصـــــــــة  األثري

 .رتقاء هبا باال
   .تأمني مواقف للسيارات -
تعزيــز دور األســواق التخصصــية الــيت  -

   .تتميز هبا بلدة جبلة القدمية

 ةاالجتماعي البدى: ثانياً 
 األهداف االحتياجات المشكالت اإلمكانات

ـــــــــــاة  اســـــــــــتمرار - احلي
االجتماعيــة ضــمن 
البلــــــدة القدميــــــة يف 

 جبلة.

تــــؤدي الكثافــــة الســــكانية الكبــــرية إىل  -
ضـــــــــــــعف العالقـــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــة 
وضــعف عالقــة الســكان باملبــاين الـــيت 

 يقطنوها.
انعدام اخلدمات االجتماعية التعليمية  -

   عامة والسياحية خاصة والصحية 

تــــــــــوفري فــــــــــرص العمــــــــــل  -
 للسكان احملليني .

اســتثمار اخلــربات احملليــة  -
بــــــــــــــــاحلرف التقليديــــــــــــــــة 

 وإعادة إحيائها.

اســـتثمار اليـــد العاملـــة ضـــمن ســـكان  -
 البلدة القدمية.

تنميـــة األعمـــال اليدويـــة الـــيت يشـــتهر  -
 . هبا سكان بلدة جبلة احملليني

 ةاالقتصادي البدى ثالثًا:
 األهداف اتاالحتياج المشكالت مكاناتاإل

تــــــــــــــوفر اليــــــــــــــد  -
العاملـــــــــة يف املدينـــــــــة 
مــــــــــــــــــاتزال تعمــــــــــــــــــل 

 .باحلرف التقليدية

 .الكثافة السكانية  ارتفاع  -
تــراكم خملفــات اهلــدم والبنــاء يف بعــض  -

   .مناطق البلدة القدمية
عــــــدم تــــــوفر التمويــــــل الــــــالزم للقيـــــــام   -

  الرتميم . بأعمال الصيانة أو 
 .جمموعة مشاريع متوقفة   -
 نة الدورية.سوء تنفيذ الصيا -

أو  مؤشـرات  وجـود  عـدم  -
خالهلـا  مـن  معايري ميكن  
مــــــــــــــــــــــــدى  توضــــــــــــــــــــــــيح  
أو  التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزات  
ترتكــب  الــيت  املخالفــات  
 .العمراين النسيج  ضد  

بــاإلدارة  العــاملني  إمكانيــة رفــع كفــاءة  -
اآلثـــار اخلاصـــة بالبلـــدة  احملليـــة ودائـــرة  
   .القدمية يف جبلة 
ة مبـا خيـدم االستفادة من املبـاين األثريـ -

  املبىن والسكان )مبىن السرايا(.
إجيـــــــــــاد بـــــــــــرامج دعايـــــــــــة والتســـــــــــويق  -

 السياحي 



726 

 

  للولع االجتماعي الدراسة التحليلية 
 :باالعتماد على جداول امللحق جند مايلي

 جند أن: ، جبلة استنادا  إىل توثيق الوضع الدميوغرايف للسكان يف البلدة القدمية يف 
 نسمة  44444قدمية عدد السكان يف البلدة ال

 2إىل امللحق رقم  استنادا  , و  شخص 444 مشل جمتمع الدراسة على
1
 جند أن: ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املبىن ترك يف الرغبة 
  % 81  غالية واإلصالح الصيانة وكلفة خطرة تشققات من يعاين البيت  -
 % 39  حتسينه ميكن وال , صح ي غري املنزل وضع -
  % 13  حديث بيت يف السكن -
 البلدة ترك يف يرغبون 
 % 39 الطرقات وضيق الكبري السكاين االكتظاظ -
 ضعيفة.:  (صفمستو  , مدرسة,  روضة) دماتاخل توفر  -
 %19  التحتية البنية  -
  اإلصالحات و الصيانة 
  نادرا     دوري بشكل واإلصالح الصيانة بعمليات املالك يقوم -
 من السكان يقومون باإلصالحات الضرورية عند احلاجة فقط.  % 68 -
 األخرية:  الصيانة و اإلصالح عمليات على العائلة نفقات -
 من السكان ترغب يف توفر مصدر متويل خارجي للقيام  69: منزله ياءإح إعادة يف املشاركة املالك يو د %

 بعمليات الصيانة وترميم املنزل.
 

                                                           

 .767 صفحة(  9ملحق ) 1

 2-2-3جدول رقم 
 يف جبلة لسكان البلدة القدمية الوضع الدميوغرايف

 عدد السكان

 املستوى التعليمي الجنس

 عامل قيد التعليم أمي اثنعدد إلا  ور ذكعدد ال

73911 9311 6727    
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  جبلةحتديد درجة املشكالت يف البلدة القدمية يف 
 املشكالت العمرانية -

يان يف االستب وفق لسكانل يتم حتديد درجة املشكالت العمرانية من خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبة
 .  409-409يف امللحق ص   9-1اجلدول رقم 

 
 

 7-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة يف بلدة لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت البيئية يف  درجة دحتدي

 2-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة يف بلدة لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت الوظيفية يف  درجة حتديد
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 ملشكالت االجتماعيةا -
استنادا  إىل امللحق  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من االجتماعية املشكالت درجة حتديد يتم 

   . 464  ص امللحق يف 9-0 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق 0رقم 

 املشكالت االقتصادية -
استنادا  إىل امللحق  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسب اعتماد خالل من االقتصادية املشكالت درجة حتديد يتم

   . 464  ص امللحق يف 4-9 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق  9رقم 

 

 3-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة يف بلدة لسكانوفقا  ل االجتماعية البىناملشكالت يف  درجة حتديد

 4-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة يف بلدة لسكانوفقا  ل االقتصاديةالبىن املشكالت يف  درجة حتديد
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  جبلةيف البلدة القدمية يف  االحتياجاتحتديد درجة 
 االحتياجات العمرانية -

,   1 رقم امللحق إىل استنادا    لسكانلعدد ا ن خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبةم تهايتم حتديد درج
 . 409 -409  ص امللحق يف 9-1 رقم اجلدول

 

 

 9-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلةيف بلدة  لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاالحتياجات البيئية يف  درجة حتديد

 8-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلةيف بلدة  لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةيف  الوظيفيةاالحتياجات  ةدرج حتديد
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 االجتماعيةاالحتياجات  -
,   0 رقم امللحق إىل استنادا    السكان لعدد بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خاللمن  يتم حتديد درجتها

 .464  ص امللحق يف 9-0 رقم ولاجلد

 االقتصاديةاالحتياجات  -
 السكان لعدد بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من ااالقتصادية االحتياجات درجة حتديد يتم 
 . 469  ص امللحق يف 9-9 رقم اجلدول,   9 رقم امللحق إىل استنادا   

 1-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة يف بلدة لسكانوفقا  ل االجتماعيةالبىن االحتياجات يف  درجة حتديد

 6-2-3رقم  خمطط بياين
 القدمية جبلة دةيف بل لسكانوفقا  ل االقتصاديةالبىن االحتياجات يف  درجة حتديد
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 لة القديمةفي بلدة جب الجزئي استراتيجية االرتقاءأولويات  3-2-8
واالعتماد على املسح ,  وضح املشكالت يف بلدة جبلة القدمية واالحتياجاتت يتال السابقةول ااستنادَا إىل اجلد

ميكن حتديد درجة األولوية  يف بلدة جبلة القدمية ,  واالقتصادي استمارات الرفع العمراين واالجتماعي -االجتماعي 
وعلى درجة , على اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية  نيات باالعتماد يف حل املشكالت واالستفادة من اإلمكا

 العامل كمايلي: نسبة أمهية
 3-2-3جدول رقم 

 درجة أمهية العامل 

  ضعيفة متوسطة كبيرة
 
 منعدمة ضعيفة جدا

011- 01 % 01- 61 % 61- 21 % 21- 1 % 1% 

(01 - 0 )  (0 - 6 )  (6 - 2 )  (2 - 1 )  (1 ) 

  
 (1-2-3رقم ) ومث نقوم ترتيب أولويات األهداف كما يف اجلدول 

 
 الممرانية دى االرتقاء بالب 

 قاء اجلزئي  جند ترتيب أولويات حل املشكالت كما يلي: باالعتماد على اسرتاتيجية االرت
وتشكل نسبة  ,77عددها  يف االحتياجات البيئية اذا اعتمدنا بعد ترتيب األولويات يف حل املشكالت جند أن -

 .% من جمموع اال حتياجات البيئية 31
 .%93وبنسبة  9 من أصل 0يف االحتياجات الوظيفية وبعد ترتيب األولويات واحتساب عددها جندها  -
% من االحتياجات  94ونسبتها  9من أصل  1بالنسبة لالحتياجات البصرية وبعد ترتيب األولويات جندها  -

 .البصرية
 

  4-2-3جدول رقم 
 ترتيب درجة أولويات األهداف

 رابعة ثالثة ثانية أولى درجة ألاولوية

 (0 - 01 )  (6 - 0 )  (2 - 6 )  (1 - 2 ) 

 الرمز
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 9-2-3رقم جدول 
 الدرجات واألولويات يف البىن العمرانية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية يف بلدة جبلة القدمية

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات البيئية
   3 4 عالقة املوقع باملدينة 7
   6 6 عالقة املوقع باملباين احمليطة 2
   9 9 عالقة املوقع بالطبيعة احمليطة 3
   4 4 إمكانية التخدمي 4
   4 4 طبوغرافية املوقع 9
   8 4 شبكة الطرق واملواصالت 8
   6 1 التالؤم مع القوانني والتشريعات 1
   6 8 لصرف الصحيا 6
   6 8 االمداد مبياه الشرب 1
   1 6 التغذية بالكهرباء 71
   1 6 شبكة االتصاالت 77
   8 8 التهوية 72
   8 8 التشميس 73
   8 8 اإلضاءة 74
   6 6 التحكم يف الضوضاء 79

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات الوظيفية
   6 1 العالقة الوظيفية بني العناصر 1
   6 6 تناسب مسطحات العناصر 9
   8 6 إمكانية االمتداد املستقبلي  1
   8 6 حل خطوط احلركة أفقيا  ورأسيا   0
   6 6 حتقيق اخلصوصية للمباين 9
   6 6 توفر أماكن انتظار السيارات 9

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات البصرية
   8 8 االقرتاب 4
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   .االعتبارات جمموع  من%39 هي العمرانية البيئة يف اجلزئي االرتقاء اسرتاتيجية يف التدخل أولويات نسبة :نتيجة
  

   6 6 الوحدة 9
   1 6 لطابع والشخصيةا 1
   8 6 املقياس 0
   6 6 االتزان بني العناصر 9

 1-2-3 مخطط  بياني رقم

 العمرانية ) االحتياجات البيئية(  يف بلدة جبلة القدمية يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن

 71-2-3 مخطط  بياني رقم

 جبلةمية يف القدالعمرانية ) االحتياجات الوظيفية(  يف البلدة  يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن
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 االجتماعية  ىاالرتقاء بالبد 
قاء اجلزئي عايل الشمولية يف باالعتماد على منهجية العمل السابقة ميكننا استنتاج ترتيب أولويات اسرتاتيجية االرت

 1-2-3رقم جدول االجتماعية كما يف البىن 
 8-2-3رقم جدول 

 الدرجات واألولويات يف البىن االجتماعية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية يف بلدة جبلة القدمية
 األهداف االحتياجات المشكالت 
   6 1 االحتياجات الصحية  4
   4 4 ت التجاريةاالحتياجا 9
   7 3 االحتياجات التعليمية 1
   4 4 االحتياجات الرتفيهية 0
   8 4 االحتياجات الدينية 9
   1 7 االحتياجات اإلدارية 9
   1 6 املشاركة السكانية 3

اف أهد 9االجتماعية وبعد ترتيب أولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثريها جند أن  البىنيف  -
  .% من جمموع االحتياجات39أي بنسبة  3من أصل 

 
 
 

 77-2-3 خمطط  بياين رقم

 يف بلدة جبلة القدميةاالجتماعية  يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن
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 االقتصاديةى االرتقاء بالبد 

يف اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي  تعترب التكلفة االجتماعية جند أن يف بلدة جبلة القدمية  من خالل الدراسة التحليلية   
اف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثريها جند أن , وبعد ترتيب أولويات حتقيق األهد االقتصادية البىنعايل الشمولية يف 

 . % من جمموع االحتياجات 93أي بنسبة  9أهداف من أصل   0

 

 
 
 

 1-2- 3جدول رقم
 درجات وأولويات البىن االقتصادية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي  عايل الشمولية يف بلدة جبلة القدمية

 األهداف االحتياجات املشكالت 
   8 1 ماعية  السرتاتيجية االرتقاءالكلفة االجت 4
   6 8 العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء 9
   8 9 الكلفة االقتصادية السرتاتيجية االرتقاء 1
   1 6 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 0
   6 8 توفر مصادر التمويل 9
   1 4 اإلمكانيات االقتصادية 9

 72-2-3 خمطط بياين رقم

 يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن  االقتصادية  يف بلدة جبلة القدمية
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  نتيجة:
االقتصادية و  واالجتماعية العمرانية درجة مشولية اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف البىن  ة التحليلية جندأنبعد الدراس 

, وذلك باالعتماد على  لكل من البىن % (39 -94ترتاوح بني يث تشتمل على مجيع البىن وبدرجة عالية )ح, اةعالي
وبعد حتديد أمهية املشكالت ودرجة احتياجات كل من العوامل  ,  ات واالمكاناتترتيب األولويات وفق املعطي

  السابقة.
 المقترحات  3-2-1

ي عايل ئوباالعتماد على أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلز  , البلدة القدمية يف جبلةمكانيات إو شكاليات إبعد حتديد 
  فيما يلي: , بلةيف جللبلدة القدمية  كن استنتاج املقرتحات مي  الشمولية 
    باالعتماد على ترتيب أولويات أهداف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن: االرتقاء بالبدى الممرانيةاقتراحات : 

 العمرانية يتم حتديد سياسات االسرتاتيجية كما يلي:
 

 6-2-3رقم جدول 
 ميةترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة جبلة القد

 األهداف االحتياجات املشكالت االحتياجات البيئية
   1 1 التالؤم مع القوانني والتشريعات 7
   6 1 التحكم يف الضوضاء 2
   6 6 عالقة املوقع باملباين احمليطة 3
   6 8 الصرف الصحي 4
   6 8 االمداد مبياه الشرب 9
   8 4 شبكة الطرق واملواصالت 8

   1 6 التغذية بالكهرباء 1

   1 6 شبكة االتصاالت 6

   8 8 التهوية 1

   8 8 التشميس 71

   8 8 اإلضاءة 77

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات الوظيفية
   6 6 حتقيق اخلصوصية للمباين 1
   6 6 توفر أماكن انتظار السيارات 2
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يضمن  , ومبا  املستجدات والتغيريات اليت تعر ضت هلا البلدة ا تقتضيه تطوير نظام ضابطة بناء البلدة القدمية مب  - أ
   املتواصل كمايلي:محاية النسيج من التدهور 

    البناء واإلكساء  تتضمن اشرتاطات وبنود واضحة على مواد ,  إجراءات صارمة على منح رخص البناء والرتميم
  وأسلوب التنفيذ. من حيث النوعيات واأللوان 

     والتقيد   , األقواس وتقدمي تفاصيل هلا مثل النوافذ ذات  , املعمارية فرض تصاميم موحدة على بعض املفردات
  به املباين األثرية للبلدة. يف تشكيل القوس اململوكي الذي اشتهرت 

   املخازن التجارية  البوابة اخلارجية وفق التصميم املنفذ لبوابات  وتوحيد , توحيد ارتفاع سقف املخازن التجارية
  مقابل املدرج الروماين.

   وذلك  , وارتفاعه األبعاد واأللوان والتصميم وطريقة الرتكيب  توحيد الالفتات واإلعالنات العشوائية من ناحية
 .ملختلف االستعماالت املتاحة 

باعتبارها  للبلدة القدمية واليت تسيء بصورة مباشرة  , ضمنها تطوير املنطقة االنتقالية وحل اإلشكاالت القائمة   - ب
  , وذلك من خالل:  فراغا  متهيديا  هلا

   جتارية يف اجلهتني الشرقية  فاملدرج الروماين حتجبه جمموعة حمالت   , إزالة التعديات احلاجبة للمعامل األثرية اهلامة
 .والغربية
    القيمة التارخيية واألثرية لتلك  حتجب  وجامع السلطان إبراهيم اليت إزالة اإلشغاالت غري املالئمة أمام محام

  مغسل سيارات. ,  , مطعم معمل بلوكو وجود معرض سرياميك مثل   , املعامل 
متكامال , وذلك من  حبيث تشكل مجيعا  امتدادا  عمرانيا  , احمليطة  ضرورة ربط املدرج الروماين باملعامل األثرية   - ت

  خالل:
   مبىن السرايا  وعن  , النسيج العمراين التقليدي للبلدة القدمية ملدرج عن إلغاء حركة السيارات اليت تفصل ا

  .بلدةالعثمانية والفرنسية لل القدمية الذي يع رب عن الفرتتني 

   6 6 تناسب مسطحات العناصر 3
   6 1 الوظيفية بني العناصرالعالقة  4
   8 6 إمكانية االمتداد املستقبلي  9

   8 6 حل خطوط احلركة أفقيا  ورأسيا   8

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات البصرية
   6 6 الوحدة 7
   1 6 الطابع والشخصية 2
   6 6 االتزان بني العناصر 3
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    منتزه تراثي مفتوح املدرج الروماين عن جامع ومحام السلطان إىل  حتويل حديقة السلطان إبراهيم اليت تفصل  , 
 . وحركيا   وحيقق انفتاحا  بصريا   , حبمام وجامع السلطان يربط املدرج الروماين

السيارات  )املركز التارخيي للمدينة( إىل منطقة مشاة مرصوفة ال تدخلها   حتويل املنطقة احمليطة باملدرج الروماين   - ث
 . التوضع والشكل حتيط هبا مواقف سيارات نظامية مدروسة  , حبيث  إال يف الضرورات القصوى

أركان جلوس مثل عمراين  عوامل اجلذب السياحي وما تطلبه من عناصر فرش  بكل املنطقة السابقة   اهتزويد  - ج
, أكشاك شعبية لبيع  عمومية , دورات مياه  تف عمومي, ها سالت مهمالت ,  , مقاهي مفتوحة حممية

وعناصر  , وإرشاد اللة , لوحات د إعالن ودعاية , لوحات  , أجهزة إنارة واملطبوعات السياحية التذكارات 
أرضية املنطقة احمليطة  رصف, وكذلك ضرورة  مسطحات مائيةو أزهار و نباتية  أحواض و أشجار من طبيعية 

  .كمنطقة محاية  بعرض مخسة أمتار  باملدرج الروماين 
  متجانس. دراسة ارتفاعات املباين بصورة حتقق خط مساء   - ح
  .نشر برامج توعية صحية بيئية خلفض الكثافة السكانية املرتفعة ة من خالل تطوير البنية االجتماعية للبلدة القدمي  - خ
وضمن  ,  خضراء إضافية ضمن فراغات النسيج العمرانية وتأسيس مناطق  , احملافظة على املناطق اخلضراء  - د

  البيئة احمللية للبلدة القدمية ككل. الفناءات الداخلية للمباين لتحسني 
نوعية  , وتأكيد ذلك من خالل  وشبه عام وشبه خاص هلرمي ملسارات البلدة بني عام احلفاظ على التدرج ا  - ذ

  من تلك املسارات. الوظائف واخلدمات اليت يقدمها كل مستوى 
واالسرتاحات الشعبية  أماكن جاذبة سياحيا  بتوزيع احلرف التقليدية  حتويل املسارات الرئيسية العامة القائمة إىل   - ر

 , , مما يعزز اهلوية الثقافية ومشو ق وذلك ضمن تسلسل بصري سليم  , على طوهلا ات اجلاذبة وخمتلف الفعالي
  .  بلدةالقيمة االقتصادية لل  يساهم يف رفعو 

وشبه اخلاص,  القدمية مبختلف تدرجاهتا بني العام وشبه العام  إجراء دراسة بصرية لواجهات مسارات البلدة   - ز
, انسجام ألوان ونوعيات  مهمالت , سالت  , شروحات , لوحات داللة إنارةمن وتأمني ختدمي مالئم هلا 

 . ,  بنية حتتية سليمة( اخلارجية للبيوت اإلكساءات 
اخلدمية  ربطه مع احمليط العمراين املعاصر من الناحية  االستفادة من شبكة مسارات النسيج التقليدي يف   - س

  واحلركية.
حتقق إمكانية التواصل االجتماعي  , ( nodes التقاء ) لتقليدي إىل نقاط حتويل تقاطعات مسارات النسيج ا  - ش

  ومزودة بعناصر الفرش العمراين املناسبة. 
  خالل: حتسني أداء الساحات من الناحية البصرية من     - ص

    اليت على واجهات املباين , بروزات , مداخل , أقواس نوافذ إسقاط املفردات املعمارية للبلدة القدمية من 
  حوائط تلك الساحات.  تشكل 

    ومع ألوان   , حتقق انسجاما  بصريا  مع بعضها من جهة دراسة ألوان إكساءات حوائط الساحات بصورة
  ثانية. ونوعية تباليط األرضيات من جهة 
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     ت أصحاب تعديا ,  , متسولني , باعة جائلني وأكشاك خمالفة من غرف  , إزالة التعديات املشوهة بصريا
  مبعروضاهتم وتباليط خاصة أمام حمالهتم. احملالت التجارية 

  خالل: حتسني أداء الساحات من الناحية الوظيفية من   - ض
    الوصول. بصورة حتقق انسيابية يف احلركة وسهولة يف  اختيار تباليط األرضيات واألدراج واملنحدرات  
     تشكيل ودور ومقياس   مبا ينسجم مع طبيعة  ,احمليطة بالساحات توزيع وظيفي سليم للفعاليات ضمن املباين

ساحة  :خدمية متنوعة, ساحة النوفوتيه ساحة سكن وجتارة  :النسيج )ساحة الدريبة كل ساحة على مستوى 
  جتارية لألكسسوارات واللوازم النسائية(. حمالت 

 االجتماعية ىاقتراحات على مستوى البد 
 1-2-3رقم جدول 

 ولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعية يف بلدة جبلة القدميةترتيب األ
 األهداف االحتياجات المشكالت 

   1 6 السكانيةاملشاركة ا 4
   6 1 االحتياجات الصحية  9
   8 4 االحتياجات الدينية 1
   4 4 االحتياجات التجارية 0
   4 4 االحتياجات الرتفيهية 9

  من خالل: , بنية الرتاثيةلثقايف واالجتماعي بأمهية األمبا يساهم يف رفع الوعي اتوزيع سليم للوظائف 
واليت تتمثل بوجود  , السياحية الوظائف غري املالئمة ضمنه من املنطقة  تعديل وظيفة مبىن السرايا القدمية: إبعاد    - أ

بىن استخدام امل الناحية اإلنشائية , ويسيء لقيمة  مدين يف الطابق األرضي يسيء للمبىن من  سجن توقيف 
املؤسسة االجتماعية  كذلك األمر بالنسبة لفرع   , ايضم آثار املدينة وحميطه وإمكانية االنتفاع منه كمتحف 

  جبلة.  التوظيف املالئم ملقره كامتداد لدائرة آثار  إمكانية  جزءا  ال بأس به من املبىن ويلغي  العسكرية الذي يشغل 
, حماضرات  , رسم تصوير ,  , حنت ت ثقافية )معرض كتابفعاليا خان بيت عامر: ختصيصه مبىن يضم   - ب

  .القدمية من أجل تأكيد االبعد الثقايف ضمن البلدة ,  وتثقيفية(  علمية 
وترميمه بصورة تكفل استمراريته  بعد إعادة تأهيله إنشائيا  , سياحي شعيب  فندق الصباح: إعادة تفعيله نزل     - ت

  الوظيفة. وقيامه بتلك 
 . )محام السلطان إبراهيم, ومحام التصاوير(   ات: تفعيل احلمامات األثرية يف البلدة احلمام   - ث
  ثقافية. النسيج الستخدامات ترفيهية أو اجتماعية أو  إعادة توظيف بعض البيوت املتهالكة ضمن    - ج

 
 



742 

 

 
 االقتصاديةى اقتراحات على مستوى البد 

ونشر   , وحضارهتا بلدةالفنية والرسومات املرتبطة بال يع على العمل يف صناعة التذكارات والتحف التشج  . أ
  التارخيي وعلى طول املسارات السياحية للبلدة. متخصصة لذلك ضمن املركز  أكشاك 

صناعة  اكني, ياكة, سكاحلصياغة, مثل العرب تارخيها الطويل   بلدةإحياء احلرف التقليدية اليت اشتهرت هبا ال . ب
  .القدمية املميزةاملسارات  حوانيت ملمارستها على طول  وتوزيع  , صابونال

 
 

  

 71-2-3 رقم جدول 
 ة االرتقاء بالبىن االقتصادية يف بلدة جبلة القدميةترتيب األولويات يف اسرتاتيجي

 األهداف االحتياجات املشكالت 
   6 8 توفر مصادر التمويل 4
   6 8 العائد االجتماعي  السرتاتيجية االرتقاء 9
   1 6 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 1
   8 1 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء 9
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 نتيجة الدراسة التحليلية التطبيقية
 مايلي: حليلية التطبيقية وفقتمتت آلية العمل يف الدراسة ال

 .اعتماد درجة اسرتاتيجية االرتقاء باالرتقاء اجلزئي مت (4
 باخلطوات التالية:بلدة القدموس القدمية وبلدة جبلة القدمية  لى متت الدراسة التحليلية ع (9
 الوضع الراهن فيهما توثيق. 
  مكانياتإلاحتديد املعطيات و. 
 وذلك بعد استطالع رغبات السكان احملليني. ,حتديد املشكالت وترتيب درجة أمهية حل هذه املشكالت 
 وذلك بعد استطالع رغبات السكان احملليني.,االحتياجات وترتيب درجة أمهية حل هذه املشكالت حتديد  
 تبعا  ألولويات املشكالت وأولويات االحتياجات. اعتماد ترتيب لألهداف 
 للعوامل االجتماعية,  %19% للعوامل العمرانية, 39لكل عامل ) %19 نسبة أولويات األهداف إن

 .للعوامل االقتصادية( 19%
  99اسرتاتيجيات االرتقاء من حيث درجة الشمولية( صفحة  مقياس تدرج 3-9- 2)شكل رقم بالعودة إىل ,

)اسرتاتيجية شاملة لكل العوامل وجزئية   عالية الشمولية ة االرتقاء من الدراسة التحليليةجند أن درجة اسرتاتيجي
 وبالتالي نمتمد في استراتيجية االرتقاء بالبلدات التاريخية القديمة في سورية على,  يف أهداف كل عامل(

مجيع قطاعات  ويتم الرتكيز على أهم أهداف االرتقاء يف  اوفيه  , عالي الشمولية استراتيجية االرتقاء الجزئي 
% 19للعوامل االجتماعية,  %19للعوامل العمرانية,  %19) االقتصادية و  العمرانية واالجتماعية البلدة

واألهداف املطلوب  ,كالت املطلوب حلها, ويتم اختيار هذه العوامل وفق درجة املشللعوامل االقتصادية(
 حتقيقها لكل بلدة حسب خصائصها ومميزاهتا.

 
 
 
 
 
 



 الباب الثالث 

 الدراسة التطبيقية

 
 
 
 
 
 
 

 الفص  الثالث  2-3
 بلدة مملوال القديمة

   القدمية معلوال لبلدة عام وصف 3-3-7
 القدمية معلوال لبلدة الراهن للوضع التوثيقية الدراسة 3-3-2
  4660,4699 القدمية معلوال لبلدة املصدق  ظيميالتن املخطط حتليل 3-3-3
 معلوال يف القدمية للبلدة الراهن للوضع التحليلية الدراسة 3-3-4
   اجلزئي االرتقاء اسرتاتيجية أولويات 3-3-9
 املقرتحات 3-3-8
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 7-3-3رقمالشكل 

 معلوال بلدة 

 

 3-3-3 الشكل رقم

 طبيعة  بلدة معلوال القديمة

  2-3-3الشكل رقم

 يوضح العوامل التراثية في بلدة معلوال القديمة 

 

 القديمة  بلدة مملوال                                مدطقة الدراسة الثالثة                           الفص  الثالث 
 وصف عام لبلدة مملوال القديمة  3-3-7

علـى ارتفـاع و  , كم  93معلوال عن مدينة دمشق حوايل  تبعد
ــــد فــــج صــــخري يف  4944حــــوايل  م عــــن ســــطح البحــــر عن

, وتتبــــع  منطقــــة القلمــــون مــــن سلســــلة جبــــال لبنــــان الشــــرقية
)الشــكل  لناحيــة مركــز قــرى القطيفــة يف حمافظــة ريــف دمشــق

 .(7-3-3رقم
, ومــن الشــمال  مــن الغــرب بلــدة جبعــدين واجلبــةحيــد معلــوال 

بلـــدة الصـــرخة ومـــن الشـــرق بلـــدة قلـــدون ومـــن اجلنـــوب بلـــدة 
 .(2-3-3)الشكل رقم 1عني التينة

 تتميـز بلــدة معلــوال بطــابع خــاص مــن حيــث شــكلها املــدرجي
 .(3-3- 3)الشكل رقم وطبيعة أزقتها

 
 

 
 
 ة:التوثيقية للولع الراهن لبلدة مملوال القديم الدراسة 3-3-2
 المزايا الطبيمية للبلدة 

% مــن  2.1تشــكل حيــث  , هكتــار  9مســاحة البلــدة القدميــة يف معلــوال   وتبلــغ  , هكتــار 761مســاحة بلــدة معلــوال 
وتشـتمل البلـدة القدميـة يف  , مـن سـكان البلـدة %11وحتتوي على  ,ا  سكني ا  عقار  241تضم  كامل مساحة البلدة.

 :ية معلوال على املعامل املميزة التال
    .املغاور واحلصون 
  ية.املقابر الصخر 

                                                           

 .3ة , مؤسسة الصاحلاين للطباعة , دمشق , ص ث, الطبعة الثال 4660معلوال تاريخ وآثار , .كرياكي , راما  1



748 

 

 تتوزع كما يلي: :املقامات الدينية 
 .دير مار جورجيوس , دير مار سركيس  , األديرة: دير مار تقال -
 .,  مقام القديس توما ,  مقام القديس سابا ,  مقام القديس شربل املقامات: مقام القديسني قوزما ودميانوس   -
  . (4-3-3 ,كنيسة القديسة بربارة ) الشكل رقم , كنيسة مار الونديوس لياسالكنائس: كنيسة مار ا -

 
 جمع وتحديث المملومات  
 االعتماد على املخططات والدراسات السابقة وهي: - أ

 .7116-7189املخططات التنظيمية  -
اجلامعية  الوحدة -كلية اهلندسة املعمارية  –الرفع العمراين واملعماري الذي مت من قبل جامعة دمشق عام  -

 .2112للدراسات اهلندسية بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتعمري عام 
حتديث خمطط البلدة: وذلك عن طريق التوثيق العمراين واملعماري من قبل الباحثة للدراسات السابقة عام   - ب

 م. 2111
 بتوثيق الدراسات اخلاصةاخلدمات العامة( عن طريق القيام  -املرافق -مجع املعلومات )السكانية والعمرانية    - ت

 .1 9والنموذج   4للنموذج  للسكان املقيمني يف البلدة القدمية وفقا  
 
 
 

                                                           

 .767 صفحة(  9ملحق ), 404 ( صفحة4 ملحق ) 1
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 الولع الفيزيائي لبلدة مملوال القديمة 
 استمماالت األبدية: - أ
 ,ماتمقا , أديرة , إلضافة إىل األبنية الدينية من كنائسان غالبية املباين يف البلدة القدمية ذات استعماالت سكنية بإ 
 , وبعض اخلدمات التجارية اليت تتوزع يف أطراف البلدة القدمية يف الناحية اجلنوبية منها , ومعصرة إلنتاج الدبس 
 (.9-3-3وهذا ما يتبني من )الشكل رقم  , واملطلة على الساحة الرئيسة للبلدة 

 
 
 

 8-3- 3لشكل رقما

 تقتصر االستعماالت التجارية على الساحة الرئيسية
 

 1-3-3الشكل رقم

ب االستعماالت سكنية فرضتها الطبيعة الطبوغرافية لأغ
 للبلدة
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 الحالة الفيزيائية لألبدية : - ب
 أن:( 6-3-3يتبني من )الشكل رقم  

   والوضع فيها متهدم أو آيل للسقوط.  , هي حبالة فيزيائية سيئةو  ,تقليدية بناء املباين ذات موادغالبية 
 مـع اسـتعارات سـطحية بإكسـاء بعـض  تتـألف مـن البيتـون ومـواد إكسـاء حديثـة , جيـدة  ذات حالـة فيزيائيـة مبان ,

  (. 10-7-3 وَ 9 -7- 3 رقم) الشكلني عناصر يف الواجهات من اخلشب وبصورة مشوهة عن البناء التقليدي

 

 1-3- 3الشكل رقم

 ية املباين ذات حالة فيزيائية سيئة ومتهدمةغالب
 

 71-3- 3الشكل رقم

مت ترميم بعض املباين القدمية مبواد حديثة مغايرة لألسلوب 
 التقليدي للبناء األصلي
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  ارتفاعات األبدية : - ت
بعض احلاالت النادرة إىل  يف وتصل , من خمطط ارتفاعات املباين نالحظ أن معظم هذه األبنية مؤلفة من طابقني 

ة املدينة القدمية من اجلهة اجلنوبية املطلة على الساح , وهي تتواجد على أطراف  ( 77-3-3)الشكل رقم  طوابق  ةثالث
 (.13-7- 3وَ 12 -7-3) الشكلني رقم  م 7116ووفق املخطط التنظيمي عام  نتيجة لرتخيص حديث نسبيا  

 

 

 72-3- 3الشكل رقم

 معظم هذه األبنية مؤلفة من طابقني
 

 73-3-3الشكل رقم

ثالث عند وتزداد إىل طابق  معظم األبنية مؤلفة من طابقني
 الساحة

 



791 

 

  الطرق والشوارع:  - ث
  (:74-3-3تتوزع الشوارع يف بلدة معلوال القدمية كما يلي )الشكل رقم 

 .تقتصر حركة السيارات على الشارع احمليطي التخدميي 
  94بســبب االحنــدار الكبــري الــذي يصــل إىل ذلــك و  علــى حركــة املشـاة , قدميــةضــمن البلــدة التقتصـر احلركــة% , 

, وقد  وذلك ضمن أزقة منحدرة قسمت إىل مدرجات لتسهيل مرور احليوانات وبعض األحيان الدراجات النارية
 تــأمني احلركــةتوجــد صــعوبة يف , وبالتــايل بســببب االحنــدار الكبــري  قســمت بعــض مســالكها إىل مــدرجات خاصــة

 .ختدمي( , طوارئ, للخدمات األساسية )سيارات إسعاف 

 م 0990, 0965بلدة مملوال القديمة ل  تحلي  المخططات التدظيمية 3-3-3
 1م 4699منهاج الوجائب العمرانية اخلاص باملخطط التنظيمي لعام    - أ

 (.49-1-3)الشكل رقم  هكتار 13.93مقدار  4699تبلغ مساحة املخطط التنظيمي األول لعام 
 حيدد منهاج الوجائب العمرانية اخلاص باملخطط التنظيمي أنواع املناطق السكنية التالية: و   

, واعتمــد فيهــا نظــام منهــاج  منطقــة توســع البلــدة القدميــة وحتــيط بالبلــدة القدميــة مــن جهتهــا الشــمالية الشــرقية 7-أ
   الوجائب ذي الوجيبة اخللفية فقط. 

, وحيــدد وجائــب حدائقيــة حتــيط  ســياحية جــوار فنــدق معلــوالوتشــمل منطقــة اجلمعيــة ال , منطقــة ســكن أول 2-أ
 .البناء من كافة اجلهات 

 ,% 94, وحيدد نسبة البناء  وتشمل سفوح منطقة البيادر والسفوح يف جوار دار البلدية , منطقة سكن ثان   3-أ
 وارتفاع طابقني. 

                                                           
1  
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, وحيـدد  بيـة غـرب طريـق دمشـقتشمل التوسـعات العمرانيـة املقرتحـة يف املنطقـة اجلنو و  , منطقة سكن حديث 4-أ
  ومن عدة طوابق.  , وجائب حدائقية حتيط البناء من كافة اجلهات

 1م4660منهاج الوجائب العمرانية اخلاص باملخطط التنظيمي لعام  - ب
 مناطق عمرانية كمايلي 7116خلاص باملخطط التنظيمي لعام يتضمن منهاج الوجائب العمرانية ا

 (: 78-3-3) الشكل رقم  
أحــدمها  , م حمــدد بشــارعني متــوازيني 04عبــارة عــن شــريط ســكين بعــرض  ة توســع البلــدة القدميــة:منطقــ 7 - ب

معظـم األراضـي الواقعـة علـى الشـارع بنيـت و  , وجيـاور البلـدة القدميـة مـن جهـة الشـرق , م 194منفذ وبطول يبلـغ 
 .املنفذ

 التالية: وتتوزع على املناطق  ,هكتار 3.4وتبلغ مساحتها  منطقة البلدة القدمية: 2 - ب
   أي املنطقة احملصورة بني شارعي مار , منطقة البلدة القدمية املسجلة يف املواقع األثرية بني الفجني الشرقي والغريب

وحدد ,  وهلذه املنطقة اشرتاطات خاصة يف التعامل مع أبنيتها , هكتار 0.1 وتبلغ مساحتها , الياس والعني

                                                           

1  
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 , دون وجائببو  , من مساحة أرض العقار % 39ة قصوى مقدراها منهاج الوجائب مساحة البناء بنسبة مئوي
  .بارتفاع طابقني

 خــاص باجلمعيــة  , وهــو منطقــة الســكن األول: وهــو عبــارة عــن ســكن منفصــل حمــاط بوجائــب مــن كافــة اجلهــات
 . وتقع هذه املنطقة مشال فندق معلوال , السياحية

 :ودون وجائب جانبية.  أمتار ثالثة أمامية وخلفية بعرضعبارة عن سكن شريطي مع وجيبة  منطقة السكن الثاين
منطقة اجلمعية  ,غرب طريق دمشق , منطقة البيادر  يفيغطي هذا النوع من السكن معظم العمران اجلديد 

 .جوار دار البلدية ,السكنية 
 وجائب بعرض و  ,منهاج الوجائب أن يكون ارتفاع البناء طابقني مع طابق مجلوين  منطقة السكن احلديث: حيدد

ومعظم األراضي  , % من مساحة أرض العقار 04وبنسبة بناء قصوى مقدارها  , مخسة أمتار من كافة اجلهات
  الواقعة ضمن هذه املنطقة غري مبنية.
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 . 4699منهاج الوجائب العمرانية لبلدة معلوال املصدق لعام  1
  . 4660منهاج الوجائب العمرانية لبلدة معلوال املصدق لعام  2

 7-3- 3رقم جدول 
 يوضح التغري يف نظام ضابطة البناء يف بلدة معلوال 

 

 

 االستعمال

 1(4699املخطط التنظيمي لعام ) 
طط التنظيمي لعام املخ

(4660)2 
أقصى 

 مساحة مبنية
عدد 
 الطوابق

أقصى 
 ارتفاع

أقصى 
 عدد الطوابق مساحة مبنية

 %11 أمتار 4 7 %19 سكن بلدة قدمية

 وراجع 9
 وراجع 1 
 وراجع 0 

 %91 أمتار 6 2 %81 سكن توسع البلدة

 وراجع 1 
 وراجع 0 

 وراجع 9

 %41   - سكن أول

 وراجع 1  
 وراجع 0 
 وراجع 9 

 %41   - ثاينسكن 

 وراجع 1 
 وراجع 0 
 وراجع 9 

 %41   - حديثسكن 

 وراجع 1 
 وراجع 0 
 وراجع 9 

 مع قرميدي 0  مينع البناء عليه املركز إداري
 قرميدي مع  0      املركز صحي

 طابق واحد     املركز ديين
 طابقني     املدرسة إعدادية وثانوية

 مينع إشادة بناء منعا  باتا   دة بناء منعا  باتا  مينع إشا احلدائق عامة
 مينع إشادة بناء منعا  باتا   مينع إشادة بناء منعا  باتا   املالعب الرياضية
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 االستدتاجات : - ت
  يتبين من الفقرتين السابقتين ما يلي : 
% ويف توسع البلدة 444املنفذة من املخطط التنظيمي يف منطقة البلدة القدمية تصل إىل  املساحاتإن نسبة  -

39.% 
 .4660% فقط من خمطط  19 ةيشكل نسب 4699إن مساحة خمطط عام  -

  2-3- 3دول رقمج
  4660َو  4699 يلعام لبلدة معلوال مقارنة بني املخطط التنظيمي

توزي  املساحات بموجب  

 4699 املخطط التنظيمي لعام
ملساحات بموجب توزي  ا

التنظيمي لعام  طاملخط
4660 

 

 هكتار مع الطرقات 1.1  1.1  مساحة منطقة البلدة القدمية

 هكتار 1.63  1.6  مساحة منطقة توسع البلدة القدمية

 هكتار 7.31 2.38 مساحة األبنية اإلدارية

 هكتار 2.38 1.1 مساحة منطقة السكن األول

 هكتار 1.11 1.33 مساحة منطقة السكن الثاين

 هكتار 32 1.9 مساحة منطقة السكن احلديث

 هكتار 1.91 1.422 مساحة منطقة التجارة احمللية

 هكتار 1.9 2.38 مساحة منطقة التجارة املركزية

 هكتار 3.13  1.422  مساحة املدارس

 هكتار 1.171  1.111  مساحة املستوصف

 هكتار 7.6  1.112  مساحة املعابد

 هكتار 1.74  كز التجاريمساحة املر 

 هكتار 7.18  مساحة املناطق السياحية

 هكتار 2.839 1.663 مساحة احلدائق العامة

 هكتار 9.1 9.1 مساحة املناطق األثرية

 هكتار 7.96  مساحة املقابر

 هكتار 7.11  مساحة فندق معلوال

 هكتار 7.126  مساحة املناطق اخلضراء العامة

 هكتار 7.2  فيةمساحة املنطقة احلر 

 هكتار 7.8  مساحة املالعب الرياضية
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احليوية والديناميكية للحياة  سامهت املساحات الكبرية للمصور التنظيمي املصدق بصورة غري مباشرة يف تقليص  -
  املعيشية ضمن البلدة القدمية.

  بروز صورة بصرية مشوهة نتيجة االنقطاع بني نسيج البلدة القدمية وكتل األبنية احلديثة.  -
دير مار  عندالشرقي  للفج الشرقي الفاصل بني املدينة القدمية وتوسعها  عدم تنفيذ فعاليات املخطط التنظيمي  -

 . دائقواحلتقال مثل ممرات املشاة  
مستوى اخلدمات والبىن التحتية  تدين و  ,تراجع شكل وطبيعة البلدة القدمية إىلإحداث مناطق توسع جديدة أدى   -

  للبلدة القدمية.
املساكن التقليدية  رة عامة واملستوى املتدين لدخل األفراد يف هجر ضعف املخصصات املالية للبلدة بصو  أدى  -

  القدمي واحلديث. كما قلل من إمكانية التطور العام للبلدة بشقيها   ,تدهورهاو  القدمية
وال يوجد مدارس تعليم , مدرستني للتعليم األساسي  التعليمية الرئيسية وتقتصر علىاخلدمات تفتقر البلدة إىل   -

  ثانوي .
 .يف استثمار األراضي الزراعية  تراجعهناك  -
 حرفية ضمن املخطط وهي غري فعالة لعدم وجود صناعات أو أعمال حرفية يف البلدة .  منطقةمت حلظ  -
 الناحية البصريةجيب محاية املنطقة اجملاورة للطريق الرئيسي الداخل إىل البلدة من اجلهة اجلنوبية للحفاظ على  -

   .باجتاه الوادي
 دراسة التحليلية للولع الراهن للبلدة القديمة في مملوالال 3-3-4
 الممطيات 
  على:  تشتمل معطيات مادية: - أ
- بني ثالث تالل ظروف املوقع: تتوضع بلدة معلوال على منحدر صخري شديد ( مشكلة حرف y  )  وتقع ,

ندق معلوال مقدار سطح البحر يف منطقة ف , حيث تعلو عن  على منحدر التلة الوسطى وهي تلة مار سركيس
حيث يصل منسوب أدىن نقطة يف البلدة القدمية إىل  , تقريبا   %  91 -%  41, ويرتاوح احندارها بني  م7426
   .1م عن سطح البحر 7376

  , ويتصف بالربودة القاسية شتاء  وباالعتدال صيفا   , يعترب مناخ بلدة معلوال مناخا  قاريا   عناصر املناخ: -
أما الرياح السائدة  فهي غالبا  رياح غربية أو غربية  . حلرارة بني الليل والنهار بشكل ملحوظوتتفاوت درجات ا

تلعب التضاريس احمللية دورا  رئيسا  يف تغريات سرعة واجتاه الرياح نظرا  لوقوع املنطقة ضمن سلسلة من  , و مشالية
  اجلبال.

  : تتمثل يف معطيات  بشرية: - ب

                                                           

 .4660 , معلوال تاريخ وآثار .راما,  كرياكي 1
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وعدد السكان يف   ,1 9449 يف العامسمة ن 2218  معلوالدد سكان بلدة بلغ عتطور حجم السكان:   -
اعتمادا  على املخططات ونسبة النمو ميكن توقع الزيادة السنوية ,  94402نسمة عام  7134 البلدة القدمية 

 .3نسمة 3113=   7.21×  2326  للسكان على الشكل التايل:
 نسمة / هكتار27.31=  711.36÷  2218 : خارج حدود البلدة القدمية الكثافة السكانية

  نسمة /هكتار.  413.2=  4.3 ÷  7134 يف البلدة القدمية الكثافة
  القديمة مملوالاالرتقاء في بلدة  إمكانات 
 من الناحية العمرانية  - أ
 يف فصل الصيف. التظليلو أم ن النسيج العمراين املرتاص لبلدة معلوال احلماية احلرارية بأشكال خمتلفة  -
بلدة إىل التكيف مع املتطلبات طبقا  الأدى استخدام املواد التقليدية )طينية وحجرية( وبسماكات كبرية يف أبنية  -

  للظروف املناخية. 
, ويف  توجد بعض املناطق اليت ميكن هبا زيادة التوسع العمراين الشاقويل بزيادة عدد الطوابق طابق واحد فقط -

 تها للنسيج العمراين القدمي للبلدة القدمية يف معلوال., وذلك لضمان مالءم أماكن حمددة
 من الناحية االجتماعية  - ب
  .هاما   دينيا   سياحيا   مزارا   جيعلها مما,  دينية مقامات من حتتويه ملا حيوية بلدة القدمية معلوال بلدة تعترب -
ة البسيطة اليت تعود بالنفع املادي , حبيث يخقام عليها بعض األنشطة االقتصادي استثمار املقامات الدينيةامكانية  -

, مث العمل على جذب  وتوفري فرص عمل للسكان , للبلدة والسكان للمسامهة يف االرتقاء بالبلدة القدمية
 االستثمارات اخلارجية مبا يتالءم مع حجم البلدة القدمية واحتياجاهتا.

, وذلك حلمايتها  ائس وبعض البيوت األثريةالكنمثل  ضرورة استثمار اإلمكانات املتوفرة يف البلدة القدمية  -
  واالستفادة منها اجتماعيا  واقتصاديا .

 من الناحية االقتصادية  - ت
 .من املردود املادي للسياحة الدينية االستفادةإمكانية  -
 القديمة مملوالاالرتقاء في بلدة  كالتمش 
 الطبيعية من الناحية - أ
  غرب (. –جنوب  –ق السفوح اجلبلية باالجتاهات الثالث ) شر وجود  -
  الفجني الشرقي والغريب وامتدادمها والكهوف.وجود  -
  املنطقة اخلضراء ) بني السفوح الشرقية والغربية جنوب البلدة القدمية ( .وجود  -
 استخدام اجلرف الصخري احمليط بالبلدة من اجلهة الشمالية الغربية. صعوبة -
 االنـحدارات الشديدة غري اآلمنة. -

                                                           

 .9449باالعتماد على املسح االحصائي لعام  1
 .2116من خالل توثيق الوضع الراهن من قبل الباحثة عام  2

  عامل النمو السنوي = الزيادة السنوية.× عدد السكان احلايل يف البلدة القدمية  3
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  هبوطات يف أرضيتها.  غات الطبيعية ) مغاور( والصناعية حتت أزقة البلدة إىل حدوث تؤدي الفرا   -
تشكل الطرق احمليطة بالبلدة من اجلهتني الشرقية والغربية حمددا  قويا  لعملية االمتداد املستقبلي يف البلدة  -

 القدمية.
 تعترب مشكلة الثلوج أهم املشاكل اليت تعاين منها البلدة وأبنيتها. -
الصحي واملطري لكميات  تتمثل يف عدم استيعاب شبكة الصرف , و تشكل األمطار جمموعة من الصعوبات  -

  األمطار. 
 من الناحية العمرانية  - ب
%  94حيث تصل االحندارات إىل ,  التخدمي ضمن األحياءيف صعوبة طبيعة البلدة اجلغرافية اجلبلية  تسبب -

 الصعوبة. مما جيعل ختدمي كامل العقارات أمرا  بالغ
وذلك كونه ال يتالءم مع  , اعتبار الصفة التنظيمية للتوسع من اجلهة الشرقية سكن حديث حمدد عمراين قوي -

 النسيج التارخيي العمراين بصريا  وعمرانيا . 
 , انيةمكاناهتا ومميزاهتا الطبيعية والعمر إتتوسع البلدة القدمية عشوائيا  نتيجة عدم توفر نظام ضابطة خاص هبا يراعي  -

وذلك , ما يؤدي إىل زيادة كتلة البناء وزيادة يف الكثافة السكانية بشكل اليتناسب مع مساحة البلدة القدمية 
 ضمن مساحة حمددة غري قابلة للتوسع أفقيا  نتيجة الشوارع احمليطة هبا.

وتقتصر على  ,يع املنازل يف البلدةنظرا  لالحندارات الكبرية والطبيعة اجلغرافية للبلدة يعترب التخدمي أمرا  صعبا  جلم -
  القريبة من احملاور الرئيسة والفرعية. البيوت 

 ناء واإلكساء.ب, من حيث مواد ال األبنية احلديثة مع األبنية التقليدية ال تتناسب  -
ملميزة إحداث خلل يف الطابع العمراين والشخصية ا, مما يؤدي إىل  ارتفاعات األبنية بني القدمي واجلديد باينتت  -

 .للبلدة القدمية
 االجتماعية  من الناحية - ت
وذلك  , تتسبب الكثافة السكانية العالية يف البلدة القدمية يف معلوال بالعديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية -

   .نتيجة عدم كفاية شبكة البنية التحتية الحتياجات السكان 
وذلك  , طرق( حمدد قوي ضمن البلدة القدمية -كهرباء  -صرف صحي -تعترب طاقة البنية األساسية )من مياه -

 لعدم كفايتها وكفاءهتا ملتطلبات البلدة القدمية من هذه اخلدمات.
  الوعي احملدود بالقيمة الرتاثية للبلدة القدمية. -
  الوضع االقتصادي للساكنني. -
 من الناحية االقتصادية  - ث
 أغلب السكان ذو حالة اقتصادية متوسطة. -
ها سلبا  على البلدة كبرية يف الكثافة السكانية ضمن البلدة القدمية مقارنة بالكثافة خارج حدودالدة زياتؤثر ال -

 القدمية.



796 

 

 
 القديمةمملوال االرتقاء في بلدة  احتياجات 
 احتياجات مادية: - أ
مبا يعود بالنفع استثمارها و   , بانيها األثرية املباين املهجورة واملتهدمةمب االرتقاءحتتاج البيئة العمرانية القدمية إىل   -

 سكان هذه املباين وحتسني احلالة املعيشية هلم.على 
 مات جتارية وصحية.ضمن البلدة القدمية من خدتأمني بعض اخلدمات الضرورية للحياة اليومية للسكان  -
 فصل وذلك بسبب صعوبة هذه املسارات يف ,فيها  عوامل األمانوالعمل على توفري تأهيل املسارات واألزقة  -

 الشتاء.
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 احتياجات بشرية: - ب
ضمنها نتيجة التزاحم السكاين املوجود فيها كي ال تؤثر سلبا على  حتتاج البلدة إىل ختفيف الطاقة االستيعابية   -

 البيوت األثرية أو على عالقة السكان مبنازهلم. 
ويه من تراث تارخيي وأبنية مميزة وما حت , جيب زيادة الوعي الثقايف لدى السكان املقيمني بأمهية البلدة القدمية -

 للحفاظ عليها واالرتقاء بالبلدة على وجه أفضل.
  األهداف 
 أهداف مادية:  - أ
  .االرتقاء هبابواعتماد دراسة خاصة  , إعادة ختطيط البيئة العمرانية للبلدة القدمية مبا يتناسب مع قيمتها األثرية -
واالرتفاع والرتكيب  نسب البناء , ودراسة لفجني الشرقي والغريب القدمية الواقعة بني ا لبلدةاحلفاظ على بنية ا  -

 .وخط السماء احلجمي
  اعتماد منطقة اخلدمات املركزية جنوب البلدة القدمية . -
  , ومنع البناء ضمنها.الفجني(  –احلفاظ على املنطقة الزراعية )التقاء الواديني   -
وى اخلدمات العامة وشبكات البنية األساسية من صرف حتسني مست, و  وضع دراسة متكاملة للبنية التحتية -

وسد احتياجات السكان  , وتنفيذها مبا يساهم يف رفع كفاءة البلدة القدمية , صحي وشبكات املياه والكهرباء
  .املقيمني يف البلدة 

  األبنية األثرية والدينية. تأهيل ةدراس -
 تنشيط احلركة السياحية.العمل على  -
تنسجم و  تؤمن املتطلبات االقتصادية من جهة حبيث  , انية جديدة تليب احتياجات البلدةإجياد مناطق عمر  -

  مع البلدة القدمية من جهة أخرى .وتتكامل 
 ة تتناسب مع احتياجات السكان.صحيو  ة ,تعليمي من خدماترفع املستوى اخلدمي ألهايل البلدة العمل على  - ب
 أهداف بشرية:    - ت
وجعلها  , ملعنوية للسكان عن طريق تأمني قروض ميسرة للمسامهة يف ترميم املساكنحل املشكالت اإلنسانية وا -

 احلد من هتدم املباين األثرية فيها.العمل على و , مالئمة حلياة قاطنيها 
 ختفيف العبء السكاين يف البلدة القدمية. من أجل , ادة ختطيط البيئة االجتماعية للبلدة القدميةإع  -
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 للبلدة القديمة في مملوال هنتحلي  الولع الرا 3-3-9

يتم حتليل الوضع الراهن عن طريق الدراسة التحليلية له من خالل الرفع العمراين واملعماري واالقتصادي  
 .واالجتماعي , وعن طريق استمارات خاصة بالسكان توضح رغباهتم واحتياجاهتم ومشكالهتم

 دراسة التحليلية لرفع الوضع الراهنال -
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 3-3-3جدول رقم 
 التحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملتملة لبلدة معلوال القدمية

 ةالممراني بدى: الأوالً 
 األهداف االحتياجات المشكالت اإلمكانات

موارد حملية مثل  توفر -
 مواد البناء احمللية.

مباين حتتوي على عدة  -
دينية تعترب مزارات 

 سياحية.
 

عدم توفر منطقة توسع حميطة  -
 .البلدة القدميةب
عدم توفر نظام ضابطة البناء خاص  -

 بالبلدة القدمية. 
تدهور البيئة العمرانية وعدم تأهيل  -

 األزقة. 
قصور يف البنية التحتية املالئمة  -

 حلياة السكان.
انعدام اخلدمات العامة ضمن البلدة  -

  .القدمية 
 التوظيفات التجارية قليلة جدا .  -

من  إجياد  أنظمة بناء خاصة بكل -
البلدة القدمية ومنطقة توسع البلدة 

 القدمية.
احلفاظ على بنية البلدة القدمية  -

واالرتفاع  من حيث نسبة البناء 
 والرتكيب احلجمي.

-  

االستفادة من الكوادر احمللية  -
 .واملوارد احمللية 

إعطاء األولوية لدراسة نظام  -
ضابطة بناء خاص بالبلدة 

  .القدمية يف معلوال
ختدميية  إجياد مساحات -

لقدمية إلقامة احميطة بالبلدة 
مرائب خلدمة البلدة  

   وحميطها. 
تأهيل املسارات واألزقة  -

 .بعوامل األمان
 .احلفاظ على املنطقة الزراعية -

 ةاالجتماعي بدى: الثانياً 
 األهداف االحتياجات المشكالت اإلمكانات

استثمار املقامات إمكانية 
 .الدينية

والبناء يف بعض تراكم خملفات اهلدم  -
 .مناطق البلدة القدمية

عدم كفاية البنية األساسية  -
  الحتياجات السكان.

تأمني بعض احملالت التجارية 
لالحتياجات اليومية ضمن النسيج 

 القدمي.
 

العاملني  إمكانية رفع كفاءة  -
 احمللية. باإلدارة 

استثمار املزارات الدينية مبا  -
يعود بالنفع االقتصادي 

قيمني بالدرجة للسكان امل
 األوىل.

رفع املستوى اخلدمي ألهايل  -
 .البلدة

 ةاالقتصادي بدى: الثالثاً 
 األهداف االحتياجات المشكالت اإلمكانات

االستفادة من  -
اإلمكانات الطبيعية يف 

 السياحة الدينية.

زيادة كبرية يف الكثافة السكانية  -
ضمن البلدة القدمية مقارنة بالكثافة 

 ة القدمية.خارج حدود البلد
حالة السكان االقتصادية متوسطة  -

 ال تساهم يف تأهيل منازهلم.
 

جيب استثمار اليد العاملة ضمن  -
 سكان البلدة القدمية.

  األثرية والدينية. األبنية تأهيل -
 

 مناستثمار اليد العاملة  -
 سكان البلدة القدمية.

حتسني الوضع االقتصادي  -
األبنية األثرية  للسكان تأهيل

  ة.والديني
 احلركة السياحية. تنشيط -
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  تحلي  تبماً لرغبات وتطلمات للسكان 
 :باالعتماد على جداول امللحق جند مايلي

 7وفق امللحق رقم  , استنادا  إىل توثيق الوضع الدميوغرايف للسكان يف البلدة القدمية يف معلوال
1
 جند أن: ، 

 نسمة  4999عدد السكان يف البلدة القدمية 
 0-1-1جدول رقم 

 يف معلوال لسكان البلدة القدمية الوضع الدميوغرايف

عدد 

 السكان

    الجنس

 
 املستوى التعليمي

 عامل قيد التعليم أمي اثنعدد إلا  ور ذكعدد ال

4099 049 4443    

 
   2إىل امللحق رقم  استنادا

2
 جند أن: ، 

  املبىن ترك يف الرغبة 
 %  94  غالية واإلصالح الصيانة وكلفة خطرة تشققات من يعاين البيت  -
   حتسينه ميكن وال صح ي, غري املنزل وضع -
  امللكية إىل تعود أسباب -
   حديث بيت يف السكن -
 البلدة ترك يف يرغبون 
  الطرقات وضيق الكبري السكاين االكتظاظ -
: تتوفر هذه اخلدمات يف حميط قريب للبلدة القدمية وال  (مستوصف ,مدرسة, روضة) خدمات وجود عدم  -

 عترب مشكلة بالنسبة للسكان.ت
 %19  التحتية البنية  -
  اإلصالحات و الصيانة 
 %. 3 دوري بشكل اإلصالح و الصيانة بعمليات املالك يقوم -
من السكان يقومون باإلصالحات الضرورية عند  % 68: الصيانة و اإلصالح بعمليات املالك يقومنادرا   -

 احلاجة فقط. 
                                                           

  .404( صفحة 4ملحق )  1
 .404( صفحة  9ملحق ) 2
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 األخرية:  الصيانة و الحاإلص عمليات على العائلة نفقات -
 من السكان ترغب يف توفر مصدر متويل خارجي للقيام  69: منزله إحياء إعادة يف املشاركة املالك يو د %

  بعمليات الصيانة وترميم املنزل.
  معلوالحتديد درجة املشكالت يف البلدة القدمية يف 

 املشكالت العمرانية -
االستبيان يف  وفق لسكانل خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبةيتم حتديد درجة املشكالت العمرانية من 

  .766 -761يف امللحق ص 1-1اجلدول رقم 

 

 7-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت البيئية يف  درجة حتديد

 2-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاملشكالت الوظيفية يف  درجة حتديد
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 ملشكالت االجتماعيةا -
استنادا  إىل امللحق  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسبة اعتماد خالل من االجتماعية املشكالت درجة حتديد يتم 

   . 469  ص امللحق يف 1-0 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق,  0رقم 

 املشكالت االقتصادية -
استنادا  إىل امللحق  للسكان بالنسبة للعامل األعلى النسب اعتماد خالل من االقتصادية املشكالت درجة حتديد يتم

   . 469  ص امللحق يف 1-9 رقم اجلدول يف  االستبيان وفق,  9رقم 

 3-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل االجتماعية البىناملشكالت يف  درجة حتديد

 4-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل االقتصاديةالبىن املشكالت يف  درجة حتديد
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  معلوالالقدمية يف  يف البلدة االحتياجاتحتديد درجة 
 االحتياجات العمرانية -

اجلدول ,  1يف امللحق رقم  لسكانلعدد ا  من خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبة يتم حتديد درجتها
  .766-761ص   1-1رقم 

 

 9-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال بلدة يف لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةاالحتياجات البيئية يف  درجة حتديد

 8-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلواليف بلدة  لسكانوفقا  ل البىن العمرانيةيف  الوظيفيةاالحتياجات  درجة حتديد
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 االجتماعيةاالحتياجات  -
, اجلدول  0يف امللحق رقم  نلسكايتم حتديد درجتها من خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبة لعدد ا

 .712ص   1-0رقم 

 االقتصاديةاالحتياجات 
, اجلدول  9يف امللحق رقم  لسكانلعدد ا  يتم حتديد درجتها من خالل اعتماد النسبة األعلى للعامل بالنسبة

 .718ص  1-9رقم 
  

 6-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل االقتصاديةالبىن االحتياجات يف  درجة ديدحت

 1-3-3رقم  خمطط بياين
 القدمية معلوال يف بلدة لسكانوفقا  ل االجتماعيةالبىن االحتياجات يف  درجة حتديد
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 في بلدة مملوال  الجزئي استراتيجية االرتقاء لوياتأو  3-3-8
واالعتماد على , القدمية واالحتياجات  معلوالالذي يوضح املشكالت يف بلدة  (2-3-3م )رقاستنادَا إىل اجلدول 
ميكن حتديد  من البلدة القدمية يف معلوال  3واالقتصادي 2واالجتماعي 1استمارات الرفع العمراين -املسح االجتماعي 

سرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل على ا درجة األولوية يف حل املشكالت واالستفادة من اإلمكانيات باالعتماد 
 وعلى درجة توفر العامل كمايلي: ,الشمولية

 9-3-3جدول رقم 
 درجة أمهية العامل 

  ضعيفة متوسطة كبيرة
 
 منعدمة ضعيفة جدا

011- 01 % 01- 61 % 61- 21 % 21- 1 % 1% 

(01 - 0 )  (0 - 6 )  (6 - 2 )  (2 - 1 )  (1 ) 

  
 (8-3-3رقم ) األهداف كما يف اجلدول ومث نقوم ترتيب أولويات 

 
 الممرانية دى االرتقاء بالب 

 العمرانية: ىناالرتقاء بالب 
% اجتماعي  39% عمراين و39والذي يستخدم  , اء اجلزئي عايل الشموليةباالعتماد على اسرتاتيجية االرتق

  % اقتصادي جند ترتيب أولويات حل املشكالت كما يلي: 39و 
  ميكننا   8-3-3,  وبالعودة إىل اجلدول رقم  هدف 49% نستطيع االرتقاء ب 39يف االحتياجات البيئية

 .يتها وعامل تأثريهاأولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمه ترتيب 

                                                           
1
 . 746ص    3ملحق رقم  
2
 . 791ص    4ملحق رقم  
3
 . 797ص    9ملحق رقم  

  8-3-3جدول رقم 
 ترتيب درجة أولويات األهداف

 رابعة ثالثة ثانية أولى درجة ألاولوية

 (0 - 01 )  (6 - 0 )  (2 - 6 )  (1 - 2 ) 

 الرمز
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  ميكننا  0هدف أو جمال, وبالعودة إىل اجلدول رقم  9% نستطيع االرتقاء ب 39يف االحتياجات الوظيفية
 .درجة أمهيتها وعامل تأثريهالأولويات حتقيق األهداف وفقا   ترتيب 

  جدول رقم 1% نستطيع االرتقاء ب 39يف االحتياجات البصرية( 3هدف أو جمال  -1-44 ) . 

  1-3- 3رقم جدول 
 العمرانية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف بلدة معلوال القدمية الدرجات واألولويات يف البىن
 األهداف االحتياجات المشكالت  االحتياجات البيئية

   1 9 عالقة املوقع باملدينة 4
   1 8 عالقة املوقع باملباين احمليطة 9
   9 2 يطةعالقة املوقع بالطبيعة احمل 1
   1 1 إمكانية التخدمي 0
   4 1 طبوغرافية املوقع 9
   1 1 شبكة الطرق واملواصالت 9
   1 1 التالؤم مع القوانني والتشريعات 3
   6 6 الصرف الصحي 0
   6 6 اإلمداد مبياه الشرب 6

   6 6 التغذية بالكهرباء 44
   8 8 شبكة االتصاالت 44
   4 9 العزل احلراري 49
   4 9 لتهويةا 41
   4 9 التشميس 40
   4 9 اإلضاءة 49
   4 9 التحكم يف الضوضاء 49

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات الوظيفية
   4 4 العالقة الوظيفية بني العناصر 1
   4 4 تناسب مسطحات العناصر 9
   1 8 حتقيق املرونة الوظيفية 1
   1 6 إمكانية االمتداد املستقبلي  0
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   8 6 حل خطوط احلركة أفقيا ورأسيا 9
   8 8 حتقيق خصوصية العناصر 9
   8 8 حتقيق اخلصوصية للمباين 3
   1 1 توفر أماكن انتظار السيارات 0

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات البصرية
   9 4 االقرتاب 4
   8 4 الوحدة 9
   8 1 الطابع والشخصية 1
   1 1 املقياس 0
   1 1 تزان بني العناصراال 9

 1-3- 3 خمطط  بياين رقم

 يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن العمرانية ) االحتياجات البيئية(  يف البلدة القدمية يف معلوال
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 71-3- 3 خمطط بياين رقم

 معلوالالقدمية يف ) االحتياجات الوظيفية(  يف البلدة  العمرانية يف االرتقاء بالبىن يوضح االحتياجات واملشكالت
 

  77-3-3 خمطط بياين رقم

 معلوالالقدمية يف العمرانية ) االحتياجات البصرية(  يف البلدة  يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن
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 االجتماعية  ىاالرتقاء بالبد 
باالعتماد على منهجية العمل السابقة ميكننا استنتاج ترتيب أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية يف 

  .( -3-77 (3 االجتماعية كما يف اجلدول رقم  البىن
 

  6-3- 3رقم جدول 
 ةيف بلدة معلوال القدميرتقاء يف البىن االجتماعية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي درجات وأولويات اال

 األهداف االحتياجات المشكالت  االحتياجات االجتماعية
   1 6 املشاركة السكانية 4
   9 9 االحتياجات الصحية  9
   1 1 االحتياجات التجارية 1
   4 9 االحتياجات التعليمية 0
   8 8 الرتفيهيةاالحتياجات  9
   3 2 االحتياجات الدينية 9
   4 3 االحتياجات اإلدارية 3
 

ميكننا  ( 9-1- (3,  وبالعودة إىل اجلدول رقم أهداف مسة% نستطيع االرتقاء ء39يف االحتياجات االجتماعية 
 .أولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثريها ترتيب 

 72-3- 3 خمطط بياين رقم

 معلوالالقدمية يف يف البلدة  االجتماعية  املشكالت يف االرتقاء بالبىنيوضح االحتياجات و 
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  االقتصادية ىبالبداالرتقاء 
ء اجلزئي عايل الشمولية يف باالعتماد على منهجية العمل السابقة ميكننا استنتاج ترتيب أولويات اسرتاتيجية االرتقا 
 (   -3-72 3 ) دول رقماجلاالحتياجات االقتصادية كما يف  

 
ميكننا        -1-9 3 وبالعودة إىل اجلدول رقم , أهداف 0% نستطيع االرتقاء ب 39يف االحتياجات االقتصادية 

 .هاأولويات حتقيق األهداف وفقا  لدرجة أمهيتها وعامل تأثري  ترتيب 

 
 

  1-3- 3رقم جدول 
 يف بلدة معلوال القدمية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي االقتصاديةدرجات وأولويات االرتقاء يف البىن 

 األهداف جاتااالحتي المشكالت االحتياجات االقتصادية
   3 3 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء  -4
   0 3 اتيجية االرتقاءالعائد االجتماعي  السرت  9
   9 9 الكلفة االقتصادية السرتاتيجية االرتقاء 1
   3 3 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 0
   9 0 توفر مصادر التمويل 9
   0 1 االمكانات االقتصادية 9

 73-3- 3 خمطط بياين رقم

 معلوالالقدمية يف يف البلدة  قتصاديةاال يوضح االحتياجات واملشكالت يف االرتقاء بالبىن
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 المقترحات 3-3-1
وباالعتماد على أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلزي عايل  ,ات البلدة القدمية يف معلوالوإمكانشكاليات إبعد حتديد 

  للبلدة القدمية فيها كما يلي: ميكن استنتاج املقرتحات   الشمولية
  اقتراحات من الداحية الممرانية 

 71-3- 3رقم جدول 
 سرتاتيجية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة معلوال القدميةترتيب األولويات يف ا
 فاألهدا االحتياجات المشكالت االحتياجات البيئية

   1 1 إمكانية التخدمي 7
   6 6 الصرف الصحي 2
   6 6 اإلمداد مبياه الشرب 3
   6 6 التغذية بالكهرباء 4
   1 1 شبكة الطرق واملواصالت 9
   1 1  والتشريعاتالتالؤم مع القوانني 8
   1 9 عالقة املوقع باملدينة 1
   1 8 عالقة املوقع باملباين احمليطة 6
   8 8 شبكة االتصاالت 1

   4 9 العزل احلراري 72
   4 9 التهوية 73
   4 9 التشميس 74
   4 9 اإلضاءة 79
   4 9 التحكم يف الضوضاء 78

 افاألهد االحتياجات المشكالت االحتياجات الوظيفية
   1 1 توفر أماكن انتظار السيارات 1
   1 6 إمكانية االمتداد املستقبلي  9
   1 8 حتقيق املرونة الوظيفية 1
   8 6 حل خطوط احلركة أفقيا ورأسيا 0



714 

 

 
يضمن  املستجدات والتغيريات اليت تعر ضت هلا البلدة, ومبا  تطوير نظام ضابطة بناء البلدة القدمية مبا تقتضيه  - أ

  وذلك بالنقاط التالية: ,محاية النسيج من التدهور املتواصل
البناء واإلكساء  تتضمن اشرتاطات وبنود واضحة على مواد   ,ناء والرتميمإجراءات صارمة على منح رخص الب   7-أ

  وأسلوب التنفيذ. من حيث النوعيات واأللوان 
 األقواس. املعمارية وتقدمي تفاصيل هلا مثل النوافذ ذات  فرض تصاميم موحدة على بعض املفردات     2-أ
  .واأللوان والتصميم األبعاد توحيد الالفتات واإلعالنات العشوائية من ناحية  3-أ
الشرقي )جوار دير مار  تنفيذ فعاليات املخطط التنظيمي للفج الشرقي الفاصل بني املدينة القدمية وتوسعها  - ب

  الربط األفقي والشاقويل. –حدائق  –تقال( مثل ممرات املشاة  
معاصر حبيث  واآلخر  االنتقالية بني نسيجني أحدمها تقليدي وضع ضوابط عمرانية ومعمارية على املنطقة    - ت

  والوظيفي تراعي نواحي التشكيل البصري 
 إزالة احلرف التقليدية اليت تسيء إىل النسيج العمراين بصريا  وبيئيا  ووظيفيا .   - ث
 .عوامل اجلذب السياحي  تزويد منطقة املشاة هذه بكل     - ج
الرئيسية حبيث التشكل عائقا   متجانس وخاصة يف الساحة دراسة ارتفاعات املباين بصورة حتقق خط مساء   - ح

 بصريا  إلدراك البلدة القدمية.
 العمل على استغالل بعض املناطق املتهدمة وحتويلها إىل مناطق خضراء .   - خ
 إزالة التعديات املشوهة بصريا  من غرف خمالفة وإكساء مشوه ومغاير للبلدة.      - د

 
 
 
 
 
 
 

   8 8 حتقيق خصوصية العناصر 9
   8 8 حتقيق اخلصوصية للمباين 9

 األهداف االحتياجات المشكالت االحتياجات البصرية
   1 1 ياساملق 4
   1 1 االتزان بني العناصر 9
   8 1 الطابع والشخصية 1
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 اقتراحات من الداحية االجتماعية 

نشر برامج توعية صحية خلفض الكثافة السكانية  مية من خالل تطوير البنية االجتماعية للبلدة القد - أ
 .املرتفعة

 ديثة.مساعدة السكان على ترميم وتاهيل بييوهتم األثرية وجعلها مالئمة هلم ومواكبة للتطورات احل - ب
 تأمني فرص العمل للسكان املقيمني وذلك لتحسني وضعهم املعيشي. - ت
 تأمني متطلبات السكان اخلدمية اليومية احلديثة. - ث
ضمن بعض البيوت املهدمة ضمن نسيج على تأمني بعض اخلدمات الرتفيهية من كافرتيات ومقاهي العمل  - ج

 .البلدة وعلى حميطها
 اقتراحات من الداحية االقتصادية 

 

 ) صناعة الدبس, صناعة السجاد(.  إحياء احلرف التقليدية اليت اشتهرت هبا البلدة القدمية  - أ
  ثقافية. الستخدامات ترفيهية أو اجتماعية أو النسيج  إعادة توظيف بعض البيوت املتهالكة ضمن        - ب

 

  77-3- 3رقم جدول 
 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعية يف بلدة معلوال القدمية

 األهداف االحتياجات الت كالمش االجتماعية االحتياجات
   1 6 السكانية املشاركة 4
   1 1 االحتياجات التجارية 9
   8 8 االحتياجات الرتفيهية 1
   9 9 االحتياجات الصحية  0
   4 3 االحتياجات اإلدارية 9

  72-3- 3رقم جدول 
 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االقتصادية يف بلدة معلوال القدمية

 األهداف االحتياجات املشكالت االحتياجات االقتصادية
   6 1 سرتاتيجية االرتقاءالعائد االجتماعي  ال 4
   1 1 العائد االقتصادي  السرتاتيجية االرتقاء 9
   1 1 الكلفة االجتماعية  السرتاتيجية االرتقاء 1
   8 6 توفر مصادر التمويل 0
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 الباب الثالث 

 الدراسة التطبيقية

 
 
 
 
 
 
 

 الراب الفصل 

 النتائج والتوصيات
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 الدتائج والتوصيات                              الرابعالفص                                الباب الثالث       
 نتائج البحث 3-4-7

محددات االستراتيجية في تطبيق  , ودراسة  الرتقاءاتجاهات سياسة بقة ومن القراءة المتأنية المن الدراسة السا
  ستخالص اآلتي:ا , يمكن  سياسات االرتقاء الجزئي عالي الشمولية

 , تدهورها وأحيانا  فقداهنا ىل إالبلدات القدمية خالل تارخيها الطويل ألنواع عديدة من العوامل املؤدية  تعرضت .4
طرحتها متطلبات العصر احلديث تلبية  وتعرضت لتحوالت كثريه  , , اليت قد يكون مصدرها الطبيعة أو اإلنسانو 

اهليكلية وتكوينها العمراين مؤهلني للتأقلم مع هذه املعطيات  مل تكن بنيتها  حتياجات فرضتها طبيعة التطورال
  اجلديدة.

احلفاظ عليه واالرتقاء وجوب , و  ستمراريةاالو  م بصفة الثباتأن مفهوم البلدة القدمية يتسعلى أكدت الدراسة  .9
النظريات احلديثة للتتفاعل مع حاجة اجملتمعات املادية واملعنوية   تهاجت, لذلك  عتباره ملكية عامة لإلنسانيةابه ب

  تمعي بالرتاث.الوعي اجمل وهو ما يؤكد دور  , حتياجاتوتتحول لتصبح قوانني تليب هذه اال  , ا  عام ا  لتصبح مطلب
الواقع مع كل مرحلة حضارية  ري  زاوية الرؤية بتغ  تغري  ل,  إعادة قراءة البلدة القدمية من منظور معاصر جيب .1

واليت  , , ومن خالل دراسة مفهوم البلدة القدمية وتقوميها  إطارها وتتعدل اسرتاتيجية االرتقاءجديدة, ويتغري  
واليت تعتمد  , سياسات االرتقاء املعماري والعمراين القرار املناسب للقيام بتطبيق ختاذ ادعم  يف ا  تعترب حمددا  رئيس

 ولويات إلمتام اسرتاتيجية االرتقاء. األ حتديدعلى عملية 
األثرية واملفهوم  ر مبراحل تطورت من احللول اجلزئية اليت تركز على القيمة الدراسة أن مفهوم االرتقاء م   أظهرت .0

هتمام بالبلدة القدمية كعنصر واحد والسياسات املتكاملة ملواكبة احلفاظ السليب ( إىل االالشكلي للمباين )
  احلركات املعاصرة للتغيري. 

ستدامتها مبا يتناسب مع استمرارها و اوكيف أن  ,  تهاءصوصيالقدمية  ةاالرتقاء بالبلد اسرتاتيجية ارتباط  ضرورة  .9
بلدة أصبح أمرا  حتميا  مرتبطا  مبدى الوعي بأمهية البلدة القدمية وجدوى وإمكانات ال حتياجات السكان احلقيقية ا
مع احلفاظ على   , , ثقايف , اقتصادي جتماعيا,  , وما يستتبعه األمر من ارتقاء عمراين قتصاديا  ا استثمارها

  القدمية. ةهوية هذه البلد
 ةاالجتماعية )البشرية( للبلد لبىنالعمرانية وا ىنلبالدراسة ضرورة العمل بالتوازن يف جماالت االرتقاء با أظهرت .9

 .االقتصادية لضمان جناح االسرتاتيجية لبىن, مع تنمية ا القدمية
ورفع معدالت النمو وحتقيق   , ياالقتصادو  االجتماعي االرتقاءأمهية دفع هذه البلدات حنو  الدراسة على أكدت .3

هي يف حد ذاهتا مصادر تنموية ذات قيمة عالية  ت ن هذه البلداإ, حيث  دخل أفضل ومستوى معيشة أرقى
واجملتمع  , اآلثار واملناطق احمليطة هبا حتواها املادي واملعنوي املتمثل يفمب املناسبةإذا مت إدارة مواردها بالطريقة 

 املطلوبة. الذي تعيش فيها من خالل إدارهتم اإلدارة الواعية لتحقيق اسرتاتيجية االرتقاء 
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وإمكانية تفعيل  , مة يف تطبيق سياسات االرتقاء يف البلدات القدميةءسة النظرية مدى املرونة واملواأظهرت الدرا .0
 , معيشة اليوميةلل مكان مناسبمع فكرة بناء  االرتقاء العمراين الذي يتعامل  مقومات االرتقاء املتمثلة يف

  .اقتصادي داعما  ومكمال  هلمقاء االواالرت , الذي ينطلق من فكرة بناء اإلنسان واالرتقاء االجتماعي 
 , التدرج , الالمركزية من املرونة ىل درجة عالية إبالبلدات القدمية حيتاج  أن حل مشكلة االرتقاء الدراسةأكدت  .6

, والتحديد الواضح لإلمكانات  واإلدارية والتنفيذية , التخطيط املتوازن بني السياسات العمرانية  , التكامل
جتاه االرتقاء املناسب واعتماد االسرتاتيجية املناسبة ا, ومن مث وضع السياسات يف  شكالتواألهداف وامل

 وحتديد اخلطوات واإلجراءات.
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 المالحق
   1ملحق رقم 

رانية  يتم يف هذه االستمارة معرفة الوضع االجتماعي للسكان , ووضعهم التعليمي واملهين , لتحديد احتياجاهتم العم
 ) التعليمية والصحية والرتفيهية والتجارية (.

 4جدول رقم 
 لسكان البلدة القدمية  الوضع الدميوغرايف

عدد 

 السكان

 الجنس   

 
 املستوى التعليمي

 عامل قيد التعليم أمي عدد إلاناث عدد الذكور 

      

 
 2ملحق رقم 

 ة القدمية.يتم يف هذه االستمارات توثيق الوضع السكاين يف البلد
 9جدول رقم 

 توثيق العمراين واملعماري يف البلدة القدمية
 الرغبة في ترك المبدى

   املبىن يعاين من تشققات خطرة.  
   كلفة الصيانة و اإلصالح غالية.

   وضع املنزل غري صح ي , و ال ميكن حتسينه.
   هم(مالك آخرون يريدون إخراج -أسباب تعود إىل امللكية )البيت مستأجر

   لسكن يف بيت حديثا
   أسباب أخرى 

  في حال يرغبون في ترك البلدة , يتم تحديد األسباب:
   االكتظاظ السكاين الكبري. 
   . عدم توفر خدمات تعليمية )روضة , مدرسة( 
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   عدم توفر خدمات صحية.
   البنية التحتية من صرف صحي ونظافة ومياه سيئة. 
   أسباب أخرى  

  و اإلصالحاتالصيانة 
   يقوم املالك بعمليات الصيانة و اإلصالح بشكل دوري.

   لصيانة.اقل ما يقوم املالك بعمليات اإلصالح و 
 ال يقوم املالك بعمليات الصيانة و اإلصالح. أعط سببني لذلك

    -ب       -أ
 هل يو د املالك املشاركة يف إعادة إحياء منزله؟ 

    ال            نعم                      
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 3ملحق رقم 
 استمارة خاصة باالحتياجات الممرانية

هتدف هذه االستمارة إىل مشاركة السكان برغباهتم , ومعرفة مشكالهتم  واحتياجاهتم  من مبانيهم ضمن خطة 
 االرتقاء بالبلدة القدمية , وذلك من خالل:

 ية وجودة اخلدمات اليت تقدمها هلم.معرفة تقييم السكان ورأيهم يف كفاءة بلدهتم , ويف نوع 
  .معرفة رأي السكان يف االحتياجات واألهداف اليت يأملون توفرها يف بلدهتم 
 .يتم حتديد درجة االحتياجات واألهداف يف جداول أولويات اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي وفق هذا املسح العمراين 
 ةمشاركة السكان يف معرفة املشكالت يف البلدة القدمي 

  3جدول رقم 
 حتديد درجة توفر البىن العمرانية وفقا  للسكان , ودرجة االحتياجات وفق الدراسة التحليلية

 التقييم   معايير 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة  متوسطة كبيرة 

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة  متوسطة كبيرة

درجة 

حتياج الا 

 املطلوبة

 تلبية الاحتياجات البيئية

هل يؤثر موقع البلدة من املدينة في الوصول 

 إليها؟
        

         هل تؤثر املباني املحيطة على البلدة؟

ما هو مدى تقييمك لعالقة املوقع  

 بالطبيعة املحيطة؟
        

هل يمكن وصول التخديم إلى املكان 

 املطلوب بسهولة؟
        

هل تعتبر طبوغرافية البلدة تؤثر على 

 املباني؟
        

ما هو تقييمك لكفاءة شبكة الطرق  

 واملواصالت؟
        

         مامدى التالؤم مع القوانين والتشريعات؟  

ما هي درجة  كفاءة شبكة الصرف  

 الصحي؟
        

         ما هي درجة كفاءة  الامداد بمياه الشرب

          ي درجة  كفاءة التغذية بالكهرباءما ه

         ما هي درجة  كفاءة شبكة الاتصاالت؟

هل تتوفر التهوية املالئمة للمعيشة ضمن 

 املبنى؟
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         هل تصل الشمس إلى املبنى؟

         هل يتمتع املبنى باالضاءة الكافية؟ 

         هل تعاني من الضجيج ؟

 حتياجات الوظيفيةتلبية الا 

         العالقة الوظيفية بين العناصر

         تناسب مسطحات العناصر

هل تفضل أن تتوسع املناطق املحيطة  

 بالبلدة القديمة؟ 
        

هل تتوفر  الخصوصية املالئمة للمبنى الذي 

 تقطنه؟
        

هل تتوفر أماكن انتظار للسيارات مالئمة  

 نى؟ للبعد عن املب
        

 
 فيما يلي االستمارات اخلاصة باالحتياجات العمرانية وفق االستبيان 

 يف بلدة القدموس القدمية - أ
  7-3جدول رقم 

 حتديد درجة توفر البىن العمرانية وفقا  للسكان , ودرجة االحتياجات وفق الدراسة التحليلية يف بلدة القدموس القدمية

 التقييم   معايير 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية لة بالنسبة للسكاندرجة املشك

 ضعيفة  متوسطة كبيرة 

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة  متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

 تلبية الاحتياجات البيئية

هل يؤثر موقع البلدة من املدينة في 

 الوصول إليها؟
 متوسطة 43 21 31 متوسطة 79 92 33

 متوسطة 46 31 73 متوسطة 86 21 72 ر املباني املحيطة على البلدة؟هل تؤث

ما هو مدى تقييمك لعالقة املوقع  

 بالطبيعة املحيطة؟
 ضعيفة 17 71 71 ضعيفة 11 72 1

هل يمكن وصول التخديم إلى املكان 

 املطلوب بسهولة؟
 كبيرة 6 77 67 كبيرة 8 79 11

هل تعتبر طبوغرافية البلدة تؤثر على 

 ملباني؟ا
 متوسطة 22 87 71 كبيرة 8 77 63

ما هو تقييمك لكفاءة شبكة الطرق  

 واملواصالت؟
 كبيرة 8 21 14 كبيرة 6 74 61

مامدى التالؤم مع القوانين  

 والتشريعات؟ 
 كبيرة 3 1 11 كبيرة 1 74 11

ما هي درجة  كفاءة شبكة الصرف  

 الصحي؟
 كبيرة - 1  17 كبيرة 3 8 17
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كفاءة  الامداد بمياه ما هي درجة 

 الشرب
 كبيرة - 1 17 كبيرة 3 8 17

ما هي درجة  كفاءة التغذية 

 بالكهرباء
 كبيرة 9 71 16 كبيرة 6 74 61

ما هي درجة  كفاءة شبكة 

 الاتصاالت؟
 كبيرة 2 36 81 كبيرة 6 78 18

هل تتوفر التهوية املالئمة للمعيشة 

 ضمن املبنى؟
 فة ضعي 47 31 22 متوسطة 79 31 99

 ضعيفة  47 34 29 متوسطة 71 99 39 هل تصل الشمس إلى املبنى؟

 ضعيفة  47 34 29 متوسطة 71 99 39 هل يتمتع املبنى باالضاءة الكافية؟ 

 ضعيفة  46 77 47 متوسطة 21 46 23 هل تعاني من الضجيج ؟

 تلبية الاحتياجات الوظيفية

 ضعيفة  31   متوسطة 32 49 23 العالقة الوظيفية بين العناصر

 متوسطة 78 82 22 متوسطة 72 92 38 تناسب مسطحات العناصر

هل تفضل أن تتوسع املناطق  

 املحيطة بالبلدة القديمة؟ 
 متوسطة 1 16 73 ضعيفة 86 23 1

هل تتوفر  الخصوصية املالئمة 

 للمبنى الذي تقطنه؟
 كبيرة 72 74 14 متوسطة 82 27 71

ارات هل تتوفر أماكن انتظار للسي 

 مالئمة للبعد عن املبنى؟ 
 كبيرة - 1 17 كبيرة 61 1 4

 
 يف بلدة جبلة القدمية - ب

  2-3 جدول رقم
 حتديد درجة توفر البىن العمرانية وفقا  للسكان , ودرجة االحتياجات وفق الدراسة التحليلية

 التقييم   معايير 

 تحليلية درجة الاحتياجات وفق الدراسة ال درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة  متوسطة كبيرة 

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة  متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

 تلبية الاحتياجات البيئية

هل يؤثر موقع البلدة من املدينة 

 في الوصول إليها؟
 ضعيفة  89 27 74 ضعيفة  49 33 22

هل تؤثر املباني املحيطة على 

 البلدة؟
 كبيرة 1 21 84 متوسطة 71 89 76

ما هو مدى تقييمك لعالقة  

 املوقع بالطبيعة املحيطة؟
 متوسطة 1 97 41 متوسطة 71 92 21
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هل يمكن وصول التخديم إلى 

 املكان املطلوب بسهولة؟
 متوسطة 39 92 73 ضعيفة  47 73 48

هل تعتبر طبوغرافية البلدة تؤثر 

 على املباني؟
 ضعيفة  36 47 27 ضعيفة  41 31 27

ا هو تقييمك لكفاءة شبكة م 

 الطرق واملواصالت؟
 متوسطة 72 87 21 متوسطة 74 92 34

مامدى التالؤم مع القوانين  

 والتشريعات؟ 
 كبيرة 2 6 11 كبيرة 2 71 66

ما هي درجة  كفاءة شبكة  

 الصرف الصحي؟
 كبيرة 4 6 66 كبيرة 4 27 19

ما هي درجة كفاءة  الامداد بمياه 

 الشرب؟
 كبيرة 4 6 66 بيرةك 4 27 19

ما هي درجة  كفاءة التغذية 

 بالكهرباء؟
 كبيرة 4 6 66 كبيرة 4 27 19

ما هي درجة  كفاءة شبكة 

 الاتصاالت؟ 
 كبيرة 1 6 64 كبيرة 6 23 81

هل تتوفر التهوية املالئمة 

 للمعيشة ضمن املبنى؟
 متوسطة 1 89 28 متوسطة 78 84 21

 متوسطة 1 89 28 متوسطة 78 84 21 هل تصل الشمس إلى املبنى؟

 متوسطة 1 89 28 متوسطة 78 84 21 هل يتمتع املبنى باالضاءة الكافية 

 كبيرة 8 77 63 كبيرة 4 6 66 هل تعاني من الضجيج ؟

 تلبية الاحتياجات الوظيفية

 كبيرة 71 72 16 كبيرة   12 العالقة الوظيفية بين العناصر

 متوسطة 72 6 61 كبيرة   67 تناسب مسطحات العناصر

 متوسطة 9 84 37 كبيرة 9 72 63 امكانية الامتداد املستقبلي 

هل تتوفر  الخصوصية املناسبة 

 للمبنى الذي تقطنه؟
 كبيرة 4 71 11 كبيرة 71 77 11

هل تتوفر أماكن انتظار  

للسيارات مالئمة للبعد عن 

 املبنى؟ 

 كبيرة 72 6 61 كبيرة 4 6 66
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 القدمية يف بلدة معلوال - ت

  3-3جدول رقم 
 جة توفر البىن العمرانية وفقا  للسكان , ودرجة االحتياجات وفق الدراسة التحليليةر حتديد د

 التقييم   معايير 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة  متوسطة كبيرة 

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة  متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

 تلبية الاحتياجات البيئية

هل يؤثر موقع البلدة من املدينة 

 في الوصول إليها؟
 متوسطة 39 93 72 متوسطة 73 97 38

هل تؤثر املباني املحيطة على 

 البلدة؟
 متوسطة 74 29 87 متوسطة 74 87 29

ما هو مدى تقييمك لعالقة  

 املوقع بالطبيعة املحيطة؟
 متوسطة 74 98 31 ضعيفة 12 72 78

هل يمكن وصول التخديم إلى 

 املكان املطلوب بسهولة؟
 كبيرة 3 8 17 كبيرة 3 8 17

هل تعتبر طبوغرافية البلدة تؤثر 

 على املباني؟
 ضعيفة 71 79 19 كبيرة 3 8 19

ما هو تقييمك لكفاءة شبكة  

 الطرق واملواصالت؟
 كبيرة 3 8 19 كبيرة 3 8 19

الؤم مع القوانين مامدى الت 

 والتشريعات؟ 
 كبيرة 3 27 18 كبيرة 3 27 18

ما هي درجة  كفاءة شبكة  

 الصرف الصحي؟
 كبيرة 9 8 61 كبيرة 9 8 61

ما هي درجة كفاءة  الامداد بمياه 

 الشرب
 كبيرة 9 8 61 كبيرة 9 8 61

ما هي درجة  كفاءة التغذية 

  بالكهرباء
 كبيرة 9 8 61 كبيرة 9 8 61

ي درجة  كفاءة شبكة ما ه

 الاتصاالت؟
 كبيرة 71 4 86 كبيرة 71 4 68

هل تتوفر التهوية املالئمة 

 للمعيشة ضمن املبنى؟
 ضعيفة  97 31 72 متوسطة 27 81 72

 ضعيفة  97 31 72 متوسطة 33 98 77 هل تصل الشمس إلى املبنى؟

 ضعيفة  97 31 72 متوسطة 32 98 72هل يتمتع املبنى باالضاءة  
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 الكافية؟

 ضعيفة  49 31 78 متوسطة 37 97 76 هل تعاني من الضجيج ؟

 تلبية الاحتياجات الوظيفية

 ضعيفة  89 29 71 ضعيفة 89 21 79 العالقة الوظيفية بين العناصر

 ضعيفة 89 29 71 ضعيفة 89 21 79 تناسب مسطحات العناصر

هل تفضل أن تتوسع املناطق  

 املحيطة بالبلدة القديمة؟ 
 كبيرة 27 1 12 كبيرة 77 73 18

هل تتوفر  الخصوصية املالئمة 

 للمبنى الذي تقطنه؟
 متوسطة 33 94 73 متوسطة 77 89 24

هل تتوفر أماكن انتظار  

للسيارات مالئمة للبعد عن 

 املبنى؟ 

 كبيرة 9 4 17 كبيرة 9 4 17
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  4ملحق رقم 
 عيةاستمارة خاصة باالحتياجات االجتما

هتدف هذه االستمارة إىل مشاركة السكان برغباهتم , ومعرفة مشكالهتم  واحتياجاهتم من البىن االجتماعية 
ضمن خطة االرتقاء بالبلدة القدمية , وذلك من خالل معرفة درجة املشكلة بالنسبة للسكان ,أي هل يتوفر العدد 

انية , ومباين صحية ) مستوصف , مشفى( , الكايف من خمتلف احتياجات السكان اليومية من احتياجات سك
وأنشطة جتارية تليب احتياجاهتم اليومية والدورية , واملباين التعليمية من مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية , باإلضافة إىل 

( , توفر روضة . ومباين ترفيهية متنوعة من مقاهي شعبية إىل مقاهي رصيف و مطاعم , ومباين دينية ) جامع وكنيسة
ومباين حكومية حبيث تأخذ بعني االعتبار درجة االحتياج من الدوائر احلكومية بالنسبة لعدد السكان يف البلدة ككل 
وليس البلدة القدمية فقط. و أخريا  تعرب  املشاركة الشعبية عن مدى الوعي السكاين ألمهية مشاركتهم عند وضع 

 ان اندماجهم باالسرتاتيجية و استمراريتها.سياسات االرتقاء اخلاصة بالبلدة القدمية , لضم

 

 

 4جدول رقم 

 حتديد درجة توفر البىن االجتماعية وفقا  للسكان , ودرجة احتياجاهتم منها

معايير التقييم ) تحقيق أهداف 

 استراتيجية الارتقاء في البلدة(

 درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية

 

 ضعيفة متوسطة رةكبي

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

مامدى توفر احتياجاتك من 

 املباني الصحية؟

  
      

مامدى توفر احتياجاتك  من 

 املختلفة؟ املباني التجارية

  
      

مامدى توفر احتياجاتك  من 

 ؟املباني  التعليمية

  
      

تياجاتك  من مامدى توفر اح

 ؟املباني  الترفيهية

  
      

مامدى توفر احتياجاتك من 

 ؟املباني   الدينية

  
      

مامدى توفر احتياجاتك من 

 الدوائر الحكومية؟

  
      

ما مدى مشاركتك في املشاريع 

 املتعلقة بالبلدة القديمة؟
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 ة وفق االستبيانفيما يلي االستمارات اخلاصة باالحتياجات االجتماعي 
 يف بلدة القدموس القدمية - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7-4 جدول رقم

 حتديد درجة توفر البىن االجتماعية وفقا  للسكان , ودرجة احتياجاهتم منها

معايير التقييم ) تحقيق أهداف 

 استراتيجية الارتقاء في البلدة(

 درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 "عدم توفر العدد الكافي من الاحتياجات" 

الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية  درجة

 لعدد السكان 
 
 تبعا

 كبيرة
متوسط

 ة
 ضعيفة

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

مامدى توفر احتياجاتك من املباني 

 الصحية؟
 ضعيفة 97 26 27 متوسطة 72 81 27

مامدى توفر احتياجاتك من املحالت  

 لفة؟املخت التجارية
 ضعيفة 48 36 78 متوسطة 72 91 37

مامدى توفر احتياجاتك من املباني 

 ؟التعليمية املختلفة
 متوسطة 47 41 72 كبيرة 8 78 16

مامدى توفر احتياجاتك  من املباني 

 ؟الترفيهية
 كبيرة  1 73 16 كبيرة 71 73  11

مامدى توفر احتياجاتك من املباني 

 ؟الدينية
 - 711 - - - 1 - 

امدى توفر احتياجاتك من الدوائر م

 الحكومية؟
 ضعيفة 24 31 31 ضعيفة 36 27 47

ما مدى مشاركتك في املشاريع املتعلقة 

 بالبلدة القديمة؟
 كبيرة - 77 61 كبيرة 6 77 67



712 

 

 

 بلدة جبلة القدمية - ب
 

 

 2-4 جدول رقم

 هتم منهاحتديد درجة توفر البىن االجتماعية وفقا  للسكان , ودرجةاحتياجا

معايير التقييم ) تحقيق أهداف 

 استراتيجية الارتقاء في البلدة(

 درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية

 

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

 كبيرة 71 72 17 كبيرة 1 76 19 مامدى توفر احتياجاتك الصحية؟

 مامدى توفر احتياجاتك  التجارية

 املختلفة؟
 ضعيفة 19 71 6 ضعيفة 83 28 77

 ضعيفة 82 21 1 ضعيفة 96 32 71 ؟مامدى توفر احتياجاتك التعليمية

 متوسطة 31 46 73 متوسطة 76 41 21 ؟مامدى توفر احتياجاتك  الترفيهية

 ضعيفة 87 22 71 ضعيفة 71 41 32 ؟مامدى توفر احتياجاتك  الدينية

مامدى توفر احتياجاتك من الدوائر 

 الحكومية؟
 متوسطة 27 82 71 متوسطة 37 47 26

ما مدى مشاركتك في املشاريع 

 املتعلقة بالبلدة القديمة؟
 كبيرة 6 72 61 كبيرة 9 21 86
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 بلدة معلوال القدمية  - ت

 3-4جدول رقم 
 وفقا  للسكان , ودرجة احتياجاهتم منها حتديد درجة توفر البىن االجتماعية

معايير التقييم ) تحقيق أهداف 

 استراتيجية الارتقاء في البلدة(

 درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية

 

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

 كبيرة 76 71 12 متوسطة 21 91 72 توفر احتياجاتك الصحية؟ مامدى

 مامدى توفر احتياجاتك  التجارية

 املختلفة؟
 كبيرة 74 86 76 متوسطة 29 86 1

مامدى توفر احتياجاتك 

 ؟التعليمية
 متوسطة 78 82 22 كبيرة 1 73 16

مامدى توفر احتياجاتك  

 ؟الترفيهية
 كبيرة 6 77 67 كبيرة 29 81 6

 - 711 - - - 711 - - ؟تك  الدينيةمامدى توفر احتياجا

مامدى توفر احتياجاتك من 

 الدوائر الحكومية؟
 متوسطة 34 91 1 متوسطة 8 92 42

ما مدى مشاركتك في املشاريع 

 املتعلقة بالبلدة القديمة؟
 كبيرة 4 72 64 كبيرة 4 72 64
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  5ملحق رقم 

 االستمارة الخاصة باالحتياجات االقتصادية

مارة إىل مشاركة السكان برغباهتم , ومعرفة مشكالهتم  واحتياجاهتم  من مبانيهم ضمن خطة هتدف هذه االست
 االرتقاء بالبلدة القدمية , وذلك من خالل:

 .معرفة تقييم السكان ورأيهم يف كفاءة بلدهتم , ويف نوعية وجودة اخلدمات اليت تقدمها هلم 
  ادية اليت يأملون توفرها يف بلدهتم.معرفة رأي السكان يف االحتياجات واألهداف االقتص 

 

 
 
 

 9جدول رقم 
 حتديد درجة توفر البىن االقتصادية وفقا  للسكان , ودرجة رغبتهم يف حتقيق األهداف

معايير التقييم ) تحقيق 

أهداف استراتيجية 

 الارتقاء في البلدة(

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية  درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة متوسطة بيرةك
درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

الكلفة الاجتماعية  

 الستراتيجية الارتقاء

 
       

العائد الاجتماعي  

 الستراتيجية الارتقاء

 
       

العائد الاقتصادي  

 الستراتيجية الارتقاء

 
       

هل توفر مصادر للتمويل 

بة في تحسين عند الرغ

 الوضع الحالي للمبنى ؟

 

       

هل تفضل أن تكون 

مصادر التمويل خارجية أو 

 من ذاتية؟

 

       

مامدى مشاركتك املادية 

في الكلفة الاقتصادية 

للمشاريع ضمن البلدة 

 القديمة
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  فيما يلي االستمارات اخلاصة باالحتياجات العمرانية وفق االستبيان 
 القدموس القدمية يف بلدة - أ

 

 7-9جدول رقم 
 حتديد درجة توفر البىن االقتصادية وفقا  للسكان , ودرجة رغبتهم يف حتقيق األهداف

معايير التقييم ) تحقيق 

أهداف استراتيجية 

 الارتقاء في البلدة(

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة متوسطة كبيرة
درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

الكلفة الاجتماعية  

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 71 22 86 كبيرة 1 27 12

مامدى مشاركتك املادية 

في الكلفة الاقتصادية 

للمشاريع ضمن البلدة 

 القديمة

 متوسطة 71 82 27 متوسطة 62 77 1

العائد الاجتماعي  

 ستراتيجية الارتقاءال 
 كبيرة 1 77 62 متوسطة 6 24 86

العائد الاقتصادي  

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 71 71 17 كبيرة 1 36 17

هل يتوفر مصدر للتمويل 

عند الرغبة في تحسين 

 الوضع الحالي للمبنى ؟

 كبيرة 6 72 61 كبيرة 4 9 17

هل تكفي امكاناتك 

الاقتصادية للمساهمة في 

 تتخص البلدة مشروعا

 كبيرة 1 76 13 كبيرة 71 79 19
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 بلدة جبلة القدمية - ب

 
 

 2-9جدول رقم 
 حتديد درجة توفر البىن االقتصادية وفقا  للسكان , ودرجة رغبتهم يف حتقيق األهداف

معايير التقييم ) تحقيق 

أهداف استراتيجية 

 الارتقاء في البلدة(

 وفق الدراسة التحليليةدرجة الاحتياجات  درجة املشكلة بالنسبة للسكان

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

الكلفة الاجتماعية  

 الستراتيجية الارتقاء
 متوسطة 72 89 23 كبيرة 8 23 17

العائد الاجتماعي  

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 4 6 66 متوسطة  83 

دي  العائد الاقتصا

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 3 72 69 كبيرة 6 71 62

هل تتوفر مصادر للتمويل 

عند الرغبة في تحسين 

 الوضع الحالي للمبنى ؟

 كبيرة 8 77 63 كبيرة 6 1 63

هل تفضل أن تكون 

 مصادر التمويل خارجية ؟
 كبيرة 71 1 67 متوسطة 29 88 1

مامدى مشاركتك املادية 

ية في الكلفة الاقتصاد

للمشاريع ضمن البلدة 

 القديمة

 77 متوسطة 31 91 77
 

 متوسطة 31 91
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 معلوال القدمية بلدة - ت

 

 3-9جدول رقم 
 حتديد درجة توفر البىن االقتصادية وفقا  للسكان , ودرجة رغبتهم يف حتقيق األهداف

معايير التقييم ) تحقيق 

أهداف استراتيجية 

 الارتقاء في البلدة(

 درجة الاحتياجات وفق الدراسة التحليلية  نسبة للسكاندرجة املشكلة بال

 ضعيفة متوسطة كبيرة
درجة 

املشكلة 

 ألاعلى

 ضعيفة متوسطة كبيرة

درجة 

الاحتياج 

 املطلوبة

الكلفة الاجتماعية  

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 74 77 17 ضعيفة 79 8 11

العائد الاجتماعي  

 الستراتيجية الارتقاء
 كبيرة 4 27 19 طةمتوس 9 81 28

العائد الاقتصادي  

 الستراتيجية الارتقاء
 متوسطة 1 96 33 متوسطة 9 81 28

هل تتوفر مصادر للتمويل 

عند الرغبة في تحسين 

 الوضع الحالي للمبنى ؟

 كبيرة 1 72 67 كبيرة 4 71 11

هل تفضل أن تكون 

مصادر التمويل خارجية أو 

 من ذاتية؟

 توسطةم 79 82 23 كبيرة 31 9 89

مامدى مشاركتك املادية 

في الكلفة الاقتصادية 

للمشاريع ضمن البلدة 

 القديمة

 كبيرة 3 76 11 كبيرة 3 76 11



 

 

 

 

 

 

 

 الفهارس
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 فهرس ألاشكال والصور 

 رقم الصفحة  
 الباب ألاول 

 73 مقياس يوضح التمييز يف تصنيف املدن وفق عدد السكان 7-1-1  شكل رقم

 SWOT 29مكونات طريقة التحليل   -1  2-7  شكل رقم

 32 جماالت االرتقاء  -1 2-2  شكل رقم

 33 اجملال الشامل لالرتقاء -1 2-3  شكل رقم

 33 مراحل إسرتاتيجية االرتقاء  -1 2-4  شكل رقم

 34 مراحل االسرتاتيجية املقرتحة -1 2-9  شكل رقم

 34 يات العامة عوامل املعط 8-2- 1   شكل رقم

 39 أقسام االحتياجات يف اسرتاتيجية االرتقاء -1 2-1  شكل رقم

 38 أقسام االمكانات يف اسرتاتيجية االرتقاء  -1 2-6  شكل رقم

 38 أقسام أهداف اسرتاتيجية االرتقاء -1 2-1  شكل رقم

 31 مكونات املرحلة الثالثة )تنفيذ االسرتاتيجية(  -1 2-71  شكل رقم

 الباب الثاني

   الفصل ألاول 

 42 مقياس يوضح تدرج اسرتاتيجيات االرتقاء من حيث درجة الشمولية 7-7-2 شكل رقم

 43 معايري تقييم اسرتاتيجية االرتقاء 2-7- 2  شكل رقم

 44 درجة مشولية اسرتاتيجية االرتقاء  3-7- 2  شكل رقم

 49 تيجية االرتقاءاجلدوى االقتصادية من اسرتا  4-7- 2  شكل رقم

 48 االرتقاء والعالقة املتبادلة بينها تكامل عناصر تنفيذ اسرتاتيجية  9-7- 2  شكل رقم

 46 مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء يف معيار الشمولية 8-7- 2  شكل رقم

 41 سرتاتيجية االرتقاء يف معيار الفاعليةمقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة ال 1-7- 2  شكل رقم

 41 مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء من حيث املدى 6-7- 2  شكل رقم

 97 مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء يف تكلفة تنفيذ كل اسرتاتيجية 1-7- 2  شكل رقم

 97 مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء يف عائد تنفيذ كل اسرتاتيجية 71-7- 2 شكل رقم

 77-7- 2 شكل رقم
مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء مع ظروف البلدة القدمية 

 وخصائصها
92 

 93 السرتاتيجية االرتقاء يف امكانية تنفيذ االسرتاتيجية مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة 72-7- 2 شكل رقم

 93 مقياس يوضح درجة توافق البدائل الثالثة السرتاتيجية االرتقاء يف عائد تنفيذ االسرتاتيجية 73-7- 2 شكل رقم

 99 ستةخمطط بياين يوضح املقارنة بني اسرتاتيجيات االرتقاء الثالث وفق معايري التقييم ال 74-7- 2 شكل رقم

 91 خمططات بيانية توضح بدائل اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف البلدة القدمية 79-7- 2 شكل رقم
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   الفصل الثاني

 84 مدينة صيدا 7-2- 2 شكل رقم

 84 يوضح البلدة القدمية يف صيدا  2-2- 2 شكل رقم

 89 توضح طبيعة وخصوصية مدينة صيدا القدمية  3-2- 2 شكل رقم

 89 خمطط لبلدة صيدا القدمية  4-2- 2 مشكل رق

 89 ضهر املري ساحة عمومية أمام املسجد العمري الكبري 9-2- 2 شكل رقم

 89 خان االفرنج  8-2- 2 شكل رقم

 86 مدينة مصياف 1-2- 2 شكل رقم

 86 مقطع يوضح طبيعة البلدة القدمية يف مصياف 6-2-2 شكل رقم

 81 خطة التأهيل يف بلدة مصياف القدمية خمطط يبني مناطق 1-2- 2 شكل رقم

 11 صورة توضح نسيج مدينة مصياف القدمية  71-2- 2 شكل رقم

 17 تأهيل السوق الصغري وظيفيا  وبصريا   77-2- 2 شكل رقم

 17 النسيج التلقائي العفوي يف مدينة مصياف القدمية 72-2- 2 شكل رقم

 17  مدينة مصياف القدميةالنسيج التلقائي العفوي يف 73-2- 2 شكل رقم

 12 خمطط يوضح املنطقة شرق القلعة واملتأث رة بالتغيري يف استعماالت األراضي يف مصياف  74-2- 2 شكل رقم

 الباب الثالث

  الفصل ألاول 

 61 بلدة القدموس 7-7- 3 شكل رقم

 61 طبيعة بلدة القدموس القدمية 2-7- 3 شكل رقم

 61 القدموس القدمية يوضح بلدة 3-7- 3 شكل رقم

 67 مصور  يوضح العناصر البصرية املميزة ضمن البلدة القدمية يف القدموس 4-7- 3 شكل رقم

 62 مصور  االستعماالت يف البلدة القدمية يف القدموس 9-7- 3 شكل رقم

 62 السوق التجاري احلديث الذي ميتد إىل اجلامع األثري 8-7- 3 شكل رقم

 62 سوق التجاري القدمي الذي خيرتق البلدةال 1-7- 3 شكل رقم

 63 مصور احلالة الفيزيائية للمباين ضمن البلدة القدمية يف القدموس 6-7- 3 شكل رقم

 63 إضافة مواد اكساء مشوهة يف املباين القدمية يف القدموس 1-7-  3رقم شكل

 63 مية يف القدموستضاد يف مواد بناء واكساء املباين يف البلدة القد 71-7-3  شكل رقم

 64 مصور  عدد الطوابق ضمن البلدة القدمية يف القدموس 77-7-3  شكل رقم

 64 يغلب أعداد املباين ذات طابق وطابقني 72-7- 3 شكل رقم

 64 احملور التجاري الرئيسي 73-7- 3 شكل رقم

 69 دموسمصور  احملاور الرئيسية للحركة يف البلدة القدمية يف الق 74-7- 3 شكل رقم
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 68 4639املصور التنظيمي للقدموس لعام  79-7- 3 شكل رقم

 61 4660املصور التنظيمي للقدموس لعام  78-7- 3 شكل رقم

 13 خمطط حتليلي يوضح احملددات ضمن البلدة القدمية يف القدموس وفق الدراسة 71-7- 3 شكل رقم

 19 من البلدة القدمية يف القدموس وفق الدراسةخمطط حتليلي يوضح األهداف املطلوبة ض 76-7- 3 شكل رقم

  الفصل الثاني
 773 جبلة  مدينة  7-2- 3 شكل رقم

 774 يوضح بلدة جبلة القدمية 2-2-  3   شكل رقم

 774 منظر جوي يبني بلدة جبلة القدمية 3-2-  3   شكل رقم

 774 ميةمصور  املعامل األثرية املميزة يف بلدة جبلة القد 4-2- 3 شكل رقم

 779 مصور  االستعماالت يف البلدة القدمية يف جبلة 9-2- 3شكل رقم 

 779 حتول الطابق األرضي من سكين إىل جتاري يف الشوارع احمليطة بالبلدة القدمية 9-2- 3شكل رقم 

 779 شارع علي القاسم وظهور ارتفاعات جديدة وتغيري يف الطابق األرضي 1-2- 3شكل رقم 

 778 مصور  احلالة الفيزيائية للمباين يف البلدة القدمية يف جبلة 6-2- 3شكل رقم 

 778 غالبية البناء يف الطابق األرضي مبواد تقليدية ومغايرة للطوابق األخرى احلديثة 1-2- 3 شكل رقم

 778 الطوابق األرضية واألول ذات حالة فيزيائية مغايرة للطوابق الثانية 71-2- 3 شكل رقم

 771 مصور االرتفاعات وعدد الطوابق يف البلدة القدمية يف جبلة 77-2- 3 شكل رقم

 771 زيادة يف االرتفاعات واالستعمال التجاري يف الشوارع احمليطة بالبلدة القدمية 72-2- 3 شكل رقم

 771 يغلب ارتفاع طابقني على معظم املباين األثرية يف البلدة القدمية يف جبلة 73-2- 3 شكل رقم

 776 مصور  يوضح احملاور الرئيسية للحركة ضمن البلدة القدمية يف جبلة 74-2- 3 كل رقمش

 771  4660املصور التنظيمي ملدينة جبلة لعام  79-2- 3 شكل رقم

 721 4660املصور التنظيمي ملدينة جبلة لعام  78-2- 3 شكل رقم

 724  جبلةضمن البلدة القدمية يف خمطط حتليلي ميخطط حتليلي يوضح احملددات  71-2- 3 شكل رقم

  728  جبلةخمطط حتليلي  خمطط حتليلي يوضح األهداف املطلوبة ضمن البلدة القدمية يف  76-2- 3 شكل رقم

  الفصل الثالث

 749 معلوال  البلدة القدمية يف  7-3- 3 شكل رقم

 749 يوضح العوامل الرتاثية يف بلدة معلوال القدمية 2-3-  3 شكل رقم

 749 طبيعة بلدة معلوال القدمية 3-3-  3  شكل رقم

 748 مصور املعامل األثرية يف البلدة القدمية يف معلوال 4-3- 3 شكل رقم

 741 مصور االستعماالت يف البلدة القدمية يف معلوال 9-3- 3 شكل رقم

 741 تقتصر االستعماالت التجارية على الساحة الرئيسية 8-3- 3 شكل رقم

 741 ب االستعماالت سكنية فرضتها الطبيعة الطبوغرافية للبلدةلأغ 1-3- 3 قمشكل ر 
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 746 مصور احلالة الفيزيائية للمباين ضمن البلدة القدمية يف معلوال 6-3- 3 شكل رقم

 746 غالبية املباين ذات حالة فيزيائية سيئة ومتهدمة 1-3- 3 شكل رقم

 746 لقدمية مبواد حديثة مغايرة لألسلوب التقليدي للبناء األصليمت ترميم بعض املباين ا 71-3- 3 شكل رقم

 741 مصور االرتفاعات وعدد الطوابق ضمن البلدة القدمية يف معلوال 77-3- 3 شكل رقم

 741 معظم هذه األبنية مؤلفة من طابقني 72-3- 3 شكل رقم

 741 ثالث عند الساحةوتزداد إىل طابق  معظم األبنية مؤلفة من طابقني 73-3- 3شكل رقم 

 791 مصور احملاور الرئيسية للحركة ضمن البلدة القدمية يف معلوال 74-3- 3 شكل رقم

 797 4699املصور التنظيمي ملعلوال لعام  79-3- 3 شكل رقم

 792 4660املصور التنظيمي ملعلوال لعام  78-3- 3 شكل رقم

 796 البلدة القدمية يف معلوال وفق الدراسةخمطط حتليلي يوضح احملددات ضمن  71-3- 3 شكل رقم

 781 خمطط حتليلي يوضح األهداف املطلوبة ضمن البلدة القدمية يف معلوال وفق الدراسة 76-3- 3 شكل رقم
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 فهرس الجداول 

 رقم الصفحة 
  الباب ألاول  

   الفصل ألاول 

 78 لدة القدميةتصنيف نوع املؤثر يف عوامل نشوء الب 7-7-1 جدول رقم

 71 تصنيف املدن السورية تبعا  للحجم 2-7-1 جدول رقم

 21 معايري اختيار البلدات القدمية يف سورية 3-7-1 جدول رقم

 الفصل الثاني

 37 سياسات التعامل مع البلدة القدمية ومدى مالءمتها تبعا  جملال االهتمام عند الدراسة  7-2-7 جدول رقم

  الثانيالباب  

   لفصل ألاول ا

 41 درجة عامل أمهية معايري التقييم 7-7-2 جدول رقم

 46 4-4-2درجات معايري التقييم باالستناد إىل اجلدول رقم  2-7-2 جدول رقم

 94 تقييم بدائل اسرتاتيجية االرتقاء الثالث وفق املعايري  اليت مت اعتمادها 3-7-2 جدول رقم

 98 جية االرتقاء الثالث وفق املعايري  اليت مت اعتمادهاقيم بدائل اسرتاتي 4-7-2 جدول رقم

 96 االرتقاء اجلزئي يف البلدة القدمية بدائل اسرتاتيجية   9-7- 2  جدول رقم

 81  تبسيط عملية االرتقاء بالبلدات القدمية 8-7- 2  جدول رقم

   الفصل الثاني

 14 وفق االحتياجات العمرانيةتقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية  7-2- 2  جدول رقم

 19 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات االجتماعية 2-2- 2  جدول رقم

 18 تقييم جتارب تأهيل البلدات القدمية وفق االحتياجات  االقتصادية 3-2- 2  جدول رقم

 الباب الثالث

   الفصل ألاول 

 66 ضابطة البناء يف بلدة القدموس يوضح التغري يف نظام 7-7- 3 جدول رقم

 61 4660و  4639مقارنة بني املخطط التنظيمي لعام  2-7- 3 جدول رقم

 18 يوضح التحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملتملة للبلدة القدموس القدمية 3-7- 3 جدول رقم

 11 دموسلسكان البلدة القدمية يف الق الوضع الدميوغرايف 4-7- 3 جدول رقم

 712 درجة أمهية العامل 9 -7- 3 جدول رقم
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 712 ترتيب درجة أولويات األهداف 8-7- 3 جدول رقم

 713 يوضح درجات وأولويات االرتقاء يف البىن العمرانية يف بلدة القدموس القدمية 1 -7- 3 جدول رقم

 718 يف بلدة القدموس القدمية يوضح درجات وأولويات االرتقاء يف البىن االجتماعية 6 -7- 3 جدول رقم

 711 يوضح درجات وأولويات االرتقاء  يف البىن االقتصادية يف بلدة القدموس القدمية 1-7- 3 جدول رقم

 716 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة القدموس القدمية 71 -7- 3 جدول رقم

 771 يف بلدة القدموس القدمية جتماعيةلويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االترتيب األو  77 -7- 3 جدول رقم

 777 يف بلدة القدموس القدمية القتصاديةترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن ا 72-7- 3 جدول رقم

   الفصل الثاني

 721 ملة لبلدة جبلة القدميةالتحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملت 7-2- 3 جدول رقم

 726 لسكان البلدة القدمية يف جبلة الوضع الدميوغرايف 2-2- 3 جدول رقم

 733 درجة أمهية العامل 3-2- 3 جدول رقم

 733 ترتيب درجة أولويات األهداف 4-2- 3 جدول رقم

تقاء اجلزئي عايل الشمولية يف الدرجات واألولويات يف البىن العمرانية وفق اسرتاتيجية االر  9-2- 3 جدول رقم
 بلدة جبلة القدمية

734 

الدرجات واألولويات يف البىن االجتماعية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي عايل الشمولية  8-2- 3 جدول رقم
 يف بلدة جبلة القدمية

738 

اجلزئي عايل الشمولية  الدرجات واألولويات يف البىن االقتصادية وفق اسرتاتيجية االرتقاء 1-2- 3 جدول رقم
 يف بلدة جبلة القدمية

731 

 736 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة جبلة القدمية 6-2- 3 جدول رقم

 747 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعية يف بلدة جبلة القدمية 1 -2- 3 جدول رقم

 742 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االقتصادية يف بلدة جبلة القدمية 71-2- 3 جدول رقم

   الفصل الثالث

 793 يوضح التغري يف نظام ضابطة البناء يف بلدة معلوال 7-3- 3جدول رقم 

 794 4660و  4699مقارنة بني املخطط التنظيمي لعامي  2-3- 3جدول رقم 

 787 التحليل الوصفي لألوضاع القائمة والنتائج احملتملة لبلدة معلوال القدمية 3-3- 3 جدول رقم

 782 لسكان البلدة القدمية يف معلوال الوضع الدميوغرايف 4-3- 3 جدول رقم

 781 درجة أمهية العامل 9 -3- 3 جدول رقم

 781 ترتيب درجة أولويات األهداف 8-3- 3 جدول رقم

 786ات واألولويات يف البىن العمرانية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف بلدة معلوال الدرج 1 -3- 3 جدول رقم
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 القدمية
درجات وأولويات االرتقاء يف البىن االجتماعية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف بلدة  6-3- 3 جدول رقم

 معلوال القدمية
717 

بىن االقتصادية وفق اسرتاتيجية االرتقاء اجلزئي يف بلدة درجات وأولويات االرتقاء يف ال 1-3- 3 جدول رقم
 معلوال القدمية

712 

 713 ترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن العمرانية يف بلدة معلوال القدمية 71 -3- 3 جدول رقم

 719 ة معلوال القدميةترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن االجتماعية يف بلد 77-3- 3 جدول رقم

 719 يف بلدة معلوال القدمية قتصاديةترتيب األولويات يف اسرتاتيجية االرتقاء بالبىن اال 72-3- 3 جدول رقم
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 فهرس املخططات البيانية

 رقم الصفحة

  الباب الثالث
  الفصل ألاول 
 16 مرانية يف بلدة القدموس القدميةحتديد درجة املشكالت البيئية يف البىن الع 7-7-3 خمطط بياين رقم

 11 حتديد درجة املشكالت الوظيفية يف البىن العمرانية يف بلدة القدموس القدمية 2-7-3 خمطط بياين رقم

 11 حتديد درجة املشكالت يف البىن االجتماعية يف بلدة القدموس القدمية  3-7-3 خمطط بياين رقم

 711 شكالت يف البىن االقتصادية يف بلدة القدموس القدميةحتديد درجة امل 4-7- 3خمطط بياين رقم

يف بلدة القدموس   العمرانية وفقا  لعدد السكانلبىن ا البيئية يفاالحتياجات  حتدبد درجة 9-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية

711 

يف بلدة القدموس   السكانالعمرانية وفقا  لعدد لبىن ا الوظيفية يف االحتياجات حتدبد درجة 8-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية

717 

 717 يف بلدة القدموس القدمية  وفقا  لعدد السكان جتماعيةااللبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 1-7-3 خمطط بياين رقم

 712 يف بلدة القدموس القدمية  االقتصاديةوفقا  لعدد السكانلبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 6-7-3 خمطط بياين رقم

االرتقاء بالبىن العمرانية  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 1-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية القدموس)االحتياجات البيئية(  يف بلدة 

714 

رانية االرتقاء بالبىن العم وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 71-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية القدموسة(  يف بلدة الوظيفي)االحتياجات 

719 

االرتقاء بالبىن العمرانية  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 77-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية القدموس(  يف بلدة البصرية)االحتياجات 

719 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية شكالتيوضح االحتياجات وامل 72-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية القدموسيف بلدة  جتماعيةاال

718 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 72-7-3 خمطط بياين رقم
 القدمية القدموسيف بلدة  االقتصادية

711 

  الفصل الثاني

 721 حتديد درجة املشكالت البيئية يف البىن العمرانية يف بلدة جبلة القدمية 7-2-3 قمخمطط  بياين ر 

 721 حتديد درجة املشكالت الوظيفية يف البىن العمرانية يف بلدة جبلة القدمية 2-2- 3خمطط بياين رقم

 731 ميةحتديد درجة املشكالت يف البىن االجتماعية يف بلدة جبلة القد  3-2-3 خمطط بياين رقم

 731 حتديد درجة املشكالت يف البىن االقتصادية يف بلدة جبلة القدمية 4-2- 3 خمطط بياين رقم

 737 القدميةجبلة يف بلدة   العمرانية وفقا  لعدد السكانلبىن ا البيئية يفاالحتياجات  حتدبد درجة 9-2- 3 خمطط بياين رقم

 737جبلة يف بلدة   العمرانية وفقا  لعدد السكانلبىن ا الوظيفية يف االحتياجات حتدبد درجة 8-2-3 خمطط بياين رقم
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 القدمية
 732 القدميةجبلة يف بلدة   االجتماعية وفقا  لعدد السكانلبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 1-2-3 خمطط بياين رقم

 732 القدميةجبلة يف بلدة   لسكانوفقا  لعدد ا االقتصاديةلبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 6-2-3 خمطط بياين رقم

االرتقاء بالبىن العمرانية  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 1-2-3 خمطط بياين رقم
 القدميةجبلة )االحتياجات البيئية(  يف بلدة 

739 

االرتقاء بالبىن العمرانية  اتيجيةوترتيب األولويات يف اسرت  يوضح االحتياجات واملشكالت 71-2-3 خمطط بياين رقم
 القدميةجبلة ة(  يف بلدة الوظيفي)االحتياجات 

739 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 77-2-3 خمطط بياين رقم
 القدميةجبلة يف بلدة  جتماعيةاال

738 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية شكالتيوضح االحتياجات وامل 72-2-3 خمطط بياين رقم
 القدميةجبلة يف بلدة  االقتصادية

731 

  الفصل الثالث

 783 حتديد درجة املشكالت البيئية يف البىن العمرانية يف بلدة معلوال القدمية 7-3-3 خمطط  بياين رقم

 783 البىن العمرانية يف بلدة معلوال القدميةحتديد درجة املشكالت الوظيفية يف  2-3- 3خمطط بياين رقم

 784 حتديد درجة املشكالت يف البىن االجتماعية يف بلدة معلوال القدمية  3-3-3 خمطط بياين رقم

 784 حتديد درجة املشكالت يف البىن االقتصادية يف بلدة معلوال القدمية  4-3-3 خمطط بياين رقم

 789 القدميةمعلوال يف بلدة   العمرانية وفقا  لعدد السكانلبىن ا البيئية يفاالحتياجات  حتدبد درجة 9-3-3 خمطط بياين رقم

معلوال يف بلدة   العمرانية وفقا  لعدد السكانلبىن ا الوظيفية يف االحتياجات حتدبد درجة 8-3-3 خمطط بياين رقم
 القدمية

789 

 788 القدميةمعلوال يف بلدة   الجتماعية وفقا  لعدد السكانالبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 1-3-3 خمطط بياين رقم

 788 القدميةمعلوال يف بلدة   االقتصادية وفقا  لعدد السكانلبىن ا يف االحتياجات حتدبد درجة 6-3-3 خمطط بياين رقم

لبىن العمرانية االرتقاء با وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 1-3-3 خمطط بياين رقم
 القدميةمعلوال )االحتياجات البيئية(  يف بلدة 

781 

االرتقاء بالبىن العمرانية  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 71-3-3 خمطط بياين رقم
 القدميةمعلوال ة(  يف بلدة الوظيفي)االحتياجات 

711 

االرتقاء بالبىن العمرانية  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية ات واملشكالتيوضح االحتياج 77-3-3 خمطط بياين رقم
 القدمية معلوال (  يف بلدةالبصرية)االحتياجات 

711 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 72-3-3 خمطط بياين رقم
 القدميةمعلوال يف بلدة  جتماعيةاال

717 

االرتقاء بالبىن  وترتيب األولويات يف اسرتاتيجية يوضح االحتياجات واملشكالت 73-3-3 طط بياين رقمخم
 القدميةمعلوال يف بلدة  االقتصادية

712 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املراج 
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, مركز 4609 حازم حممد , االرتقاء باملناطق التارخيية , ندوة اإلرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ,   إبراهيم ,  .0
  دار الشروق , القاهرة. مطابع  التخطيطية واملعمارية ,  الدراسات 

مركز الدراسات  -9دليل رقم -ابراهيم , عبد الباقي , إعداد املخططات اإلرشادية للمناطق املتخلفة باملدن .3
 . القاهرة التخطيطية واملعمارية ,

برامج حتسني البيئة العمرانية يف املدينة  دالئل أعمال التخطيط العمراين , إعداد ابراهيم , عبد الباقي ,   .2
 .القاهرة الدراسات التخطيطية واملعمارية,   مركز   -9دليل رقم  -"االرتقاء"

مركز الدراسات   -3دليل رقم -إعداد املخططات اإلرشادية للمناطق املتخلفة باملدن ابراهيم , عبد الباقي ,    .2
 .القاهرةالتخطيطية واملعمارية ,  
دالئل أعمال التخطيط العمراين , إعداد برامج حتسني البيئة العمرانية يف املدينة  , عبد الباقي ,  ابراهيم .5

 .القاهرةالدراسات التخطيطية واملعمارية,  مركز   -44دليل رقم  -"االرتقاء"
 4609 لعمرانية للمدن, إبراهيم , عبد الباقي , املدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة , ندوة اإلرتقاء بالبيئة ا .6

 دار الشروق, القاهرة. واملعمارية, مطابع   الدراسات التخطيطية  , مركز  
, مركز الدراسات التخطيطية  , تأصيل القيم احلضارية يف بناء املدينة اإلسالمية املعاصرة , عبد الباقي  ابراهيم  .7

 . القاهرة , واملعمارية 
, اجمللة 4600  ,  يط العمراين مع احمليط التارخيي يف املدينة العربية, جتانس التخط , نبيل حسن حسن أمحد .0

 , لبنان. , جامعة بريوت العربية  الرابع , العدد  املعمارية العلمية 
  اجمللد االول. , , لبنان , دار النهضة , كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب ابن خلدون   .9

 , الطبعة األوىل. , وزارة الرتبية , اجلمهورية العربية السورية 4609 ,  ,  املعجم املدرسي , حممد خري أبو حرب .01
, جامعة هواري  9444, , املدن التارخيية املأهولة يف العامل العريب حالة مدينة صيدا القدمية , فوزي أبو دقة  .00
 www.araburban.net اجلزائر     -للعلوم والتكنولوجيا  بومدين  
,  ترمجة د. فيصل عبد العزيز  مدخل إىل نظريات التخطيط املتداولة آراء ونتائج  , , أر الكسندر ارنست  .03

  , الرياض. سعود امللك  , جامعة 9444,  املبارك
, الطبعة  , القاهرة , دار الثقافة للنشر والتوزيع4600,  , دراسات يف جغرافية املدن , أمحد علي امساعيل  .02

 الرابعة.
   املدن. دور العامل االجتماعي عند ختطيط  , البصري , نصري عبد الرزاق .02
هـ , جملة املهندس, 4044 ,  , احملافظة على الرتاث العمراين أمهية وسبل احملافظة عليه , أمحد حممد السيف .05
  , السعودية. , جملس الغرف التجارية والصناعية , اللجنة اهلندسية احلجة ذو   1  , العدد  اجمللد العاشر 
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, التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجية: مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية   محد عطا اهلل, أ القطامني .06
  األردن. ,  , عمان , دار جمالوي  (4669,) 
, خالد حممد , "استغالل املوارد واإلمكانات املتاحة باملدن املصرية يف عملية التنمية املستدامة ـ دراسة  الليثي  .07

  , جامعة أسيوط. , كلية اهلندسة (, رسالة ماجستري4660ة أسيوط", )مدين تطبيقية على 
العربية,  للمجتمعات  ودورها يف التنمية املستدامة والشاملة سياسات التخطيط العمراين ,  , فائق مجعة املنديل  .00
يناير  43 -40عمان  –دنية اهلامشية اململكة األر  , التنموي يف املدينة العربية واإلبداع لمبادرات لاملؤمتر اإلقليمي 

9440.  
الشاملة,  , حنو منهجية علمية لتخطيط التنمية   , عبد اهلل مصلح ترمجة النفيعي ,  األمانة العامة لألمم املتحدة  .09

  الرياض. ,  , دار عامل الكتب4669
 ., القاهرة , اجلزء األول تطبيقات -أسس -الوكيل, شفق, التخطيط العمراين مبادئ  .31
 . , القاهرة , الطبعة األوىل , دار النهضة العربية4660,   , اإلدارة االسرتاتيجية , حامد رمضان بدر .30
  , دار اهلدى , اجلزائر. 9449 , العمران و املدينة ,  , خلف اهلل بومجعة   .33

 نية., الطبعة الثا4609 ,  , التشريعات العقارية والتعاونية والعمرانية يف سورية  , هولو  بوظو .32
, صدر بإشراف جلنة إجناز الكتاب  9444, نظريات ختطيط املدن,  , العساف , اجلنديل , بركات جبور  .32

  .9444/9444اجلامعية  الكتب واملطبوعات  , مديرية  اجلامعي
  , منقحة. , القاهرة , الطبعة الثانية  , عامل الكتب 4633   , مجال , جغرافية املدن محدان .35
  , دمشق. قالع و املواقع األثرية يف طرطوس, ال , زكية حنا  .36
دار الغدير للطباعة والنشر,  ,   , الطبعة الثالثة9441,  , حسام , أهم القالع االمساعيلية يف سورية خضور  .37

  سوريا. ,  سلمية
ملعنوية, , املدينة العربية وتراثها احلضاري اإلسالمي بني املكونات املادية واملقومات ا , إمساعيل  سراج الدين .30
  , الرياض. وتراثها احلضاري اإلسالمي ندوة املدينة العربية  , 4604 
  , مكتبة االسكندرية للنشر والتوزيع. ,  ترمجة سنان حسن , العمارة واجملتمع امساعيل , سراج الدين .39
, املؤمتر التاسع  4666 ,  , حنو إسرتاتيجية قومية للحفاظ اإلجياىب على الرتاث البيئي , ناجيه عبد املغىن سعيد .21
  , القاهرة.  املعماريني , مجعية املهندسني  للمعماريني 
حتقق  , أشرف أبو العيون , تنمية التجمعات العمرانية ذات القيمة احلضرية كمنظومات ختطيطية  عبد الرحيم .20
جامعة    , كلية اهلندسة    , العمارة املنيا , قسم  مدينة  املصرية القائمة بالتطبيق على  استقرار الكيان العمراين للمدينة  

  املنيا.
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, استخدام معيار مشولية القطاعات واألهداف التنموية كمدخل لفهم وإعداد  حممود أمحد  , عبد اللطيف  .23
, حبث  9449, ديسمرب  بدائل اسرتاتيجيات التنمية: حاضرة الدمام باململكة العربية السعودية كحالة دراسية

 الكويت.,  ملؤمتر واملعرض اخلليجي األول للتخطيط والتنمية احلضريةللمشاركة يف ا
والعمرانية  , املنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع املشكالت التصميمية املعمارية  , حممود أمحد عبد اللطيف .22

  ., جامعة أسيوط , كلية اهلندسة 9, العدد 43 , اجمللد  العلوم اهلندسية , جملة  4606,  املعقدة
, اجمللس الوطين للثقافة  , سلسلة عامل املعرفة4600, أغسطس  , املدينة االسالمية , عبد الستار  عثمان  .22

  . 490, العدد   , الكويت والفنون واآلداب
مصر   , عصام الدين حممد , حنو رؤية ختطيطية للتعامل مع مشاكل املدن القائمة: مدينة القوصية بصعيد  علي .25

 ., جامعة أسيوط , كلية اهلندسة 0, العدد  14, اجمللد  العلوم اهلندسية لة , جم 9449,  كمثال
, جملة العلوم  9440,  , عصام الدين حممد , منهج مقرتح إلعادة ختطيط املدن القائمة يف مصر علي  .26

  , جامعة أسيوط. كلية اهلندسة ,  1, العدد  19اجمللد ,  اهلندسية
, ختطيط املدينة العربية: العالقة بني  ط القومي الشامل بتخطيط املدينة العربية, ارتباط التخطي , شكري قبعني  .27
  , اململكة العربية السعودية. , الرياض4609,  , اجلزء الثاين الشامل وختطيط املدن العربية التخطيط القومي  
  , دمشق. للطباعة, مؤسسة الصاحلاين  ةث, الطبعة الثال 4660, , معلوال تاريخ وآثار , راما كرياكي .20
الطبعة األوىل , املؤسسة العربية   ,4663 ,  , ترمجة سليم شاكر األمامي , عن احلرب , كارل فون كالوزفيتز .29
 , بريوت. للدراسات والنشر 
  , القاهرة. 9449,  , حتديات العوملة والتخطيط االسرتاتيجي مصطفى , أمحد سيد .21
دراسة تطبيقية على اململكة العربية  -حنو منو مدين متوازن – مكي, حممد , املدن الصغرية أمل املستقبل  .20
  .14  , العدد  للعلوم اإلنسانية ,  اجمللة العربية  4606 ,  السعودية  
, ندوة  , حممود حسن , منهجية تنمية األقاليم الصحراوية الواعدة كمدخل لتنمية إقليم توشكي مبصر نوفل .23

, الرياض, 9449, اجلزء األول: التخطيط العمراين, لصحراوية ومشكالت البناء فيهااملناطق ا العمرانية يف  التنمية 
  السعودية. اململكة العربية 

  , دار الطليعة. , بريوت  4693 ,  االسرتاتيجية وتارخيها يف العامل , ترمجه اهليثم األيويب, , ليدل  هارت .22
املعماري  ,  ندوة احلفاظ على الرتاث  4609,  سالميةإحياء الرتاث العمراين للمدينة اإل, , طارق حممد وايل .22
  .  استنبول/ تركيا   -اإلسالمي 
, مركز  4609 ,  , ندوة اإلرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن , االرتقاء باملناطق املتخلفة علي صربي , ياسني .25

   , القاهرة.  دار الشروق مطابع     ,  التخطيطية واملعمارية الدراسات 
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 What are these standards? 

 What are the criteria that should be depend on when choosing the 

suitable strategy? 

 What are the policies that must be achieved by this strategy, and 

what are the relation between them and the privacy of the Old 

Towns? 

 This study provides a contribution to the arguments of upgrading 

the Old Towns, and analyzes the changes in the Old Towns that may be 

affected in the urban, social and economic fields. 

The study includes three Old Towns, the Old Town of Kadmous, the Old 

Town of Jableh, in addition to the Old Town of Maalola. In spite of the 

important changes which happen in their urban, social and economic 

factors, these Towns have attracted attention, and they share many 

properties, although they are different in history, urban identity, social, 

and economic factors, but they similar with their nature of people and 

economic development. In addition, these Towns are damaged by master 

plans and quick urban development. Two of these towns are Considered as 

case for comparative analytical study (Old Town of kadmous, and Old 

Town of Jableh), third town the Old Town of Maalola) is constitute a 

practical case for upgrading strategy which is resulting from the study. 
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Abstract 

 Syrian Arab Republic contains many Old Towns which are 

formatted many centuries ago, and in different times, these Towns grew 

due to different circumstances (religious, military and commercial). By 

time these towns attracted people, and civilized in organic fabric, then 

people started residential, commercial, agricultural activities. During time 

these towns had many changes by various regional and local factors, which 

affected negatively on the urban fabric, and led to urban-architecture 

blight, as well as to the relation between citizens and the value of these 

towns. 

 From importance of dealing with old towns, it was necessary to find 

policies or strategy that takes the  privacy and identity of Old Towns, 

upgrading them from one side, and on the other side it contributes to a 

deeper understanding to the nature of the problems, needs of each town 

separately. In addition to, these policies must take into account the 

developments and changes in the urban, social and economic fields for 

each town. 

 The strategy of upgrading of Old Towns is considered as complex 

work, as it requires a form of organization must be able to work in a 

sustainable, flexible manner. The strategy should also ensure sufficient 

flexibility to evaluate its policies, to conform the changes of urban, social 

and economic fields of Old Towns. 

 All written research and studies on this subject are still poor 

compared to the importance of defining a strategy for upgrading the Old 

Towns, and some questions need further research and study: 

 Is there a fixed strategy can be applied to all Old Towns, or every 

Town specialized with its own urban, social and economic 

standards? 
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