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 تطوٌر مراكز المدن فً ضوء أنماط وتوجهات العمران الحدٌث
  

عارف عطٌة أبو الحمد 
مهندس حر ومخطط ومصمم حضري 

 :ملخص البحث
ٌدرس انماط العمران الحدٌث وتطوٌر المدن التً ظهرت فً العقود االخٌرة وتعرٌفاتها الرئٌسٌة والمباديء البحث 

 الفترة فً ظهرت التً التنموٌة االنماط بباقً  New Urbanismالرئٌسٌة لها ومقارنة نمط العمران الحضري الحطٌث 

وذلك بالتطبٌق علً وسط مدٌنة برٌدة وتطوٌر المنطقة التراثٌة  الحضرٌة واالستدامة الخضراء العمارة مثل االخٌرة
بالمدٌنة ومنطقة القلب التارٌخً  

اإلجابة على التساؤل الرئٌسً وهو إلى أي مدى ٌمكن ان تؤثر انماط التنمٌة الحدٌثة فً  الى ٌسعى البحث :فرضٌة البحث
 تطوٌر المناطق التارٌخٌة والتراثٌة          

 :تهدف هذه الورقة البحثٌة إلى إلقاء الضوء على: هدف البحث

 التعرف علً انماط التنمٌة العمرانٌة الحدٌثة فً الفترة االخٌرة -1
 .توظٌف تلك االنماط خاصة نمط العمران الحضري الحدٌث فً تطوٌر وسط مدٌنة برٌدة -2

فرضٌة ان العمران الحضري الحدٌث احد االنماط التنموٌة التً ستساهم فً وتأتً أهمٌة البحث فً إطار : أهمٌة البحث
. تفعٌل االستدامة الحضرٌة للمدن العربٌة وتطوٌر المناطق المتدهورة عمرانٌا وبٌئٌا بها 

 :ٌحتوي البحث على عدد من العناصر التً تشكل الهٌكل العام للبحث وهً على النحو التالً: هٌكل البحث

 نشاة المدن والمناطق المركزٌة -1
 .مشاكل المناطق المركزٌة بالمدن العربٌة -2
 .انماط التنمٌة العمرانٌة الحدٌثة  -3
 .كٌفٌة تطبٌق مبادي العمران الحضري الحدٌث  -4
 المقترحات والتوصٌات  -5
 .التطبٌق علً مدٌنة برٌدة -6

. المشروع الرائد  – العمارة الخضراء – وسط المدٌنة  – االستدامة الحضرٌة – العمران الحدٌث : الكلمات الدالة
 :وسوف نتناول بعد المفاهٌم العامة التً سوف تساعد فً إعداد البحث وتوضٌح مساره ومنها: مفاهٌم عامة

(: المدٌنة وسط )المركزٌة المناطق مفاهٌم
(CBD  CITY BUSINESS District )

 المنطقة عن للتعبٌر المخططون استخدمه بعدهم ومن... اوال الجغرافٌون استخدمه االصل امرٌكً مفهوم هو
. التجارٌة االنشطة علٌه ٌغلب الذي المدٌنة مركز باختصار وهو المدٌنة بوسط الرئٌسٌة التجارٌة

(DOWNTOWN )

 مركز من ٌشمله وما المدٌنة مركز لوصف العالم فً شٌوعا واالكثر االعم المفهوم وهو اٌضا امرٌكً مفهوم هو
. ترفٌهً او خدمً او تجاري

(CENTRAL CITY… CENTRAL AREA )

  الرئٌسً والسوق الخدمات ومركز به المحٌطة التجارٌة والمنطقة للمدٌنة التارٌخً القلب عن ٌعبر اوروبً مفهوم هو
. بالمدٌنة الرئٌسٌة المنطقة
: المدن مراكز نمو مراحل

 من بها المؤثرة والعوامل الزمنٌة الحقبات حسب وتنوعت المختلفة، اإلنسانٌة للمستوطنات أولٌة كنواة نشأت -
 السكان جمٌع تهم مركزٌة صفات ذات واقتصادٌة واجتماعٌة دٌنٌة
 المحٌطة الطبقة واصبحت االقتصادٌة الطفرة فترة خالل الجذرٌة التحوالت من مجموعة حدثت ذلك عقب -

 .للمدٌنة الخارجٌة الحلقة فً ٌستقرون المواطنٌن من المحدود الدخل ذوي بٌنما األجنبٌة العمالة من  الباًا  بالمركز
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 بشكل المركز منطقة لخارج السكان وانتقال االقتصادٌة األحوال تغٌر جراء التسلسلً السلبً التأثٌر حدث ثم -
 من  البٌتهم مستأجرٌن قبل من مسكونة وأصبحت سلبٌة بٌئات إلى وتحولها المراكز تهالك فً تسبب وسرٌع جماعً
 .وتحرٌفها تهالكها إلى أدى مما وصٌانتها بالمبانً بالعناٌة ٌهتموا لم والذٌن األجانب العمال العزاب

 كانت سواء المدٌنة تشكٌل وحسب المختلفة والثقافات المدن وتشكٌل تطور وحسب الزمن عبر المناطق تلك تطورت ولقد
 تشكٌلها نمط اختالف مع للمدٌنة التجاري للمركز العمرانً والتشكٌل النمط وٌختلف شبكٌة او شرٌطٌة او مركزٌة
. العمرانً

   المركزٌة المناطق مشاكل
 : منها المدن ا لب فً المشاكل من العدٌد من المركزٌة المناطق تعانً ما دائما

 الطرق مشاكل
 علٌها الحركة لحجم استٌعابها وعدم الطرق شبكة حالة سوء -
 مالئم بشكل تدرجها وعدم الطرق عروض انتظام عدم -
 مزدحمة او خطرة مرورٌة تقاطعات وجود -
  الرئٌسٌة بالطرق المشاة لعبور اماكن او وسائل وجود عدم -
 عشوائً بشكل المشاة حركة مع السٌارات حركة تداخل -
 والعاملٌن للزائرٌن كافٌة سٌارات مواقف توافر عدم -

  

 العمرانً الهٌكل مشاكل
 الورش مثل المدٌنة مركز وظٌفة مع االستعماالت بعض تعارض -
  المنطقة داخل او  المحٌط من  ٌرها عن للمنطقة العمرانً النسٌج شكل اختالف -
 العمرانً التكوٌن منتظمة و ٌر مستغله  ٌر فضاء اراضً وجود -
 الطابع عن ٌعبر الذي الممٌز العمرانً للطابع وافتقاد العمرانً الهٌكل فً تدهور من تعانً المناطق تلك ا لب -

 ككل للمدٌنة العام

 

 البصرٌة المشاكل
 الرئٌسٌة البصري االدراك لعناصر المناطق تللك تفتقد ما  البا -
 الرئٌسٌة بالطرق واالشغاالت التعدٌات او القمامة مثل البصرٌة الملوثات بعض تراكم -
  واالهتمام الممٌز العمرانً الطابع الى المناطق تلك ا لب افتقار -
 الطابع ذلك مكونات حساب على التجارٌة بالوظٌفة -
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 األساسٌة البنٌة مشاكل
 انعدام من المناطق تللك تعانً ما فغالبا االساسٌة بالبنٌة االهتمام وقبل قدٌمة تكون المناطق تلك ا لب الن نظرا -

  القائمة المبانً وقدم الطرق ضٌق ذلك على وٌساعد حالتها سوء او البنٌة لتلك
  الطرق على تحدث التً والمتعددة الكثٌرة االشغاالت -
 العامة للمرافق الحدٌثة االنماط اتباع وعدم واسلوبها نوعٌاتها فً قدٌمة مرافق وسائل استخدام -

  
 : المدن تطوٌر نظرٌات
 لتحسٌن المخططٌن من محاولة خاص بشكل المركزٌة والمناطق عام بشكل المدن وتحسٌن تطوٌر نظرٌات تعددت

: كالتالً وكانت وقاطنٌها للمدن والمعٌشٌة البٌئٌة الظروف
 الشامل التطوٌر

 فً التجارٌة والمناطق المدٌنة وسط مناطق تدهور مع التعامل بداٌة وفً السبعٌنٌات قبل ما فترة فً األسلوب هذا اتبع
 من النوع هذا ٌعٌب ولكن جدٌد من البناء وإعادة الكامل الهدم فً النظرٌة هذه تتمثل الثانٌة العالمٌة الحرب بعد أوروبا
 .جدٌد من إنشاءه وإعادة بالكامل مدٌنة مركز هدم عن الناتجة الكبٌرة االقتصادٌة والتكلفة تنفٌذه صعوبة التطوٌر
 الجزئً التطوٌر
 فً أولوٌة تمثل والتً الحٌوٌة لألجزاء التطوٌر فكر ظهر األحٌان من كثٌر فً الشامل التطوٌر تنفٌذ لصعوبة نظراًا 

 .المركز ببقٌة واالرتقاء تحسٌن مع المدن مراكز من للتطوٌر الحاجة
  واالرتقاء الحفاظ اسلوب

 القائم المدٌنة مركز على المحافظة فٌه ٌتم حٌث التنفٌذ فً وأسرعها تكلفة التطوٌر طرق اقل األسلوب هذا وٌعتبر
 الشوارع خطوط تنظٌم مع التجمٌلٌة والمشارٌع االجراءات من مجموعة خالل من مشكالته حل ومحاولة بالكامل

. األمر تطلب اذا الحاالت بعض فً للمشاة بعضها تخصٌص
 الحدٌثة التطوٌر نظرٌات

 العصر متطلبات مع لتتماشً ومراكزها المدن لتطوٌر الحدٌثة النظرٌات من مجموعة األخٌر العقد فً ظهرت
:   فً تمثلت المدن ومرتادي لساكنً المعٌشٌة البٌئة ولتحسٌن

 المستدامة التنمٌة
  القادمة االجٌال قدرة على المساومة دون الحاضر ضرورٌات تلبً التً التنمٌة انها على المستدامة التنمٌة تعرف

. المقومات تلك استدامة على والحفاظ بالمدٌنة  البٌئٌة المقومات على الحفاظ خالل من حاجاتهم تلبٌة فً
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 الخضراء العمارة نظرٌة
 والمواد الطاقة استهالك تقلٌل االعتبار فً األخذ مع البٌئة ٌحترم بأسلوب المبنً تصمٌم انها على الخضراء العمارة تعرف
 (zero carbon city) االنبعاث  من الخالٌة المدن لتحقٌق المحٌطة البٌئة على واالستعمال اإلنشاء تأثٌرات وتقلٌل والموارد

 

 عدة طرٌق عن الخضراء العمارة فكر تطٌق متبنٌة المتحدة العربٌة االمارات بدولة مصدر مدٌنة ظهرت المدن لهذه وكنموذج
: فً تمثلت معاٌٌر

- ً  وجمٌعها التدوٌر اعادة الطبٌعٌة، التهوٌة الشمس، حاجبات مثل للبٌئة صدٌقة افكار تستخدم مبانً وهً: الخضراء المبان
 .بالبٌئة اضرار من عنه ٌنجم وما الطاقة استهالك من تقلل افكار
 والمسارات الجزر فً اساسً عنصر فٌها األخضر والعنصر التشجٌر ٌمثل طرق عن عبارة وهً: الخضراء الشوارع -

 .للبٌئة صدٌقة بها النقل وسائل أن كما واألرصفة
 مظلله عمرانٌة فرا ات واستحداث الصحراوٌة بالمناطق الموقع تنسٌق عناصر استخدام : العمرانً والتصمٌم الفراغات -

 أن كما تلوثا اقل وبدائل متجددة طاقة عناصر استخدام فٌها وٌتم االنبعاثات حجم تقلل فعالة للبٌئة صدٌقة مبانً ذات خضراء
 حركة تدعم أنها كما الكهرباء مثل للبٌئة ملوث  ٌر وقود عنه بدٌال وتستخدم الحٌوي الوقود تستخدم ال بها العام النقل شبكات
 .المختلفة التظلٌل انماط باستخدام المشاة
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 (New urbanism) الحدٌث العمران
 تتضمن عمرانٌة استراتٌجٌة انها على تعرف والتً حدٌثا ظهرت التً العمران انماط احد الحدٌث العمران

 العمرانً التدهور على والسٌطرة الداخلٌة واحٌائها المدن داخل الحٌاة جودة تحسٌن الى تهدف التً الدراسات من مجموعة
 داخل الخضراء المناطق وزٌادة المشاة حركة ودعم وتحسٌن التقلٌدٌة العمارة انماط باستخدام والمدن االحٌاء تلك داخل

  (.خضراء – مستدامة – المشاة حركة تدعم  - منتجة ) ومدن احٌاء إلنتاج ٌؤدي مما االحٌاء

 

مدٌنة من ضمن المدن 
األولً لتقلٌل االنبعاث 
الكربونً فالعالم مدن 

 العمارة الخضراء 

 معهد مدٌنة مصدر
المستوي االول للدراسات 

واالبجدٌات التً افرزتها دراسات 
المدٌنة وركزت علٌها كانت 
وسائل الطاقة المتقدمة  التً 

تحقق االستدامة 

المتخصصٌن فً مجال تخفٌض انبعاثات 
الكربون  اداروا وقادوا دفة االنتقال الى 

عمل قاعدة اقتصادٌة للمدٌنة تحقق 
 تخفٌض انبعاث الكربون 

ركزت المدٌنة على االستثمار 
. فً مجال الطاقة المتجددة 

تكنولوجٌا االستدامة والحفاظ 
على البٌئة ومشروعات 
المرافق التً تحقق تلك 

 األهداف

تطوٌر إستراتٌجٌة واسعة 
النطاق للطاقة بالمدٌنة 
 وللمشارٌع التكنولوجٌة
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 الحدٌث الحضري العمران مبادئ استخدام كٌفٌة
: طرٌق عن المدن تطوٌر فً الحدٌث العمران وسائل استخدام ٌمكن
 " Connect "  للبٌئة صدٌقة مستحدثة نقل وسائل تطوٌر -

 "Green  " المدٌنة وسط تتخلل التً الخضراء المناطق من شبكة عمل -

 "Live"  والخدمات بالسكن وعالقتها التجارٌة المراكز تحدٌد مع المختلطة االستعماالت نمط استخدام -

 والسكن الخدمات بمناطق العمل مناطق ارتباط -
 كهرباء – الحفري الوقود تستخدم ال عام نقل شبكات -
  المختلفة التظلٌل انماط واستخدام  المشاة حركة دعم -
  الشوارع وتشجٌر الخضراء المناطق واستخدام بالشوارع -
 رئٌسٌة بفرا ات وترتبط التقلٌدٌة المناطق فً كما  تماما الرئٌسً االنشطة مركز هً الشوارع تكون ان -

"Work" 

 التوصٌات ... المدن مراكز تطوٌر وأسس مبادئ
 على ٌبنً ان ٌمكن المركزٌة المناطق تطوٌر ان الى نتوصل ومراكزها المدن لتطوٌر الحدٌثة االنماط دراسة خالل من

  االتٌة المبادئ بتفعٌل الحدٌث والعمران الخضراء العمارة او المستدامة التنمٌة سواء المختلفة الحدٌث العمران اسس
 .الرئٌسٌة المنطقة حول لذلك الكافٌة المواقف وتوفٌر المشاة حركة ودعم المدٌنة وسط داخل السٌارات حركة تقلٌل -
  الرئٌسٌة التجارٌة المنطقة خالل للتحرك المدٌنة وسط داخل ومستحدثة مختلفة نقل وسائل استخدام -
 .الحر وشدة التلوث حجم تقلٌل ووسائل والتظلٌل المغطاة المسارات استخدام -
 . رئٌسٌة جاذبة بأنشطة واستبدالها المنطقة خارج المتنافرة االستعماالت نقل -
 .المحلً الطابع واستخدام بالمنطقة البصرٌة والصورة العمرانً الطابع تحسٌن -
 .لها الرئٌسٌة الخدمات توفٌر مع المتخصصة والفرا ات الساحات من مجموعة إنشاء -

 

 

 برٌده مدٌنة وسط تطوٌر
 المدٌنة تطوٌر على القصٌم منطقة أمانة من وحرصاًا  برٌدة لمدٌنة التفصٌلً المحلً المخطط لتوصٌات تنفٌذاًا 

 وسط لتطوٌر التنفٌذٌة المخططات اعداد بمشروع البدء تم فقد المدٌنة وزائري لسكان والبٌئٌة المعٌشٌة الحالة وتحسٌن
 على المدٌنة ودور اهمٌة مع ٌتالءم بما برٌدة مدٌنة وسط وتطوٌر بالمدٌنة القائمة المشكالت لمعالجة وذلك برٌده، مدٌنة

. القصٌم لمنطقة وكعاصمة السعودٌة العربٌة المملكة مدن واكبر أهم كأحد الوطنً المستوى
: التطوٌر منطقة حدود

 جنوباًا  الجنوبً الداخلً والمحور شماالًا  طالب ابً بن على طرٌق مابٌن( األشمل النطاق )المشروع عمل نطاق ٌقع
 المدٌنة وسط مناطق وكجمٌع ،2كم 55 مساحة بإجمالً  رباًا  الغربً الداخلً والمحور شرقاًا  الشرقً الداخلً والمحور
 سابقاًا  ذكره تم كما االساسٌة والبنٌة واالجتماعٌة والبصرٌة العمرانٌة المشاكل من مجموعة من برٌده مدٌنة وسط ٌعانً



 
 

 تطوٌر مراكز المدن فً ضوء أنماط وتوجهات العمران الحدٌث
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