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ف   عرب  ،الت  لة  مج 
ل
ا ها  ب 

هاا هداف 
الات   :ومج 

و الحضري واإلقليمي  مجلة التخطيط العمراني و المجالي ، مجلة فصلية دولية محكمة متخصصة في علوم التخطيط العمراني            
و تخطيط المدن، وكل ما له عالقة بالبعد التخطيطي باالعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، كما تهتم المجلة بتطبيق الهندسة 

ث ،تخطيط االمدنية على جوانب التخطيط الحضري مثل النقل والمنشات القاعدية ، تخطيط المرافق وحماية األنسجة العمرانية وموقع التر 
وتأهيلها ،الهندسة المعمارية والتنمية المحلية ، االعتبارات  المناطق السياحية والمدن الجديدة ، تحسين المناطق الحضرية وإعادة تنميتها

 .المجاليتخطيط لالجمالية ، تخطيط استخدام األراضي ، المرافق ، إدارة البنية التحتية ، تشريعات البناء والتعمير ، تخطيط النقل , البيئة وا

و تهدف هذه المجلة إلى توفير منصة للباحثين العرب والدوليين ، وخاصة أولئك الذين يعملون في العالم العربي ، لنشر البحوث المتعلقة 
رات وآثارها االجتماعية و بالمسائل المتعلقة بالتغيرات السريعة التي تؤثر على البيئة المبنية والقضايا المتعلقة ببرامج التخطيط واستدامة هذه التط

واالقتصادية والمادية ،كما تهدف أيضا بشكل خاص إلى فهم الدوافع وتوضيح التحديات والعوائق التي تواجهها المجاالت الحضرية ، مما 
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ية ومعمارية نيشكل تحديات كبيرة بالنسبة للدراسة والبحث وجمع البيانات ووضع خطط للتنمية واستدامة هذه المجتمعات وفق مخططات عمرا
 .تراعي خصوصيات المجال وهوية المجتمع

ر ش  واعد الن  روط و ق   :ش 

، ةالمجلة متفتحة على جميع البحوث في مجاالت التخطيط العمراني و المجالي، و كذا الهندسة المعمارية ونظم المعلومات الجغرافية و البيئي
 .األلمانية،اإليطالية و اإلسبانيةالتركية،  المؤلفة باللغات العربية ، االنجليزية ، الفرنسية، 

 .إلتزام الموضوعية واحترام حقوق الملكية الفكرية واألمانة العلمية، ونبذ أي سلوك من شأنه اإلساءة إلى البحث العلمي

 .أن يكون الباحث حاصال على درجة علمية، و يرفق مشروع مقاله ببيان سيرته الذاتية

 .يتحمل المسؤولية عنه، و ال يعبر عن رأي المجلةيعّبر المقال عن رأي صاحبه الذي 

 .أن يكون مشروع المقال أصيال و جديدا لم ينشر سابقا

أن يكون المقال غير مقدم للنشر في مجلة أخرى، مع التزامه بعدم تقديمه للنشر في مجلة أخرى مستقبال قبل أن يحصل على موافقة مسبقة 
 .من المجلة بذلك

 كذلك الكلمات المفتاحية باللغة اإلنجليزية. ضرورة ادراج العنوان و

ة و اآلخر ييزّود المقال بملخصين أولهما بلغة المقال و الثاني باللغة اإلنجليزية، أما إذا كان المقال باللغة اإلنجليزية ،يدرج ملخص باإلنجليز 
 .بالعربية و ذلك في حدود صفحة واحدة

 اإلنجليزية في آخر المقال.باللغة  ( références)ضرورة إدراج المراجع  

 Traditional  نوع الخط بالعربية )  Microsoft Word ترسل مادة النشر في شكل ملف مرفق عبر البريد االلكتروني مكتوب ببرنامج
Arabic  بالنسبة للهوامش، أما اللغة األجنبية فنوع الخط 51بالنسبة للمتن و  51مقاسه Times New Roman  للمتن  بالنسبة 51مقاسه

 .(بالنسبة للهوامش 55و 

 .بما فيها المصادر و المراجع  ( A4 )صفحة من النوع العادي 22يراعى في حجم المقال كحد أقصى 

 .5.51سم بالنسبة لكل الجوانب، التباعد بين األسطر  2.22بالنسبة لهوامش الصفحة 

توماتيكيا و ترقم بالتسلسل حسب ظهورها في المتن )إستعمال طريقة توضع اإلحاالت و المراجع و المصادر ) الهوامش ( في أخر المقال أو 
APA ). 

 .على الباحث إجراء كافة التعديالت المطلوبة من الهيئة العلمية أو من هيئة الخبراء أو من فريق التحرير و ذلك للسماح بنشر المقال
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 .مراسلة الكترونية له من المجلةيلغى المشروع في حال عدم رد الباحث في اآلجال المحددة من تاريخ آخر 

 .الحق في تأجيل نشره إلى عدد الحق عند الضرورة ولفريق التحريرال تنشر المجلة إال المقال الذي تكتمل فيه جميع الشروط 

 .المقاالت التي ترسل إلى المجلة ال ترد سواء نشرت أم لم تنشر

و تاريخ  معتمدة من المجلة تفيد قبول بحثه للنشر بالمجلة وكذا شهادةيمنح للباحث الذي تم نشر مقاله في المجلة نسخة إلكترونية من العدد، 
 .النشر و العدد الذي نشر به

 .تخلي هيئة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

 jutp@democraticac.deبريد اإللكتروني التالييجب أن يرسل البحث عن طريق ال –

 

The Journal of Urban and Territorial Planning is a quarterly, international peer reviewed journal. 
It publishes high quality and original unpublished research articles that deal with studies and researches 
in the fields of Urban and Territorial Planning.  
The JUTP is issued regularly: quarterly edited by the Democratic Arabic Centre for Strategy, 
Political and Economic Studies of Berlin-Germany, and has a worldwide, actively involved scientific 
committee, that oversees its evolutive edition, given that it encompasses a wide range of international 
academicians coming from many countries. 
The JUTP is based on a code of ethics in relation with its editing conditions, and to an internal 
list of reviews’ arranging, knowing that the selection of the articles that would be published in every 
issue, depends on the formal and objective specifications of the international journals. 
All the research content of JUTP is freely available online, and there is no charge to 
researchers who access online, read, download, print, copy or cite parts of the published articles, as 
long as they mention the references in conformity with the international reference system, and 

BOAI definition of open accesse accordance with th 
chief and Scientific Committee President:-in-Editor 

Dr. Sid Ahmad Soufiane - University of Baji Mokhtar-Annaba-Algeria 
 

Goals and fields of the JUTP: 
The Journal of Urban and Territorial Planning is specialised in Urban, provincial, and territorial 

planning, and every area that deals with the aspects of planning, civil engineering, technologies of 
geographical systems, such as transport and the infrastructure, in addition to the protection of urban and 
heritage sites, touristic areas and new cities, without forgetting the improvement of urban areas and their 
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rehabilitation, the architecture and the local development, the aesthetic considerations, the planning of the 
use of lands, the utilities, the infrastructure management, the legislation of the building and the 
reconstruction, the planning of the transport, the environment and the spatial planning. 

The aim of the Journal of Urban and Territorial Planning is to provide a platform for Arab and 
international researchers, especially those working in the Arab world, to disseminate research on issues 
related to rapid changes affecting the built environment. Issues such as those related to the planning 
programs and the sustainability of these developments and their social, economic and physical impacts; 
make the obstacles that the urban areas face, pose great challenges for studies and research. In addition, 
JUTP facilitates every data collection and development plans, aiming to guaranty the sustainability of the 
communities according to the constructive and architectural plans, that take into consideration the 
specificities of the field and the identity of the society. 
Terms and Conditions of Publication: 

1- The journal is open to all research in the fields of urban planning and space, as well as the information 
systems of architecture,geography and environment, that are written in Arabic, English, French, Turkish, 
German, Italian and Spanish. 

2- Every research candidate should Commit to objectivity in his researchand respect the rights of intellectual 
property and scientific honesty, and most of all renunciate any conduct that would prejudice his scientific 
research. 

3- The researcher must have at least a master's degree or be subscribed on a Philosophy Doctorate or 
having a PhD graduation. 

4- The article expresses the opinion of its own authorwho has the full responsibility about it and does never 
express the opinion of the JUTP. 

5- Every submitted article should be original, unpublished, and not under consideration by another journal, 
neither home nor aboard, before getting a prior agreement from the scientific and editorial team of the 
JUTP. 

6- The submitted article should never be a part of a master’s dissertation or a PhD thesis, or a part of a yet 
published research /article/book… 

7- The articles are printed in black and white 
8- Two abstracts in two languages (one of which should be Arabic, and the other in the language of the 

article) should be attached to the article, length of which should not exceed one page for every abstract 
9- The publication material should be written in Microsoft Word formatwith the Traditional Arabic font, and 

having as size 15 for the body and 13 for the margins,whereas for articles written in Latin characters 
(which language is either French or English or German ...) the font should beTimes New Romanwith a 
size of 13 for the body and 11 for the footnotes and citations). 

10- The whole material of a research should be between 15min and 20max pages of A4 format 
(references and annexes included). 
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11- Margins should be 2 cm from the four borders of every page of the article. 
12- Assignments, notes and references should be automatically added at the end of the articles 

(endnotes, references list, annexes), being numbered sequentially as they appear in the text. 
13- Once a reviewing report received, every researcher should agree and apply all the necessary 

modifications that are required by the scientific committee members or the editorial team of the journal 
JUTP. 

14- The research project shall be automatically cancelled if the researcher does not respond within 
one month of the date of the last electronic communication between him and the editorial team. 

15- The JUTP shall publish only the article in which all the conditions are fulfilled, and the editorial 
team has the right to postpone its publication to a later number when necessary. 

16- The sent research projects to the JUTP,are never referred back to the researchers, whether 
published or not. 

17- The researcher, whose article is published in the JUTP journal, is given an electronic copy of the 
issue, as well as an approved certificate from the editorial team of the journal, stating that his research is 
accepted for publication and mentioning the date of publication and the Volume/Issue of the JUTP. 

18- The editorial board of the JUTP disclaims any infringement of intellectual property rights. 
19- The publication material should be sent as an attached file to the e-mail of the journal: 

jutp@democraticac.de, 
 :األمانة

 د. اسماء قواسمية
 د. باسكال جانين

 هاني بالل-الباحث هاني تورغي  :واإلخراج الفنيالتنفيذ 
Journal indexing 
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 إشكالية اهلوية العمرانية للمدن الفلسطينية:
 مدينة اخلليل منوذجا

The problem of urban identity in Palestinian cities  :  
The city of El khalil as a model 

 انجم ظاهرأ.د       شادي مرقة الباحث:
 املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري

 تونس قرطاج،جامعة 
 

 امللخص

املدينة العربية اإلسالمية هلا طبيعة خاصة وهوية مميزة تنفرد هبا عن ابقي املدن، يرجع ذلك لعامل مهم وهو انعكاس القوانني 

واملعمارية مما يعطي تشكيل ذات منطية خاصة قائمة على أساس والتشريعات اإلسالمية على املباين والفراغات العمرانية 

تعليمات الدين ذات الصلة مثل املرياث وامللكية وحدود املنفعة العامة واخلاصة وغري ذلك من القوانني والتشريعات املتعلقة 

قي املدن سالمية متيزها عن ابابلعمارة والعمران. هذا أدى اىل تشكيل ارث حضاري وهوية مكانية خاصة ابملدينة العربية اإل

وتشكل أيضا جتربة خاصة لكل منطقة جغرافية ضمن العامل اإلسالمي لكيفية تعاملهم مع هذه األنظمة والتشريعات بطرق 

خمتلفة وتقنيات انبعة من واقعهم احمللي الذي يعطي لكل مدينة إسالمية طابعها ورونقها اخلاص ضمن اإلطار العام النابع من 

 اإلسالمي. تعترب مدينة اخلليل منوذجا للعمارة الفلسطينية اليت تندرج حتت مظلة العمارة اإلسالمية يف بالد الشام.التشريع 

 مدينة إسالمية، ارث حضاري، هوية مكانية ؟،طابع عمراين، مدينة اخلليل. الكلمات الكاشفة:

Abstract 

The Arab-Islamic city has a special nature and a distinct identity that distinguishes it from the 

rest of the cities, due to an important factor, which is the reflection of Islamic laws and 

legislation on buildings and urban and architectural spaces, which gives the formation of a 

special model based on the relevant religious instructions such as inheritance, ownership, limits 

of public and private benefit, and other laws and legislation related to architecture and 
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urbanization .This has led to the formation of a specific cultural heritage and spatial identity of 

the Arab-Islamic city that distinguishes it from the rest of the cities and also constitutes a special 

experience for each geographical area of the Islamic world for the way they deal with these 

regulations and legislations in different ways and techniques arising from their local reality, 

which gives each Islamic city its own character and splendor within the general framework 

arising from the Islamic legislation. The city of El khalil is considered a model of Palestinian 

architecture that falls under the Islamic architecture in the Levant. 

Keywords : Islamic city, cultural heritage, spatial identity, urban character, city of El Khalil. 

 

 املقدمة:

ي وله واالقتصادية والزمانية واملكانية والعمرانية كافة وإبطاره اإلقليممتثل املدينة كائنا عضواي بعناصره االجتماعية 

أفعاله وردود أفعاله ابلكل أو اجلزء هبذا الوقت أو ذاك، هلذا العامل أو غريه. تغطي املدينة حيزا مكانيا له موضعه وموقعه 

ويعرفها  iطها.املدينة وأمناطها وبنائها وخط وبعده التارخيي الذي انعكست فيه وعليه اجنازات معمارية شاخصة تعرب عن هوية

مجال محدان أبهنا حقيقة مادية مرئية يف تصميم املشهد الفراغي ميكن أن حنددها إبحساساتنا اخلارجية ونتعرف عليها مبظهر 

 iiمبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها.

 

 الوحدة احلضارية للمدينة العربية اإلسالمية ونشأهتا: 

ينة العربية اإلسالمية من "يثرب" بعد أن هاجر الرسول )عليه الصالة والسالم( إليها مث حوهلا إىل تبدأ نشأة املد

)مدينة( وبعد اهلجرة حدث تغيري واضح سعى الرسول )عليه الصالة والسالم( إىل حتقيقه هو الدعوة إىل اإلسالم ذلك الدين 

مهية ياة حضارية تالزمت متاماً مع اهتمامه ابملدينة، وبرزت هنا أالذي بدأت تعاليمه يف هتيئة اجملتمع اإلسالمي اجلديد حل

 الوطن واألرض وتنمية الشعور ابالنتماء هلا.  
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اتضح أن اإلسالم أبدل العصبية القبلية ابملواطنة واجتهت أفكار اإلسالم مبسميات جديدة )كأهل قباء( و )أهل 

رية واالستيطانية. واختلفت أسباب نشأة املدن األخرى اليت مل تكن املدينة( و )أهل الطائف( وهلذا االجتاه داللته احلض

حواضر امللك أو مراكز اإلدارة، وتنوعت هذه األسباب وارتبطت بعوامل كثرية منها اقتصادية وأخرى حربية ودينية واجتماعية 

ت القرون ضارية. لقد كانوسياسية وبدأت املدينة بنواة عمرانية مث تطورت وازدهرت واتسعت بفضل توفر املقومات احل

الوسطى، وبصورة خاصة القرن الثامن والتاسع والعاشر مرحلة مهمة يف اتريخ املدن اليت أسسها العرب يف العامل االسالمي 

ومنها العراق، وهناك من يدعي أن املدن اليت اوجدها املسلمون خارج جزيرة العرب قد يزيد عن مائيت مدينة خالل حكمهم 

د اخللفاء الراشدين والعهدين األموي والعباسي والدويالت االسالمية فضال عن القالع واحلصون واألسواق الطويل يف عه

بعضها أصبحت مدن وبقيت حتمل أمساءها األوىل. كما انتبه املسلمون إىل تعمري ما خرب من املدن وجتديدها. لقد كان 

 ا يف بقائها فرتة أطول. لقد ارتبط عمران املدن اإلسالمية بتغرياالهتمام يف إعادة ختطيط العمارة اإلسالمية وإدامتها سبب

اخلارطة اإلسالمية ابلعامل اإلسالمي، وقد شجع حكام املدن العامة بتعمري املدن وتشجيع أهلها على ممارسة أعماهلم وتوسعها  

أسواق املرافق األساسية من ماء عذب و  كما كان اختيار املواضع الصاحلة ابنتشار املدن مدعاة إىل املنافسة يف إعمارها وتوفر

 iiiومساجد وجسور وطرق فتطورت املدن العربية اإلسالمية وازداد عمراهنا يف فرتة وجيزة إذا ما قيست بتطور غريها من املدن.

تعددة، مينظر اجلغرايف اىل املدينة على أهنا ظاهرة متميزة عن غريها من الظواهر اجلغرافية االخرى على سطح االرض من نواح 

إذ أهنا متثل أرقى اشكال العمران البشري الذي أقامه اإلنسان على األرض وأعقدها وأبرزها تعد وكل مدينة بؤرة حضرية 

جتتمع حوهلا وترتبط هبا االمناط العمرانية االخرى فضال عن أهنا تسيطر على الناحية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والثقافية 

 ivفيها. لألقاليم اليت تقع

وعلى هذا األساس شكلت اخلريطة السياسية للمدينة العربية اإلسالمية ودعمها استمرار الفتوحات، ورمست خطط 

املدن بعد أن اختذت منزال للجيوش العربية اإلسالمية وزادت مساحتها ورمست طرقها وشوارعها كالفسطاط والكوفة، والبصرة. 

ادقها وبنيت أسوارها ومل يقتصر دور العرب يف حضارهتم االسالمية على إنشاء وكان االهتمام بتحصني املدينة فحفرت خن
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املدن بل أعادوا احلياة اليها ووسعوا جبهتها ابملدن اجلديدة كما وصلوا أبحجامها إىل مستوايت رمبا مل تصل إليها املدينة من 

طاعات والفسطاط جند كثريا من املتشاهبات يف نظام الق وإذا قاران بني املدن العربية اإلسالمية كبغداد وسامراء والكوفة vقبل.

واخلطط ومواقع املساجد واألسواق. وقد اختذت األسواق واملنشآت التجارية يف املدينة اإلسالمية اجتاهني رئيسني من انحية 

ة من احلوانيت ن جمموعالتكوين املعماري األول هو تبلور بنائي يف العصر األموي عندما بنيت األسواق وكان بناؤها عبارة ع

تطل على ساحة مكشوفة يف الوسط وظهرها اىل اخلارج وتعلو هذه احلوانيت وحدات سكنية كانت تؤجر ملن يرغب السكن 

واالجتاه الثاين هو منط احلوانيت املرتاصة على جانيب الشارع الرئيسي والشوارع viفيها تشبه )األجوراه( يف املدن اليواننية.

زات السوق االسالمي هو انتشار مهنة أصحاب احلرف وغالبا ما تقع حمالهتم يف مكان معزول عن احملالت املتسعة. ومن ممي

التجارية. فأية مدينة بنيت يف العصر اإلسالمي كانت تتبع اخلطط املعمول هبا يف معظم الدول اإلسالمية يف أسواقها املتشاهبة 

 ائها حسب الطبيعة اجلغرافية املتواجدة فيها املدينة. وعلى هذا األساسومساجدها وحمالت سكنها وشوارعها، وختتلف مواد بن

 أقيمت املدن اإلسالمية وتطورت مع تطور العصور.

من املعلوم عند علماء احلضارات أن العمران هو الوجه املادي ألية حضارة لذلك جندهم يرجعون يف دراسة 

نتجتها، وعليه ن املدن العتيقة يعترب جتسيدا للمنظومة الثقافية احلضارية اليت أاحلضارات القدمية إىل آاثرها العمرانية، فما تبقى م

فال يقل الرتاث الثقايف أمهية عن الرتاث العمراين يف فهم طبيعة احلضارات اإلنسانية، بل يعترب األول مفتاحا أساسيا لفهم 

هذه القاعدة  viiأن "البنيان من شعار األمصار". الثاين ألنه هو الذي أنتجه ونظمه عرب مراحل التاريخ، حىت ترسخ عندهم

هي الكفيلة بتفسري كثري من جوانب العالقة بني العمارة اإلسالمية، والرتاث اإلسالمي عموما وحتديدا العالقة بني املدن 

لتهيئة العمرانية فالدارس ل viiiالعتيقة، والرتاث الفقهي. ومن مث توضيح ذلك األثر لتعاليم اإلسالم على العمارة وختطيط املدن.

القدمية للمدن العريقة كاملدينة املنورة وبغداد وفاس والقريوان ومراكش وحىت لآلاثر اإلسالمية يف غرانطة جيد أنه كانت هناك 

منظومة قانونية مؤطره هلا، واكبت تطورات اجملتمعات احلضرية اإلسالمية على مدى التاريخ ابلتقنني والتنظيم، واملتفحص 

فقد ألف فقهاء املالكية كتبا  ixقهي املالكي يف جمال البنيان يتأكد من أن الفقه اإلسالمي ذو طابع حضري.للرتاث الف
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مستقلة يف أحكام العمارة ذات قيمة قانونية جديرة ابلدراسة. وهناك الكثري من األحباث املضمنة يف املوسوعات الفقهية واليت 

 . وقد تطورت هذه املباحث حىت ظهر عند الفقهاء علم قائم بذاته امسه: "علمتناولت أحكام البنيان واألقضية املتعلقة هبا

عقود األبنية "وعرفوه أبنه" علم يتعرف منه أحوال أوضاع األبنية وكيفية إحكامها وطرق حسنها كبناء احلصون احملكمة 

املياه ونقلها من  xiiوإنباط xiوسد البثوق xالقين وتنضيد املنازل البهية والقناطر املشيدة وأمثاهلا وأحوال كيفية شق األهنار وتقنية

على أساس جلب املنافع  xivوحددوا منفعة هذا العلم يف "عمارة املدن واملنازل والقالع"xiiiاألغوار إىل النجود وغري ذلك"

ودفع املضار. أي أن املدن اإلسالمية كانت خاضعة يف كلياهتا وجزئياهتا ألحكام فقهية اليت كانت يف جتدد مستمر حسب 

 التطور اجملتمعي.

 خصائص النسيج العمراين للمدينة العربية اإلسالمية 

 عن تراثية مميزة ولكنها تعكس ثقافة وحضارة فضالإن مراكز املدن العربية اإلسالمية ال حتمل فقط معامل عمرانية و 

شخصية وطابع متيز سكاهنا. وليس من صاحل مستقبل مراكز املدن اإلسالمية أن يتم إحالهلا أو استبدهلا مبراكز حديثة ذات 

 املدن العربية يفطابع أقرب إىل العوملة منه إىل األصالة فال يكاد الفرد يف بعض األحيان يستطيع أن يفرق بني بعض املناطق 

حيث تشكلت كتل وفراغات املناطق احلضرية القدمية أبسلوب تلقائي انبع من جمموعة حمددات اجتماعية  xvواخرى غربية،

واقتصادية سادت يف فرتات تكوينها، فأصبحت عمارة وعمران تلك املناطق حتمل داخلها خصائص النظام الفكري 

ثل تطور الفكر واخليال واجلمال واإلبداع الذي يدرك بصراًي، مع القيم القياسية اليت مت للمجتمع، فتالقى هبا قيم ال قياسية مثل

 xviاملبىن وتكوين الفراغ.

يرتبط التكوين الفضائي ابلتكوينات العمرانية للمدينة، وما تشكله من فضاءات وما يظهر منها من العناصر العمرانية 

ينة من الداخل تلفتني األوىل النظرة العامة للمدينة والثانية النظرة احمللية إىل املد)التخطيطية(، ويظهر هذا التكوين يف زاويتني خم

وترتبط مبقياس اإلنسان وإحساسه ابلفضاءات اليت تكون املظهر الداخلي للمدينة العربية التقليدية من خالل النسيج 

 xviiاحلضري، والذي امتاز بثالث مميزات رئيسة:
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 ويبدأ اإلحساس ابلوحدة حال دخول املدينة عرب بواابهتا. الوحدة والتوجه حنو الداخل، -1

 اجلزء والكل هلما نفس األمهية يف تشكيل النسيج حيث يؤثران ويتأثران أحدمها ابألخر. -2

 التآلف والتفاعل يف سلوك وآراء سكان املدينة انعكس على شكل النسيج احلضري بشكل عضوي وتلقائي. -3

 أبسس ختطيطية رائعة ويتضح هذا يف اخلصائص اآلتية:متتاز املدينة العربية التقليدية 

الرتاتب اهلرمي: يتمثل هذا املبدأ يف تنظيم الفضاءات يف تدرج هرمي واضح من العام إىل اخلاص يتجسد يف مجيع  -1

ية، نمستوايت التكوين احلضري مبتدائ ابملدينة ككل، ومرورا ابلنسيج التقليدي للمحالت السكنية مث جماميع الوحدات السك

ويرافق ذلك تدرج مستوايت حماور احلركة يف املدينة الذي يضمن مالءمة كل جزء من نظام احلركة مع خصائص الفضاء الذي 

 خيدمه الذي يستند عليه النمط للهيئة احلضرية.

، التنوع: جند التنوع عند الوحدة العامة وضمنها، فالفضاء يضيق اترة ويتسع اترة أخرى، وميتد مستقيما وينحين -2

وهناك حمطات توقف واحتواء وانتقال من فضاء إىل أخر، وكل هذا ضمن إيقاع طبيعي تلقائي يرتبط بطبيعة احلركة يف 

الفضاء، ففي األزقة تكون احلركة حرة، وينعكس هذا على تصميم الواجهات لألبنية على جانيب الزقاق، إذ أن املعاجلات 

للمدينة العربية يتمتع بقدر كبري من االنسجام والتوازن والوحدة، فهو  ان النسيج احلضري xviiiالتخطيطية حرة يف تكوين.

اجة ليس بعيدا عن التنوع يف أفنية األبنية ويف البنية احلضرية ذات التكوين املتدرج وهلذا التنوع أثره يف إثراء املدينة، وتلبية حل

 اإلنسان يف التنويع والتغيري.

وطرزها كانت و التزال تعكس استجابة مادية ملتطلبات اإلنسان، وتقف يف املقياس: إن املدينة مبختلف أمناطها  -3

مقدمتها العالقة بني مقياس احلاوي واحملتوى، حيث ميثل احلاوي يف هذا احلال الفضاءات احلضرية، بينما اإلنسان أببعاده 

لفضاءات املدينة العربية اإلسالمية دورا وقد ادى املقياس اإلنساين  xixالعمرانية وأحاسيسه اإلنسانية احملتوى هلذه الفضاءات،

وتؤكد  xxمهما يف حتديد طبيعة إحساس املتلقي بكيفية انسجام وتناسق العناصر التخطيطية وقدرته على إدراكها وفهمها،

 xxiنته.ياملدينة العربية االسالمية على املقاييس اإلنسانية للوحدات البنائية والشوارع حىت ال حيدث االنفصال بني الساكن ومد
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إن املقياس اإلنساين هو واحد من املبادئ املهمة يف ختطيط املدينة العربية التقليدية، فمكوانت املدينة تصمم مبا يتالءم مع 

املقياس اإلنساين ، وتتمثل هذه العالقات مع مجيع مستوايت بنية املدينة احلضرية، فشبكة احلركة يف األزقة والشوارع تتحدد 

استيعاب حركة املشاة املرحية واآلمنة، كما أن مقياس الفضاءات العامة يف أفنية مفتوحة وأسواق ومسجد أبعادها إبمكانية 

املدينة أببعادها األفقية والعمودية هي ذات مقياس إنساين، يف حني تكون تفاصيل الواجهات من فتحات ومداخل وعناصر 

 أخرى ذات أبعاد متناسبة يف املقياس اإلنساين.

و أحد أهم املفاهيم اليت أثرت يف بناء البيئة احلضرية للمدينة العربية التقليدية عمرانيا حيث استمرارية التضام: وه -4

احليز وامتداده ليشمل كل املدينة وكأهنا فضاء واحد متصل، كيان مرتابط كجسد واحد بنظام ديناميكي حي من الصعب 

حيث امتازت املدينة التقليدية يف ختطيطها  xxiiالشكل والوظيفة،تقسيمه بسبب صعوبة فصل أجزائه املرتابطة مع بعضها يف ف

مببدأ الوحدة حيث األبنية املرتاصة بواجهة واحدة ومستمرة ومبستوى أفقي واحد وفضاءات داخلية متشاهبة أعطت للمدينة 

 xxiiiمظهرها كأهنا وحدة واحدة متماسكة.

ك ة الستعماالت األرض يف مناطق خمصصة لتلإن فكرة ختطيط املدينة التقليدية ال تقوم على تقسيمات حمدد

االستعماالت، أو مناطق خمصصة لكل طبقة من طبقات اجملتمع، بل تعمل كوحدة واحدة هلا مركز واحد تعود إليه الطرقات 

 تأن احليز للمدينة العربية ال خيضع دائما للتناظر، ويفضل املقياس اإلنساين واالمتداد والتواصل مع الفضاءا xxivالرئيسة،

املتجاورة، وتتصل الفراغات الداخلية للمدينة العربية عضواي، والواحد ابألخر، وتستمر دون انقطاع مشكلة النسيج احلضري 

من خالل تكامل يف الوظائف جيعل البيت واحلي السكين واألسواق عناصر مرتابطة تؤلف جسدا حيكمه منطق شديد 

 ادية.للمجموعة وختضع لنظام وظيفي دقيق يشمل النشاطات الروحية واملالتمركز، وبذلك تصبح املدينة مبثابة بيت كبري 

 مدينة اخلليل منوذجا عمرانيا للمدينة العربية اإلسالمية:

تُعد مدينة اخلليل أقدم وأمجل املدن الفلسطينية فهي حتفة أثرية تضم عددا من احلارات التارخيية املسقوفة ابلقباب، 

دوارها األرضية إىل العصر الصلييب والكثري من مبانيها يعود إىل العصر األيويب واململوكي وغالبية أواليت يعود بعضها يف أدوارها 
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األخرى ومبانيها القائمة احلالية تعود إىل العصر العثماين، وتعترب مثاال جيدا للعناصر املعمارية والعمرانية اإلسالمية وكيفية 

سة عام دينية واإلنسانية. تتعرض البلدة القدمية يف اخلليل إىل واقعا مأساواي منذ النكتطورها من النواحي البيئية واالجتماعية وال

م حيث شرعت سلطات االحتالل للسيطرة وتغيري هوية املكان واآلاثر واملقدسات هبدف إخالء البلدة القدمية وهتجري ٧٦٩١

لبؤر سالمي مثل هدم ومصادرة احلارات واملباين واقامة االسكان وطمس املعامل وتزوير املكان واهلوية لتمحي طابعها العريب واإل

 االستيطانية.

من الواضح أن املدينة استفادت يف تكوينها وشكلها من عناصر مهمة ثالثة؛ أوهلا، موقعها إىل جانب قرب إبراهيم 

ورفولوجيتها، تشكل املدينة وم عليه السالم، إال أن اخلليل بقيت قرية كبرية متواضعة البناء. أما األمر اآلخر الذي ساعد على

فهو وقوعها ضمن وادي اخلليل، الذي كان يضم أنواعاً خمتلفة من أشجار الفاكهة والعنب والزيتون، إىل جانب وجود عيون 

املاء، وكان الوادي خيرتق املدينة من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب، فقسمها إىل قسمني، امتدت املباين فيه وحول 

ويف الوقت نفسه كان الوادي يعترب أحد الطرق التجارية املهمة اليت تصل اخلليل مبصر والكرك. وأما املؤثر الثالث املسجد، 

فهو "تل الرميدة"، حيث أن هذا اجلبل هو املوقع الكنعاين األول للمدينة، وبقي رافداً من روافد املدينة وعامراً يف بعض أجزائه 

 حىت احلروب الصليبية.

رتاض أبن العمران قد انتقل تدرجيياً وبشكل متواضع من "تل الرميدة" إىل املوقع احلايل، وذلك ما بعد العصرين ميكن االف

الروماين والبيزنطي. وحني جاء اإلسالم، توسعت املدينة بشكل ملحوظ، وازدادت توسعاً بعد أن فتحها صالح الدين األيويب 

إىل أوج ازدهارها العمراين يف العصر اململوكي. وهذا يقودان إىل االعتقاد م، ولكن ميكن القول إهنا قد وصلت 1111العام 

أبن الكثري من مساكن البلدة القدمية، وخباصة الطبقة األرضية فيها على أقل تقدير، تعود إىل هناية فرتة املماليك، وأما ما تبقى 

 منها فيعود إىل العهد العثماين.

لتخطيط يف املدينة، كما هو احلال يف املدن اإلسالمية، حيث يتوسط املسجد ودار مل يكن املسجد اإلبراهيمي هو مركز ا

اإلمارة أو احلكم مركز املدينة، وإمنا جاء املسجد يف طرف املدينة يف البداية، مث متدد العمران ابالجتاهات املختلفة. وميكن 
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يس الذي ها لتخدم الوصول إىل املسجد، فالطريق الرئاالعتقاد أبن الطرق الداخلية يف البلدة القدمية كلها جاءت يف ختطيط

خيرتق املدينة، وهو الذي يبدأ من عني العسكر غرابً ماراً حبارة القزازين، مث ينعطف مشااًل عند قنطرة "خزق الفار"، مث يستمر 

يساً يتقاطع معه غري يقاً رئصعوداً لينتهي عند املسجد، ليقسم املدينة إىل قسمني مشايل ـ شرقي، وجنويب ـ غريب، وال جند طر 

طريق سوق اللنب، وهو طريق ينعطف يف الشمال مييناً حنو املسجد، ويف اجلنوب ينتهي يف حارة بين دار. وقد جاء هذا الطريق 

 الرئيس أيضاً وفق الرتكيب الطوبوغرايف لألرض، حيث يوازي يف مساره جمرى وادي اخلليل.

نة اإلسالمية، حيث ختللت املدينة شبكة من الطرق النافذة وأخرى غري النافذة، ويف وجاءت الطرق الفرعية وفق ختطيط املدي

غالبيتها تنتهي إىل ساحة صغرية وسط احلارة، تتفرع منها أزقة تقود إىل أحواش، أقيمت على غالبيتها قناطر يستفاد منها يف 

ط افق العامة األخرى. وينطبق هذا القول على ختطيالسكن وتظليل الشارع، ومجيعها تقود إىل املسجد أو دور العبادة واملر 

املساكن فيها أيضاً، حيث جاءت وفق طبوغرافية األرض، لكنها متالصقة، مشكلًة بذلك جسد املدينة املسور من مجيع 

 اجلهات. 

. ويف األصليإن تقسيم املدن إىل أحياء أو حارات مغلقة هو شكل تنظيمي قدمي جداً، وال زال النقاش دائراً حول منشئه 

حاالت عديدة مت تكوين األحياء إلسكان مجاعات خمتلفة عرقياً شاركت يف بناء املدينة. وكان تقسيم املدينة إىل أحياء، يبني 

رغبة كل طائفة يف التجمع لتكوين خلية اجتماعية متالمحة، وقد ازداد هذا التقسيم حدة وأصبح أكثر مشولية ألسباب أمنية. 

نه يف ظل الدولة العثمانية ازداد تقسيم املدن إىل وحدات منفصلة، وذلك بسبب ازدايد أعداد اجلاليات ومما ال شك فيه، أ

 واالستقاللية النسبية اليت كانت ممنوحة هلم ومن هذه احلارات:

 . حارة احلوشية6. حارة القلعـــــــة 5. حارة العقابة 4. حارة بين دار 3. حارة السواكنة 2. حارة القزازين 1

 . حارة املشارقة 11. حارات النصارى واليهود 11. حارة األكراد 9. حارة املدرسة 1. حارة احملتسبية 1

أما احلارات املنفصلة عن البلدة القدمية فهي تلك احلارات اليت تقع خارج النسيج العمراين التقليدي، وذلك ضمن البيئة 

نت ال طلقنا عليها جمازاً "أحياء" متيزاً هلا عن حارات البلدة القدمية، وإن كااحلضرية التقليدية للبلدة القدمية من اخلليل، وقد أ
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خترج يف ختطيطها العمراين عن مفهوم احلارة أو احمللة، ولكنها انفصلت عن جسد املدينة بسبب موقعها، وذلك ألسباب 

 اترخيية كحي الشيخ علي بكاء، وقيطون، أو حلداثتها كحي ابب الزاوية.

 
حارات البلدة القدمية وعناصرها املميزة (:1خارطة )  

تعرضت حارات وأحياء البلدة القدمية من اخلليل إىل العديد من األحداث اليت أثرت سلباً على العمران فيها، ما 

 أدى إىل تدمري املباين واحلارات، وتصدع الكثري منها. فقد تعرضت املدينة للعديد من الزالزل، كان أخطرها الزلزال الذي

م. كما كان للحملة املصرية بقيادة إبراهيم ابشا أثر يف تدمري عدد كبري من مباين البلدة 1921م والعام 1131حصل العام 

م، ما أدى إىل حتطيم الكثري من املساكن، إما داخل البلدة القدمية أو 1134القدمية، حيث مت قصف املدينة ابملدفعية سنة 

م بني عبد الرمحن 1141رب األهلية اليت حصلت يف أعقاب خروج اجليش املصري العام حنو حي ابب الزاوية. كما أثرت احل

عمرو، الذي كان )شيخ انحية( جلبل اخلليل، وبني سكان املدينة، وخروجه على السلطة املركزية العثمانية، ومترده أدى إىل 

م، قامت دائرة اآلاثر األردنية بتوسعة 1965 العام ضرب املدفعية العثمانية للبلدة القدمية، ما أحلق هبا دماراً إضافياً. ويف

الساحة اليت تقع أمام املسجد اإلبراهيمي وإزالة املساكن وأجزاء من حاريت القلعة واملدرسة. وأزيلت كذلك تكية سيدان 

تكية، اليت  لإبراهيم، اليت أقيمت يف العهد الفاطمي جبانب املسجد من انحية الشرق، وأزيل أيضاً متوضأ كان يقع خلف ا

 م(، والذي كان يقع عند الركن اجلنويب الغريب لسور املسجد.1291كانت تشغل قسماً من الرابط املنصوري )أنشئ العام 
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م، قامت جرّافات قوات االحتالل الصهيوين بتدمري املدخل الرئيس للمسجد، وأمرت أهايل املساكن اجملاورة 1961ويف العام 

ريقاً خاصاً ملستوطين كرايت أربع يقود إىل املسجد، وأزالت اجلرّافات "دون توثيق" العديد إبخالء مساكنهم، حيث فتحت ط

من املباين التارخيية واألثرية، وشرعت بعمل حديقة يف ساحات املسجد من جهة اجلنوب والغرب، وضاع ضمن ذلك الكثري 

ثري من املباين، األمر الذي أدى إىل هجرة املزيد من من اآلاثر اإلسالمية األقدم. سامهت هذه األحداث جمتمعة يف تدمري الك

السكان، وأخذوا ابالنتشار بداية يف حي ابب الزاوية، وعلى أطراف املدينة، أو البناء داخل الساحات والبساتني داخل 

 xxvالنسيج العمراين للبلدة القدمية.

 املسكن اخلليلي كعنصر تشكيل للمشهد احلضري:

املساكن اليت تكونت عرب سياق اترخيي حدد هويتها. وقد شكلت هذه العناصر تكوينا إن مكوانت وعناصر 

للنسيج املعماري الذي أخرج املساكن بوضعها القائم، وكل مكون كان لتشكله قصه حىت وصل إىل وضعه وتصميمة احلايل. 

خلليلي يعود حلضارة الكنعانية. ان اتريخ السكن امدينة اخلليل قدمية قدم التاريخ وآاثر التواجد اإلنساين هبا يعود إىل ما قبل ا

 إىل احلضارة الكنعانية واإلغريقية والرومانية واإلسالمية والصليبية.

أهم خصائص ومزااي املسكن اإلسالمي يف احلقبة األيوبية أن املساكن جاءت وفق خمطط مربع وتتصل مع بعضها البعض، 

ألسقف فكانت ابلغالب تتكون من عقود مرتكزة على األرض وأما الطابق وكانت اجلدران تصبغ ابألزرق مث تبيض أما ا

األعلى فيتكون من قباب منبسطة وقد مت تبليط األرضيات ابلبالط احلجري وكانت املداخل عالية وتعلوها األقواس وتزود 

اكن من ألغلب خلت املسأحياان بفتحات علوية لإلانرة العلوية. وكانت اجلدران الداخلية تطلى ابللون األبيض، وىف ا

الزخرفة. وقد سكن األكراد الذين قدموا مع صالح الدين بعد فتح القدس يف مدينة اخلليل والتزال آاثر مساكنهم وأماكنهم 

 xxviموجودة.
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 (www.visithebron.psديوان األكراد )املصدر:  (:1الصورة )

اململوكية بتنوع الزخارف اإلسالمية وال سيما الرنوك )وهي الشارات اليت اختذها األمراء منذ القرن السادس متيزت العمارة 

م على عمائرهم وأدواهتم للداللة على ملكيتهم هلا كما كانت تنقش على 15م وحىت هناية القرن التاسع اهلجري 12اهلجري 

 xxviiملباين.عمالت السالطني( واليت شاع استخدامها يف واجهات ا

ومل يعد الفناء عنصرا أساسيا يف مجيع املباين حيث وجدت بعض املباين من دون أفنية أو أبفنية مغطاة، كذلك اعتمدت 
وتبدو األلوان أو التناوب اللوين مستخدما على xxviiiالعمارة اململوكية على احلجارة املنحوتة جيدا وعلى اعتماد نظام األبلق.

، وظهرت أشكال جديده من األقواس، وتطور استعمال القباب ذات الرقاب، وخاصه يف الواجهة كلها أو بعض أجزائها
 xxixالعنصر االنتقايل للقبه.

 
 /البلدة_القدمية_)اخلليل(https://ar.wikipedia.org/wikiاملصدر:  (:2الصورة )

التصميمية للمباين السكنية داخل املدينة القدمية سواء املباين السكنية املتعددة األدوار، أو املباين السكنية الصغرية هي األسس 

 اسس واحدة وتقوم على فكرة االجتاه للداخل والفصل بني الرجال والنساء.

http://www.visithebron.ps/
https://ar.wikipedia.org/wiki/البلدة_القديمة_(الخليل)
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ربع أو صر املنزل حول فناء داخلي ماملباين السكنية الكبرية صممت على مبدأ االنفتاح للداخل؛ حيث التفت معظم عنا

مستطيل تتوزع منه احلركة رأسيا وأفقيا على خمتلف العناصر واألنشطة.  وللحفاظ على حرمة املنزل استخدم املدخل املنكسر 

ىل إ والذي إضافة لدوره يف احلفاظ على اخلصوصية يقوم كمرحلة انتقالية من فراغ الشارع إىل فراغ الفناء ومن املناخ اخلارجي

املناخ الداخلي، كما يف منزل آل الدويك يف حارة األكراد )قصر الدويك( وقد تعددت السالمل الصاعدة من الفناء للطوابق 

العليا وتعددت مواقعها، ومل تستمر كل السالمل؛ حيث ينتهي كل منها يف دور خمتلف، كما وجدت سالمل بني الطوابق ال 

 تصل إىل الفناء لتوفري اخلصوصية.

 
 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=10802املصدر:  (:3الصورة )

حيتوي الطابق األرضي على القاعات األرضية واملدخل املنكسر والسالمل الصاعدة للطوابق العليا وغرف اخلدم واملرافق 

طوابق العليا على قاعات وغرف نوم وغرف معيشية وخدمات؛ كما أحلقت ابلقاعات غرف اثنوية واليواخري؛ بينما احتوت ال

لتحقيق االستقاللية هلا عن ابقي املنزل؛ ووجد ابلطابق األول غالًبا ساحة مسقوفة منفتحة على الفناء. ولوحظ مراعاة 

آل انصر الدين  يشية والنوم ابألدوار العليا؛ مثل مبىنالتصميم للفصل الرأسي بني اخلدمات ابلطابق األرضي وبني األجنحة املع

حبارة العقابة ومبىن آل شاهني يف القصبة. وقد راعى التصميم الظروف املناخية واجتاهات الرايح السائدة يف توجيه الفتحات 

شمال ال والواألفنية الداخلية؛ حيث وجهت للشرق واجلنوب الشرقي؛ ويف حاالت الساحات اخلارجية وجهت حنو الشم

الغريب؛ وقللت الفتحات املباشرة على الشمال؛ وعملت املشربية اخلشبية أو الفخارية؛ حبيث تسمح ابلتهوية واإلضاءة مع  

 كسر حدة أشعة الشمس الساقطة عليها مع بروزها؛ ما يسمح إبلقاء الظل إىل الداخل، ابإلضافة إىل اخلصوصية للغرف.

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=10802
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ل الداخلي على التنوع والتدرج يف االرتفاعات الداخلية، واستخدام الدخالت والفتحات اعتمد البناء اخلليلي يف التشكي

العمودية واخلزائن والرفوف ابحلوائط؛ كما اعتمد على الزخارف اهلندسية والنباتية امللونة ابألسقف، كذلك األرضيات 

الداخلي  ملونة احمللية. وقد اهتم البناء ابلتشكيلالرخامية، واعتمد تشكيل الواجهات الداخلية للجدران على استخدام امللط وا

للمنزل )واجهة الفرد( أكثر من اهتمامه ابلتشكيل اخلارجي )واجهة اجملتمع( الذي اتسم ابلبساطة حيث اعتمد على تنوع 

فلية وعلى زايدة سأحجام الفتحات واملشربيات وأشكاهلا وبروزاهتا يف الطوابق العليا؛ ما ساعد على إلقاء الظل على الطوابق ال

 مسطحات الطوابق العليا املفتوحة.

استخدم احلجر يف بناء الطوابق، واستخدمت احلوائط املزدوجة يف مناطق خمتلفة من البناء؛ ولوحظ أن احلجر ترك على طبيعته 
ربيات املصنوع املشابلواجهات اخلارجية؛ بينما َكسى اآلجر والبياض الواجهات الداخلية. واستخدم الفخار يف عمل امللقف و 

من مواد حملية تالئم الظروف املناخية. أما املباين السكنية الصغرية، فلوحظ تعدد مناذجها ومرونة تصميمها؛ وغالًبا ما اعتمد 
التصميم االجتاه للداخل، حيث التفت عناصر املنزل حول الفناء املفتوح، واحتوى الطابق األرضي على حواصل واسطبل، 

 صصة ألفراد العائلة، واحتوت على غرف النوم واملعيشة. واستخدم احلجر يف بناء الطوابق.والعليا كانت خم
إن الطراز املعماري لبيوت البلدة القدمية يف اخلليل ينطبق عليه ما ينطبق على معظم مدن العامل اإلسالمي املتمثل يف اعتمادها 

دة ظروف متيز هبا اجملتمع اإلسالمي؛ حيث اتسمت األحياء البيوت ذات الفناء الداخلي، وهذا االختيار جاء كمحصلة لع

السكنية يف املدن اإلسالمية بضيق شوارعها وأسواقها املغطاة ومساجدها اليت أحيط كل منها مبنطقة آمنة وحرم مفروش 

 ابحلجارة.

 
 (https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=10802الواجهات اخلارجية للمباين السكنية ) (:4الصورة )

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=10802
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يتشابه البيت اخلليلي مع البيوت العربية واإلسالمية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، وتتجلى فيه األصالة والبساطة؛ 

 نسيجه، له مالمح خاصة يتميز هبا، منها: فهو يؤمن لساكنيه اخلصوصية، والبيت بسيط يف

 تشرتك الكتل املعمارية مع بعضها يف أكثر من موضع، حيث ال توجد كتلة معمارية منفردة. -1

 البيوت اخلليلية منسجمة مع بعضها وأقرب إىل التواضع والبساطة. -2

 يتألف البيت اخلليلي غالًبا من طابقني رئيسني، يرتفعان فوق قاعات أو خمازن. -3

ي الطابق األرضي على فعاليات جتارية وحرفية. وحيجب املياه عن البيوت ويوفر اخلصوصية، وفيه "القاعة"، وهي خمزن حيو  -4

 م( تستعمل ألغراض البيت، أو توضع فيها احليواانت.1بباب بعرض )

لبيتية، فاحلجرات النبااتت االطابق األول متاَرس فيه الفعاليات النهارية من جلوس وأعمال الطهي والغسيل والضيافة، وبعض  -5

 واإليواانت، توضع حول فسحة مساوية تسمى "احلوش"، أو ما يعرف ابلباثيو.

الفناء اخلليلي عبارة عن فراغ معماري حيوي، وهو فراغ مركزي تتم فيه النشاطات النهارية من غسيل وأعمال ختزين واعداد  -6

 للطعام وغريها من النشاطات.

 أخرى مثل ابب البئر، وزير الشرب، واألدراج.تتواجد يف البناء عناصر  -1

 للبيت اخلليلي مدخل واحد فقط. -1

 يشيد البيت اخلليلي ابحلجارة، ويغطى أيًضا بقباب حجرية. -9

متيزت العمارة السكنية يف اخلليل خالل العصور اإلسالمية، وما بعد ذلك، أبشكاهلا احلقيقية الناجتة عن ظروف 

اً أو ن أفكارها املستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله واملعربة عن بيئتها أحواهلا؛ فهي مل تكن تقليداحلياة ومتطلباهتا، والنابعة م

زيًفا أو ادعاًء، واملتتبع للعمارة التقليدية ابخلليل يشعر بكفاح املعماريني )البناؤون املهرة( من أجل التطور والرقي، ويشاهد 

ى التأقلم تزايد لقيم مواد البناء ويشهد برباعتهم، كما يشهد بقدرهتم الفائقة علجتارهبم املتتالية ونتائج إحساسهم وفهمهم امل

 لظروف املناطق املختلفة.
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 أثر احلقبة العثمانية على الطابع العمراين ملدينة اخلليل: 

مانيني مدينة ثمعظم مباين البلدة القدمية يف اخلليل تعود للفرتة العثمانية وذلك لطول املدة الزمنية اليت حكم هبا الع

م ومن مث امتلك السلطان العثماين سليم األول الشام بال 1516هـ / 922اخلليل وكان ذلك على إثر معركة مرج دابق عام 

 م.1911حىت  xxxم1516مقاومة. أما اخلليل فقد دخلت حتت حكم العثمانيني عام 

يزت بسماكة  التضاريس واملناخ والثقافات، وقد متتنوعت أشكال املباين أثناء الفرتة العثمانية وذلك نتيجة للتغيريات يف

اجلدران اليت قد تصل أحياان إىل املرت أو أكثر، كما امتازت الفتحات املعمارية بصغر حجمها، أما األسقف فقد تنوعت من 

ل حسب احلقبة حالقباب واألسقف العالية واملستوية، ومل حتمل العمارة العثمانية مسة واحدة بل تنوعت وقسمت إىل ثالث مرا

الزمنية، ففي الفرتة األوىل ما بني القرن الثالث عشر إىل القرن اخلامس عشر شهدت تطورا األشكال املعمارية والتصميم، وىف 

الفرتة الثانية ما بني اخلامس عشر حىت السادس يف عشر شهدت تطورا يف الفنون والتكنولوجيا، أما الفرتة ما بني هناية القرن 

وقد أتثرت العمارة xxxiوالقرن العشرين فقد شهدت ضعفا واستخدام مقاييس صغرية واجتاها حنو الغرب.السادس عشر 

العثمانية ابلعمارة البيزنطية وعمارة السالجقة، واستخدم البالط يف تغطية األسطح اخلارجية للقباب يف الفرتة األوىل أما 

عا يف األسطح اخلارجية واألعمدة والتزيني. وقد برع الفرتات الالحقة فقد أصبح استخدام احلجر الكلسي أكثر شيو 

 xxxiiالعثمانيون يف األعمال اخلشبية ابإلضافة إىل استخدام البالط امللون يف كسوة اجلدران الداخلية.

 
 اخلليل يف العهد العثماين (:5الصورة )
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 https://alansab.net/forum/showthread.php?t=2348املصدر: 

أما املساكن فقد كانت الفرتة العثمانية امتدادا للفرتة اململوكية حيث كان دور املساكن يف هذه الفرتة تكملة ملا سبق 

لحوش، ويتوزع لمن تصميم األفنية للفرتات السابقة وشاع الدهليز )أي املمر الضيق( للوصول للمباين السكنية حىت الوصول 

من احلوش إىل عدد من املساكن التابعة له، كما ظهر نظام املساكن املنفصلة خارج حدود البلدة القدمية، وكان الفناء 

غري أن األسس التصميمية للمباين السكنية xxxiiiالداخلي ال يزال أيخذ نفس التصميم السابق مع إضافة اإليوان للمسكن.

املباين السكنية الصغرية واحدة تقريبا، وتقوم على فكرة االجتاه إىل الداخل والفصل بني الرجال الكبرية ومتعددة األدوار أو 

والنساء، ففي املساكن الكبرية التفت معظم عناصر املسكن حول فناء داخلي مربع أو مستطيل تتوزع منه احلركة رأسيا و أفقيا 

 xxxivعلى خمتلف العناصر.

من فراغ الشارع إىل فراغ الفناء، وعمل للمساكن مداخل اثنوية الستخدام أهل استخدم املدخل املنكسر لالنتقال 

املسكن خالف املداخل الرئيسية، أما املباين السكنية الصغرية فقد تعددت مناذجها إال أن الغالب هو اعتماد التصميم يف 

ذا النمط من اليت تعلو احملال التجارية )وه االجتاه إىل الداخل مع التفاف عناصر املسكن حول الفناء املفتوح، كذلك املساكن

املساكن موجود يف املدن القدمية( وهذا النوع من املساكن وجد ليتناسب مع طبيعة معيشة السكان واحلرف اليت عملوا فيها 

اج اليت تبدأ ر مع مالحظة تطور احلركة التجارية يف مدينة اخلليل يف الفرتة العثمانية حيث امتاز هذا النمط من املساكن ابألد

من السوق وتعرب ممرا منكسرا مث أدراج تفتح على فناء داخلي ومبىن متعدد األدوار، ويتبع تصميم هذه األفنية كل حسب 

 طبيعة املبىن.

 االحتالل الغريب وأثره على املشهد احلضري ملدينة اخلليل:

ة العثمانية الفرتة الصالحية حىت هناية احلقب استمر النمو الطبيعي العمراين واملعماري واحلضاري ملدينة اخلليل منذ

حيث تعرضت مدينة اخلليل لالحتالل الربيطاين "االنتداب" وبعدها وقعت فلسطني حتت االحتالل الصهيوين ونتج عن ذلك 

ادية ملتغري للنسيج العمراين واالمتداد احلضري للمدينة مبا يهدد هويتها. أي احتالل خارجي يسعى لفرض حضارته الفكرية وا

أو ما يعرف ب "اإلحالل احلضاري". تعترب احلضارة اإلسالمية هي النموذج املنافس لنموذج احلضارة الغربية به حلول جذرية 

https://alansab.net/forum/showthread.php?t=2348
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لإلشكاليات القيمية واألخالقية اليت يعاين منها الغرب ولكن هذا النموذج حيتاج إىل إعادة قراءة وتطوير. أنه من الضرورة 

 اخلليل فرتة االحتالل للوقوف على املؤثرات اليت اثرت على املشهد العمراين وأثر ذلك على املدينة.مبكان دراسة واقع مدينة 

 االنتداب الربيطاين وأثره على املشهد احلضري للمدينة: .1

م احتل الربيطانيون فلسطني اثناء احلرب العاملية األوىل، حيث أصدر وزير اخلارجية الربيطاين آنذاك 1911يف عام 

لفور وعده الذي نص على أن "حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل إقامة وطن قومي يف فلسطني للشعب آرثر ب

اليهودي". خالل العشرينات من القرن املنصرم، هذا أدى اىل زايدة حدة التوتر بني العرب واليهود الذين عاشوا حتت 

 xxxv،xxxvi،xxxviiم.1929االنتداب مما أسفر عن مذحبة اخلليل عام 

الرواايت يهود اخلليل أبهنم متدينني وجاءوا للعبادة يف جوار قرب إبراهيم علية السالم. وقد عاشوا طوال عدة قرون مع تصف 

أهل اخلليل. رغم ذلك يبدو توجه يهود فلسطني حنو الصهيونية قد ساهم يف أتجيج العداء. وكان يهود اخلليل عشية أحداث 

لصهيونية من تصرفاهتم وكانت عالقاهتم مع أهل اخلليل فيها كثري من التعاون م من املتدينني وختلوا أطماع ا1929سنة 

وابلرغم من ذلك توجس الفلسطينيون من عمليات االستيطان األوىل من قبل اليهود أواخر القرن التاسع  xxxviiiوالتسامح.

من العائالت العربية قد واحلقيقة اليت يقر هبا اليهود أن الكثري  xxxixعشر مما أدى إىل ووجود احتكاكات واصطدامات.

عملت على محاية جرياهنا اليهود والدفاع عنهم، وهذا مثبت وقد أصدر حاخام اخلليل فيما بعد واثئق لعائالت اخلليل اليت 

 xlقامت حبماية جرياهنم اليهود.

 االحتالل الربيطايّن يشُ ويف أسلوٍب آخر من أساليب استخدام العمران يف السيطرة األمنّية على املدينة الفلسطينّية، انتهج ج

سياسَة عسكرِة البيوت السكنّية واملباين املدنّية، وحتويلها إىل ثكناٍت عسكريّة للسيطرة على مراكز املدن أو مفرتقات الطرق. 

فمن خالل مراجعات األخبار اليومّية يف الصحف الفلسطينّية خالل فرتة االنتداب يتبني أنَّ هذه املمارسة كانت سياسًة 

جًة يف العديد من املدن العربّية. ففي اخلليل مثالً، كانت القوات الربيطانّية حتتل مباٍن عاّمة أو مباٍن سكنّية، وتقوم دار 



3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

28 

 
 

 

بتحصينها وإغالق حميطها، وحتوهلا إىل مراكز عسكريّة حُتيط ابلبلدة القدمية، وُتسيطر على مداخلها. وكان من بني تلك 

  من املباين.البيوت مدرسة أسامة وغريها الكثري

 
 https://www.visithebron.ps)م، مدرسة أسامة أعالها ثكنة عسكرية )1929جنود بريطانيني  (:6الصورة )

العمائر أو القالع م، عادت بريطانيا إىل استنساخ أسلوب 1936وابإلضافة إىل عسكرة املباين املدنّية وحماولة قمع ثورة عام 

قلعة، املعروفة بقالع تيجارت، بدأت كاسرتاتيجيٍة بريطانّيٍة عسكريّة لتعزيز السيطرة األمنّية على  66الدفاعّية. فقصة الـ 

. فلسطني وقمع ثورهتا. استناداً لتجربته يف قمع البنغاليني يف اهلند، اسُتدعي السري تشارلز تيجارت لفلسطني لتقييم الوضع

ستعمرة، أوصى أبنّه جيب إعادة احتالل األرض عسكراّيً واقرتح إنشاء شبكٍة من وبعد ج
ُ
مركزاً عسكراّيً  11ولٍة يف فلسطني امل

ستة وستون مركزاً xliحُمصَّناً يف مجيع أحناء البالد، ويف أماكن قريبة من املراكز احلضريّة الكبرية أو على مفرتقات طرٍق رئيسّية.

( املقرتحة، وتلك القالع هي ما تعارفنا على تسميتها بـ"املقاطعة"، فمقاطعة رام هللا اليت حوصر 11لـ )حُمّصناً بُنيت من بني ا

هبا الرئيس الراحل ايسر عرفات، ومقاطعة اخلليل وانبلس اليت هدمتها دابابت االحتالل الصهيوين، وغريها من املقاطعات هي 

ان ديٌر ابلذكر أّن تلك املقاطعات كانت مبثابة قالٍعٍ عسكريّة ُمعّدة إلسكبعض ما ورثناه من احلكم العسكرّي الربيطايّن. وج

الضباط وعائالهتم، وجمّهزة للدفاع والصمود أمام هجماٍت ُمسّلحة أو عمليات حصاٍر متوقعة. فمقاطعة اخلليل كانت جُمّهزًة 

دة شهٍر  سّكان املقاطعة من ضباٍط وعائالهتم مل أببواب حُمصنة، وأبراج مراقبة، وجدراٍن خرسانّية ُمسّلحة، وخزان مياه يكفي

 كامٍل يف حال احلصار.

https://www.visithebron.ps/
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 https://www.visithebron.ps)صور ملبىن املقاطعة يف مدينة اخلليل "العمارة" املصدر: ) (:7الصورة )

حميط البلدة  اقرتن التوسع بزايدة عدد السكان وقد تركز التوسع العمراين يف متيزت هذه املرمحة بزايدة يف التوسع العمراين، حيث

 ( دومنا كما هو موضح:2121م حبوايل )1921القدمية وقدرت مساحة املدينة عام 

 
 1944xliiiوعام  1921xliiمساحة املنطقة املبنية يف مدينة اخلليل عام  (:2خارطة )

( منزال وقدرت املساحة الكلية ملدينة اخلليل عام 3614م فقد بلغ عدد املنازل يف املدينة )1931وبناء على إحصائية عام 

م( ابجتاه الشمال حنو شارع عني سارة 1944-1921( دومناً وتركزت الزايدة العمرانية خالل فرتة )2624م ب )1936

طريق بلدة يطا، حيث شكلت هذه الطرق عوامل جذب لسكان املدينة وأدت وابجتاه اجلنوب حنو شارع وادي اهلرية واجتاه 

( دومنا وكان 12213م حسب تقديرات بلدية اخلليل )1944إىل زايدة يف سرعة النمو العمراين وبلغت مساحة املدينة عام 

https://www.visithebron.ps/
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 ح أعاله.كما هو موض  xlivالنمو العمراين يف مجيع االجتاهات مع تركز التوسع بشكل واضح يف الشمال والغرب

ابلرجوع إىل خرائط مدينة اخلليل تبني أن أول مشروع ختطيط هيكلي مصادق عليه من جهات رمسية هو خمطط  

م ملدينة اخلليل. حيث يبني املخطط 1944نسبة إىل املهندس اإلجنليزي الذي قام بعمل التخطيط عام   (Kandel)كاندل

ت مع بيان للمناطق التجارية وحتديد عرض الشوارع الرئيسية كذلك يف ذلك الوق 2كم  3.5مساحة املدينة اليت ال تتجاوز 

حبيث عرف النظام التابع للمشروع مواصفات كل منطقة  A, B, Cبيان املناطق السكنية وتصنيفها إىل ثالث مناطق وهي 

 xlvوعدد الطوابق املسموح هبا لكل بناء حسب ما هو مبني ادانه:

 

 
 م )املصدر: قسم التخطيط، بلدية اخلليل(1944نة اخلليل لعام املخطط اهليكلي ملدي (:3خارطة )

من املخطط السابق ميكن مالحظة املناطق السكنية والتجارية وختطيط الشوارع. ومن اجلدير ابلذكر ان املخطط حافظ على 

م مل يعثر 1965م إىل 1944خصوصية البلدة القدمية ووضع ضوابط تتناسب مع طابعها من النواحي العمرانية. منذ عام 

م جرى توسيع حلدود البلدية 1966على خمططات تشري إىل توسع حدود البلدية لعدم االستقرار السياسي إال انه يف عام 

 xlvi.2كم  11لتصبح مساحة حدود البلدية  2كم12وذلك إبضافة 
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 xlviiم1921مشهد عام للبلدة القدمية  (:8الصورة )

أربعة طوابق األمر الذي جعل املنازل والبيوت تلتصق مع بعضها البعض حبيث واشتهر طراز البناء احلجري الذي امتد إىل 

يكون سقف البيت ساحة لبيت آخر، ويكون االتصال بني البيوت عرب ممرات داخلية، لكن التطورات السياسية واالقتصادية  

وبدخول اإلجنليز إىل فلسطني xlviiiلبناء.كان هلا أثر كبري يف تبلور منط االنتشار والتوسع العمراين وحتديد املساحة املخصصة ل

بدأت تظهر أمناط سكنية متعددة الطبقات يف كل طابق مسكن مستقل ذي صالة مركزية تفتح عليها الغرف، وشاع استعمال 

اخلرسانة والطوب، وبعد احلرب العاملية الثانية انفتحت املباين إىل اخلارج دون مراعات لظروف البيئة أو االرتباط ابلقيم 

 حيث أتثر نظام البناء ابلنظام احلداثي الذي كان سائدا يف بريطانيا وأورواب يف ذلك الوقت. xlixضارية اخلاصة ابملنطقة.احل

 تغري الفكر احلاكم وأثره على التخطيط املعاصر ملدينة اخلليل: .2

لذي شهدته القرى ايف بداية القرن العشرين بدأت تربز أشكال معمارية جديدة تعكس عملية التوّسع احلضري السريع 

والذي استحدث مؤسسات lم1921والبلدات الفلسطينية. فقامت سلطة االنتداب الربيطانية إبصدار قانون تنظيم املدن 

م قانوان جديدا استحدث نظاما أقل مركزية أعطى لكل جلنة 1936التخطيط وسلطاهتا. أصدرت سلطة االنتداب يف سنة 

إعداد خمطط تنظيم للبلدة وحتديد األراضي املخصصة لالستخدام العام )طرق، وحدائق حملية لألبنية وتنظيم املدن صالحية 

عامة، ومدارس، ومقابر، ...إخل( أو "احملافظة على املواقع ذات األمهية األثرية أو اجلميلة"، ابإلضافة إىل حتديد حجم وارتفاع 

ة إللزامي للحجر يف مناطق خمتلفة من فلسطني فرت وتصميم واملظهر اخلارجي للمباين اجلديدة، وهذا يفسر االستخدام ا

وقد شهدت هذه املرحلة اختفاء الفناء املكشوف وظهور األفنية املغلقة ونشوء ما يسمى ابلقاعة الوسطية والصورة liاالنتداب.
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دينة اخلليل م ادانه تظهر منوذج للمسكن الذي بين يف فرتة االنتداب ومع وجود مراحل أخرى لبناء هذا املسكن الذي يقع يف

م فرتة االنتداب ويظهر فيه نظام القاعة الوسطى ويظهر يف 1933شارع الشهداء، إال أن منط البناء الواضح يعود إىل عام 

 املخططات اختفاء الفناء املفتوح وظهور الليوان املغلق والصالون وظهور )الربندة(.

 
 يلالطابق األرضي واألول ملسكن آل شحادة اخلل (:4خارطة )

ظهر يف العشرينات والثالثينات من القرن املنصرم وإابن االنتداب الربيطاين مباٍن سكنية تشبه الفيال وكان من أسباب 

ذلك زايدة النمو االقتصادي يف فلسطني واتساع وازدهار احلركة العمرانية، ومما نتج عنه ظهور أحياء سكنية جديدة عديدة 

وقد سرَّع االنتداب الربيطاين من التحّوالت يف اجملتمعات الفلسطينية وترك أتثريا غربيا  liiة.بنيت بعيدا عن مركز املدينة القدمي

واضحا على احلياة بشكل عام والبيئة املعمارية بشكل خاص؛ فبدأت أساليب جديدة )مثل النيو كالسيكية( وتكنولوجيا 

 liiiجديدة )مثل الباطون املسلح( هتيمن على البناء.

د الذي كان على شكل فيال تسكن فيها العائلة النووية خمتلفا عن منط البيوت القدمية األحواش املعروفة وحتول البيت اجلدي

أبفنيتها األمامية واليت كانت تسكنها العائالت املمتدة، وبدأ يف هذه الفرتة ظهور ما يسمى بيت الرواق، وهو عقدة أو سقيفة 

محاية املسكن من حرارة الشمس بتوفري منطقة مظللة يف فصل الصيف،  ملحقة ابلبيت من جهة املدخل، واهلدف من الرواق

وهذا livويف فصل الشتاء تكون حممية من األمطار، وقد تستعمل للمعيشة خالل النهار ومكان للنوم ليال خاصة يف الصيف.

كان غنيا خبصائصه   رى،البيت احلديث املبين من احلجر بدأ يف الظهور يف كافة املدن والبلدات الفلسطينية وحىت يف الق
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وتفاصيله املعمارية وتنوع بنائه واختياراته للحجر اليت تتضمن املزج بني احلجارة البيضاء والزهرية يف عملية البناء ومتثلت 

اخلصائص الرئيسة هلذه الفيالت بسقوفها وأروقتها ومداخلها الزخرفية وأبقواس مداخلها ابلغة الزخرفة، وقد ميزت قاعة البيت 

ئيسية )الصالون( أبهبى بالط وأكثره زخرفة. وكان يطلق علية سجادة يف حني بقية مرافق البيت وخاصة املطابخ واحلمامات  الر 

ويالحظ وجود تشابه مع املساكن اليت وجدت يف مدينة عمان  lvكان يستخدم يف تبليط أرضيتها البالط األسود واألبيض.

 القدمية خاصة يف منطقة اللويبدة وجبل عمان يف األمناط والعديد من اخلصائص.

 
 lviاخلليل -مسكن آل محوري  (:9الصورة )

ردن م واستمر حكم األ1951م، أصبحت اخلليل تتبع السيطرة األردنية عام 1941بعد انسحاب بريطانيا عام 

م حيث احتل الكيان الصهيوين الضفة الغربية، وقد توسعت اخلليل عمرانيا فرتة حكم األردن وكانت يف املرتبة 1961حىت 

(مبىن،  47311م، فقد بلغ عدد البيوت يف املدينة )1961الرابعة ابلنسبة ملدن الضفة الغربية الثمانية حبسب إحصائية عام 

( دومناً، وكان التوسع يف مجيع االجتاهات ولكن بدا 117199م حبوايل)1966نة عام كما قدرت بلدية اخلليل مساحة املدي

واضحا يف اجلهة الغربية واجلنوبية الغربية نظرا لشدة االزدحام والضغط العمراين خاصة يف البلدة القدمية وزايدة عدد السكان 

 وضيق الشوارع.
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 1966lviiعام  مساحة املنطقة املبنية يف مدينة اخلليل (:5خارطة )

أما ابلنسبة ملواد البناء املستخدمة فقد استخدمت احلجارة املنقوشة وغري املنقوشة واللنب املصنوع من الطني ولكن غالبية البناء  

من جمموع األسر اليت تسكن البيوت  % 61كان من احلجارة غري املنقوشة، وقد بلغت نسبة األسر يف هذه املساكن حوايل 

من األسر كانت تسكن يف بيوت مشيدة ابستخدام احلجارة املنحوتة، وابقي األسر كانت  % 31حوايل الثابتة كما أنَّ 

 lviiiتسكن املباين املشيدة من اللنب والطني.

يف فرتة الوصاية األردنية ظهرت أشكال وأمناط متنوعة وجديدة يف مدينة اخلليل تسمى مبساكن الكروم. وظهر ذلك 

طقة، حيث بدأ سكان البلدة القدمية ببناء مساكن أبماكن بعيدة عن البلدة القدمية وقريبة من كروم نتيجة انتشار األمان يف املن

العنب واملزارع املنتشرة يف جبال اخلليل وكذلك أشجار الفاكهة، مما أدى إىل انتشار هذه املساكن البسيطة وقد أقام هبا 

وفيما  نواع من املساكن ابلبساطة من انحية مواد البناء والتصميم،البعض وابتعد عن سكنه يف البلدة القدمية، واتسمت هذه األ

بعد بدأ السكان ابالستقرار مبساكن الكروم وتعديلها وذلك بزايدة مساحتها أو ببناء املساكن متعددة الطوابق لتسكن العائلة 

وار اإلمسنتية ية واخللفية ومسورة ابألسفيها، اليت أصبح مكان سكنها الدائم وبنيت ما يشبهه نظام الفيال مع الساحات األمام

أو احلجرية وتراوحت تصاميم هذه املرحلة من البسيط إىل املعقد وحماكاة األمناط الغربية يف هذه املساكن كاالهتمام ابلواجهة 

لشكل امن حيث التصميم والفتحات الواسعة واستعمال القرميد أحياان واالستعارة من عناصر التصميم األوروبية من حيث 

 واملواد.
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 lixاخلليل -مسكن آل جنيد  (:6خارطة )

 اخلليل العمراين فرتة االحتالل الصهيوين: .3

م عمدت سلطات االحتالل الصهيوين إىل السيطرة على األرض الفلسطينية من 1961بعد حرب حزيران عام 

من حق الصهاينة. وقد تنافست خالل زرعها ابملستوطنات، منطلقة من املزاعم الصهيونية اليت ترى أن هذه األرض 

احلكومات الصهيونية يف بناء املستوطنات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة يف منطقة اخلليل، ويظهر ذلك من خالل 

املشاريع االستيطانية اليت أطلقها املسؤولون الصهاينة جلعل الوجود الصهيوين حقيقة واقعة على األرض الفلسطينية. وقد 

ف والدوافع وراء قيام هذه املستوطنات من منطقة إىل أخرى، تعود يف جمملها إىل أربعة دوافع رئيسة هي: اختلفت األهدا

 اترخيية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية. -دينية 

تعترب مدينة اخلليل من املدن اليت حتظى مبكانة خاصة لدى اليهود، حيث يعتربوهنا من أقدس األماكن بعد القدس، 

إن  lxه ديفيد بن غوريون "إن مدينة القدس هي عاصمة الدايانت الثالث أما اخلليل فهي عاصمة إسرائيل".وهذا ما يؤكد

م هي حجة واهية، فمبىن "الدبواي" أحد هذه األمالك اليت 1941االستيطان يف مدينة اخلليل حبجة أمالك اليهود قبل عام 

ام ن سكان اخلليل القدامى يف بداية القرن العشرين، مث تركها عيدعي املستوطنون ملكيتها مت شراؤها من قبل أحد اليهود م

م، فقامت سلطات االحتالل 1961م، وانتقل البيت إىل أيٍد فلسطينية، مث رحل مالكه اجلديد إىل األردن عام 1936

ن مالك العمارة م بعث حاييم بيجايو اب1911اإلسرائيلي ابالستيالء على املنزل على أساس أنه أمالك غائب. أيضا يف عام 
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واليهود الذين تعود أصوهلم lxiاألصلي رسالة خطية لرئيس بلدية اخلليل فهد القوامسي يعرتض فيها على االحتالل الصهيوين.

إىل مدينة اخلليل ومتثلهم "مجعية اليهود من أصل اخلليل"، ال يعرتفون ابالستيطان الصهيوين يف املدينة، بل ويعارضونه، 

إن ما مييز وضع اخلليل عن ابقي املناطق  lxiiستوطنني من العقارات اليت تعود ملكيتها هلم بوسائل سلمية.ويطالبون إبخراج امل

هو وجود البؤر االستيطانية وسط املدينة، خاصة احلرم اإلبراهيمي، حيث مت االستيطان حول احلرم ومت اقتطاع جزء كبري منه 

 21مدينة اخلليل اهلدف الثاين لالستيطان الصهيوين بعد القدس، ففي تعترب  lxiiiلصاحل املستوطنني وحتويله إىل كنيس يهودي.

م أصدرت سلطات االحتالل قراراً بضم مدينة القدس، مث بدأت أول عمل استيطاين يف الضفة الغربية، وذلك 1961حزيران 

 lxivيف منطقة كفار عتسيون على الطريق الرئيسي الرابط بني اخلليل والقدس.

عائلة، ادعوا أهنم من سويسرا، وأهنم حضروا  31م حضر إىل اخلليل جمموعة مكونة من 11/4/1961بعد ذلك وبتاريخ 

وبعد عدة أايم أعلن قائد اجملموعة  lxvلقضاء عطلة عيد الفصح يف اخلليل، حيث أقاموا يف فندق النهر اخلالد وسط اخلليل.

م أتوا هبدف د االستيطان اليهودي يف قلب املدينة، وأهناحلاخام موشي ليفنغر أهنم جمموعة استيطانية حضروا إىل اخلليل لتجدي

قدم سكان اخلليل وعلى رأسهم رئيس البلدية "حممد علي اجلعربي"، كتاب احتجاج للحاكم  lxviالبقاء وعدم اخلروج منها.

بل قام يغئال  ،العسكري يف اخلليل، على إقامة اليهود يف املدينة وطالبوا برحيلهم. لكن احلاكم العسكري مل يقم أبي إجراء

استمر  lxviiألون وزير العمل بزايرة املستوطنني وحيا روحهم الطالئعية اليت دفعتهم إىل إحياء االستيطان يف مدينة اخلليل.

املستوطنون أبعماهلم االستفزازية يف املدينة، فاحتفلوا بزواج أحدهم يف احلرم اإلبراهيمي، كما أقام ثالثة مستوطنني كشكاً لبيع 

 lxviiiيف ساحة احلرم اإلبراهيمي، وبعد االحتجاجات مت إزالة هذا الكشك من قبل اجليش اإلسرائيلي. املشروابت

يوماً، مث نقلوا بعدها إىل عمارة احلكم العسكري يف اخلليل، حيث مت تشديد  41أقام املستوطنون يف فندق النهر اخلالد ملدة 

عقدت احلكومة اإلسرائيلية جلسة، اختذت خالهلا  21/5/1961ويف  lxixاحلراسة عليهم، كما منع الزوار من الوصول إليهم.

قراراً إبقامة مدرسة دينية يف مدينة اخلليل، ومت إبالغ املستوطنني بذلك من قبل موشي داين وزير الدفاع يف حينه، ومت حتديد 

 lxxمكان إقامة املدرسة جبانب مغارة املكفيال.
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تالل اإلسرائيلي، وذلك بغض الطرف عن نشاطات وممارسات املستوطنني استمرت سياسة هتويد املدينة من قبل سلطات االح

م أمر موشي داين إبقامة عدد من نقاط املراقبة يف وسط اخلليل، ردا على العملية 1961بل ودعمهم. ففي تشرين أول عام 

براهيمي. بعد هذه العملية أقرت مستوطناً أثناء قيامهم بزايرة احلرم اإل 41الفدائية اليت نفذت ضد املستوطنني وجرح خالهلا 

فأصدر احلاكم العسكري للضفة الغربية  lxxiاحلكومة اإلسرائيلية إقامة مدينة اخلليل العليا "كرايت أربع"، على مشارف املدينة،

دومن من أراضي اخلليل، وتقع يف مشال شرق املدينة، وبدء  1211الذي مبوجبه مت مصادرة  1911عام  12/11األمر رقم 

 lxxiiإبقامة مستوطنة كرايت أربع.

 ثة أشكال: وهكذا اتبعت سلطات االحتالل سياسة استيطانية مربجمة يف توزيع املستوطنات يف اخلليل، عرب ثال

 إقامة بؤر استيطانية وسط مدينة اخلليل.  -1

 إقامة مستوطنات حول مدينة اخلليل.  -2

 lxxiiiم.1941إقامة بعض املستوطنات على الطرق الرئيسة يف اخلليل وعلى حدود عام  -3

 
 املستوطنات املتواجدة داخل حدود بلدية اخلليل(: 7خارطة )
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 http://poica.org/upload/images/2009/1255502394.jpgاملصدر: 

 سياسة التفاوض ونتائج بروتوكوالت اخلليل على الواقع احلضري: .4

 H1مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أثر توقيع اتفاق طااب، قسمت مدينة اخلليل مبوجب االتفاق إىل منطقتني: 

 من مساحة املدينة وهي اتبعة للسلطة الفلسطينية إداراي وأمنيا، و %11دومنا، أي ما يقارب  2171241وتبلغ مساحتها 

H2  من مساحة احلدود البلدية ملدينة اخلليل، حيث حتتفظ  % 21دومنا، أو ما يقارب  476141وتبلغ مساحتها

تكون اتبعة ضم مجيع البؤر االستيطانية ابإلضافة إىل البلدة القدمية، و احلكومة الصهيونية ابلسيطرة على هذه املنطقة، واليت ت

أمنيا لقوات االحتالل، وبناء على ذلك أحيطت املدينة ابملستعمرات )كرايت أربع وخارصينا من الشرق، ومستعمرات حجاي 

قد توقف كبري على التوسع؛ ف  وهار مانوح من اجلنوب(، وبذلك طوقت املستعمرات الصهيونية مدينة اخلليل، وكان هلا أثر

البناء من اجلهة الشرقية حيث مستعمريت كرايت أربع وخارصينا، ابإلضافة إىل املستعمرات الصهيونية يف اجلهة اجلنوبية اليت 

 lxxivحدت من التوسع العمراين للمدينة يف هذا االجتاه، وبقي متنفس التوسع العمراين للمدينة يف اجلهة الغربية والشمالية،

 اجعت حدودها من جهة الشرق حيث توسعت املستعمرات على حساب األراضي الزراعية الفلسطينية.وتر 

إن السياسات الصهيونية اليت تفرض على الفلسطينيني تؤدي إىل تضييق اخلناق على السكان؛ ففي اخلليل متارس 

حمل جتاري، وكذلك أغلقت العديد  1111السلطات الصهيونية سياسة إغالق احملال يف البلدة القدمية، واليت قدرت حبوايل 

قدمية، ومسجد األربعني يف تل الرميدة، كما يشهد احلرم اإلبراهيمي من املساجد، منها: مسجد السنية يف منطقة احلسبة ال

اغالقات متكررة. ابإلضافة إىل إغالق العديد من املدارس بشكل كامل، مثل: مدرسة جبل جوهر، ومدرسة أسامة، ومدرسة 

ات التضييق اليت ويضاف إىل ذلك اإلغالقات وعملي lxxvالعتداءات متكررة. H2املعارف. كما تتعرض املدارس يف منطقة 

فرضها االحتالل لتحويل العديد من األحياء إىل مناطق معزولة متاما مثل تل الرميدة، ال يسمح سوى ألصحاب املنازل 

بدخوهلا. ومت إغالق كامل املداخل املؤدية للبلدة القدمية ابملربعات اإلمسنتية والبواابت احلديدية لتضييق اخلناق على السكان 

وجد يف البلدة القدمية العديد من نقاط املراقبة والتفتيش العسكرية على مفارق الطرق اليت يسلكها الفلسطينيني. وي

املستوطنون، أو على أسطح املنازل اليت تطل على النقاط االستعمارية يف وسط اخلليل. وتقوم احلكومة الصهيونية بعمل 
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ري لبلدة القدمية. ومن ضمن السياسة الصهيونية يف التهجإحصاء بني فرتة وأخرى بغرض معرفة عدد السكان الذين تركوا ا

صدور أوامر عسكرية متنع الفلسطينيني من البناء وترميم املنازل يف البلدة القدمية، واليت يفوق عمر بعضها مئات السنني، 

  lxxviحيث تنص األوامر العسكرية منع السكن فيها، لقرهبا من املناطق االستعمارية.

يونية املفروضة على مدينة اخلليل إىل خلق إشكاالت يف السكن لذا وجب ضرورة وضع خطط إقليمية أدت السياسات الصه

شاملة ملواجهة االستيطان، وكذلك تنظيم وتوجيه التطور العمراين املستقبلي للتجمعات السكانية الفلسطينية يف احملافظة من 

 وقومية شاملة. خالل الدراسات املفصلة لذلك تبعا السرتاتيجيات وخطط وطنية

م دفع السكان للنزوح من مناطق التوتر خاصة البلدة القدمية ونقاط 1961يتبني أيضا أن االحتالل الصهيوين منذ  

التماس واالجتاه حنو اجلهات الغربية والشمالية من املدينة األمر الذي أدى اىل انتقال احلركة العمرانية من منطقة البلدة القدمية 

لزاوية، ولعل هذا هو السبب الذي أدى إىل مزيد من الرتكيز واالزدحام مع ارتفاع يف أسعار األراضي إىل منطقة ابب ا

م حيث اندلعت انتفاضة 2111وإجيارات احملال التجارية فيها، وبقيت تلك املنطقة املركز التجاري املهم يف املدينة لغاية عام 

زقة املؤدية إىل تلك املنطقة، مما أدى اىل اخنفاض أمهيتها التجارية األقصى، وما ترتب على ذلك من اغالقات للشوارع واأل

بسبب حتول النمو العمراين حنو املناطق الغربية، فبنيت البيوت الفاخرة واملتاجر ابحلجر األبيض الناصع على امتداد الطرق 

اإلسرائيلية   بسبب وجود املستوطناتالرئيسية يف مجيع االجتاهات ما عدا اجلهة الشرقية اليت أغلقت امام أي توسع عمراين

والطرق االلتفافية. ونتيجة لذلك ظهر عندان منط آخر للعمران )النمط الشريطي( إضافة إىل منط النمو احللقي للبلدة 

النمط الدائري اإلشعاعي أيضا حيث ميتد فيها النمو من املنطقة املركزية إىل األطراف على شكل حماور أو و lxxviiالقدمية

ان على . نالحظ أنه يف النمط الشريطي ميتد العمر حيث تشبه الطرق شكل األذرع يف منطها مما يشبه شكل النجمةإشعاعات 

شكل نطاقات طويلة أو على شكل أشرطة على جانيب الطرق الرئيسية وهذا ما نالحظه ابتداء من منطقة ابب الزاوية واليت 

 ب من املدينة.يتفرع منها حماور رئيسية حنو الشمال والغرب واجلنو 
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إن التوسع العمراين الذي تشهده مدينة اخلليل مل يعد كما كان يف السابق؛ فمنذ قدوم السلطة الفلسطينية وتقسيم 

( تعمل وزارة احلكم احمللي على تنظيم البناء، والقضاء على البناء العشوائي، لذا يعترب نشاط A,B,Cاملناطق اجلغرافية إىل )

األنشطة اليت تقوم هبا البلدية، لتأثريه بشكل عام على العديد من النواحي العمرانية واالقتصادية ترخيص األبنية من أهم 

والبيئية والثقافية والسياسية للمدينة واملواطنني، وتسعى بلدية اخلليل من خالل نشاط الرتاخيص إىل جمموعة من األهداف 

 التالية:

ات االلتزام ابملخطط اهليكلي املعد مسبقا للمدينة، واحلفاظ على التقسيم احلفاظ على النواحي التنظيمية للمدينة: لضمان -1

. lxxviiiاملعتمدة للمدينة إىل مناطق سكنية وجتارية وصناعية وزراعية وخضراء، وكذلك مناطق التوسيع احملتملة حلدود املدينة

 الواقعة حتت السيطرة الفلسطينية. H1ينطبق هذه اهلدف أساسا على منطقة 

احية العمرانية للمدينة: حيث يضمن نشاط األبنية احلفاظ على الطراز املعماري ألحياء وشوارع املدينة، وإنشاء انسجام الن -2

املباين بطريقة منسجمة حتافظ على الناحية اجلمالية هلذه األحياء والشوارع. لكن مل ينعكس هذا اهلدف على أرض الواقع 

 بسبب غياب االليات واالشرتاطات القانونية.

 
 H1.lxxixالتطور العمراين ملدينة اخلليل بعد اوسلو  (:11الصورة )

سالمة الناحية البيئية للمدينة: من خالل فصل املناطق الصناعية عن السكنية، وكذلك التأكد من االرتدادات القانونية  -3

ونسب البناء، والسالمة العامة للمواطنني، ووضع املخطط اهليكلي للشوارع الرئيسية والفرعية املنشأ منها واملقرتح، واحلفاظ 
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هذا بشكل فاعل بتحقيق السالمة على الطرق والتقليل من حوادث السري، لكن هذا اهلدف عليها من اعتداء األبنية، ويسهم 

مل ينعكس على أرض الواقع حيث ان املنطقة الصناعية تعاين من نقص اخلدمات األساسية، كاملياه والبنية التحتية، ابإلضافة 

من  %12ناعية من اإلمهال، رغم أهنا تساهم بنحو إىل تداخل املنطقة الصناعية مع املنطقة السكنية، وتعاين املنطقة الص

 الناتج احمللي اإلمجايل.

 
 lxxxالتداخل بني املنطقة الصناعية والسكنية يف اخلليل(: 11الصورة )

النواحي السياسية: إن إجناز املخطط اهليكلي وحتديد مناطق التوسع حلدود البلدية وتوسيعها يؤدي إىل مواجهة األطماع  -4

م ابلرغم من 2116 حتقيق هذا اهلدف من خالل توسيع حدود املخطط اهليكلي المتداد مدينة اخلليل بعد االستيطانية. مت

 املعيقات املتمثلة ابملستوطنات والشوارع االلتفافية، وصعوبة الطبوغرافية.

قدمي له أتثري مباشر التارخيي ال النواحي الثقافية: إن احلفاظ على الطراز املعماري والناحية اجلمالية، وكذلك احملافظة على الطراز -5

على ثقافة ورقي وحضارة املدينة، وقد مت حتقيق هذا اهلدف من خالل املشروع الدويل التابع ملنظمة األمم املتحدة 

)اليونسكو(، حيث يتم تطبيق أحكام ومعايري محاية الرتاث فيها، أي يف حال االعتداء من قبل املستوطنني واالحتالل على 

 لتارخيية يتم رفع امللف لليونسكو حلمايتها.املباين ا

 اجملتمع احمللي وأثرة على املشهد احلضري ملدينة اخلليل:

لقد منت مدينة اخلليل عمرانيا منوا سريعا يف الربع األخري من القرن املاضي حنو األطراف واهلوامش الخنفاض أسعار 

األراضي فيها قياسا اىل وسط املدينة، حيث شكل زواج الشباب العامل النشط إلحياء املناطق اهلامشية يف األحياء اجلديدة،  

عية واالقتصادية والتعليمية يف املدينة ساعد يف انتشار العمران حنو أطراف املدينة. كما وأن حتسن األوضاع الصحية واالجتما
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هذا التحسن ترك بصماته على كمية ونوعية املساكن املبنية وخصائصها يف املدينة. ومع تبين النموذج العمراين احلديث يف 

ة دة القدمية وظهور الطراز احلداثي متأثراً بعمار الشكل واالرتفاع ومادة البناء الذي خيتلف عن النمط العمراين يف البل

املستوطنات، إضافة إىل التوسع الرأسي واالفقي واالمتداد طبيعي حنو القرى القريبة من املدينة، أصبح الزحف العمراين لسكان 

تفوح وغريها. ل و املدينة خيتلط ابملساكن للقرى واألرايف من حوهلا كما هو احلال ابلنسبة لقرية حلحول وكذلك بيت كاح

 وميكن القول أن هناك عدة عوامل سهلت الزحف العمراين واالختالط السكاين مع القرى احمليطة منها:

 وفرة اخلدمات من الكهرابء واملياه والصرف الصحي وغريها يف أطراف املدينة. -1

 يف املدينة والريف.احلاجة وزايدة اعداد سكان املدينة واالختالط والتجانس يف العالقات ما بني السكان  -2

 اخنفاض أسعار األراضي على أطراف املدينة مقارنة مع املناطق الوسطى منها وقرب املسافة بينهما. -3

 الرغبة للعديد من سكان املدينة خاصة األغنياء منهم اخلروج من ضوضاء وزمحة املدينة. -4

من ن العائلة املمتدة واالحواش والسكن ضمما سبق ذكره يتبني لنا أن الطبيعة االجتماعية للبلدة القدمية من مساك

حارات تتبع كل حارة لعائلة قد تقلصت وانتهت تقريبا وأصبحت متطلبات السكن احلديث واملباين التجارية واحلياة العصرية 

ع سياسات ضذات الطابع املغاير لطراز وأسلوب العمارة التقليدية يف البلدة القدمية وهنا يلزم إعادة دراسة اجملتمع احمللي وو 

واسرتاتيجيات من شأهنا احياء البلدة القدمية وتعزيز اهلوية احلضرية يف االمتداد العمراين ملدينة اخلليل مبا يتماشى مع متطلبات 

 العصر واحتياجات وتطلعات اجملتمع. 

 اخلالصة:

طينية التارخيية املدن الفلس تناولت الورقة البحثية اخلصائص العمرانية واملعمارية ملدينة اخلليل كجزء ال يتجزأ من

وكنموذج للمدينة العربية اإلسالمية يف بالد الشام واملشرق العريب. وقد تبني لنا الوحدة التارخيية واحلضارية بني اخلليل وابقي 

تكلف لاملدن العربية اإلسالمية على النطاق األوسع حيث كان مييز عمارة وعمران البلدة القدمية يف اخلليل البساطة وعدم ا

 لكن املبدأ كان واحدا. 
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تشكل احليز املكاين ملدينة اخلليل عرب التاريخ اإلسالمي ليشكل منوذجا واضحا به مفردات العمارة العربية اإلسالمية 

 ذات الطابع املميز والرتاث العريق واهلوية املرسومة على جدران وأماكن البلدة القدمية. هذا النسيج املنسجم واملرتاكب بطريقة

مميزة تطور مع الزمن واألحداث منذ فتح صالح الدين األيويب وحىت هناية العهد العثماين الذي أتثر طابعه العمراين مبؤثرات 

عمارة الثورة الصناعية اليت ظهرت يف أورواب وأتثرت الدولة العثمانية هبا يف هناية عهدها وانعكس ذلك على امصارها مبا يف 

 ذلك مدينة اخلليل. 

تحول الفعلي ابحلدوث مع بداية االنتداب الربيطاين ووعد بلفور للصهاينة حيث سعت حكومة بريطانيا بدأ ال

للتمهيد إلقامة وطن للكيان الصهيوين على أرض فلسطني وكانت مدينة اخلليل ذات هتديد مضاعف ملا هبا من أرث حضاري 

الوقت اليهود   اليهودي فيها، وهذا ال ننكره ولكن يف نفسوقيمة اترخيية وتراث متصل يف بعض الفرتات التارخيية ابلتواجد 

كانوا جزء من تركيبة اجتماعية يف فرتات معينة يف اتريخ مدينة اخلليل ومل يكونوا الوحيدين. لذا وجب إعادة قراءة التاريخ 

هذا التهديد مشل  ضا.وحتليله وفهمه وقبوله كما هو وعدم تزييفه لصاحل هذا أو ذاك فهو أرث فلسطيين خالص وانساين أي

مساعدة املهاجرين اليهود للمدينة وتقدمي احلماية هلم من قبل سلطات االنتداب وسن القوانني واألنظمة مبا خيدم انشاء 

 مستوطنات صهيونية او السيطرة على أجزاء من البلدة القدمية وحميطها لصاحل الصهاينة.

لى املدن فرتة صعبة عززت فيها سلطات االحتالل من سيطرهتا ع فرتة االحتالل الصهيوين ملدن الضفة الغربية كانت

الفلسطينية مبا يف ذلك مدينة اخلليل وفرضت ابلقوة ادواهتا االستيطانية هبدف االحالل احلضاري وانشاء حضارة زائفة على 

ية اليت يف تلك رب العاملأنقاض حضارة عريقة مت السيطرة عليها واخذها بغري وجه حق مستغلني نفوذهم العاملي وأوضاع احل

 الفرتة من التاريخ.

يف اخلتام، يستنتج ضرورة قراءة وضع مدينة اخلليل الراهن بعد اتفاقية اخلليل واستالم السلطة الفلسطينية اإلدارة 

دينة الداخلية لشؤون الضفة الغربية مبا يف ذلك مدينة اخلليل للتعرف على حيثيات إشكالية اهلوية يف االمتداد احلضري مل

 اخلليل وكيفية تعزيز هذه اهلوية ومقاومة هذا االحتالل. 
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 ٧٦٩١، بغداد املكتبة الوطنية ٦األشعب، خالص حسين، التوثيق ومفهوم مراحل منو املدينة العربية، جملة الرتاث واحلضارة العدد

 .٧٦ص

 .٦ص ٧٦١١، عامل الكتب القاهرة ٢محدان، مجال، جغرافية املدن ط 
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See Also: Lapldus.j.m. Muslim Cities in the Later Middle Ages Cambridge mass 

1967. p.100 

 .134ص:1ابن فرحون اليعمري املالكي، الديباج املذهب، دار الكتب العلمية، ط.د.ت، بريوت، ج 
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 .21الكويت، ص: 
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Architectural Form) Ph.D. Dissertation, Univ, of Pennsylvania 
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كية والعثمانية يف املباين االثرية مبدينة غزة. اجلامعة (. رسالة ماجستري، التكوينات اجلمالية اململو 2112الرمالوي، نشوى. )  

 .اإلسالمية غزة

 .. العمارة عرب التاريخ. طبعة أوىل دار طالس للدراسات والنشر. دمشق1911هبنسي، عفيف.   

 .كفر قرع. فلسطني-القسم الثاين. داير اخلليل. دار اهلدى  – 5(. بالدان فلسطني ج 1991الدابغ، مصطفى مراد. )  
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 .دراسية. جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات. العدد الثامن اجلزء األول. فلسطني

" سكنية يف فلسطني يف الفرتة العثمانية "حالة دراسية مدينة انبلس( حتليل الطرز املعمارية للمباين ال2111أمحد، طارق داوود. )  

 .أطروحة ماجستري. دراسة منشورة. جامعة النجاح

. دراسة حتليلية لتأثري تكنولوجيا البناء املعاصر على الطابع املعماري للمباين السكنية )حالة مدينة غزة( 2116اخلالدي، وسيم أنور.   

 .اإلسالمية غزة أطروحة ماجستري. اجلامعة

( حتليل الطرز املعمارية للمباين السكنية يف فلسطني يف الفرتة العثمانية "حالة دراسية مدينة انبلس" 2111أمحد، طارق داوود. ) 

 .أطروحة ماجستري. دراسة منشورة. جامعة النجاح

 .على موقع واي ابك مشني 2116أبريل  22تصفح: نسخة حمفوظة  -التواجد الدويل املؤقت يف اخلليل.  - TIPH منظمة 

 Segev, Tom. 1999. One Palestine, Complete. Metropolitan Books. Pages: 314-327 

 Benny Morris, Righteous Victims. Pages:111 
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 Cahill, Richard. 2018. "The Tegart Police." Jerusalem Quarterly (Institute for Palestine 

Studies). 



3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

47 

 
 

 

  Sawalha, Ahmad Waleed Mohammad. An Evaluation of Land Suitability for Urban 

Development in Hebron City Using Geographical Information Systems (GIS. Diss. 2016.) 

  Sawalha, Ahmad Waleed Mohammad. An Evaluation of Land Suitability for Urban 

Development in Hebron City Using Geographical Information Systems (GIS. Diss. 2016.) 

 .م(: ملف رقمي لتطور مساحة مدينة اخلليل عرب التاريخ2116بلدية اخلليل ) 
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 .فلسطني –م: التاريخ املصور ملدينة خليل الرمحن، بلدية اخلليل 2112شاهني، عالء رجب.  

 .32والعلوم، ص م(: قصة مدينة اخلليل، املنظمة العربية للرتبية والثقافة1991عبد الرمحن، حممد. ) 

 .(. التفاصيل املعمارية واإلنشائية يف البيت العربياإلسالمي القدمي. املكتبة الوطنية. األردن2119الروسان، عاطف. مسارة، جودت. ) 
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  Sawalha, Ahmad Waleed Mohammad. An Evaluation of Land Suitability for Urban 

Development in Hebron City Using Geographical Information Systems (GIS. Diss. 2016.) 
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 .711 ص1991فلسطني7 -السلطة الوطنية الفلسطينية: االستيطان اإلسرائيلي يف حمافظة اخلليل، اهليئة العامة لالستعالمات، اخلليل 

رسالة  .GIS العمرانية يف مدينة اخلليل ابالستعانة بنظم املعلومات اجلغرافية. تقييم مالءمة األرض للتنمية 2116الصواحلة، أمحد.  

 .ماجستري. جامعة النجاح. انبلس فلسطني

 .والتواجد الدويل H2 م. التقرير السنوي ملنطقة2112وزارة الشؤون املدنية.  

امعة تجمعات يف حمافظة اخلليل. رسالة ماجستري. ج. املستعمرات اإلسرائيلية وأثرها على التطور العمراين لل2116سليمية، حممود.  

 .النجاح الوطنية. انبلس فلسطني

 Meyer, William B. "The other Burgess models." Urban Geography 21.3 (2000): 

261-270. 

تري(، كلية الدراسات ، )رسالة ماجسH1وH2 شاللدة، هنادي. التحوالت العمرانية يف مدينة اخلليل: دراسة مقارنة بني منطقيت 

 .(2121)جامعة بري زيت، فلسطني،  –العليا 

 .2122فلسطني،  –األرشيف الرقمي الفلسطيين، جامعة بري زيت، رام هللا  

(http://awraq.birzeit.edu/ar/node/4605). 

ة ماجستري(، كلية الدراسات ، )رسالH1وH2شاللدة، هنادي. التحوالت العمرانية يف مدينة اخلليل: دراسة مقارنة بني منطقيت  

 (.2121جامعة بري زيت، فلسطني، ) –العليا 
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 م2122-2114التوسع العمراين يف حمافظة عدن خالل الفرتة 

 ابستخدام تقنية االستشعار عن بُعد ونظم املعلومات اجلغرافية

Urban Expansion in the Aden Governorate during the period 

4002-4044 Using Remote Sensing and GIS Techniques 

 ابمحيش عبد هللاأ. مساعد.د فواز                             أ.مشارك.د عرفات حممد بن حممد

 عدن جامعة-كلية الرتبية 

 امللخص:

شهدت م( حيث 4044- 4002سعت هذه الدراسة إىل حتديد التوسع العمراين الذي طرأ على حمافظة عدن خالل الفرتة )    
احملافظة منواً عمراين وسکانياً متزايد األمر الذي أدى اىل توسع احملافظة بشکل ملحوظ، لذا استهدفت هذه الدراسة تقدير هذا 

م( عرب استخدام التقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 4044-4002التوسع العمراين ونسبته خالل الفرتة )
الل جلة وحتليل وتفسري املرئيات الفضائية، وتوصل البحث إىل أن حجم التوسع العمراين حملافظة عدن خيف القيام بعمليات املعا

م، وجاءت مديرية املنصورة يف املرتبة األوىل يف زايدة 4002م( أزداد إىل الضعفني عما كان علية يف العام 4044-4002الفرتة )
غرب وغرب ومشال شرق وشرق احملافظة بينما سار النمو بشكل حمدود يف التوسع العمراين، لوحظ أن اجتاه النمو أختذ مشال 

  مديرايت صريه واملعال والتواهي لصغر مساحة هذه املديرايت ولوجود حمدد طبيعي منع التوسع وهو التالل.

 التوسع العمراين، حمافظة عدن، االستشعار عن بُعد ونظم املعلومات اجلغرافية. الكلمات املفتاحية:

Abstract  

This study sought to determine the Urban Expansion that occurred in Aden Governorate during 

the period (2004-2022 AD). As the governorate witnessed an increasing Urban and Population 

growth, which led to the Expansion of the governorate significantly, so this study aimed to 

estimate this urban expansion and its rate during the period (2004-2022 AD) using remote 

sensing techniques and geographic information systems in carrying out processing, analysis and 

interpretation of satellite visuals. And he arrived The research indicates that the size of the urban 

expansion of Aden Governorate during the period (2004-2022 AD) increased to two times what 

it was in the year 2004 AD, and the Mansoura Directorate ranked first in the increase in urban 

expansion. Growth is limited in the districts of Sirah, Al-Mualla and Al-Tawahi due to the small 

area of these districts and the presence of a natural determinant that prevented expansion, which 

is the hills. 

Keywords : Urban Expansion, Aden governorate, Remote Sensing and Geographic Information 

Systems. 
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 املقدمة:

أوحى هللا سبحانه وتعاىل إىل املخلوقات كي تبين بيوهتا، وأرشد الناس إىل بناء املدن وعمارهتا منذ بدء التاريخ، حيث بدأ     

ة وحربية و دينية لفة من اقتصادياإلنسان ابلتفكري أبنشاء املدن بعد أن تعلم العيش جبماعات متعاونة طبقًا حلاجاته املخت

وصناعية وغريها، وقد قاد هذا التطور يف حياه اإلنسان إىل االهتمام ابلظروف البيئية واخلصائص الطبيعية للموقع، واختيار 

 نياملوضع بناًء على قرب املدن من املراكز األخرى، أو كأسلوب دفاعي يضمن للمدن احلماية من األعداء، واالبتعاد عن التخم

(، فلدراسة املدن يتطلب األمر اإلحاطة مبجموعة من 1والعفوية يف اختيار مواقع املدن اجلديدة واالستناد إىل التخطيط السليم)

اعية العوامل اجلغرافية اليت أثرا وتؤثر على الرتكيب الوظيفي والتشكيل البصري للكتلة العمرانية ابملدينة سواء كانت طبيعية أو اجتم

  أو عمرانية وغريها. أو اقتصادية

يف القرن العشرين حدث تطور كبري يف شبكات ووسائل النقل واملواصالت، وهو ما انعكس على زايدة مساحة الكتلة     

العمرانية يف العواصم واملدن الكربى يف فرتة زمنية وجيزة، وأصبح هناك عالقة تبادلية بني النمو العمراين وختطيط استخدامات 

  (.4وتوجيه شبكات النقل وغريها، مباهلا من انعكاسات مباشرة على التطور العمراين خاصة ابلعواصم واملدن الكربى)األراضي 

تعترب دراسة التوسع العمراين من أهم تطبيقات االستشعار عن بعُد يف الوقت احلاضر، نظراً ملا تعطيه من رؤية واضحة ومراقبة     
كل ن خالل فرتات زمنية معينة، تساعد املهتمني ومتخذي القرار يف إدارة عمليات التوسع بشمستمرة للتغريات اليت حتدث للمد

 منظم وخمطط واحلد قدر اإلمكان من ظهور األحياء العشوائية واحلد من زحف املدن على األراضي الزراعية احمليطة هبا.

ها بشكل كبري ياً كبرياً، حيث منت احملافظة واتسعت رقعتوتُعد حمافظة عدن من احملافظات اليمنية، اليت شهدت تطوراً عمران    
من غري خطة موضوعة، بل كان عن طريق بناء املناطق الفضاء داحل حدود احملافظة وإقامة املباين عند أطرافها، وكان هلذا 

لسكان مع قلة املشاريع املقدمة لالتوسع العشوائي الرتاكمي آاثراً سلبية على احملافظة اليت تشهد حالياً أزمات يف اخلدمات العامة 
  التنموية فيها.

ونظرًا ألمهية دراسة التوسع العمراين وارتباطه بدراسات متعددة كالنمو السكاين وتطور استخدامات األرض وعالقتها     
اين ر بعمليات التحضر والتخطيط السكاين؛ جاءت هذه الدراسة للكشف عما تعانيه حمافظة عدن من سوء ختطيط وتوسع عم

    عشوائي.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: -
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(، خصوصًا أن احملافظة تزداد منواً م4044-4002تربز احلاجة ملعرفة طبيعة التوسع العمراين يف حمافظة عدن خالل الفرتة )   

ملكانية لتسليط اوتتوسع حضرايً عاماً بعد عام صاحب هذا النمو والتوسع زايدات سكانية متتالية، من مث فإن توظيف التقنيات 

الضوء على الفرتة مدار الدراسة من شأنه أن يعطي نتائج ملموسة ورصينة خصوصاً أنه ال يوجد دراسة تطبيقية ابستخدام هذه 

 التقنيات املكانية هلذه الفرتة الزمنية املهمة، ومن خالل ما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة ابلتساؤالت التالية:

 (؟م4044-4002ين ومساحته خالل فرتة الدراسة )كم نسبة التوسع العمرا .1

 (؟م4044-4002ما مقدار التوسع العمراين يف اجتاهات النمو العمراين يف حمافظة عدن خالل الفرتة ) .2

 فرضية الدراسة: -

ياغة فرضية صمتثل الفرضية حالً مسبقاً ملشكلة البحث اليت هي تعبري عن أجابه أولية ملشكلة البحث، حيث حياول الباحث    

 الدراسة اعتماداً على ما جاء يف مشكلة الدراسة، والت متثلت ابلفرضيات اآلتية:

(حيث مسحت الدولة ابلتوسع يف كل م4992لقد توسعت منطقة الدراسة بشكل كبري بعد الوحدة وأزداد بعد حرب عام ) -1

 ة اليت أصبحت ال تتناسب مع حجم السكان، وأناالجتاهات وكان هذا التوسع غري خمطط مما أثر على كافة خدمات احملافظ

   توزيعها على األحياء غري متوازن ال سيما يف االحياء حديثة النشأة.

أن أغلب الدراسات والتصاميم األساسية مل أتخذ ابحلسبان زايدة السكان وزايدة حركة اهلجرة، فتوسعت احملافظة وظهرت  -2

   اخلدمات املستقبلية للمحافظة. احياء جديدة االمر الذي أدى إىل نقص يف

 أمهية الدراسة ومربراهتا: -

تعد الدراسة ذات أمهية لكوهنا ترصد التوسع العمراين بني مديرايت حمافظة عدن واجتاه هذا التوسع العمراين عن طريق    

  استخدام التقاانت احلديثة فقد جاءت الدراسة العتبارات عديدة أمهها:

-4002لمية وأكادميية عن التوسع العمراين حملافظة عدن وابستخدام التقنيات احلديثة للفرتة من )( نقص وجود دراسات ع1

 (.م4044
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( اعتماد الدراسة على حتليل واقع التوسع العمراين حملافظة عدن على تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بُعد  2

اعطاء النتائج  افية التطبيقية والتحليلية لكوهنا تتميز ابلدقة والشمولية يفكتقنيات حديثة تساهم يف تطوير الدراسات اجلغر 

 املتحصل علية.

  تظهر أمهية الدراسة لكون حمافظة عدن تشهد منو سكاين وعمراين كبري.  (3

لعمراين يف حمافظة ا( تربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تسلط الضوء على بعض املشكالت التخطيطية املرتافقة مع التوسع 4

 عدن كسوء استخدام الرض واملشكالت البيئية والضغط على اخلدمات العامة يف منطقة الدراسة.

( توفر بياانت ومعلومات تساعد املخططني واإلداريني يف ختطيط استخدام األرض والتوسع العمراين وإدارة األراضي، أضافة 5

 سع العمراين حملافظة عدن.إىل أسامهها يف إنتاج اخلرائط اخلاصة ابلتو 

  أهداف الدراسة: -

 حتاول الدراسة حتقيق األهداف التالية:   

 (.م4044-4002معرفة اجتاهات التوسع العمراين يف حمافظة عدن للفرتة ) .1

 (.م4044-4002حتديد الزايدة يف املساحة املبنية حملافظة عدن للفرتة ) .2

 دمات يف منطقة الدراسة.دراسة مدى أثر التوسع العمراين على ابقي اخل .3

 ( للمناطق املبنية يف حمافظة عدن تكون قابلة للتعديل والتحديث.Geodatabaseبناء قاعدة بياانت جغرافية رقمية ) .4

  منهجية الدراسة: -

 طبيعة هذه الدراسة تتطلب استخدام املناهج التالية:   

 (.م4044-4002حمافظة عدن للفرتة ) ( املنهج التارخيي: استخدم من أجل تتبع التطور العمراين يف1

 ( املنهج الوصفي: يشمل وصف منطقة الدراسة حمافظة عدن وما هو موجود فيها من عمران.2

احلاصلة       ( املنهج التحليلي: ويشمل التحليل املكاين للعوامل اليت أثرت يف التوسع العمراين للمحافظة ووصف التغريات 3

 بشكل خاص.على مساحة األراضي املبنية 
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 إجراءات الدراسة: -

 ويشمل جمموعة البياانت والربجميات والتقنيات املستخدمة يف الدراسة مع اإلشارة إىل املراحل اليت مرت هبا الدراسة هي كالتايل:

 ( مرحلة مجع البياانت: اعتمدت الدراسة على البياانت التالية:1

ات والبياانت انت من الدوائر واملؤسسات الرمسية ذات العالقة هبدف توفري املعلوممت جتميع البياانت واليت مشلت الواثئق والبيا    

حول توسع العمران يف احملافظة، ومصادر مكتبية ومشلت الواثئق والكتب واألحباث والرسائل اليت كتبت عن منطقة الدراسة، مت 

 ( عن طريق:م4044-4002دراسة للفرتة )احلصول على بياانت للصور اجلوية واملرئيات الفضائية متعلقة مبنطقة ال

 املرئيات الفضائية:

م وهي 2122-4004( لعامي Landsat8-7( للقمر الصناعي )USGSمت تنزيلها من موقع هيئة املساحة اجليولوجية )    

 تغطي مساحة منطقة الدراسة واهلدف منها معرفة اجتاه العمران.

 الصور اجلوية:

وهي تغطي مساحة منطقة  م4044-4002( لعامي Google Earth / Google Earth Proمت تنزيلها من موقع )    

  الدراسة واهلدف منها معرفة حجم العمران القائم مبنطقة الدراسة.

 اخلرائط الطبوغرافية:

من أنتاج وزارة احلربية والطريان الربيطاين ورمست  4/00000مقياس رسم  م4994اخلريطة الطبوغرافية حملافظة عدن لعام    

 م.400 بفارق كنتوري يبلغ UTM ابستخدام مسقط مركيتور املستعرض العاملي

 ( مرحلة معاجلة البياانت وحتليلها:2

د وبرامج االستشعار عن بعُ ArcGis10.8  يف هذه املرحلة اعتمدت الدراسة على برامج وأنظمة املعلومات اجلغرافية     

Envi5.3  وبرانمجGlobal Mapper20   وكل هذه الربامج أفاده الدراسة يف معاجلة وحتليل البياانت الرقمية للصور اجلوية

 واملرئيات الفضائية للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.
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تكون هذه و ( مرحلة استخالص النتائج واملخرجات يف ضوء عمليات املعاجلة والتحليل اليت متت للصور واملرئيات، 3

املخرجات على هيئة خرائط خاصة ابلتطور العمراين واستخدام األراضي وأرقام وجداول ملنطقة الدراسة يتم مناقشتها بعد 

  ذلك واختاذ التوصيات هبذا الشأن.

 موقع منطقة الدراسة وحدودها: -

 * احليز املكاين:

من وشبة اجلزيرة تقع موقعاً طرفياً يف الركن يف اجلنويب الغريب من الي مت حتديد احليز املكاين هلذه الدراسة حمافظة عدن، واليت    

العربية، وهبذا فهي ال تتوسط إقليمها، بل تقع منه يف الطرف األقصى مبحاذاة ساحل البحر مطلة على خليج عدن مباشرة، 

 .(3ها دميومتها واستمرارها)ية عرب التاريخ وأكسبتوأاتح هلا موقعها الطريف هذا توجهاً برايً وحبرايً، جعلها تتوسط طرق التجارة العامل

 * احليز الزماين:

 (.م4044-4002تتمثل يف دراسة التوسع العمراين حملافظة عدن للفرتة )   

 موقع منطقة الدراسة: -

(، حيد 2شرقاً) 20⁰′00و 22⁰′24مشااًل وبني خطي طول  44⁰′05و 44⁰′23تقع عدن احداثيًا بني دائريت عرض     

افظة عدن من الشمال والغرب حمافظة حلج، ومن اجلنوب خليج عدن ومن الشرق حمافظة أبني. وهي تتكون من شبه جزيرتني حم

ن الربيقة( وتتصل شبه جزيرة عدن بربزخ خورمكسر وتضم شبه جزيرة عد-مها )شبه جزيرة عدن وشبه جزيرة عدن الصغرى 

خورمكسر يف الربزخ، وترتبط شبه جزيرة عدن الصغرى بشبه جزيرة عدن  (0)*ية)مديرية صريه واملعال والتواهي( بينما تقع مدير 

عرب شريط ساحلي يضم بينه كاًل من )مديرية املنصورة و مديرية الشيخ عثمان ومديرية دار سعد ومدينة الشعب(، ومن شبه 

 –هي )صرية ىل مثان مديرايت و جزيرة عدن الصغرى يوجد امتداد ساحلي يصل إىل رأس عمران وقعوه. وتنقسم احملافظة إدارايً إ

( 9)2كم590الربيقة(، وتبلغ مساحة حمافظة عدن  -دار سعد  –املنصورة  –الشيخ عثمان  –خورمكسر  –املعال  –التواهي 

 .(4)أنظر الشكل 
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(: خريطة تبني التقسيمات اإلدارية حملافظة عدن.1شكل )

 

 ArcMap10.8املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على برانمج 

 الدراسات السابقة: -

 احمللية:

هدفت الدراسة إىل م، 4040-4990 (: التوسع احلضري يف مدينة عدن للفرتة5( بعنوان )م4044* دراسة )عبدالسالم، 

لرتكيب امناقشة مورفولوجية مدينة عدن والعوامل املؤثرة يف توسعها العمراين مع الواقع اجلغرايف ألمناط هذا التوسع واجتاهاته يف 

الداخلي للمدينة وحتليل اجتاهات التوسع العمراين يف املدينة، وآفاق هذا التوسع يف املستقبل، توصلت الدراسة إىل أن مدينة 

عدن شهدت منواً سكانياً وعمرانياً كبرياً شكل ضغط على اخلدمات التحتية، والذي انعكس سلباً على أنتشار املساكن العشوائية 

 مناطق زراعية وبيئية حساسة نتجت عنها مشاكل بيئية عديدة وأخرى تتعلق بتداخل استخدامات األرض. وزحف العمران إىل

(: )استخدام تقنيات االستشعار عن بُعد ونظم 5( بعنوان )م4005، * دراسة )املركز اليمين لالستشعار عن بُعد ونظم اجلغرافية

هدفت الدراسة إىل تقييم التوسع العمراين حملافظة  م(،4005-4954) ظة عدناملعلومات اجلغرافية يف دراسة التوسع العمراين حملاف

عاماً ابستخدام تقنيات االستشعار عن بُعد ونظم املعلومات اجلغرافية، ابالعتماد على الصور اجلوية لعام  26عدن على مدى 

، األراضي غري املستثمرة م بغرض حتديد مساحات كل من )األبنية السكنية، األراضي الزراعية،1911-1994-2111
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الطرقات، املنشآت، األراضي الرطبة، التكشفات الصخرية(، توصلت الدراسة إىل حدوث زايدة يف األبنية السكنية بني عامي 

م حبوايل الضعف، بينما زادة مساحة املنشآت إىل الضعف ومثلت هذه الزايدة ضعف زايدة األبنية السكنية 1911-2111

مساحة الطرقات للضعف، بينما الزراعة لوحظ أبنه حدث هلا تناقص يف مديرية املنصورة، واألراضي الرطبة والطرقات، وازدادت 

، أما التكشفات الصخرية تواجدت يف مخس مديرايت فقط ووجد أن أكثر مديرية تغطيها هذه 3.13حدث هلا تناقص 

    التكشفات مديرية صرية.

(، م4040عدن مشاكل النمو احلضري وآفاق التطور املستقبلي للمدينة إىل عام (: )9( بعنوان )م4995* دراسة )اجلنيدي، 

هدفت الدراسة إىل تتبع مسار النمو احلضري يف املدينة والعوامل املؤثرة فيه، واملشكالت النامجة عنه، ومدى أتثري ذلك يف حياه 

ه يف بعض على شكل نوى متعددة ومتناثرة تتشاب املدينة وآفاق تطورها املستقبلي، وتوصلت الدراسة إىل أن املدينة توزعت

الصفات وختتلف يف بعضها اآلخر، إال أن ذلك ميكن أن يستفاد منه يف توقيع النشاطات واخلدمات اليت تساهم يف حل كثري 

كان سمن املشاكل النمو احلضري فيها، وأن تركز السكان وتشتتهم على وحدة املساحة فسر ماهية الوزن النسيب لنشاطات ال

    املختلفة وحدد وظائفهم.

 العربية:

، م(4040-4903) األردن، خالل الفرتة-(: )التوسع العمراين يف مدينة الطفيلة40( بعنوان )م4044 * دراسة )السعودي،

حمليطة هبا وتعرف اهدفت الدراسة إىل تتبع وحتديد الزايدة يف مساحة املناطق العمراين املأهولة ابلسكان يف مدينة الطفيلة واملناطق 

م(، وتوصلت 4040-4903على منط النمو العمراين يف املدينة ومدى تطابقه مع النظرايت اخلاصة ابلنمو احلضري للفرتة )

بنمو عمراين  2م954459م بلغت 4000ويف عام  2م402094م بلغت 4903لدراسة إىل أن مساحة املناطق العمرانية يف عام 

، وأظهرت النتائج أبن النمو العمراين اخد 2م592354م بلغت مساحة املناطق العمراين 4040دومن، ويف عام  09965مقدراه 

 منط النمو املتعدد النوايت بينما مركز املدينة فقد اتسع عمرانياً واختذ شكل النمو الرتاكمي.
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ابستخدام تقنية  م(4045-4952)الفرتة  (: )التوسع العمراين ملدينة حائل خالل44م( بعنوان )4044* دراسة )الشمري، 

االستشعار عن بُعد ونظم املعلومات اجلغرافية(، هدفت الدراسة إىل معرفة وحتليل اجتاهات التوسع العمراين يف مدينة حائل يف 

ومات اجلغرافية لاململكة العربية السعودية، وقد اعتمدت على منهج التحليل املكاين ابستخدام تقنية االستشعار عن بُعد ونظم املع

، توصلت الدراسة إىل أن حجم الكتلة العمرانية قد USGSاملتحصل علية من موقع  Landsat5-8ابالعتماد على املرئيتني 

م وان التوسع العمراين األكرب كان ابجتاه اجلنوب 4045عام  2كم95م إىل 4952عام  2كم34تضاعف حنو أربعة أضعاف، من 

كم أما من انحية الغرب والشرق فقد توقف امتداد التوسع العمراين للمدينة 33مال الشرقي يطول كم، مث الش32الغريب مبسافة 

  بسبب وجود املانع الطبيعي وهو وجود اجلبال.

دراسة ابستخدام ( م4045-4955) (: )التمدد العمراين ملدينة الرايض44( بعنوان )م4045* دراسة )التوجيري وآخرون، 

بعُد ونظم املعلومات اجلغرافية(، هدفت الدراسة إىل توضيح مقدار التمدد العمراين ونسبته وكذلك تقنيات االستشعار عن 

م( عرب استخدام الربجميات ذات البعد املكاين. 4045-4955اجتاهات النمو العمراين يف املدينة خالل فرتة الدراسة بني عامي )

-4955بني عامي  %5469دينة الرايض خالل فرتة الدراسة حنو وتوصلت الدراسة إىل أن حجم التمدد العمراين الواضح مل

  م وتباينت االجتاهات العمرانية للنمو خالل ذات الفرتة.4005

 االجنبية:

 Al Mahaweel  A study of Urban Expansion in the city  (:43بعنوان ) (Ali o. et al, 2022) * دراسة   

of Using Supervised Classification Method for the Period from 2003 to 2020 

Using  Geographic Information systems (GIS). 

م ابستخدام تقنيات 4040-4003هدفت الدراسة على الكشف عن التوسع العمراين ملدينة احملاويل يف حمافظة اببل للفرتة 

 غيريات يف أمناط استخدامات األراضي يف املنطقة،االستشعار عن بُعد وأنظمة املعلومات اجلغرافية، وما أذا كانت هناك ت

وتوصلت الدراسة إىل وجود تغري ملحوظ يف مساحة استخدامات األراضي ابملنطقة كما أوضحت الدراسة أن املناطق العمرانية 

، 2كم45إضافة إىل زايدة مساحة األراضي القاحلة مبقدار  2كم35695واخنفض الغطاء النبايت مبقدار  2كم44634زادت مبقدار 
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خالل فرتة الدراسة، ابإلضافة إىل أن  2كم4699بينما كان هناك اخنفاض طفيف يف مساحة األراضي الصاحلة للزراعة مبقدار 

رية يف حتديد أمناط تهما الكبالدراسة أكدت أن نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار هلما أمهية كبرية نظرًا لقدرهتما العالية ودق

  استخدام األراضي وحساب مساحتها بسهولة.

                      (: 42بعنوان )( Mohamed Daoudi, Abdoul Jelil Niang, 2022)* دراسة     

 Effects of Geomorphological Charactercteristics on Unban Expansion of  Jeddah  

 City- Western Saudi Arabia: A GIS and Remote Sensing Data Bused Study (4900-4040.) 

هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على املخاطر الطبيعية النامجة عن التفاعل الزماين واملكاين بني اخلصائص اجليومورفولوجية 

م يف العام 39-30ملنطقة تضاعفت من والتوسع العمراين ملدينة جدة ابململكة العربية السعودية، توصلت الدراسة إىل أن ا

م لذلك حدث توسع يف مجيع الوحدات املورفولوجية مما جعل هذا التوسع قابل 4040قدماً مربعاً يف العام 4430م على 4990

 للتعرض للمخاطر، وقد مت تصميم خريطة لتصنيف مناطق املخاطر الطبيعية وفقاً لشدهتا وعواملها.

 Predicition of Urban Expansion by (:40بعنوان )( Md. Sohel Rana, Subrota Sarkar, 2021) * دراسة

Using Land Cover Change Detection Approach. 

هدفت الدراسة إىل استخدام تقنيات النمذجة اجلغرافية املكانية للتحقيق يف سيناريوهات الغطاء األرضي يف بلدية اببنا يف 

م 4045-4995خالل الفرتة من  2كم5659إىل  3639بنغالديش، وتوصلت الدراسة إىل أن املساحة احلضرية قد زادت من 

 2كم44604م إىل 4043ة والشرقية، ولوحظ أن التوسع العمراين سيزداد يف العام ووجد أن التوسع كان يف أجتاه اجلهة الشمالي

  م.4045يف العام  44622و 

م، 4044-4002نستخلص مما سبق يف أن هذه الدراسة اليت قام هبا الباحثان تتناول التوسع العمراين يف حمافظة عدن للفرتة  -

لومات لتوسع العمراين ابستخدام تطبيقات االستشعار عن بُعد ونظم املعابالعتماد على منهجية تستند على حتديد ومراقبة ا

اجلغرافية ويف بناء قاعدة بياانت رقمية جغرافية لتنفيذ وتوظيف نتائج هذه الدراسة يف التخطيط والتطوير وإدارة وتقييم املوارد 

   الطبيعية والبشرية يف حمافظة عدن.
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 عرض النتائج ومناقشتها:

م أظهرت أن 4044-4002اخلرائط اليت أنتجت من قبل الباحثان ابالعتماد على املرئيات الفضائية والصور اجلوية للفرتة  (4

 حمافظة عدن حدث هبا توسع عمراين كبري.

( عام 2م4304242460م إىل )4002( يف عام 2م5325540يالحظ أن الكتلة العمرانية ارتفعت إىل الضعفني من ) (4

-2-3(، أنظر االشكال )4( اجلدول )2م0959344629م حوايل )4044-4002تغري مساحة املباين للفرتة  م، وبلغ4044

0-9-5.)  

( بسبب %54(، ومديرية دارسعد )%11( التوسع العمراين مشل كل املديرايت وكان التوسع األكرب يف مديرية املنصورة )3

 املناطق اليت مت البسط عليه.التوسع السكين اخلاص واملخطط وغري املخطط والعشوائي و 

( شهدت ابقي املديرايت توسع عمراين بشكل خمطط أو غري خمطط ليصل امتداد التوسع إىل اعايل التالل يف مديرايت صرية 4

 واملعال والتواهي أنظر الصور تبني التوسع العمراين يف كافة أحناء احملافظة.

ة ل غرب وغرب ومشال شرق وشرق احملافظة، وكان هنا النمو يسري بوترية عاليالنمو العمراين يف حمافظة عدن سار ابجتاه مشا (0

وكبري لكون هذه املناطق ذات مساحات فضاء كبري ومل تستغل من قبل، أضافة إىل القيود اليت كانت مفروضة يف السابق يف 

ح ابلتوسع يف كافة االجتاهات م حيث مس4992عدم التوسع إال بشكل خمطط وقد أزداد هذا التوسع وبشكل كبري بعد العام 

 واليت كان مينع فيه التوسع ومنه التالل واألراضي الفضاء والتابعة للمنطقة احلرة.

اختذ النمو العمراين اجتاهني أفقي واختذ ثالثة أمناط خمطط ويكون توسع مرخص له رمسياً، بينما الشعيب ويكون مرخص له  (9

لعشوائي فيكون توسع ليس مرخص ل ولكن بفعل ضغط احلاجة للسكن تظهر هذه يتم التوسع يف املناطق الشعبية، أما ا

  املساكن، االجتاه اآلخر وهو الرأسي ويتخذ منطني مها منط االرتفاع متعدد الطوابق واآلخر منط االمتداد إىل التالل.

 توصيات:
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ضرورة تطبيق اسرتاتيجية عمرانية مناسبة ملدينة عدن والتدخل احلكومي ملراقبة وتنفيذ التوسع العمراين املخطط من خالل  (4

املشاريع اإلسكانية العامة لرتشيد وتوجيه هذا التوسع العمراين والذي إذا استمر سيؤدي إىل تشويه النسيج احلضري يصعب 

 ء جملس ختطيط املدينة من خمتلف اجلهات احلكومية.معاجلته أذا استمر، أضافة على أنشا

ضبط اجتاهات النمو العمراين يف حمافظة عدن بشكل متوازن ومدروس عرب صياغة أنظمة حتد من التوسع العمراين املتزايد  ( 4

ي مينع ذكتشريعات رفع الكثافات السكانية وضوابط استخدامات األراضي، إضافة إىل تفعيل قـانـون التخطيط احلضري ال

م(، وتشديد املتابعة والرقابة Master Plan 2005 – 4040إنشـاء مبـاين عشوائية ال تتفق مع املخطط التوجيهي العام )

 امليدانية من قبل اهليئات احمللية على أعمال البناء.

ستقبال الالجئني من واقع احتسني الوضع املعيشي للريف للحد من اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة وتنظيم وحتديد م (3

 احلروب.

اعتماد مشروع مستقبلي حملافظة عدن حيدد فيه استعماالت األراضي بشكل مفصل ودقيق ليظهر أنواع األبنية السكنية ( 2
)افقية ورأسية( واملنشأت )خاصة وحكومي(، أضافه إىل وضع دراسة للمناطق العشوائية وحتديدها من أجل نقل سكان هذه 

 عشوائية إىل مناطق متثل ظروف سكنية أفضل.املناطق ال

حتقيق مبدأ االستدامة عرب مراقبة أثر التغري أو التمدد العمراين على البيئة الطبيعية حملافظة عدن من خالل تفادي البناء يف ( 0
  جماري األودية والشعاب واحملافظة على الغطاء النبايت.

التقنيات  عد ونظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة تغريات األرض، ملا تتميز به هذهالتوسع يف استخدام تقنية االستشعار من بُ  (9
 من حتديث دائم للبياانت ومراقبة التغريات اليت حتدث داخل احملافظة.

 .يبني مساحات املباين ونسب التغيري يف مساحة املباين ملديرايت حمافظة عدن (1) جدول

نسبة التغري ابلنسبة 
 % للمحافظة

نسبة التغري ابلنسبة 
 % للمديرية

 

التغري يف مساحة املباين 
 2مرت

( 2022-2004) 
 

م 2022 مساحة املباين
 2مرت

 

 مساحة املباين
 2م مرت2004

 

 الرقم املديرية

 1 املنصورة 551885 1918070.31 1366185.31 71 24

 2 دار سعد 919096 1997817.09 1078721.09 54 19

11 45 604761.48 1343819.48 739058 
الشيخ 
 عثمان

3 
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 4 الربيقة 2402670 4144940.37 1742270.37 42 31

 5 خورمكسر 999066 1627033.63 627967.63 39 11

 6 صريه 436544 534853.07 98308.72 18 2

 7 املعال 551263 627506.91 76243.91 12 1

 8 التواهي 748238 830101.60 81863.60 10 1

 اإلمجايل 7347820 13024142.5 5676322.46 36 100

 

م واملرئية الفضائية 4002لعام  والصور اجلوية مLandsat7 4002املصدر: إعداد الباحثني اعتمادًا على املرئية الفضائية 
4044 Landsat8،م.4044لعام  والصور اجلوية م 

 
 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3الشكل )                 

 ابلنسبة للمديرية يوضح نسب التغيري يف املباين  

 

 

  (2شكل )                              

 املباين ابلنسبة حملافظة   يوضح نسب التغيري يف  
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.م4002خريطة تبني التوسع العمراين حملافظة عدن عام ( 5) شكل

 

 م.4002لعام  والصور اجلوية م،Landsat7 4002املصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على املرئية الفضائية 

 

 

 

م.4044خريطة تبني التوسع العمراين حملافظة عدن عام ( 6) شكل

 

 م.4044لعام  والصور اجلوية م،Landsat8 4044ملصدر: إعداد الباحثني اعتماداً على املرئية الفضائية ا
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.م4044 - 4002(: خريطة تبني التغري يف العمران حملافظة عدن بني عامي 7)شكل 

 
 

 

 

 

 
 

 صور التوسع العمراين يف مديريه املعال
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صور التوسع العمراين الذي شهدته حمافظة عدن.

 
 

 

 

 صور التوسع العمراين يف مديرية صريه

 
 

  

 صور التوسع العمراين يف مديريه التواهي
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 التوسع العمراين يف صور مديرية خورمكسر

 

 
 

 

 صور التوسع العمراين يف مديرية املنصورة                                        
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مديرية الشيخ عثمانالتوسع العمراين يف صور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية دارسعدالتوسع العمراين يف صور 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مديرية الربيقةالتوسع العمراين يف صور 
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 اهلوامش واملراجع:

(، جملة اجلامعة اإلسالمية م4040-4903األردن خالل الفرتة )-عدانن إبراهيم السعودي، التوسع العمراين يف مدينة الطفيلة (

 .92م، ص4044، (2)، ع (30)للدراسات اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية غزة، مج 

-4955محد أمحد التوجيري، حممد هزاع العتييب، عبدهللا حممد املدجل، فواز معيض املالكي، التمدد العمراين ملدينة الرايض ) (4

اململكة  –م( دراسة ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعُد ونظم املعلومات اجلغرافية، جملة العمارة والتخطيط، الرايض 4045

 .499م، ص4045(، 4) (، ع30العربية السعودية، مج )

أمني علي حممد حسن، مدينة عدن دراسة دميوجرافية حتليلية، مركز عدن للبحوث االسرتاتيجية واإلحصاء، عدن، كتاب  (3

 .2-4م، ص4049منشور على شبكة النت، 

 .4أمني، مدينة عدن دراسة دميوجرافية حتليلية، ص (2

 .44أمني، مدينة عدن دراسة دميوجرافية حتليلية، ص (0
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 من معتمدية منويةظاهرة التحضر بعمادة سيدي عمر 

 (والية منوبة)

The urban phenomenon in the sector of sidi Amor of the delegation of 
Manouba (governorate of Manouba) 

 فضيلة ميعادي علوي       هنى فتيتة

 جامعة منوبة             جامعة تونس

 

 

 ملّخص

ة ابلغالل واخلضر. تزويد املدين يفجوهراي لعبت دورا  تونس،فالحية ملدينة من الضواحي المنوبة ضاحية  قريب كانتإىل وقت 

لقد كانت بساتينها اخلالبة الزاخرة ابملياه العذبة مقر االسرتاحة املفضل للباايت وللمستعمر األورويب، تشهد على ذلك قصورها 

 الفخمة والعديدة كقصر الوردة ودار زروق وقبة النحاس...

ادرة على  حدود سبعينات القرن الفارط عندما أصبحت مدينة تونس غري قمتادى دور منوبة يف تزويد احُلّضر ابملواد الفالحية إىل

قبول كّل املهاجرين القادمني من معظم املناطق الريفية إثر فشل جتربة التعاضد. جتاوز العمران حدود املدينة يف اجتاه األطراف 

تستقوي رغم أصبحت هذه الظاهرة تتكاثف و  وبدأ التحضر يكتسح اجملاالت الفالحية احمليطة7 وكانت منوبة من ضمنها. حاليا

قوانني محاية األراضي الفالحية اخلصبة. تسّرب العمران داخل البساتني، مصدر غذاء املدينة وتنامت الظاهرة مبختلف األشكال 

 وعن طريق العديد من األطراف. حصل ذلك يف جتاهل لكل القوانني العقارية و اإلجراءات التهيوية.
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العمران للمجاالت الفالحية وقد أولينا لعمادة سيدي عمر أمهية ذات  مسالة اكتساحهذا املقال التطرق اىل حناول من خالل 

ة عن تنامي األطراف املسؤول التحوالت وعلى وعوامل تلكابل نظرا ملا تشهده من حتوالت. نطمح كدلك التعرف على آليات 

 ظاهرة التحضر ابجملال املعين.

 .سيدي عمر منوية، الفالحية،محاية األراضي  احلضرية،التحوالت  حّضر،الت: الكلمات املفاتيح

Abstract  

Manouba is known for its natural potential for prosperous agricultural activity. It was one of the 

best suburbs for food supply in the city of Tunis. Manouba, which enjoyed a pleasant atmosphere, 

was the favorite place of residence for European settlers and beys. This is evidenced by the number 

of palaces and dwellings occupying the gardens of Manouba. The crumbling of gardens has 

strengethened since the first years of independence when the city of Tunis began to spread out of 

its ramparts. The movement was slow until the 1970s when more space was given to the private 

sector. This has accelerated the transformation of the outskirts of the city. 

In fact  a combination of several factors and actors explaining this state of place. During this work, 

we tried to high light this phenomenon, which continues to grow. Along our analysis we gave Sidi 

Amor sector, a spetial place becauce it  became the headquarters of the various mutations in 

Manouba. 

Key words: Manouba, urbanization, mutation, Sidi Amor, agricultural land protection . 

 

 

. 

   املقدمة

 تد املعتمديةمت  الكربى.الغريب لتونس  ابجلزءالواقعة تتوسط جمال الوالية  اليت (1)اىل معتمدية منوبةعمر  سيديعمادة تنتمي   

من جمموع  %979ما يساوي 2114ساكنا حسب تعداد  751192 وهي تضم 2كم12,03على مساحة تقّدر ب 

.  مند مثانينات القرن الفارط بدا التوسع )لإلحصاءاملعهد القومي (معتمدايت  1عمادة و  41املقسمة اىل سكان الوالية 
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الفالحية احملجرة االراضي  ضمن 1911اقليم تونس لعام صنفها مثال اجلهوي لتهيئة  للمعتمدية اليتخيرتق اجملاالت الفالحية 

 لفالحية. حالياامائية عذبة مما جعلها تلعب دورا هاما يف تزويد مدينة تونس ابملنتوجات  تربتها وامتالكها ملائدةلغناء  نظرا

الظاهرة  الواقع إن هده الدرس. يفعلى اراضيها كما حيصل يف عمادة سيدي عمر حمل  العمراينتراجع دورها نتيجة الزحف 

ا نعمل كم  التحوالت،عن هده  واألطراف املسئولةخالل هدا العمل حناول الكشف عن العوامل  الوالية منيف كامل  تتكرر

 للعمادة.الحية مميزات الف واحلفاظ عنعلى التعرف عن احللول اليت جربت للوصول إىل الوفاق بني الضغوطات احلضرية 

 والية منوبةل التقسيم االداري: 1خريطة رقم 

 

 http://www.cgdr.nat.tnاملصدر: املندوبية العامة للتنمية اجلهوية 

 
 واملعتمدية.مع حدود البلدية  املدينة تتماشىحدود  2111( حسب قانون اجلمعات احمللية 1)

 

http://www.cgdr.nat.tn/
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رة بني اجملالني الفالحي واحلضري7 فهو جيسم تناقضات الظاه القائم حاليالقد اخرتان عمادة سيدي عمر نظرا حلّدة الصراع 

احلضرية بتونس الكربى. للغرض اعتمدان على بعض الكتاابت األكادميية اليت تناولت ظاهرة التحضر مبنوبة إضافة إىل واثئق 

 تاجها البحث.يات اليت حيصادرة عن املؤسسات املعنية إىل جانب االستمارة امليدانية اليت نعتربها املصدر األساسي للمعط

.Iمميزات طبيعية و عقارية شجعت االستيطان األجنيب ببساتني منوبة 

الذي  اآلمر ،مال بساتينهاجبنركز اهتمامنا يف هدا العنصر على اجلانب الطبيعي املتميز لألطراف الغربية ملدينة تونس اليت عرفت 

 جعلها  مكاان مفضال لالستيطان البشري مند عقود.

 عراقة األراضي الفالحية اخلصبة مبنوبة( 1

تتكون منوبة من سهل خسفي حيتوي على جمموعة من سهول صغرية من بينها سهل وادي الليل ومنوبة و شباو... وهي سهول 

غري أن  مم 511و 411غنية ابلطمي و الدابل الشيء الذي جعل الرتبة خصبة و متنوعة. يرتاوح معدل األمطار السنوي بني 

يغلب عليه عدم االنتظام السنوي والفصلي. ولئن كان فصل الصيف جافا فإن املائدة املائية توفر كميات مهمة من املياه  توزعها

العذبة والغزيرة نسبيا. نتاجا لذلك ومنذ القدمي تعاطي الفالحون الزراعات السقوية من خضروات وبقول. يف املقابل كانت 

الذي مسح هلم ببيع  1115دينة تونس بورا إىل أن صدر القانون العقاري لسنة من سكان م احلسنينيأراضي اإلقطاعيني 

 اخلضروات.و  واألشجار املثمرةإثر ذلك انتشرت الزراعات اجلاهدة إىل جانب الزراعات الكربى  املستعمر، علىأراضيهم إىل 

 وضع عقاري سهل االستيطان األجنيب( 2

 ا.   بداية حتول األرايف يف العهد احلسيين  
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توسعت مدينة تونس خارج أسوارها  حيث)1111- 1115 )احلسنينيإن حتول األرايف التونسية قد انطلق بصفة فعلية مع 

ارا ملا حييط بوتكونت حوهلا جمموعة من القرى القريبة اليت كانت مبثابة الرافد األساسي يف مّد أسواق املدينة ابملواد الغذائية اعت

من بساتني خصبة. ارتكزت القرى احمليطة على النشاط الفالحي وبعض املصانع الصغرى كمصنع اجللد والصباغة  بتلك القرى

مبنوبة والشاشية ابلبطان إىل جانب حرف وأنشطة حمتكرة من طرف األعيان الذين كانوا يف معظمهم يسكنون "احلاضرة" والبعض 

ه عديد القصور تشهد ب واألعيان مثلما. لقد كانت ضاحية منوبة مكان السكىن املفضل للباايت ضيعاهنممنهم يقطنون وسط 

 .واجلنانوالسواين 

 ب. توسع أورويب سريع

حصل التحول الكبري الذي عاشته أحواز مدينة تونس يف عهد االستعمار إثر املرسوم الذي أصدره الباي علي الثالث يف جويلية 

سوم األمالك العقارية ويقّر فيه بضرورة تسجيل يف إدارة "دفرت خانة". أوكل امللف إىل احملكمة العقارية املختلطة . يهّم مر 1115

املكونة من قضاة تونسيني وفرنسيني واليت كان يرأسها قاضي فرنسي، وهي تنظر يف اخلالفات القائمة بني التونسيني واألجانب 

ن انت هذه املؤسسة اإلدارية والقانونية تتوىّل متليك األوروبيني لألراضي بعد سلبها مفيما خيص الشأن العقاري. يف الواقع ك

 األهايل والعروش بغاية التشجيع على االستيطان األورويب عموما والفرنسي ابخلصوص.

راضيه. ألاستحوذ املستعمر على أخصب األراضي ابالعتماد على هذا القانون الذي يشرتط وجود شهادة تثبت متلك الفالح 

صدر قانون "الكردار" الذي سّن افتكاك أراضي األحباس، واليت كانت عديدة أبحواز تونس. لقد عرفت منوبة 1911يف سنة 

ن منوبة كانت فكلما اقرتبنا م اجلديدة.أبمهية احلبس وهي ظاهرة تنطبق على كّل أراضي جمردة مثل جهة طرببة و البطان و 

حد حاشية الباي سواء أكانوا وزراء أو أعيان، إضافة إىل األراضي احملبسة على الزوااي مثل امللكية إّما حبس أو على ملك أ

ية، لقد اهتم املستعمر هبذه األراضي خاصة أمام غياب وثيقة امللك اخلواص.حبس سيدي عمر أو السيدة املنوبية وبعض أراضي 

رض، األمر لى حتمية حصول الفرد على وثيقة تقّر متّلكه لألفبدأ االحتالل بوضع القوانني املشرعة للملكية الفردية مؤكدا ع
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الذي سهل على املستعمر سلب األرض أو شراءها بسعر رمزي. كما أّن توفر أرض البيليك مسح للدولة التصرف فيها ببيعها 

فتعّددت أمالكهم  .لألوروبيني وخاصة منهم الفرنسيني أبمثان منخفضة قصد متليكهم بتلك األحواز لتشجيعهم على االستقرار

منوبة. يعود اهتمام األوروبيني جبهة منوبة لقرهبا من "احلاضرة" وكذلك خلصوبة أراضيها ووفرة مياهها،  وواد اليل وضاحيةبشباو 

 لقرى لتسهيلاوقد كان لشبكات النقل الدور الفعال يف منو  األمن. واإلانرة واستتبابابإلضافة إىل إدخال عدد من املرافق كاملاء 

 احلاضرة.على التمركز يف ضواحي  وتشجيع املستعمرنقل املنتوج 

فمنذ إعالن قانون التسجيل العقاري ولدت الشراءات الرأمسالية حركة تعمري مبنوية عرب تعّدد التقسيمات وإدخال أنشطة جديدة  

يجة لذلك ارتفع عدد نت والشمال.كالصناعة والتجارة واخلدمات بفضل السّكة احلديدية والطرقات اليت تربطها ابلعاصمة والتل 

 (1941سنة  5596مثّ إىل  1936سنة  3111إىل  1115ساكن سنة  111لفالحي من السكان احلّضر داخل اجملال ا

 .1956ساكن سنة  11141إىل  مث) منوبةبعث بلدية  إثرعلى 

II    سرعة التحضر انطالقا من الستينات : حالة معتمدية منوية 

 للسكن.موايت  وحميط طبيعيصدة العقارية منوية أمهها الوفرة النسبية األر  واملساكن بواليةعدة عوامل تفسر ارتفاع السكن 

 .  التوفر النسيب لألرصدة العقارية1  

  لفالحني.اإن التغرّي األساسي قد حصل بعد االستقالل مع حّل األحباس حيث ابع املتغيبون أراضيهم للشركاء والعمال وصغار 

كانت املمتلكات إما على شكل بساتني صغرى لالستهالك احمللي أو ضيعات عصرية.  وقد حتول احلبس العمومي إىل أراضي 

 (. 1)جدول رقم جمردة الدولة اليت خصصت جزءا منه لديوان إحياء أراضي وادي 

حوايل  يف مجلتها ستهان هبا حيث متسحأراضي الدولة بوالية منوبة مكانة ال يحسب معطيات املندوبية اجلهوية للفالحة حتتل 

هده االراضي كانت تستعمل عادة لبعث املؤسسات العمومية  .%43من كامل مساحة الوالية أي بنسبة حوايل  هك 49359
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تلك كانت من العوامل اليت سامهت يف آتكل األراضي الفالحية بكامل الوالية وأساسا  للسكىنالوكالة العقارية  ولدعم 

  ابملعتمدايت الوسطى كمنوبة و واد الليل.

حتوال  بصفة  2111على سبيل الذكر  تكّرر و تتواصل بسيدي عمر تغيري صبغة أراضي الدولة اخلاصة حيث سجلنا سنة  ف

هك كانت تستغل من ِقبل شركة اإلحياء والتنمية الفالحية  مث أصبحت تتبع وزارة 141تشد االنتباه يف صبغة أرض متسح 

 . .الشؤون العقارية وأمالك الدولة وأضحت تستغّل يف مشاريع  حضرية أكثر منها ذات عالقة ابلتنمية الفالحية

فحسب أراينة 7ية ود بوالية تونس ووالعموما تعد والية منوبة من بني اجملاالت اليت يتوفر فيها رصيد عقاري يتجاوز ما هو موج

ساكنا يف  33274ساكنا مقابل  353175الواحد بوالية تونس  2يضّم الكم 2114معطيات املعهد الوطين لإلحصاء لسنة 

بني الوالايت فيما خيص السكان احلّضر الذين قدروا ب  ويسجل التباينأبراينة .  2ساكنا ابلكم 131471مبنوبة و  2الكم

ريفيني فتكون نسبة  99611منوبة مقابل  بوالية 211211و (%111والية تونس )تقدر نسبة التحضر ب ب 1156211

 حسب املعهد الوطين لإلحصاء. %13732التحضر هبا 

يف الواقع تتجه استعماالت األراضي الفالحية لغاية السكن ابلدرجة األوىل فعادة ما تتجاوز مساحة السكن يف اجملال احلضري 

هك خمصصة للسكن 9175هك 151711على سبيل الذكر يف مشروع حدائق تونس الذي ميسح  .األخرىاالستعماالت 

  ابملائة.65751أي ما ميثل 

 .أمهية السكن2

 الوكالة العقارية للسكىن ا.اجنازات

هك.  ادى 511أجنزت الوكالة العقارية للسكىن عدة مقاسم ب معتمدية منوبة انطالقا من الثمانينات استهلكت ما يقارب 

 11111واىل  2114عام 9511إىل  1914عام  3232حيث مّر عدد املساكن من  اخلاصة.امتداد املقاسم  ذلك اىل

   2122رات عام تقدي حسب 12244واىل  2114عام 
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ملشروع  2115هك يف 332 ملنوبة مثهك منذ الثمانينات للوكالة العقارية للسكىن ابجملال البلدي 161وفرت الدولة  

وهو يتميز بنفاذية ال يستهان هبا  2116م عن املركب اجلامعي عام 111بساتني منوبة تونس. انطلق املشروع الذي يبعد 

 1211. حيتوي املشروع على 21كما وقع ربطها خبط إكس    39رقم   الطريق اجلهوية و 1الوطنية رقم  خالل الطريقمن 

 231و  111ما بني  2هك جتمع بني السكن الفردي و السكن اجلماعي.  يرتاوح سعرامل91مقسم على مساحة متتد على 

 ''jardins de tunis         les   présentation – 2018 .  Rapport de ''  7 دت  

دت ال 511اىل  211سعر األرض يف اجلوار يف القطاع غري القانوين من  العقارية فارتفعلقد شجع املشروع املضاربة 

يف القطاع املنظم. لقد سجلنا االرتفاع أساسا على  2دت م1211اىل  111 و من2122و 2111بني  ما2 م

بعدما   2122دت عام 1211 حدود املركب اجلامعي اي بعمادة سيدي عمر اىل –سليمان كاهية  مستوى حمور

 مرة . 41اي تضاعف السعر ب  1916دت عام 31كان يف حدود 

يف الواقع إن هده األسعار تفوق طاقة ضعاف احلال بل حىت متوسطي الدخل . ادا اعتربان  متوسط الدخل الشهري 

على  تستحوذ املصاريف 7   2115دت  حسب املعهد القومي لإلحصاء عام  154575اخلام يف الوظيفة العمومية 

 31دت يف الشهر ملدة 511دت لعائلة تتكون من ثالثة أفراد  7الزوجني و طفل فالبد أن تدخر العائلة  75961 ,

عن طريق املسلك القانوين هدا دون اعتبار مصاريف البناء  .و قد يلجا العديد اىل  2م151عام  لشراء ارض متسح 

دا األمر جعل اللجوء إىل  القطاع غري منظم  ضرورة وظهرت األحياء غري القانونية  القرض البنكي بنسبة فائدة جمحفة .ه

  ابلعمادة  بل بكامل املعتمدية 7كحي حواص خلف السجن املدين للنساء.

 ب.اجنازات اخلواص 

ة اجملال املبّجل منوبتتميز منوبة عن األطراف الشمالية و الشمالية الشرقية أبسعارها العقارية األقل شططا، الشيء الذي جعل 

دت بضاحية املرسى .يف  3511دت مقابل  1111يقدر معّدل سعر املرت مربع املبين ب  .للطبقات الوسطى وحىت الغنية
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دت عام  2511من  2نفس السياق اّن نسق ارتفاع أسعار األرض مبنوبة هو أقّل مما يسجل ابلبحرية حيث حتول معدل سعرامل

اىل  151دت اىل ما بني  111يف حني حتول السعر مبنوبة  و يف نفس الفرتة من  2111دت عام  4111إىل  2111

 دت. 1211

إىل جانب التواضع النسيب للقيم العقارية حتظى منوبة مبحيط طبيعي متميز، إذ  اندرا ما نسجل هبا نسبة تلوث تنذر ابخلطر. 

تّتضح مدى مسامهة املقاولون  2نيف. من خالل اجلدول رقمهذه امليزة جلبت اهتمام املقاولني واملضاربني منذ ثالثة عقود و 

 اخلواص يف تضخم ظاهرة التحضر اليت أضحت طاغية بعمادة سيدي عمر، جمال متوقع  عدد من املؤسسات املهيكلة. 

 , أمهية اقامات اخلواص بعمادة سيدي عمر2جدول رقم 

 بب س  شركة البناء شركة اخلليل العش املصمودي املقاول اخلاص

 2111 2119 2119 2111 2119 التاريخ

 26211 1211 4191 52119 16611 (2املساحة)م

 14 4 3 21 46 %النسبة 

 2111الفنية ببلدية منوبة  املصدر: املصلحة

 و تلك كانت من عوامل جلب  السكان. اتضح من خالل حواران التحتية 7لقد فضل املقاولون املنطقة لعامل النفادية والبىن 

ابملائة عربوا ان اختيارهم االقامة بسيدي  762719   211جمموع  لشقة منمالك  111بني مع سكان االقامات انه من 

 عمر لسهولة التنقل و القرب من املركز. 

 . تعدد املؤسسات العمومية: 3 
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التطبيقي مسامهة القطاع العمومي يف أتكل األراضي الفالحية بسيدي عمر 7 من مظاهر التناقض بني النظري و  

. 2هك للقطب التكنولوجي جدول رقم  54هك من أراضي الدولة للمركب اجلامعي  واملبيت و 91حيث فوت 

احة على مس القطاع اخلاصإثر مّد سكة املرتو اخلفيف عن حساب أراضي الدولة و  العمراينلقد تدعم التوسع 

اليت أضحت تضم عددا ال يستهان به من مقر -هك لتسهيل حركة التنقل و ربط  عمادة سيدي عمر 6ّدرت ب ق

 بداخل الوالية و خارجها. -املؤسسات و اخلدمات 

 : التفويت يف أراضي الدولة بعمادة سيدي عمر2جدول رقم 

 املساحة)هك( التاريخ املستفيد ملك عام

 91 2115-1911 املركب اجلامعي و املبيت ة التعليم العايل5ة1وزار

 54 2119 القطب التكنولوجي وزارة املواصالت

 2 2116 21طريق اكس وزارةالتجهيز

 15 2111 مستشفى احمللي وزارة الصحة

 332 2016 تقسيم حدائق تونس الوكالة العقارية للسكين

 3.5 2119 املرتو اخلفيف وزارة النقل

 2111العقارية ملنوبة  كاجلهوية لألمالاملصدر: املديرية 

عام  2كم  175حيث حتولت من  2114على هدا النحو ما فتات املساحة املبنية ترتفع بسيدي عمر ما بني الثمانينات اىل 

حصل دلك من خالل التفويت  ،2114إىل  1914مرات ما بني  4آي تضاعفت املساحة مبا قدره  2كم  6إىل  1914

ابرزة أساسا  الظاهرة أضحت عليه انّ يف األراضي الفالحية إما عرب املسلك املنظم او عن طريق غري املنظم. ما جيب التأكيد 

بسيدي عمر مند مثانينات القرن الفارط حيث أضحى يشهد هدا اجملال استيطان للمؤسسات املهيكلة اليت سامهت يف توسع 
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عشرية األخرية خالل ال دلك.إن ارتفاع عدد رخص البناء ألبرز دليل عن  وأساسا السكن.نية املتعددة االستعماالت املساحة املب

لكافة رخص البناء  االمجايلابملائة من العدد  26بناء بعمادة سيدي عمر ما ميثل  رخصة 111أسندت بلدية منوية تقريبا 

النحو توسعت  وعلى هداالغري مرخص فيه  اعتبار البناء ودلك دون 2122سنةمنوبة املصلحة الفنية ببلدية  الوالية(بكامل 

  .)1رقم اخلريطة) املبنيةاملساحة 

 2111إىل  1915: التوسع احلضري من 1خريطة رقم 

 

 2018,2014,2004صور جوية ,1915طبوغرافية الريطة ابالعتماد على اخل ,2018 الباحثةاملصدر: إجناز 

  III   تدعيم ظاهرة التحضر التأثريات : 
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أتسست  آلداب اليتالوفرة األراضي مقارنة ببقية جماالت تونس الكربى وقد كانت كلية  منوبة نظرايفّسر التوجه املتزايد حنو 

 يصاله إىلوإاحلضري إثر مّد سكة املرتو اخلفيف  وتدعم االمتداداحملّرك األّول الذي شّجع الظاهرة. 1911بسيدي عمر عام 

 رقم طريق السريعةال اواجتيازهاليت كانت مقارنة ببقية العمادات  اجلامعي. فتعّددت املباين املختلفة بعمادة سيدي عمراملركب 

 تربطها بطرببة  1اليت تربطها مبدينة تونس والطريق عدد   1 رقمالغريب  و الطريق الوطنية   تربطها ابلشمال اليت 3

نوبة السكان. تلك كانت من العوامل األخرى اليت جلبت االستيطان مبختلف معتمدايت مسهلت البىن التحتية حترّكية و تنّقل 

ابملائة حسب بلدية منوية. يف هدا اإلطار البد ان نؤكد  11. حاليا وصلت نسبة التحضر املعتمدايت الوسطى إىل أكثر من 

يث  رية . غالبا ما تكون األرض ملك على الشياع7  حعلى األمهية املتزايدة للسكن عري القانوين من جراء ارتفاع األسعار العقا

مستجوب حبي حواص . يقوم الورثة ببناء املسكن دون موافقة البلدية . يدعي هؤالء  93ابملائة  من مجلة  51كانت النسبة 

لقطب اان  تربة األرض أصبحت غري صاحلة لإلنتاج الفالحي لدلك اضطروا لتحويل صبغتها . كما حيصل اآلن ابلقرب من 

 . أو حبي حواص خلف سجن النساء مبنوبة .31التكنولوجي على الطريق 

تبعا لدلك تزايد عدد سكان و املساكن ابلعمادة و بل بكامل املعتمدية . لقد سّجل املعهد الوطين لإلحصاء نسبة زايدة 

البلدي الذي عاش موجة بعمادة سيدي عمر وهي اجلزء من اجملال   2114اىل  2114ما بني  %4.3سكانية سنوية بـ 

ما بني  %173و  %371مبنوبة املدينة، مقابل  %276حتضر عالية اعتبارا الستقطاهبا ألهم املؤسسات املهيكلة. تقابله نسبة  

 %276بسيدي عمر و  %473لنفس العمادتني على التوايل. يف نفس الفرتة كانت نسبة زايدة املساكن  1994-2114

 (4و 3ولنفس العمادتني على التوايل )اجلدوالن  2114-1994خالل  %274و  %171مبنوبة املدينة مقابل 
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 2114إىل  1914التطور السكاين ببلدية منوبة من سنة : 3جدول رقم 

 العمادات                                  

 السنة
 اجلملة سيدي عمر منوبة املدينة منوبة سنرت

1984 3159 7353 3463 13875 

1994 8155 8558 5801 22514 

 5.0 5.3 1.5 1.3 (1994-1984تسبة النمو السنوي % )

2114 9925 8276 8465 26666 

 1.7 3.8 1.3 2.0 (2114-1994)  نسبة النمو السنوي %

2114 8374 10691 12940 32005 

 5.2 4.3 2.6 1.1 (2114-2114نسبة النمو السنوي %  )

 2114، املعهد الوطين لإلحصاء 2114التهيئة العمرانية املصدر: تقرير مراجعة مثال 

 2114إىل  1914:    تطور عدد املساكن ببلدية منوبة من سنة   4جدول رقم            

 منوبة سنرت منوبة املدينة سيدي عمر اجلملة
 العمادات                               

 السنة

3242 863 1557 822 1984 

4954 1200 1800 1954 1994 

 (1994-1984نسبة النمو السنوي % ) 9 1.5 3.4 13.9
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7352 2615 2446 2291 2114 

 (2114-1994) نسبة النمو السنوي % 2.3 2.4 8.1 12.8

9699 3987 3161 2551 2114 

 (2114-2114نسبة النمو السنوي %  ) 1.1 2.6 4.3 8

 2114، املعهد الوطين لإلحصاء 2114املصدر: تقرير مراجعة مثال التهيئة العمرانية 

III التناقض بني أدوات التهيئة وتطبيقاهتا وانعكاسات ذلك على املشهد احلضري 

،  سكرةو  الفالحية مبنوبةقد حّجر تغيري صبغة األراضي  1911 تونس لعام لإلقليممن املفارقات العجيبة أن مثال التهيئة اجلهوي 

، لكن مّت تسجيل عجز يف حصر الظاهرة اعتبارا للثغرات 1913كما صدر بعد ذلك قانون محاية األراضي الفالحية عام 

وغري املنظم  طريق املسلك وبيعت عنمقاسم  وحتولت إىللذلك تكررت ظاهرة وتغريت صبغة األراضي الفالحية  املوجودة.

نصت املخططات  حث 2111سنة  وتكرر  1996 الكربى لعامري لتونس أكده املخطط املدي االنتباه ما ما يشد. املنظم

على حتمية توجيه موجة التوسع العمراين لتونس الكربى مستقبال حنو املنطقة الغربية.  وما يدل على ذلك مشروع بساتني تونس 

 ة ؟الذي تبّنته الوكالة العقارية للسكىن وهنا نتساءل عن جدوى قرارات محاية األراضي الفالحي

مر حمل خاصة عمادة سيدي ع مبنوبة وأحداث سامهت يف اكتساح العمران للمجال الفالحي  حصر ثالثةيف الواقع ميكننا 

 الدرس وهي على التوايل التارخيي:

 : إنشاء كلية اآلداب مبنوبة،1911سنة  -

 : ارتقاء منوبة إىل مركز والية،2111سنة  -

 .2119اجلامعي سنة  إىل املرّكب: مّد سكة املرتو ابجتاه منوبة مث إيصاهلا 2115سنة  -
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 أّدت هذه العوامل إىل الزايدة يف عدد رخص البناء وابلتايل إىل اتساع اجملال املبين، كما سبق ذكره. 

IV .احللول 

 الذي نص على: 2111لعام  ة ملنوبةاحلضريحصلت حماوالت إليقاف هذا النزيف اجلاري بدءا من صدور مثال التهيئة 

 البناء العمودي -

 متعددة الوظائف إىل جماالتحتويل صبغة األرض التابعة لوزارة الدفاع  -

 محاية االراضي الصيانة على غرب منوبة -

يث تعددت حجبدية على ظاهرة التحضر مما أّدى اىل التوسع غري القانوين الذي زاد تفاقما إثر الثورة  2111مل يسيطر مثال 

 جلان اجمللس البلدي ولكل نظرهتا اخلاصة جتاه مسالة التوسع العمراين مبنوية.

هناك شق يتبع موقف الالمباالة و غض الطرف حلساابت سياسية و شق آخر يدعو إىل مقاومة التوسع غري القانوين حلماية 

وقف مثل   هدا الصدد عدد من اجلمعيات تبنت امل يف البيئي.احلزام االخضر و االراضي الفالحية مبنوبة هلدف مقاومة التلوث 

ACT’UP    :ماي  15انطلق نشاطها يف والية مّنوبة  مند : مجعية تنشط من اجل محاية البيئة7من أجل تونس نظيفة

2115     . 

 ات ابل يف السياساتيف الواقع انه مند مثانينات القرن الفارط 7حظيت مسالة محاية البيئة و األراضي الفالحية ابهتمامات ذ

عن وثيقة رييو حلماية البيئة  . لقد وفرت توصيات الربامج اجلهوية  1992التنموية للدولة . تزامن دلك مع اإلعالن سنة 

املعلومات حول الوضع البيئي للبالد ووضعها على ذمة  1993والتقرير الوطين حول البيئة لسنة  2113للبيئة لعام 

ابلبيئة مع احلرص على تطبيق مبدأ الالمركزية يف اإلجراءات اليت تتخذ الحقا. هي نفس  مةواألشخاص املهتاملؤسسات 

السياق ادعت تقارير حول الوضع البيئي 7حيث شرعت الوزارة املكلفة ابلبيئة عرب املرصد التونسي للبيئة و التنمية املستدامة 



3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

85 

 
 

 

يف إعداد تقارير جهوية حول الوضع البيئي لكل والية من والايت اجلمهورية مع تشريك كل األطراف املعنية ابملسالة .  

تلوث احلفاظ على املوارد املائية من ال الطبيعية اي واألوساط التأكيد على التصرف املستدمي للموارد  منوبة كانفبالنسبة لوالية 

وذات الصيانة إضافة إىل املناطق اخلضراء.              حملجرةالفالحية او محاية األراضي   

ا م مبنوبة واألراضي الفالحية اخلصبة  املنظم علىإن تعددت اإلجراءات و التقارير مل حيد من الزحف العمراين املنظم وغري 

املعضلة.تلك  عن متاديدليل  عمر ألبرزحيصل بعمادة سيدي   

 خامتة

بني اجملالني  كلمنوبة كتوسع العمراين بعمادة سيدي عمر يكشف عن الصراع الذي تعيشه حاليا والية إن التطرق إىل مسالة ال

دخل خمططات التهيئة احلضرية يف احرتام قوانني محاية األراضي الفالحية إىل ت يعود فشلال شك فيه  احلضري. مماالفالحي و 

العديد من األطراف ذات االسرتاتيجيات واملصاحل املتباينة . هذا الوضع تضرر منه الفرد العادي وخاصة متوسط الدخل الذي 

انون حلوكمة التشاركية الذي نص عليه قيطمح إىل امتالك مسكن عرب املسلك القانوين. نتساءل على مدى  فاعلية مبدأ ا

للتحكم من توسع اجملال  احملضر على حساب األراضي الفالحية  مبنوبة مصدر تغذية  نسبة عالية   2111اجلمعيات لعام 

 من سكان العاصمة.

 املراجع

 اإلنسانية 7 كلية االداب والعلوم 1914اىل   71115 امللكية العقارية جبهة تونس من  1912الربقاوي سامي7 

مد احلبيب حم –تقدمي وحتقيق  –)حممد بن حممد االندلسي (7 احللل السندسية يف األخبار التونسية 1912الوزير السراج 7 
 اهليلة7 الدار التونسية للنشر .

تماعية جالزارعي فوزي7التوسع احلضري إبحدى ضواحي تونس العاصمة : مثال أراينة الشمالية 7 كلية العلوم اإلنسانية و اال
 بتونس 7
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 توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد الكفاءة املكانية لتشييد املرافق واملؤسسات التعليمية ببودينار

 )مشال املغرب(
Utilisation des SIG pour déterminer l’efficacité spatiale de la 
construction d’établissements d’enseignement à Boudinar 

(Nord du Maroc) 
 عادل أقلوش1، صادق عزوزي2

 ابحث يف اجلغرافيا احلضرية ونظم املعلومات اجلغرافية من جامعة سيدي حممد بن عبد هللا بفاس 

 جامعة حممد األول بوجدةابحث يف اجلغرافيا البشرية من 2

adil.akallouch@usmba.ac.ma 

 ملخص:

يتمحور مضـــــــمون هذا املقال آليات توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط اجملايل، ويف حتديد الكفاءة املكانية لتشـــــــييد 

اســـتنادا جملموعة من املعايري اليت أتخذ بعني االعتبار يف مثل هذه الدراســـات، )كالكثافة مرافق ومؤســـســـات جديدة مبجال ما، 

الســـــــــكانية، وشـــــــــبكة الطرق وطبوغرافية اجملال...( ومعطيات أخرى ميكن اعتمادها يف مثل هذه الدراســـــــــات، مع االســـــــــتعانة 

ت واملكان املناســــب، ســــهل عملية اختاذ القرار يف الوقبربجميات نظم املعلومات اجلغرافية لتحليلها واحلصــــول على نتائج واقعية ت

حيث تســـــاعد تقنيات نظم املعلومات، خاصـــــة لدى الفاعلني احملليني والســـــاهرين على تدبري الشـــــأن العام يف وضـــــع تصـــــورات 

 تنموية انجعة ويف اختاذ سياسات ختطيطية وفق أساليب ومناهج حمكمة يف مجيع القطاعات.

فاءة املكانية، التخطيط، نظم املعلومات اجلغرافية، اخلرائط التطبيقية.: الكالكلمات املفتاحية  

Abstract 

This article focuses on studying the use of Geographic Information Systems (GIS) in spatial 

planning and determining the spatial efficiency for constructing new facilities and institutions in a 

given field. This study is based on criteria considered in many studies (such as population density, 

road network, field topography, etc.) to analyze them and get real results that facilitate the 

decision-making process at the right time and place. As a result, the use of GIS systems allows 

mailto:adil.akallouch@usmba.ac.ma
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authorities and institutions to manage public affairs by developing efficient visions and making 

correct decisions in all sectors. 

Keywords: Plannification, Spatial Ability Geographic Information Systems. 

 

 تقدمي:

أصــــــبحت نظم املعلومات اجلغرافية تكتســــــي أمهية كربى يف معظم الدراســــــات العلمية خاصــــــة ذات الطابع اجملايل منها، وذلك 

ملســـــــــامهتها يف الوصـــــــــول إىل احللول والقرارات املبنية على معاجلة وحتليلها ملعطيات خمتلفة، حيث تتميز عن ابقي األنظمة بقوة 

 ة مبوقعها اجلغرايف الصحيح والعالقات املكانية بني املعلومات.حتليلها للمعلومات املرتبط

تربز قوة التحليل يف أنظمة املعلومات اجلغرافية يف ختزين البياانت يف أكثر من طبقة واحدة، حبيث تكون كل طبقة حتتوي على 

واحدة وتعطي  ة من املعلومات دفعةمعامل ومعطيات معينة، وذلك للتغلب على املشــاكل التقنية النامجة عن معاجلة كميات كبري 

قدرات حتليلية أفضـــــل، وابلتايل فهي متكننا من جتميع وختزين ومعاجلة وحتليل كم هائل من البياانت ابســـــتخدام برامج حاســـــب 

 آيل متخصصة من أجل الوصول حللول مبتكرة من أجل حل املشاكل التنموية.

 مبدئيا ميكن تقسيم البياانت إىل نوعني أساسيني:

 وتتحدد يف املوقع اجلغرايف )االحداثيات( على سطح األرض للظاهرة أو املعلم املكاين قيد الدراسة.ياانت مكانية: ب 

 :ت وهي بياانت تتعلق مبختلف املعلومات الكمية والنوعية املرتبطة بذات املعلم املكاين ويطلق عليها إسم البياان بياانت وصفية

 غري املكانية. 

انطالقا من هذا فإن حتليل البياانت يف إطار نظم املعلومات اجلغرافية ســـينقســـم أيضـــا إىل نوعني، طبقا لنوع البياانت. يشـــمل  

ا إجراء أعمال التحليل والتفســـــــــري للبياانت الرقمية غري املكانية، بينما حتليل البياانت املكانية يطلق عليه التحليل االحصاااااااائي

ال اانت، فعلى ســبيل املثال فإن حســاب قيمة متوســط كثافة الفصــل الواحد يف مدرســة معينة يعد حتليللبي التحليل اجملايلاســم 

إحصــــائيا لبياانت عدد الفصــــول وعدد الطالب يف هذه املدرســــة، على اجلانب اآلخر ســــيقدم لنا التحليل اجملايل ملدارس أحد 
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عة وســـــيجيب لنا عن ســـــؤال إن كان هذا التوزيع منتظما اجلماعات وصـــــفا عن طبيعة توزيع هذه املدارس، طبقا ملســـــاحة اجلما

ومتجانســــا يف هذا اجلماعة أم أنه هناك حاجة إلنشــــاء مدارس جديدة بل أيضــــا من املمكن أن حيدد التحليل املكاين أنســــب 

 املواقع اجلغرافية إلنشاء هذه املدارس اجلديدة. 

 

 

 : أنواع البياانت1الشكل رقم 

 
أن لكل ظاهرة حيز أو نطاق مكاين وهلا انتشــــــــــــــار وتوزيع معينني، اي منط توزيع ويهدف هذا النوع من  التحليل اجملايليعترب 

التحليالت إىل كشـــــــــــف العالقات واالرتباطات املكانية املتبادلة بني مفردات الظاهرة وأيضـــــــــــا بني عدة أنواع من الظاهرات يف 

ثنائي  ظواهر، ومن املمكن أن يتم التحليل املكاين على عدة مستوايت:نفس احليز املكاين للوصول إىل بناء منوذج جمايل هلذه ال

  األبعاد وثالثي االبعاد ورابعي األبعاد )شريطة توافر نفس البياانت لفرتات زمنية خمتلفة(.

 

 أمهية الدراسة وأهدافها -1

م املخططني الذين لتكنولوجيا، إذ اهنا هتتعد مســـــالة حتديد كفاءة التوزيع املكاين من املواضـــــيع البالغة األمهية ســـــيما بعد تطور ا

يســعون وراء اطالع صــانعي القرار مع حتديد احلاجة الفعلية لتوقع مكان املدارس وإنشــائها حيث تســاهم برامج نظم املعلومات 
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كــانيــة ملبــاين ملاجلغرافيــة يف بنــاء املخططــات والنمــاذج ابالعتمــاد على معــايري لتقومي التوزيع املكــاين للخــدمــات واختيــار املواقع ا

املدارس اجلديدة واليت يتم اعتمادها من أجل تقليص تكاليف النقل وذلك بتقليص املسافة، إذ تقدم هذه الدراسة حالة ملعاجلة 

 خدمات التعليم االبتدائي والذي ميكن تعميم مبادئه يف معاجلة ابقي اخلدمات وعلى أي نطاق جمايل.

ية ايل للمؤســـســـات العمومية أحد مواضـــيع اجلغرافيا البشـــرية، وحتديدا ضـــمن دراســـة جغرافهبذا؛ ميثل موضـــوع حتليل التوزيع اجمل

اخلدمات، حيث ان أمهية اخلدمة التعليمية تربز من حيث توزيع املدارس وقرهبا من الدواوير التابعة للجماعة وكذا قرهبا وبعدها 

د بني مواقعها من أجل حتليل منط التوزيع اجملايل ودراسة التباع عن الطرق واملسالك، وتوزيعها ابلنسبة للطبوغرافيا العامة، وذلك

ومعرفة املوقع األنســـــب لبناء هذه املؤســـــســـــات، وابلتايل الوصـــــول إىل رؤية جغرافية تســـــاهم يف برامج التخطيط والتنمية بصـــــفة 

 عامة. 

 إشكالية الدراسة -2

لومات التعليم وحتليلها ابســــــــتخدام أحد برجميات نظم املعتتمحور إشــــــــكالية الدراســــــــة يف إعداد منوذج التموقع اجملايل خلدمات 

اجلغرافية، ويقوم هذا التوزيع على معايري ختطيط اخلدمات التعليمية وحتديد التوزيع االنســب لتوقع هذه اخلدمات، إذ أن دراســة  

ينة أو االســــــتعانة على معايري معكفاءة توزيع اخلدمات التعليمية، من املصــــــادر التقليدية ابقرتاح بناء مدرســــــة من غري االعتماد 

ابلتقنيات احلديثة قد يكلف هذا أعباء اقتصــــادية واجتماعية كثرية، لكن األســــاليب احلديثة يف التدبري تســــاهم بشــــكل كبري يف 

 الوصول غلى نتائج اكثر دقة من اجل جتاوز املشكلة.

 

 منهجية الدراسة -3

 ا واملؤثرة فيها.الظاهرة اجلغرافية يف طبيعتها وتوزيعها وآلياهتا والعالقات املتأثرة هبتشكل املنهجية اإلطار النظري الذي تعاجل فيه 

من هذه الدراســــــــــة، عملية مجع البياانت وهي البياانت الالزمة لتحقيق أهداف الدراســــــــــة،  كالبياانت  املرحلة األوىلتشــــــــــمل 
اخلاصــــــــة مبنطقة الدراســــــــة )املوقع اجلغرايف للمدارس االبتدائية وموقع الدواوير والتجمعات الســــــــكانية والكثافة الســــــــكانية هلذه 

عملية معاجلة  ةاملرحلة الثانيتفاعات والشـــــــــبكة املائية(، بينما تشـــــــــمل الدواوير وتوزيع الطرق واملســـــــــالك والنموذج الرقمي لالر 
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نتائج من هذه فتمثل عملية التحليل واحلصــــــول على ال املرحلة الثالثةوتدقيق هذه البياانت والتأكد من صــــــحتها وختزينها، أما 
ددة درســة جديدة بناء على معايري حمالعملية حيث مت اســتخدام ادوات التحليل اجملايل من أجل اختيار أفضــل مكان إلنشــاء م

 تليب احتياجات ساكنة اجلماعة، ويف االخري عرض هذه نتائج البحث على شكل خرائط حتليلية.
 

 : مراحل ومنهجية الدراسة2الشكل رقم 

 
 جمال الدراسة -4

ر أبزيد من املغرب(، مبســـاحة تقدجمال دراســـتنا هو عبارة عن مجاعة قروية  )مجاعة بودينار( اتبعة إلقليم الدريوش )مشال شـــرق 

واليت حتد من الشــــرق جبماعة بين مرغنني،  2كلم  13

ومن الغرب بكـــل من مجـــاعـــة أوالد أمغـــار و مجـــاعـــة 

تروكوت، ومن اجلنوب جبمــــاعــــة متســــــــــــــمــــان، و من 

الشـــــــــمال ابلبحر األبيض املتوســـــــــط، وهبذا يقع جمال 

غرب  3˚44و ' 3˚33الدراســــــــــــة بني خطي طول '

و  35˚1خــطــي عــرض  ' خــط غــريــنــتــش و بــني

مشال خط اإلســـــــــتواء. أما على املســـــــــتوى  35˚16'
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 متسمان. -الطبيعي فتقع اجلماعة ضمن حوض بودينار  

 اخلدمة التعليمية ونظم املعلومات اجلغرافية -5

تصور  نيشكل قطاع التعليم إحدى الركائز الكربى اليت تقوم عليها الدول املتقدمة ومفتاح جوهري لبلوغ التنمية، حيث ال ميك

تنمية جمال معني يف األمد القريب يف ظل تفشــي األمية و ارتفاع معدالهتا، لذا كان من الضــروري توفري املرافق التعليمية الالزمة 

، وتشـــــــــــكل الفئة املتمدرســـــــــــة احملســـــــــــوبة على التعليم %5175جبل دواوير اجلماعة، فقد بلغت نســـــــــــبة األمية جبماعة بودينار 

عدد السكان االمجايل  9163( من أصل 2246) %22سنة نسبة  12سنوات و  6عمارهم ما بني االبتدائي اليت ترتاوح أ

 .1(2114للجماعة ) حسب أخر إحصاء رمسي لسنة 

هبذا فإن اســـــــتعمال نظم املعلومات اجلغرافية يف تدبري اخلدمات التعليمية أمر يف غاية األمهية، ألهنا تســـــــاهم يف إنشـــــــاء مدارس 

وزيعها اجملايل، وذلك ابلنظر إىل عدة معايري ميكن أخذها بعني االعتبار خاصــــــــــــــة وأن اجلماعة قروية ذات كفاءة جيدة يف ت

 معروفة مبساكنها املتفرقة، وبطبيعتها اجلبلية وخترتقها جمموعة من األودية، مما يؤثر على اخلدمات التعليمية بشكل كبري، وابلتايل

ن حيث مى معايري منطقية يف الدراســــــــــــــة واقتصــــــــــــــادية من حيث التكلفة وفعالة فإن من إجيابيات هذه التقنيات أهنا تعتمد عل

أجرأهتا. وقد اصبحت تستخدم يف عدة جماالت لكن هذا االستخدام مل يصل إىل تدبري البنيات التحتية بشكل كبري وينحصر 

اختيار افضــل  دام هذه التقنية يفتقريبا يف اإلحصــاءات الدميوغرافية ومســح األراضــي، لذا كانت هذه الدراســة حماولة يف اســتخ

 س.اجملاالت مالءمة لبناء املدار 

 

 تدبري اخلدمات التعليمية من خالل إختيار أفضل مكان إلنشاء مدرسة جديدة -6

                                                           

 2020والنشرات اإلحصائية جلهة الشرق لسنة  2114اإلحصاء العام للسكن والسكىن لسنة  1 
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لقـد اهتم املخططون يف اعتمـاد عـدة معـايري من أجـل اختيـار موقع املـدرســــــــــــــة، وختتلف هـذه املعـايري ابختالف الـدول ودرجة 

املســـاحات املخصـــصـــة هلا مناســـبة وكذلك حجمها وموقعها مع ما تؤديه من خدمات للتجمع الســـكين  تقدمها مثل أن تكون

 وموقعها بيئيا وعالقتها ابملباين احمليطة.

 الشروط واملعايري الدولية ملواقع خدمات التعليم -1 -6

ر الذي تقوم به لذلك التعليمية والدو ان اختيار املوقع لألبنية التعليمية يعتمد على أســــس ختطيطية تتناســــب مع نوع املؤســــســــة 

 جيب التفكري يف أنسب األماكن تقوم على املعايري التالية:

  مراعاة أمهية موقع املدرســـــة ابلنســـــبة للمنازل واملباين العامة، يف هذه اجملموعة كدور الكتب والعيادات واملراكز الرايضـــــية واملراكز

 االجتماعية والثقافية.

  املدرســـــــــة قبل دراســـــــــة اي مشـــــــــروع ختطيطي وذلك من أجل حتديد املكان واحلجم تبعا حلاجة التجمع حتديد نوع ومســـــــــتوى

 السكاين.

  مراعاة سهولة املواصالت من اماكن سكن التالميذ على مدارسهم والعودة إليها وعدم اضطرار االطفال لعبور طرق املواصالت

 للذهاب غلى املدرسة قدر املستطاع.

  ميتاز ابهلدوء وبعده عن مصادر الضوضاء. اختيار املكان الذي 

  .توفري مساحة كافية للمالعب الرايضية والرتفيهية 

  .أن يكون املوقع يف مكان صحي وأن يوجه املبىن توجيها سليما 

   احلوادث. الفرعية لتجنبأن تفتح األبواب اخلارجية على الطرق 

تنا هذه ا املشـــاريع يف معظم الدول املتقدمة. وعليه؛ ســـنحاول يف دراســـتعترب هذه احملددات أهم املبادئ اليت تعتمد يف مثل هذ 

وضـــــع بعض املعايري اليت ميكن اعتمادها يف اختيار املواقع املناســـــبة لبناء مؤســـــســـــة تعليمية جديدة، وذلك ابســـــتخدام التحليل 

 اجملايل، من خالل العمل على عدة مراحل كما يلي:
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مشروع اختيار أفضل مكان ملدرسة ابتدائية جديدة: مراحل العمل على 3الشكل رقم   

 
 حتديد معايري اختيار املكان املناسب وأمهية كل معيار   - 7

على  واحد أو معيارين وذلكميكن اختيار املكان املناســـــــــــب لبناء مدرســـــــــــة معينة ابالعتماد على جمموعة من املعايري أو معيار 
مجاعة قروية تتشـــــكل من جمموعة من الدواوير فقد قمنا ابختيار بعض املعايري  حســـــب احلاجة، مبا أن جمال دراســـــتنا عبارة عن

بشــكل اعتباطي فقط حىت نعطي فكرة عن أمهية الدراســة وقمنا برتتيبها على حســب األمهية : القرب من التجمعات الســكانية 
عتبار نشري ايضا أنه ابإلمكان أخذ بعني اال مث االحندار و قرهبا من الطرق وبعدها عن األودية وبعدها عن املدارس احلالية، كما

 معيار استخدام األرض ومعايري اخرى لكن اكتفينا ابملعايري اخلمسة السالفة الذكر فقط.
 

 : املعايري وترتيبها الختيار أفضل مكان لبناء مدرسة1اجلدول رقم 

 القيمة الرتتيب املعيار
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 نسمة 100أكثر من  1 عدد السكان

 درجة 15من أقل  2 االحندار

 كلم  1أقل من  3 القرب من الطرق

 مرت 111أكثر من  4 البعد عن األودية

 كلم  1أكثر من  5 البعد عن املدارس احلالية

 

 توفري املعلومات املطلوبة  - 8

 بناء على املعايري السابقة فإن املعلومات املطلوبة هي على شكل طبقات نعرضها على شكل خرائط كما يلي:
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 املغربية والتشخيص الرتايب. اإلداري للمملكةاملصدر: منوذج االرتفاع الرقمي، وخريطة التقسيم 

 املسافات من الطبقات اليت حتقق املعايري  اشتقاق-9
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بعد توفري البياانت املطلوبة أتيت مرحلة اشــــــتقاق املســــــافات لقياس بعدها عن املدارس، وذلك من كل طبقة على حدة وابلتايل 

على خرائط شبكية لكل معيار من املعايري اخلمسة وسنعرض ثالثة أمثلة  من أجل التوضيح ومها االشتقاقات اخلاصة  احلصول

 ابملسافة ابلنسبة للطبقة اخلاصة ابألودية و الطبقة اخلاصة ابملدارس والطبقة اخلاصة ابلطرق.

 
 رافية.املصدر: حتليل اخلرائط واملعطيات عرب برجميات نظم املعلومات اجلغ

 إعادة تصنيف البياانت وإعطائها قيم مناسبة - 11
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وهي عملية إعادة تصــــــــنيف االشــــــــتقاقات  Reclassifyهذه اخلطوة تؤثر يف صــــــــحة ودقة التحليل اجملايل، وتتم ابســــــــتخدام 

السابقة لكل طبقة على حدة وهي مرحلة مهمة ألننا حندد الفئات اليت تبين عليها التحليالت الرايضية فيما بعد. مثال ابلنسبة 

لقريبة اخلريطة املســافات من املدارس املقامة حاليا مت إعادة تصــنيفها و تقســيم املســافات إىل مخســة اصــناف وإعطاء املســافات 

( وذلك ألن املطلوب هو إجياد مكان أبعد ما يكون من =1111X(  واملســــــــــــــافات البعيدة قيما عليا )X=0قيما دنيا )

وهكذا نقوم بنفس العملية ابلنسبة جلميع الطبقات األخرى اخلاصة ابالحندارات مرت(  1111املدارس املقامة حاليا )أكثر من 

إبعادة التصــــنيف لكن مع اختالفات يف قيمها وســــنعرضــــها على شــــكل خرائطي كما واألودية والطرق والســــكان، حيث نقوم 

 يلي:

 
 املصدر: حتليل اخلرائط واملعطيات عرب برجميات نظم املعلومات اجلغرافية.
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هبذا اصــــبحت الطبقات اليت مت تصــــنيفها جاهزة للخطوة القادمة، وهي اليت يتم فيها مجع العمليات الســــابقة، بعدما حددان يف 

ألنه ممنوع فيها  No Dataأو  1إعادة التصنيف القيم اليت يسمح فيها البناء والقيم اليت مينع فيها البناء وقد مت إعطاؤها رقم 

 البناء.

 إعطاء كل معيار الوزن املناسب ومجع البياانت: - 11

بعد أن اصـــــبحت مجيع البياانت جاهزة تبقى اخلطوة االخرية واليت من خالهلا يقوم النظام جبمع كل اآلليات الســـــابقة، وإعطاء  

ع دم وإخراج طبقة هنائية تبني كل جمال ومدى توافقه مع اآلليات املدخلة، ونستطيكل آلية وزن يتم استخدامه من قبل املستخ

من خالهلا اختيار أفضــل مكان وقد وتعطينا النتيجة أكثر من خيار واحد، خيتار املســتخدم منها ما يشــاء بشــكل عشــوائي أو 

من أدوات التحليل املكاين و  Raster Calculatorبناء على آلية أخرى جديدة خيتارها، وتتم هذه العملية ابســـــــــتخدام 

 وكل العمليات مت حفظها يف النموذج التايل: 1يتم إدخال اآلليات وأوزاهنا كما هو مذكور يف اجلدول رقم 

: مناااااوذح يوضاااااح مجياااااع مراحااااال الدراساااااة انطالقاااااا 4الشاااااكل رقااااام 
ماااااااان البياااااااااانت اجملاليااااااااة وصااااااااوال إىل اخلريطااااااااة النهائيااااااااة للموقااااااااع 

 األنسب 
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بعد املرور بكل هذه املراحل حنصــــل على النتيجة النهائية، و هي عبارة عن خريطة تبني مســــتوايت أو درجات األمهية ابلنســــبة 

ة لبناء املدرســـــة االبتدائية، وذلك ابالنطالق من املوقع االفضـــــل احلاصـــــل على أكرب النقاط لبناء املدرســـــة، للمجاالت الصـــــاحل

مرورا ابجملاالت املتوســــطة وصــــوال إىل اجملاالت غري القابلة للبناء نظرا ال هنا ال تتوفر فيها الشــــروط الســــابقة بشــــكل هنائي على 

 هبا بعض الشروط بشكل نسيب كما هو موضح يف اخلريطة املوالية: العكس من اجملاالت األخرى اليت قد تتوفر

 
 املصدر: حتليل اخلرائط واملعطيات عرب برجميات نظم املعلومات اجلغرافية.
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 خالصة عامة:

نفيذ تيتضــــــح من خالل هذه الدراســــــة مدى أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف دراســــــة الظواهر اجلغرافية، ومت التعرف عن كيفية 

مشــــــــــروع يندرج ضــــــــــمن مشــــــــــاريع اخلدمات أو البنيات التحتية، وذلك من خالل االســــــــــتفادة من االمكانيات اليت يتحها لنا 

اســــــتخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة البنيات التحتية، حيث اســــــتفدان من مميزات التحليل اجملايل يف توفري الوقت واجلهد 

املعايري مهما كانت معقدة والقدرة على إعطاء وزن لكل معيار من املعايري، مما يعطي واقعية مع إمكانية إدخال عدد كبري من 

للنتائج وكذلك إعطاء خيارات متعددة تســاعد على الوصــول إىل أفضــل النتائج كما تســاعد على احلصــول على دعم أصــحاب 

شــــــهر قدة جدا كانت من املمكن أن أتخذ عدة أايم أو أالقرار واجلهات املاحنة وبذلك توفري جهدا ووقتا كبريا لتنفيذ عملية مع

 من الدراسة.

لكن رغم ذلك فتظل البياانت هي عنصــر رئيســي يف كل مشــاريع نظم املعلومات اجلغرافية، ويعترب احلصــول عليها من االعمال 

ر البياانت بصــــورة رقمية ترب عدم توفاملكلفة جهدا ووقتا ابملقارنة مع بقية مراحل تنفيذ مشــــاريع نظم املعلومات اجلغرافية. لذا يع

خاصـــــــة يف دول العامل النامي عقبة كبرية يف وجه انتشـــــــار اســـــــتخدام هذه التكنولوجيا، حيث يصـــــــبح ابإلمكان بعد توفر هذه 

 البياانت املطلوبة االستفادة من تنفيذ عمليات التحليل املكاين وحتليل الشبكات وغريها من التقنيات األخرى.

الل هذه الدراســة على أن اســتخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد مواقع جغرافية معينة هي وســيلة مهمة لذا خنلص من خ

وال حميد عنها، ســـــــــــــواء تعلق االمر ابملدارس أو خدمات وبنيات أخرى، كما أنه ميكن جلماعة بودينار إنشـــــــــــــاء قاعدة بياانت 

ليها وفر عنها وذلك من اجل متكني اجلهات املختصــــــــــــــة من الوصــــــــــــــول اتتعلق مبختلف البنيات التحتية واخلدمات...، اليت تت

بسهولة واجناز دراسات مماثلة، كما نشري أيضا إىل أنه جيب إنشاء اقسام خاصة بنظم املعلومات اجلغرافية والعمل على جتهيزها 

 ري يف تنمية مندجمة.أبجهزة خاصة ألن هذا األمر سيوفر الكثري من اجلهد والوقت والتكلفة، مما يساهم يف األخ

 الئحة املراجع العربية واألجنبية:
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 (األســلوب اجلغرايف التطبيقي يف التخطيط احلضــري، جملة دراســة اخلليج واجلزيرة 2114بن ســعد عبد هللا بن حممد اخلالدي  :)

 .119العدد -العربية

 ( التحوالت الريفية والتمدن يف الريف الشــــرقي، أطروحة 2111الزروايل عالل :) كلية اآلداب 2و1الدولة يف اجلغرافية. اجلزء .

 والعلوم اإلنسانية، وجدة.

 ( نظم املعلومات اجلغرافية من البداية، الطبعة األوىل، اجلامعة التكنولوجية، بغداد، العراق.2111الشمري أمحد صاحل :) 

 ( مســــــــــامهة نظم املعلومات اجلغرافية  التخطيط والتدبري احلضــــــــــري2121الوريت يونس :)ة ني: مدينة احلســــــــــيمة منوذجا، أطروح

 دكتوراه يف اجلغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء.

 

• ARNAUD DE LA LOSA, (2000): Modélisation de la troisième dimension dans les bases de données 

géographique, Thèse de doctorat, Université de Marne-La-Vallée,  Champs-sur-Marne. 

• CHIEHYEONLIM, Kwang-JaeKim, Paul P.Maglio(2018): Smart cities with big data: Reference 

models, challenges, and considerations, Article publié sur le site:  

https://www.sciencedirect.com/science/article. consulté le 15/02/2020 

• CHRISTINE  Voiron, Jean-Pierre Chery ( 2005): Espace géographique, spatialisation et 

modélisation en Dynamique des Systèmes  6 ème congrès Européen de Science des Systèmes. 

• HOUARI  A, Sahraoui, Nicolas Revalut. (1994) : Modélisation Conceptuelle des bases de données 

de Méta-Modélisation. actes du deuxième Colloque Africain sur la Recherche en Springer. P : 16 

Informatique (CARI’94). ORSTOM éditions. 

Sites web:  

• http://journals.openedition.org. 
• https://www.scholar.google.com. 
• https://www.openstreetmap.org.  
• https://www.rgph2014.hcp.ma. 

https://www.sciencedirect.com/science/article


3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

113 

 
 

 

 

The Geometric Basics of the Muqarnas Example from the Maghreb and Andalusia 

Les bases géométriques des muqarnas Exemple du Maghreb et de l'Andalousie 
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Tourathouna research and restoration company, Baba Hacen, Algiers, Algeria 

hadefsa@gmail.com 

 

 

Abstract 

The Mouqarnas are specific architectural elements of Islamic architecture, which have sparked 

multiple researches; however, these researches have still not resulted in covering this subject in 

a definitive and clear manner. Our study aims to highlight the importance of geometry in the 

definition and establishment of a typological classification of these elements. an overview will 

be provided about the various researches already carried out on this subject, in their multiple  

disciplines; historical, archaeological, architectural or even mathematical. A geometric 

definition of the different types of Mouqarnas will be set up, and to classify them in a more 

precise typology based on this geometric definition as the main factor, and on the  materials and 

constructive technique in the second place. And as a concretization to our research, the case of 

Andalusian and Maghrebian mouqarnas will be studied, and this will be applied on the example 

of a dome in Mouqarnas in Algeria, it is the Mihrab of the Zianid Saidi Abi al Hassan mosque 

in Tlemcen 13th century AD. And an Andalusian marquee from the Palace of the lions in 

Alhambra, in order to bring out the geometry that allowed the design and to trace these two 

elements in Mouqarnas. 

Keywords: Mouqarnas, Geometry, Islamic Architecture 

Résumé 

Les Mouqarnas sont des éléments architecturaux spécifiques de l'architecture islamique, qui 

ont suscité de multiples recherches ; cependant, ces recherches n'ont pas encore abouti à 

couvrir ce sujet de manière définitive et claire. Notre étude vise à mettre en évidence 

mailto:hadefsa@gmail.com
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l'importance de la géométrie dans la définition et l'établissement d'une classification 

typologique de ces éléments. Un aperçu sera donné sur les différentes recherches déjà 

effectuées sur ce sujet, dans leurs multiples disciplines; historiques, archéologiques, 

architecturales ou encore mathématiques. Une définition géométrique des différents types de 

Mouqarnas sera mise en place, et de les classer dans une typologie plus précise basée sur cette 

définition géométrique comme facteur principal, et sur les matériaux et la technique 

constructive en second lieu. Et comme concrétisation de notre recherche, le cas des mouqarnas 

andalouses et maghrébines sera étudié, et ceci sera appliqué sur l'exemple d'une coupole en 

mouqarnas en Algérie, il s'agit du Mihrab de la mosquée Zianid Saidi Abi al Hassan à Tlemcen 

13ème siècle AD. Et un chapiteau andalou du Palais des lions à Alhambra, afin de faire 

ressortir la géométrie qui a permis la conception et de retracer ces deux éléments à Mouqarnas.  

Mots-clés: Mouqarnas, Géométrie, Architecture islamique 

 

1. Introduction 

In her doctoral thesis on Muqarnas, the German researcher Sylvia Harms defined Mouqarnas, 

as being three-dimensional ornamental elements, in fact, the function of a Muqarnas It is to 

guarantee a smooth transition between straight walls and more curved parts.lxxxi 

The Mouqarnas, which probably arose before the 11th century, cover most of the Islamic 

countries, and have developed to give several forms over time and from one region to another. 

Understanding these elements will not only help to better understand our architectural heritage, 

but among other things, it will help to reconnect them in our contemporary architecture. 

In this study (which he carried out in an academic framework at the University of Blida1 – 

Algeria 2017-2018), problems will be answered and to prove: 

1) The role of mathematical geometry in the design of Muqarnas. 

2) The role of geometry in the identification and classification of the different types of Muqarnas 

(the characteristics of Muqarnas in the Maghreb and Andalusia) 

3) Demonstration of the geometric origin of the birth of the Muqarnas. 

4) See the possibilities of reinterpretation of these Muqarnas in contemporary architecture. 

2. Methodology 
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The methodology followed in our research work will be done by crossing different 

disciplines; historical, archaeological, architectural, as well as mathematical. This is 

mainly an analytical methodology. 

We will use geometric concepts (translation, rotation, displacement etc.) to 

demonstrate the design in 2D and 3D. 

We will then have them verified by computer simulation (AUTOCAD). 

 

3. State of the Art; Origin and Typology of Muqarnasa 

Through our research in various studies around the Muqarnas, it found that they are divided into 

two parts: 

3.1. The First Part: Origins and Historical Evolution 

The analytical and descriptive studies carried out by archaeologists and specialists in 

the history of Islamic art, aim to understand the origin and evolution of the Muqarnas. 

The part which tries to know the typology is based on the apparent form and from that 

obtains a large number of types without classifying them in a hierarchical manner, 

from that, this typology will not be extended in this article, While the studies that deal 

with the origin of Muqarnas have been summarize in three hypotheses by Dr Yasser 

ATABBAA lxxxii: 

The first hypothesis considers that the Muqarnas originated in Iran, in its most primary form, in 

the 10th century AD / IVth century Hijra as (the Samanid Sanctuary of Prince Ismail Bukhara 

Uzbekistan), then the Djoumoua Mosque in Isfahan (or the Ata Arab Shrine in Tim Uzbekistan 

(Figure 1)lxxxiii), of- prince Ismail in Bukhara –Uzbekistan- Mausoleum. 
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Figure 1. Samani Samanid Mausoleum 

- Prince Ismail in Bukhara -Uzbekistan- (301/914-331/943). 

This hypothesis is illustrated by the Spanish researcher from the University of Cordoba, Alicia 

Carlolxxxiv who presented a tablelxxxv showing the first most important vaulted domes according to 

the date of completion. 

Figure 2. Table of mouqarnas appeared by region and date. 

 

While the second opinion considers that the Muqarnas come from the Greater Maghreb and 

more precisely from the citadel of Beni Hammad, in the east of Algeria. This hypothesis was put 

forward by the French researcher Lucien Golvinlxxxvi, who found fragments of pieces of Mouqarnas 
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in the capital of Al Qalaa Hammadite and who supposes that the sovereign Al Mansour would 

have been at the source of these embellishments of the Qalaa between end of XI and beginning of 

XIIème centuries. Another piece was found, it was forgotten by the excavations of Pale in the first 

half of the 11th century (Figure 3)lxxxvii. This hypothesis highlights the importance of the Muqarnas 

of Al Qalaa but does not find many followers. 

 

Figure 3. Pieces of Mouqarnas, qasr al Salam 

the Qal'at Bani Hammad late 11th century. 

A third hypothesis to which Dr. Yasser ATABBAA adheres, is that which presumes that the 

Muqarnas were created in Abbasid Iraq, from where they spread both in East and West, His 

opinion is reinforced by the presence of Muqarnas in Iran and the Maghreb in the 10th century AD 

simultaneously, as well as by the presence of several other examples, such as the dome of the 

Kairouan mosque in the 9th century, and the presence of the Muqarnas in Abbasid and Fatimid 

Egypt, of which there is always uncertainty as to their dating between the 10th and 12th centuries, 

or that of the hammam Abu al Sououd, and the minaret of Badr Eldjamali. 

The latest discoveries, according to Yasser ATABBAA, show that there are also drawings which 

always reinforce this hypothesis, and calls into question the first two hypotheses. 

3.2. The Second Part 

Typology and geometrical classification: 

Different geometrical studies have taken place around the Muqarnas (Figure 4)lxxxviii, from 

Kashi’s book on the Muqarnaslxxxix, in the 15th century to the book by Owen Jones xc who drew 
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the Muqarnas of the Alhambra Palace in Granada in the 18th century, including the Muqarnas of 

the dome of the two sisters of the Al ambra. 

 

Figure 4. Design of Muqarnas pieces. 

The tentatives of some orientalists to understand and draw the Muqarnas in the 19th century 

AD, such as Bourgoinxci, who designed many models, or Ecochard or othersxcii. 

At the end of the 20th and beginning of the 21st century, architects and mathematicians tried to 

understand the decoding of the Muqarnas (Figure 5)xciii, ainsi que le dessin en Modélisation. 

 

Figure 5. Parts of the block. 

 

Figure 6. Modelisation j p castera, ariclet, 

The Mouqarnas dome of the Hall of the Two Sisters in the Alhambra of Granada. 
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Such as Mamoun Sakkalxciv(Figure 5), or John M. Castraxcv, who tried to simulate the dome of 

the two sisters of the Alhambra (Figure 6)xcvi, and the Japanese Shiro Takahashixcvii, who tried to 

study and classify the Muqarnas according to geometric bases - through his studies - and to show 

us drawings and images of the Muqarnas of the Islamic world from the early stages of the 10th 

and 11th centuries to the 19th century and in the different Islamic regions of India, Central and 

Eastern Asia, to the countries of the Maghreb and Andalusia (Figure 7)xcviii. 

 

Figure 7. The three styles of Mouqarnas proposed by shiro takahashi. 

As a conclusion to this part, it noted that the studies have still not led to a clear and definitive 

definition of the Mouqarnas, nor to an exact classification of them, the theme still presents 

ambiguity and requires further exploration. 

4. State of the Object; Design and Typology of Mouqarnas on Geometrical Bases 

4.1. Geometric Bases of Mouqarnas Genesis of the Mouqarnas on a Mathematical 

Geometrical Basis 

Our observations, analyses and studies of the different types of Muqarnas have allowed us to 

establish a geometrical definition of the conception of Muqarnas as well as its typology, that will 

be explained over this part, in fact this definition has also allowed us to have an idea about the 

genesis of Muqarnas, that it is a pure geometrical creation and not a natural development through 

time. Our definition of the Muqarnas is based on two principles: 

4.1.1. First Principle 
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The basis of the geometrical drawing of the plane of all Muqarnas is the result of the crossing 

of polygons (Figure 8)xcix, which gives shapes in triangles, squares, or others which are in fact, the 

pieces of Muqarnas. 

 

Figure 8. Sketch of polygon rotation as a principle for drawing domes in Mouqarnas. 

4.1.2.  Second Principle 

It concerns the vertical construction of the Muqarnas (Figure 9)c, and the definition of their 

vertical profiles, of which the pendant and the horn are basic primordial pieces that are repeated 

in most Muqarnas. 

 

Figure 9. Eléments constitutifs de la coupole du mihrab à Cordoue 

en rouge trompe et en bleu pendentif. 

This interpretation has allowed us, for example, when studying the domes of the mosque of 

Cordoba, especially that of AL HAKAM II, in the 10th century AD, to notice that these domes in 

plan and elevation meet all the criteria of the domes in Muqarnas in their primitive and simple 
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form, something that has never been mentioned before. 

This interpretation has also allowed us to establish a typological classification of the Muqarnas 

across the regions and throughout Islamic history, under two families: 

4.2.Typology According to the Geometrical Base 

4.2.1. The First Family 

Which is characterised by a plan layout formed by pieces with constant, repetitive units, and as 

an example can be given: the Muqarnas of the portal of the Bimarestan Ennouri, in Damascus 

(Figure 10)ci, it can be seen on the plan of the dome that the layout is composed of constant units 

covering the whole surface. 

 

Figure 10. View of the dome of the main entrance of the Al Nurri Biman in Damascus. 

 

 

Figure 11. Plan and detail of the dome of the entrance to 

the Bîmâristân Al Nourri in Damascus showing the unitary module of the composition. 
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4.2.2. The Second Family 

In this case the plan layout formed by pieces with variable units, which change with an eccentric 

rhythm from the centre to the periphery, an example is given below: the dome of the portal of Al 

jaqmaqya in Damascus (Figure 12)cii, it turns out that the base of the trace of this second family as 

it’s explaned in the 12th illustration. (Figure 13)ciii. 

 

Figure 12. View of the dome of the main entrance of the Madrasa Al Jaqmaqya in Damascus. 

 

Figure 13. Plan and detail of the dome of the main entrance of 

the Madrasa Al Jaqmaqya in Damascus showing the principle of variable units that constitute 

the composition. 

On the basis of this typological classification of two families on the basis of plan drawings, an 

attempt has been made to define the different types and variants of Muqarnas on the basis of their 

differences in profile (Figure 14)civ, always using geometry, and also on other differences in the 

second place, whether in building materials and techniques, or in ornamentation, some examples 

are given which clarify this classification logic. 
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Figure 14. Diagram showing the three types of left-hand profiles. 

4.3.Examples of the Proposed Typology 

1st family: 

1)Andalusian and Maghrebian muqarnas: round arch profile (Figure 15)cv 

1st and second family: 

2)Mouqarnas in Shame (Syrian): breeze-bow profile (Figure 16)cvi and (Figure 17)cvii 

3)Mouqarnas in Cairo in both families: triangular profile (Figure 18)cviii 

4)Mouqarnas in Turkey in both families: triangular profile (Figure 19)cix 

5)Mouqarnas in Baghdad in both families: broken arch profile (Figure 20)cx 

6)Mouqarnas in Iran in both families: arched profile (Figure 21)cxi 

 

Figure 15. Cupola of the Two Sisters Hall, Al Hamra Lions Palace -Grenada. 
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Figure 16. Dome of the main entrance of the Madrasa Al Jaqmaqya in Damascus. 

 

Figure 17. Siba iyya Madrassa Damascus 16 th century. 

 

Figure 18. Mausoleum of Gulshani Egypt. 15th century. 
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Figure 19. Esrefoglu Mosque Turkey 13th century. 

 

Figure 20. Abbasid Palace Baghdad 13 th century. 

 

Figure 21. Entrance of shah mosque Isfahan. 
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As a conclusion to this part, it can be noted that on the basis of the geometry these three results 

can be derived: 

1)Defining the design of the Muqarnas, 

2)Clarifying the genesis of the Mouqarnas, 

3)Set up a typological classification of the different Mouqarnas. 

5. Case study of an Example of Andalusian and Maghrebian Mouqarnas 

An example of a dome in Muqarnas in the Maghreb has been drawn in this part, the Mihrab 

dome of the Saiedy Abi al Hassan Mosque (Figure 23)cxii, 13th AD, built by the Zianids at the 

same time as the Bani Nasr in Granada and the Merinids in Fes. 

 

Figure 22. The mihrab dome. 

To begin with, a brief idea of the genesis and development of the Muqarnas in the Maghreb and 

Andalusia is required. Starting in the Qalaa at Bani Hammad East of Algeria and Almeriacxiii in 

Andalusia, then moving on to Almoravid and Almohad times, Arriving at the Zianides and Banu 

Nasrcxiv, the characteristics of the Andalusian and North African Muqarnas, based on our geometric 

definition, differentiate them from other types in other Islamic regions, because they are based on 

a layout of the first family characterised by constant units, and with a vertical round arch profile, 

they are generally built in plaster pieces glued together to form a dome, with some exceptions in 

adobe and stone Muqarnas, and wooden Muqarnas, as well as the use of Muqarnas with a broken 

arch profile in the last centuries in Morocco. 

The geometrical study of the dome of Saidy Abi Al Hassan on plan and in vertical profile offers 

us an example that demonstrates the bases and characteristics of the Andalusian and Maghrebian 
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Muqarnas in the following figures (Figure 23)cxv, (Figure 24)cxvi, (Figure 25)cxvii, (Figure 26)cxviii 

 

Figure 23. Geometric layout based on octagons with two repetitive measurements. 

 

Figure 24. Some pieces of Mouqarnas in separate 3d and in montage. 

 

 

Figure 25. Sketch showing the die and shaded structure of the assembly of the parts in 

Mouqarnas. 
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Figure 26. View of the assembly of the Muqarnas dome of 

the Saidy Abi Al Hassane mihrab, in 2D and 3D simulation. 

To conclude this study, an attempt has been made to address the concern about the possibility 

of reinterpreting the Mouqarnas as elements of tradition in contemporary architecture, by 
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proposing an example of a contemporary roof integrating Andalusian and North African 

Muqarnas, suspended as a false ceiling under an upper metal frame covered in glass or Plexiglas 

(Figure 27)cxix. 

 

 

Figure 27. Views of a contemporary corrugated roof in 

both X. Y axes integrating the Andalusian Mouqarnas. 

6. Conclusion  

Our study of the Muqarnas based on geometry, allowed us to complete previous research and to 

give some clarifications on several levels: 

1)To explain the genesis of the Muqarnas in a geometrical way and not according to the 

hypotheses of historical development, the muqarnas are in fact the result of a complex 

geometrical creation resulting from the development in the geometry of spheres and spherical 

triangles, this creation probably appeared in Iraq in the Abassid era, which confirms the third 

hypothesis. 

2)Explain the basics of Muqarnas design on a precise mathematical geometric basis, 

3)Recognizing and classifying the different types of muqarnas by geometry in the first place, 

both horizontally and in elevation (3D), and their variants according to materials and other 

details in the second place, which emphasizes the hierarchical structure of classification of 

muqarnas. 

4)Demonstrate the possibility of reusing and reinterpreting Muqarnas in new contemporary 

applications since they are geometric products, reinforcing our architectural identity 
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We hope that this study will contribute on the one hand to the mastery of these important 

elements in our architectural heritage, mastering their design, conception, restoration; and their 

recognition, and that it will also contribute to the revival of these architectural elements in our 

contemporary architecture. 
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L'urbanisme tactique comme vecteur de sociabilité : Cas de l'expérience 

"Barrio Inglées" à Bogotá 

 

Tactical urbanism as a vector of sociability: Case of the "Barrio Inglées" 

experience in Bogotá 

Semia YOUSSFI, Ameni ABIDA 

Doctorantes à l'institut supérieur des arts et métier de Sfax-université de Sfax-Tunisie 

 

Résumé  

L’article porte sur le réaménagement de la place urbaine "Barrio Inglés" en tant que projet fondé 

sur les principes de l’urbanisme tactique. Ce dernier est défini comme une nouvelle manière de 

conception urbaine centrée sur le citoyen. Partant de ce fait, cet article s’intéresse principalement 

à analyser l’expérience de "Barrio Inglés" dans l’objectif de montrer l’intérêt de l’urbanisme 

tactique dans l’évolution de l’espace urbain en fonction des changements sociaux.  

Mots clés : Barrio Inglés, urbanisme tactique, réaménagement, sociabilité, participation 

citoyenne, réappropriation. 

 

Abstract 

The article focuses on the redevelopment of the urban square "Barrio Inglés" as a project based on 

the principles of tactical urbanism. The latter is defined as a new way of urban design centered on 

the citizen. Based on this fact, this article is mainly interested in analyzing the experience of 

"Barrio Inglés" with the aim of showing the interest of tactical urbanism in the evolution of urban 

space according to social changes. 

Keywords: Barrio Inglés, tactical urbanism, redevelopment, sociability, citizen participation, 

reappropriation. 

 

Introduction  

Nos villes connaissent une crise de sociabilité et une perte de repères sociaux au niveau 

des espaces urbains contemporains, qui sont contaminés par l’évolution du mode de vie 

actuel, le changement des comportements sociaux du citoyen d’aujourd’hui et le 

réaménagement non planifié d’espaces publics pour reconstituer le tissu urbain des villes. 

Ce fait met en place un ensemble des espaces publics inadaptables aux besoins 

d’aujourd’hui, ce qui dénature, par la suite, l’espace public contemporain de son rôle social. 

Dans ce contexte, une nouvelle manière d’aménager les espaces publics est venue 

influencer la planification urbaine, c’est l’urbanisme tactique. Ce dernier est défini comme 

https://www.cnrtl.fr/synonymie/reconstituer/verbe
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une forme de réappropriation des espaces publics à travers l’expérimentation des 

prototypes et des objets urbains conçus par les citoyens. L’urbanisme tactique est un 

urbanisme participatif qui laisse une marge d’action aux citoyens dans le but de développer 

des liens sociaux entre eux d’une part et de redynamiser l’espace public rapidement et à 

faible coût de l’autre part. 

Puisque l'urbanisme tactique reflète de nouvelles modalités de participation citoyenne à la 

conception des espaces publics via diverses initiatives, nous proposons, dans cet article, 

d’étudier l’expérience de la place urbaine "Barrio Inglés" à Bogotá.  Dans le cas de cette 

initiative, le processus de l’urbanisme tactique vise à résoudre les problèmes d’accidents 

de la route à travers la transformation d’usage de la place urbaine. 

Cet article s’intéresse, alors, à analyser l’expérience de réaménager "Barrio Inglés" afin de 

montrer ses différents approches et perspectives d’une part et de décortiquer la spécificité 

et l’impact de l’urbanisme tactique dans le développement des espaces urbains d’autre part. 

Par conséquent, nous nous interrogeons sur comment cette expérience peut assurer 

l’évolution de l’espace urbain en fonction des changements sociaux. Et comment 

l'implication du citoyen dans la mise en œuvre de la place "Barrio Inglées" peut-elle 

enrichir sa sociabilité avec les autres ?  

I. Le projet de "Barrio Inglées" comme initiative d'urbanisme tactique    

Comme le réaménagement de la place urbaine "Barrio Inglées" se base sur le processus 

d’urbanisme tactique, nous commençons par expliquer qu’est-ce qu’un urbanisme tactique, 

ses principes et ses enjeux. De ce fait et pour comprendre le concept d’urbanisme tactique, 

il faut d’abord revenir sur la notion de tactique. Étymologiquement, le caractère tactique 

est "l’art d'utiliser les meilleurs moyens pour atteindre un certain objectif ; ensemble de 

ces moyens…en vue d'un maximum d'efficacité et en fonction des circonstances." 2 D’où 

l’urbanisme tactique est un processus d’aménagement urbain qui s’appuie sur des moyens 

de conception efficaces dans le but d’atteindre une planification urbaine adéquate aux 

conditions de vie contemporaine. Or, l'urbanisme tactique est défini comme un urbanisme 

citoyen, participatif, éphémère et transitoire. Il désigne la réappropriation ou le 

réaménagement des espaces publics (espaces naturels, friches ou des espaces vacants) 

même d’une manière temporaire à travers la participation de la communauté. Par la suite, 

l’urbanisme tactique peut être considéré comme une « pratique collective »3 pour la 

                                                           
2 Cnrtl « Centre Nationel de Ressources Textuelles et Lexicales », « TACTIQUE : Définition de 

TACTIQUE », consulté le 7 Mai 2022, https://www.cnrtl.fr/definition/tactique. 
3 Nicolas Douay et Maryvonne Prévot, « Circulation d’un modèle urbain “alternatif” ? », EchoGéo, 

Sciences de l’Homme et Société / Architecture, aménagement de l’espace, no 36 (30 juin 2016), 26pages, 

page19. 
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transformation physico-spatiale ou événementielle de la ville afin de redynamiser le tissu 

urbain. 

Dans la littérature scientifique, les initiatives de l’urbanisme tactique se multiplient au cœur 

des espaces publics, ce qui explique la diversité des termes liés à ces initiatives: « Guerilla 

urbaine », « urbanisme Do it your self (DIY)», « urbanisme généreux », « activisme 

urbain », « acuponcture urbaine », « urbanisme pop-up », « urban hacking » ou 

« urbanisme tactique ». Ces termes, sous les différentes dénominations, sont intimement 

liés aux activités et aux pratiques de l'urbanisme tactique. En effet, l'urbanisme tactique 

reflète divers types d'initiatives telles que les initiatives artistiques urbaines, les initiatives 

de végétalisation, de transformation des friches, de détournement des objets urbains, de 

création et d’installation d'un mobilier urbain en se basant sur une collaboration citoyenne.  

D’après notre recherche bibliographique, nous avons constaté que l’urbanisme tactique 

repose sur 3 principes fondamentaux4 :   

 Temps : court terme  

 Lieu : intervention à petite échelle 

 Les coûts financiers : low-cost. 

D’après ces principes, nous pouvons décortiquer que l’urbanisme tactique est fondé sur 

une stratégie rapide de courte durée caractérisée par la création d’une intervention efficace 

à travers un coût minimal au sein de l’espace public. Et comme nous avons montré que 

l’urbanisme tactique met le citoyen au cœur de son processus, nous pouvons conclure que 

les citoyens sont considérés comme des acteurs principaux de l’urbanisme tactique avec 

les décideurs urbains de la ville.       

1. Évolution et approches de l'urbanisme tactique  

La genèse de l’urbanisme tactique actuel était en 2005 à San Francisco, sous forme 

d’actions citoyennes de réapproprier l'espace public qui a partie de "constat que 70% des 

espace libres à San Francisco étaient dédiés à la voiture "5. Aujourd'hui, l’urbanisme 

tactique a évolué dans un contexte d'activisme et de militantisme urbain mais il a continué 

à tracer son objectif initial et primordial qui consiste à réapproprier l’espace public par les 

citoyens. Ainsi, ses objectifs principaux sont d’ordre local cherchant à intervenir sur 

l’espace public dans le but de développer son usage et de favoriser les interactions entre 

ses usagers. "Elles (les interventions) constituent un mouvement social urbain qui se 

                                                           
4 Sous la direction de Sophie Haddak-Bayce et Mélina Gaboreau, « l’urbanisme tactique : Aménager par 

l’expérimentation », Synthèse, Regard sur l’espace public, L’a’urba – Agence d’urbanisme Bordeaux 

Aquitaine, Québec-Canada, septembre 2020, 22 pages, page5.  
5 Agnès Barth, « L’urbanisme tactique au Québec, de l’éphémère au long terme », Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Toulouse, 2016, 80pages, page29. 
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matérialise par la volonté d’une réappropriation de l’espace par le piéton et ce par 

l’entremise d’un matériel de base (chaises, tables, etc.) simplissime et des mises en scènes 

peu coûteuses. Toutes illustrent cette volonté de remettre l’humain au centre du 

fonctionnement de l’espace."6 

L'urbanisme tactique est basé sur des initiatives collaboratives et participatives qui 

consistent à participer, responsabiliser et sensibiliser les gens aux problèmes sociaux, 

politiques et environnementaux afin de trouver des solutions collectives pour résoudre ces 

problèmes et pour favoriser les liens entre les individus. Il est considéré comme un 

ensemble d'actions responsables qui cherchent à repenser la vie urbaine. Dans ce contexte, 

les architectes Lydon, Garcia et Duany ont développé, dans leur livre « Tactical 

Urbanism »7, le processus d’urbanisme tactique qui se fonde, d’une part, sur 

l’expérimentation de courte durée afin de contourner la lenteur et la complexité des 

procédures de planification urbaine. D’autre part, ce processus est basé sur un prototypage 

urbain crée par les citoyens dans le but de renforcer leur appropriation aux espaces publics 

qui sont, à l’origine, des espaces de rencontre entre ces citoyens.  

Par la suite, l'urbanisme tactique est une forme d’expression et d’interprétation collective 

par rapport à un problème ou à une situation présente. Il consiste à travailler ensemble, à 

imaginer et à réfléchir afin de développer les modes de vie et d'améliorer la société. Ainsi, 

l’urbanisme tactique permet, également, à graver ces actions collectives dans l'imagination 

des citoyens, à favoriser leur engagement commun et à élargir, leur vision, leur analyse et 

leur façon de décoder et de comprendre la vie sociale et urbaine dans leur ville. 

2. Présentation de l'expérience de "Barrio Inglées"  

L'expérience de renouveler la place "Barrio Inglées" à Bogotà est réalisée dans le cadre 

d’une collaboration entre la Global Designing Cities Initiative et la ville de Bogotá en 

Colombie dans le but de préserver et d’améliorer la qualité de vie, réduire les risques 

routiers et proposer des nouvelles solutions visant à créer une ville durable et à répondre 

aux nouvelles obligations et exigences sociales. "L'objectif principal est d'améliorer 

l'environnement piétonnier à Bogotá en améliorant la mobilité des piétons, la sécurité 

routière et la qualité de l'espace public."8 

Avant la transformation, la place urbaine "Barrio Inglées" est considérée comme un lieu 

dangereux des accidents en raison de la largeur des voies, des excès de vitesse et de la 

                                                           
6 Douay et Prevot, « Circulation d’un modèle urbain “alternatif” ? », Op.cit, page36. 
7 Mike Lydon, Anthony Garcia, et Andres Duany, Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term 

Change Washington, DC: Island Press, 2015, 256pages. 
8 Plazoletas Bogotá, « Bogotá launches its community-led Plazoleta Program », Global Designing Cities 

Initiative, 16 juillet 2018, consulté le 20 Avril 2022, https://globaldesigningcities.org/2018/07/16/bogota-

launches-its-community-led-plazoleta-program/. 
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géométrie du rond-point. "Selon les chiffres de Mobilité, entre 2010 et 2018, il y a eu 10 

morts, dont quatre piétons dont trois personnes âgées deux cyclistes, trois motocyclistes et 

un passager. "9 L'objectif principal de le réaménagement de cette place urbaine est, alors, 

de rendre cette place urbaine un lieu plus sécurisé avec une surface de 2.250 m² de nouvel 

espace public pour les piétons.  

Le projet de la transformation de "Barrio Inglées" suit un processus d’urbanisme tactique 

composé de trois phases essentielles (Figure N°1, page suivante). 

 

Figure 1 : Les phases de la transformation de "Barrio Inglés". 

Source : https://globaldesigningcities.org/2019/12/19/el-ingles-and-usme-the-latest-plazoletas-in-

bogotas-citywide-program/ 

Cette figure montre que le projet de réaménager la place urbaine "Barrio Inglées" est 

réalisé, durant les deux années 2019 et 2020, à travers trois phases principales. La première 

phase de ce projet est sous forme d’un événement pop-up pour implanter et tester la 

nouvelle conception du lieu d’une part, et de réaliser une enquête auprès de la population 

d’autre part. La deuxième phase comprend l'utilisation de matériaux à faible coût pour la 

conception spatiale de l’espace et la mise en œuvre des solutions provisoires pendant 

plusieurs mois. Concernant la troisième phase, elle s’appuie sur le travail des concepteurs 

(designers, architectes et urbanistes) qui tend vers le développement et d’affinement la 

conception spatiale finale via les différents essais réalisés. Alors et d’après l’analyse de ces 

trois phases, nous pouvons déduire que ce projet peut être considéré comme un catalyseur 

des interactions sociales durant les trois phases de ce projet : avant la réalisation (les 

réunions), pendant la mise en œuvre de l’espace, après la transformation de la place à un 

espace public.   

Le maire de Bogotá Enrique Peñalosa explique que ce projet est réalisé après une demande 

de la communauté pour réduire les accidents et pour revitaliser cet espace public. Pour 

cette raison, le réaménagement de "Barrio Inglées" regroupe diverses activités : des 

initiatives artistiques pour donner à cet espace une nouvelle image conviviale, l'installation 

                                                           
9 Ana Puentes, « Voici à quoi ressemble une leçon d’urbanisme tactique dans le sud de Bogotá », El Tiempo, 

28 octobre 2020, consulté le 20 Avril 2022, https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-urbanismo-tactico-

en-el-barrio-ingles-545922. 
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du mobilier urbain pour assurer l'échange et la communication entre les individus et la 

création des clubs et des activités ludiques pour le plaisir de jouer et de s'amuser. Pour 

étudier ces différentes activités et pour montrer le rôle du citoyen dans ce projet, nous 

allons utiliser une méthode analytique et comparative visant à comparer "l’avant et l’après" 

de cette place urbaine dans le but de dégager l’apport de l’urbanisme tactique sur la qualité 

spatiale, principalement, et sur la sociabilité dans le milieu urbain de la ville.   

II. Recentrer le citoyen au cœur de l'expérience de la place "Barrio Inglés"   

Le maire de la ville déclare qu’ " avec des outils de participation comme celui-ci, nous 

donnons aux citoyens la possibilité de faire partie des processus de transformation de leur 

quartier."10 Ceci montre que le citoyen a un rôle central dans le projet du réaménagement 

de la place urbaine "Barrio Inglées", il est à la fois un décideur qui participe à la prise de 

décision, un acteur intervenant à travers diverses activités implantées au sein de l’espace 

et un usager qui utilise l’espace après sa transformation.   

Cette transformation de la place "Barrio Inglées" se traduit à travers un ensemble d'actions 

d'animation et de revitalisation urbain et également à travers l'installation d'un nouveau 

mobilier urbain permettant de transformer l'image de l'espace en lui donnant des nouvelles 

fonctions et par la suite une nouvelle qualité spatiale. De plus, en se basant sur les couleurs 

appliquées, la variété des formes et des matériaux utilisés, cette place se transforme pour 

avoir une nouvelle qualité esthétique et visuelle. 

    
Figure 2 : La place "Barrio Inglés" avant et après la transformation, Bogotà. 

Source : https://nacto.org/wp-content/uploads/2019/04/Bogot%C3%A1-1-0.pdf 

Les citoyens considèrent la place de "Barrio Inglées" comme un laboratoire 

d'expérimentation où ils participent dans la réalisation des actions artistiques, culturelles et 

ludiques pour construire une nouvelle composition spatiale dynamique. Ce nouvel espace 

dynamique influe sur l’attractivité du lieu, la façon de l'exploiter et de se rencontrer par les 

gens. Il permet également de créer une identité urbaine contribuant au développement de 

la ville sur le plan social et spatial. "La multiplication des projets d’urbanisme tactique 

représente un défi pour la planification territoriale locale, et ce, en matière de cohésion 

                                                           
10 Ana María Cuevas, « Nouvel appel pour le programme “Plazoletas Bogotá” », consulté le 17 Avril 2022, 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/nueva-convocatoria-del-programa-plazoletas-bogota. 
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globale, de cohérence avec le tissu urbain d’insertion de ces initiatives, de légitimité des 

actions et de leur pérennité dans le vivre ensemble à toutes les échelles"11. Cette 

transformation montre l’impact de l'urbanisme tactique, au sein de l’expérience de "Barrio 

Inglées", sur l'harmonisation spatiale et sur l'interaction sociale.  

De plus, cette expérience se focalise sur diverses dimensions sociales, responsables, 

culturelles, économiques et écologiques. Son objectif majeur est de relier ces différentes 

dimensions à travers le renouvellement de la place "Barrio Inglées". De ce fait, ce projet 

est basé sur l'implication des citoyens dans le développement, la transformation et la 

rénovation de leur quartier afin d’atteindre les objectifs suivants : 

 Agir et interagir socialement 

 Repenser l'espace et son usage d'une manière responsable 

 Innover culturellement et artistiquement  

1. Agir et interagir socialement 

La ville de Bogotà a connu des multiples besoins sociaux qui émergent et progressent 

depuis l'année 2019. Plus précisément, la crise sanitaire mondiale du COVID-19 oblige les 

gens à suivre des normes de protection et de distanciation sociale. Ces conditions incitent 

les citoyens, pendant les périodes de déconfinement, à réapproprier les espaces publics afin 

de créer une convivialité urbaine et de rendre ces lieux plus animés à travers la rencontre, 

l'échange et le partage.  

Dans ce contexte, l'urbanisme tactique "propose à tout citoyen d’agir matériellement sur 

son environnement urbain immédiat et quotidien afin de le rendre plus agréable à vivre, et 

ce sans attendre que les autorités/acteurs en charge de l’aménagement et de l’urbanisme 

répondent à ses aspirations."12 En effet et à l’ère de crise sanitaire, il devient indispensable 

de penser à des nouvelles initiatives pour se réapproprier les espaces publics. Ceci lève la 

voile sur la nécessité d’exploiter l’urbanisme tactique puisque c’est un processus rapide, 

de faible coût et basé sur le test des prototypes.   

De ce fait, l’application du processus d’urbanisme tactique au cœur du "Barrio Inglées" 

permet d'assurer un espace urbain évolutif avec les changements du mode de vie mondial 

et les besoins sociaux actuels. Alors, ce projet de réaménagement donne la genèse à un lieu 

ouvert permettant aux usages de se reposer, de s'asseoir et de discuter et aux enfants de 

jouer à travers divers activités ludiques. L’expérience de "Barrio Inglées" favorise, alors, 

                                                           
11 Sylvain Lefebvre, Jérémy Diaz, et Jean-Marc Adjizian, « Faire le point sur l’urbanisme tactique : entre 

innovations et dérives dans la fabrique de la ville », Revue Organisations & territoires 29, no 2, juillet 2020, 

23pages, page19.  
12 Douay et Prevot, « Circulation d’un modèle urbain “alternatif” ? », Op.cit, page26. 
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les relations sociales entre les différents usagers de la place et renforce la solidarité et la 

collaboration entre la collectivité territoriale.  

Pour faciliter la discussion et l'échange entre les citoyens, ce projet est basé sur la 

l'installation d'un mobilier urbain (chaises, tables, jouets, signalisations...) qui favorise la 

création d’un contact entre les gens. Ces équipements sont considérés comme un moyen 

de revitalisation et d’aménagement, qui répondent à la mutation actuelle des besoins 

humains sur le plan social. Ils permettent aussi d'assurer l'harmonisation entre les différents 

objets urbains et de créer une convivialité spatiale dans cette place comme il est montré 

dans la figure suivante (Figure n°3).  

  

Figure 3 : La variété des composantes du nouveau espace "Barrio Inglés" 

Source : https://globaldesigningcities.org/2019/12/19/el-ingles-and-usme-the-latest-plazoletas-in-

bogotas-citywide-program/ 

Les étapes de la transformation de l'espace "Barrio Inglées" sont axées sur une réflexion 

collaborative et une démarche participative qui offrent aux individus une autre manière de 

réfléchir, d’agir et de vivre. Cette démarche consiste à inviter les gens à développer la 

cohésion sociale dans leur quartier et à répondre aux besoins sociaux et aux problèmes 

environnementaux à travers des solutions collectives.  

Le projet de "Barrio Inglées" offre aux citoyens la possibilité d’essayer des expériences 

différentes. C’est-à-dire que l'expérience de l'usager, dans ce projet, commence dès sa 

participation à la planification et à la conception de l'espace. "L’expérience se déroule sur 

des temps plus ou moins selon une temporalité propre à l'individu, à sa vie et à son histoire 

personnelle dans les lieux ; mais aussi selon la temporalité des actions qu'il accomplit dans 

l'espace et notamment ses déplacements. Cette multitude d'expériences singulières, à la 

fois individuelles et collectives, détermine la façon dont l'individu perçoit et s'approprie 

les lieux en les chargeant de significations."13 Par la suite, diverses expériences se 

construisent également à travers les activités et les actions réalisées dans l'espace et à 

                                                           
13 Sylvie LELEU-MERVIEL et Hafida BOULEKBACHE-MAZOUZ, Recherches en design ; processus 

de conception, écriture et représentations, ISTE, Science Cognitive Et Management Des Connaissances, 

London, 2014. 
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travers les relations et les interactions entre les individus au cours de différentes phases du 

réaménagement de l’espace. 

2. Repenser l'espace d'une manière responsable  

Recentrer le citoyen au cœur d'un projet urbain signifie non seulement son implication dans 

le processus du réaménagement mais aussi sa participation au développement de sa qualité 

de vie et la prise en compte de sa santé, de son confort et de son bien-être. Comme nous 

avons indiqué que la place urbaine "Barrio Inglées" connue un taux élevé des accidents 

mortels, d’où l'amélioration de la sécurité routière et la protection des piétons sont 

envisagées comme des objectifs majeurs dans ce projet. Pour atteindre ces objectifs, les 

citoyens pensent à des initiatives artistiques au sein de cette place visant à réduire la largeur 

de la rue dans l’intention de limiter le nombre de véhicules circulant dans cet espace. Par 

la suite, cette intervention artistique permet de créer des passages sécurisés pour les piétons, 

une piste cyclable et une signalisation pour la zone scolaire. 

  

Figure 4 : Les modifications au niveau de la rue et du passage des piétons  

Source : https://globaldesigningcities.org/2019/12/19/el-ingles-and-usme-the-latest-plazoletas-in-

bogotas-citywide-program/ 

La nouvelle conception des voies de la place "Barrio Inglés" permet de réduire la vitesse 

des voitures (avant 60 km/h et après l'amélioration entre 21 et 30 km/h). Et grâce à la 

nouvelle surface créée pour les piétons (2 250 m²), la place remangée encourage les 

passants et les cyclistes à pratiquer des activités physiques. De plus, la création des 

passages piétons permet à l'usager de circuler et de traverser la rue en toute sécurité.   

La transformation du rond-point de la place "Barrio Inglés" contribue, alors, à réduire les 

embouteillages, les risques routiers et le nombre d'accidents dangereux. Cette 

transformation de l'espace assure une nouvelle qualité de l'air et la santé physique et 

mentale pour les citoyens "la ville apparaît à la fois comme un champ social et un objet 

spatiale structuré et en changement permanent. Du point de vue écosystémique, on peut 
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considérer la ville comme un système physique en constante interaction avec ses 

enveloppes spatiales."14 

3. Innover artistiquement et culturellement  

Les actions artistiques qui sont réalisées dans la place "Barrio Inglés" permettent non 

seulement de développer une qualité de vie sans accidents mais aussi d'embellir l'espace 

en lui donnant une nouvelle identité visuelle qui contribue à l'attractivité de la place et à la 

convivialité urbaine. En s'appuyant sur les interventions artistiques réalisées, les citoyens 

mettent l’accent sur les aspects matériels (physiques) et immatériels (sociaux, culturels et 

esthétiques) de la place "Barrio Inglés" dans la création d’une convivialité spatiale. 

Pendant et après la réalisation du projet, ces actions artistiques invitent les citoyens à 

interroger, à poser les questions et à collaborer entre eux dans le but de redynamiser la 

place urbaine.  

Après le renouvellement, la place "Barrio Inglés" prend une dimension culturelle à travers 

les activités et les manifestations artistiques et culturelles qui ont été réalisées dans cet 

espace. Parmi ces actions, nous citons les événements festifs et musicaux, les workshops 

et les ateliers de peinture et les jeux intellectuels et éducatifs (jeu d'échecs, de dominos...) 

(Figure n°5).     

 

 

   
Figure 5: Événement musical, jeux et atelier de peinture dans "Barrio Inglés" 

Source : https://globaldesigningcities.org/2019/12/19/el-ingles-and-usme-the-latest-plazoletas-in-

bogotas-citywide-program/ 

L'expérience de réaménager de la place urbaine "Barrio Inglés" est un projet centré sur la 

participation citoyenne visant à trouver des solutions collectives. Cette démarche 

participative favorise la sociabilité, la communication et l'interaction entre les individus. 

Durant la réalisation du projet, le processus d’urbanisme tactique permet de sensibiliser les 

                                                           
14 Antonio Da Cunha, Développement durable et aménagement du territoire, PPUR presses polytechniques, 2003, 
362pages. 
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citoyens et de développer leur responsabilité, leur conscience et leur volonté de réinventer 

l’environnement urbain. Aujourd'hui, la place urbaine acquiert à travers le rôle actif du 

citoyen un ensemble de critères sociaux et spatiaux qui définissent un espace public 

dynamique, attractif et adaptable aux besoins sociétaux des citoyens.    

III. Critères d'un espace public crée par et pour le citoyen  

Réinventer la place "Barrio Inglés" est une expérience basée sur une approche 

collaborative et participative qui articule diverses dimensions artistiques, sociales, 

culturelles, environnementales et écologiques. Cette expérience consiste non seulement à 

rénover cette place publique mais aussi à repenser les relations et les interactions sociales 

dans un territoire bien défini. Elle invite la population à réfléchir et à travailler ensemble 

et en collaboration pour changer et améliorer les conditions de vie dans les espaces 

publiques.      

De ce fait, la conversion de la place urbaine "Barrio Inglés" à travers les couleurs, la 

peinture au sol, l’installation du mobilier urbain et des jeux permet de donner une nouvelle 

vocation à l’espace de circulation d’origine. D’où, l’expérience de cette place est 

considérée comme une action collective d'agir non seulement matériellement mais aussi 

immatériellement à travers la création des liens et des relations sociales durant le projet. 

D’après l’analyse de l’expérience de la place "Barrio Inglés", nous pouvons dégager des 

critères (sociaux et spatiaux) des espaces publics créés par et pour le citoyen. Sur le plan 

social, cet espace se caractérise par un ensemble de critères sociaux basé sur la sociabilité 

et la solidarité entre les individus qui se traduisent via le partage des moments et des idées 

durant le projet. Sur le plan conceptuel, la nouvelle vocation "Barrio Inglés" est intimement 

liée aux critères spatiaux suivants : l'accessibilité, la convivialité et l’ambiance spatiale, le 

mobilier urbain, l’harmonie spatiale, l’identification de l'espace, la sécurité routière et le 

multi-usage de l’espace (des nouvelles fonctions)... 

    
 Figure 6 : Les caractéristiques d'un espace public créé par et pour le citoyen 
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L'expérience de "Barrio Inglés" assure des nouveaux rapports entre l’économique 

(initiative à faible coût), le social (cohésion sociale) et le politique (développement urbain). 

De ce fait, nous pouvons déduire que cette expérience s'inscrit dans le cadre du 

développement durable.  

Conclusion     

Redéfinir les fonctions et l'usage de la place "Barrio Inglés" est déclenché par la 

communauté à cause des dangers de cette place. La nécessité de résoudre ce problème de 

la circulation routière, incite les citoyens à collaborer ensemble pour transformer cette 

place à un espace sécurisé de discussions, d'échange et de loisir. 

Favoriser la sociabilité entre les citoyens est l'enjeu social de ce projet pendant ces 

différentes phases (phase de recherche, d'idéation, de prototypage et de réalisation). Le 

citoyen a un rôle indispensable : il pose les problèmes, cherche et propose les solutions. 

Par la suite et avec une collaboration avec les autres, le citoyen est un acteur qui participe 

à la mise en œuvre des projets urbains. 

Préserver la qualité de l'environnement, créer un espace sécurisé et protéger la santé 

humaine sont des objectifs essentiels pris en considération lors de la transformation de la 

place "Barrio Inglés". Ces différentes dimensions montrent la conscience et la 

responsabilité des citoyens par rapport au traitement des problèmes actuels. Ce projet est 

basé, alors, sur une approche responsable qui vise à assurer les conditions d’une meilleure 

qualité de vie (sécurité, usages, confort…) au cœur de l’espace public. Par la suite, la 

réussite de ce projet est dédiée aux trois phases de l’urbanisme tactique qui sont fondés sur 

l’expérimentation.   

L'expérience de la place urbaine "Barrio Inglés" dépasse le réaménagement et 

l'organisation physique de l'espace, il représente une réflexion responsable, sociale et 

culturelle reflétant une forme d'engagement et d’appropriation au milieu urbain. Cette 

expérience lève le voile sur l’indispensabilité de réfléchir à la possibilité d'impliquer le 

citoyen et la créativité de la communauté dans les politiques urbaines comme une nouvelle 

stratégie pour la planification urbaine. 
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Mountain territorial resources in the Beni Mellal Khenifra region and the possibility of 

agricultural development 

Ressources territoriales montagneuses dans la région de Beni Mellal Khenifra et possibilité 

de développement agricole 

Seif ennasr younes 

Hassan first University of Settat, Morocco 

Absract :  

The mountains have various territorials elements through which to create territorial development, 

where there is a rich spatial potential that allows to strengthen the level of mountain agriculture in 

the region of Beni Mellal Khenifra, due to the topographic specificities reflected positively at the 

climatic and hydrological level, by providing rich underground and surface water resources; 

however, agriculture according to the majority of mountain families is characterized by low 

profitability, and does not contribute significantly to the improvement of the living situation, 

except in a few cases that have used foreign investments, especially foreigners from the 

mountainous region, or Citizens of the region who are immigrants abroad or inside. Although there 

have been some transformations that agriculture has undergone in the mountains in light of the 

Green Morocco Plan, this plan focused on peasants whose ownership exceeds 5 hectares, and 

omitted numerous mountain peasants who do not meet this condition and do not have the 

investment potential; therefore, agricultural transformations remained limited in a few mountain 

families, especially in the Upper Malawiya region. 

Keyswords : Agriculture - Mountainous areas - Green Morocco Plan - Territorial development - 

Territorial components 

Resume  

Les montagnes disposent de divers éléments territoriaux à travers lesquels créer un développement 

territorial, où il existe un riche potentiel spatial qui permet de renforcer le niveau de l'agriculture 

de montagne dans la région de Beni Mellal Khenifra, en raison des spécificités topographiques 

reflétées positivement au niveau climatique et hydrologique, en fournissant de riches ressources 

en eau souterraine et de surface ; cependant, l'agriculture selon la majorité des familles 



3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

135 

 
 

 

montagnardes est caractérisée par une faible rentabilité, et ne contribue pas de manière 

significative à l'amélioration de la situation de vie, sauf dans quelques cas qui ont eu recours à des 

investissements étrangers, notamment des étrangers de la région montagneuse, ou des citoyens de 

la région qui sont des immigrants à l'étranger ou à l'intérieur. Bien que l'agriculture ait subi 

quelques transformations dans les montagnes à la lumière du Plan Maroc Vert, ce plan s'est 

concentré sur les paysans dont la propriété dépasse 5 hectares, et a omis de nombreux paysans de 

montagne qui ne remplissent pas cette condition et n'ont pas le potentiel d'investissement ; par 

conséquent, les transformations agricoles sont restées limitées à quelques familles de montagne, 

surtout dans la région de la Haute Malawiya. 

Mots clés : Agriculture - Zones montagneuses - Plan Maroc Vert - Développement territorial - 

Composantes territoriales 

Introducing 

The economy is one of the most important pillars of development, and a fundamental building 

block of territorial development, as it contributes to the advancement of individuals and societies, 

by achieving positive social repercussions and providing a suitable framework for a decent living. 

Territorial resources are important and fundamental mechanisms in creating a strong economy, 

through which a qualitative leap in territorial development can be created. Studying the 

repercussions and impact of this economy on mountain families is one of the important indicators 

in assessing the effectiveness of policies, programs and development plans adopted in the field of 

economic planning in the mountains in the region of Ben Mellal Khenifra; through these 

reflections, the effectiveness of the methods of preparation, preparation, valorization and 

exploitation of available earth resources is identified in order to create a strong mountain economy 

that meets all the needs of the population in the mountains. Especially in light of the rich, diverse 

and unique earthy resources enjoyed by the mountains in the Beni Mellal Khenifra region, in the 

field of agriculture, handicrafts and mountain tourism. Despite natural compulsions, these 

elements can be used as a locomotive for the economic development of mountain families. 
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1. The Thoughtful Place : 

Map No. 1 

 

Source: Digital Altitude Map 

The Beni Mellal Khenifra region is located in central Morocco, where its formation, after the 

regional division approved in 2015, resulted in the adoption of the advanced regionalization policy, 

which brought amendments to all regions of Morocco, due to the 2011 constitution.  

The Beni Mellal Khenifra region is a strategic destination, with its presence on the large tourist 

hub, Fez-Meknes-Casablanca. It also has a diverse area in terms of terrain units, and includes a 

large part of the Middle and High Atlas, the monastery area, the Khenifra basin, part of the Central 

Plateau, the Phosphate Plateau and the Tadala Plain.  
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This region extends over an area of 28 374 square kilometers, and the mountainous area occupies 

about 65% of the area of the region, (Khenifra region, Azilal province and part of the Beni Mellal 

region) The boundaries of the administrative region are as follows: on the north it is bordered by 

the Rabat-Salé-Kenitra region, on the north-east it is bordered by the Fes-Meknes region, on the 

south and south-west it is bordered by the Daraa Tafilalet region, and on the west it is bordered by 

Casablanca Settat and Marrakech-Safi 

 

2. A significant proportion of mountain households depend on agriculture as a major or 

complementary economic activity 

The majority of the mountain population is engaged in the activity of agriculture, whether Buria, 

Masqia or both, where agriculture is among the main pillars of the mountain economy in the region 

of Beni Mellal Khenifer, and a large percentage of families marry between agriculture and 

livestock breeding; there are other families, besides agricultural activity, that carry out other 

complementary work such as construction or internal migration, especially in the snow period such 

as work in companies and factories, in addition to some free economic activities.  

Some heads of household have recently become engaged in dual transport, along with unstructured 

transport, which connects roundabouts with nearby village or urban centres, and some heads of 

households work in stone quarries (sand and gravel quarries in Beni Mellal, Khenifra and marble 

quarries in Azilal). 

The characteristics of mountain agriculture vary in the Beni Mellal Khenifra region, and are 

characterized by a set of characteristics and compulsions according to mountain communities and 

according to roundabouts, where the cultivation varies from fruit trees, grains and vegetables, with 

differences in economic importance and in its developmental role, and in its repercussions on 

mountain families, depending on a range of natural and human factors. 

2.1. The upper mountains in the direction of Beni Mellal Khenifra: characterized by the 

supremacy of apple production 

The mountainous areas of Beni Mellal Khenifra have witnessed some transformations in the field 

of agriculture, especially the Upper Malawiya region (Agbala, Tighsalin, Sidi Yahya Ousaad, 
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Lakbab), along with Tizi Nisli, Zawiya Ahnsal and Tebbant, where it is the first area at the level 

of transformations of agriculture irrigated by mountains, the agricultural productions on which this 

region depends can be mentioned in apples, along with other crops such as potatoes, in addition to 

carrots in small proportions (Agbala, Ghabalin, Dombab). Other mountain groups Zawiya 

Boufarda, Ahnsal, Tabant and Ait Mohamed also rely mainly on apple production; the majority of 

this production is directed to marketing. 

The Green Morocco Plan has supported some mountain families, especially those with more than 

5 hectares of ownership, to invest in watered agriculture, which has contributed to some 

transformations in these mountain areas at the level of watered agriculture. 

 

 

 

 

 

 

Fig . 1: The quality of trees prevalent in the upper mountains of Beni Mellal Khenifra 

 

Source: Fieldwork 2020 
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There is a group of fruit trees in the mountains in the region of Beni Mellal Khenifra, the 

importance of these trees and their quality varies according to the mountain groups and according 

to the roundabouts as well; depending on the height and importance of water resources and arable 

areas found in each community, the territoriales communities, which often exceed 1500 meters in 

height, have fruit trees such as apples, walnuts, almonds, peaches, plums and quince; the most 

important of these crops are manifested in the mountains in the direction of Beni Mellal Khenifra 

in apples, by virtue of its compatibility with the characteristics of the climate prevailing in this 

region, and by virtue of the profitability of this type of Fruit trees. 

The Upper Malawiya region occupies the first place in the level of apple production, especially 

tigsalin at 30%, and lakbab at 29.1%. It can be noted that this area is characterized by the 

importance of these trees, which are mainly directed to marketing, this irrigated agriculture is 

based on well water, and depends on modern means in the irrigation process, especially drip 

technology, in addition to employing some traditional processes of dependence on drivers. 

There are also important trees in the mountains in the Beni Mellal Khenifra region such as pears, 

where this agriculture is considered old in these areas, its production is directed to marketing and 

its area varies according to the mountain communities and according to the percentage of families 

practicing it; the group of Aglmam Azegza comes in first place with 15.6%, then the group of Ait 

M'hamed in second place with about 15.2%, and the Tizi Nisli group in third place with about 

14.4%.  

Some other trees such as plums, plums and quince can be identified that are employed in the 

process of consumption and in weak proportions in the marketing process, where they are sold in 

local markets and on the side of roads, due to the absence of organized channels for marketing 

them at the national level, in addition to the lack of production. 

In these mountainous areas there are also an important number of walnut and almond trees, 

especially in Ait Mhamed, which in turn are directed to marketing; it should be noted that almonds 

in the Azilal region are considered puria, while the almonds found in the province of Khenifra, 

especially lakbab, and some small areas in Beni Mellal, especially in Boutferda and Tizi Nisli 

depend on watering; almond production in Azilal province is affected during the drought years, 

due to its association with rainfall, and by virtue of its exposure to diseases. 
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Almond cultivation is not considered old in Beni Mellal province, as it is not used by the local 

population due to interest in other crops. Walnuts are also less present, especially in the domes, 

Tigsalin and Tizi Nisli, because they need important water resources, and they are found in the 

Azilal region more than in the Beni Mellal and Khenifra provinces. 

The entry of foreign investors into the region, especially in the region of Mellouya and Tizi Nisli, 

contributed to a series of transformations, as he acquired the finest land and invested in apples 

along with the cultivation of potatoes and islands. 

Upper Malouya and Tizi Nisli are among the areas with the most fertile land and abundant water 

compared to other mountainous areas in the Beni Mellal Khenifra region. Therefore, it contributes 

to attracting a group of foreign investors who have bought a group of land or rented it for more 

than 6 years. 

Due to the weak material capacity of the mountain population, it rents land or sells part of it, and 

most investors in the mountainous region are immigrants in French, Spanish or Italian homes. 

It is possible to identify two types of agricultural exploitation in the mountains in the direction of 

Beni Mellal Khenifra, the first of which is manifested in the traditional style, which is mainly 

concentrated in the foothills of the valleys, based on traditional watering by driveways, this pattern 

is considered inherited, its productivity is limited; traditional dwellings often prevail in these areas 

that know some transformations and renovations, and therefore mixed dwellings dominate. Then 

there is the modern style, which depends on the exploitation of land away from the foothills and 

valleys, this style is based on irrigated agriculture with important areas, and the irrigation process 

is based on digging wells or renting them from some neighboring families, and employs the drip 

technique significantly in irrigation methods whose productivity is important; models of these 

exploitations prevail, especially in the Upper Melweya region. 

According to the heads of mountain families, if fruit trees are available and the necessary resources 

such as water resources, regular watering, fertilizing, pruning and keeping pace throughout the 

stages of growth, agricultural productivity is important and abundant, which reflects positively on 

the situation of families. 

Agricultural transformations included only some mountain communities and not all communities, 

although they had important agricultural qualifications and ingredients that could be used as a lever 

for economic development. 
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Photos. 1: Scene from the cultivation of apples in Tizi Nisli and boutferda             

Source: Fieldwork 2020 

Apples occupy the first place at the level of the upper mountains in terms of fruit trees, and are 

one of the most important cultivations irrigated in these areas; their density varies according to the 

studied groups, depending on water resources, arable areas and investment potential. 

2.2. The central and lower mountains on the side of Beni Mellal Khenifra: characterized by 

the predominance of olive and almond cultivation 

Fig. 2: Sovereignty of olive and almond production in the central and lower mountains of 

Beni Mellal Khenifra 

 

Source: Fieldwork 2020 
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The mountainous areas of Beni Mellal Khenifra vary in terms of the prevailing plantations 

depending on the height, where olive cultivation is one of the dominant trees in the mountainous 

areas, which are less than 1500 meters high; and it is found in a group of mountain groups such as 

Tifni, wawizagt, Ait ishak and a few proportions in lakbab, in addition to the lower areas in Ait 

Mhamed. 

The percentage of olive cultivation varies from one mountain community to another, with the first 

place being occupied by the community of Wawizagt with 49.8%, due to the fact that this 

community has the lowest altitudes compared to other mountain communities, where there are 

important flat areas, and have important water resources to use in the irrigation process. In second 

place is the Ait Ishak community in Khenifra province, where this community also has the lowest 

altitudes despite the presence of hardened areas, which limit agricultural areas compared to 

Wawizagt. 

The element of elevation greatly controls the quality of the agriculture prevalent in the mountains 

in the Beni Mellal Khenifra region, in addition to the abundance of water, material capacity and 

agricultural areas. 

The cultivation of olives is not suitable in mountainous areas with an altitude of more than 1500 

meters, due to the influence of the cold factor on its core where it does not bear fruit, and if it bears 

fruit in some areas its productivity is weak, compared to the lower elevation areas. Thus, the lower 

the height, the greater the proportion of olive trees in the mountainous region of Beni Mellal 

Khenifra. 

Olives are heavily prepared in the mountain communities of Azilal, except in some limited areas 

of Ait Mhamed, wawizagt and wawla. Unlike olives found in the mountain communities of 

Khenifra, which is watered with few purified areas. 

The largest area of olive irrigated is found in the community of Wawizagt, where it relies on a 

steak from the water resources of Ait Shreibo, three water resources from which the local 

population benefits from drinking, watering and washing clothes and household furniture; thus the 

abundance of water has made the local population of Bawizgit dependent on watered olives, which 

are more productive compared to other mountain communities. 
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Olive productivity is affected according to drought years, especially in light of climate change, 

where these trees become less productive and tender, which reflects negatively on the situation of 

mountain families, as a significant percentage of these families market olive production. 

Almond trees also prevail in the studied mountain communities, especially in the Azilal province, 

and come in second place after olive trees, and occupy the first place with about 32.9%. 

In the mountains on the side of Beni Mellal Khenifra there are some other fruit trees, but in small 

proportions such as figs, which are prepared for consumption with some of them marketed on the 

side of roads and in local markets, especially in the community of Ait Ishak, where there is a 

significant proportion of these trees compared to other groups. 

The same is true for pomegranates and grapes, where these products are marketed locally on the 

side of the roads or in weekly markets. 

Photos 2: Scene from the cultivation of olives in wawla and tifni 

Source: Fieldwork 2020 

The central and lower mountains are fertile areas for olives and almonds, and almonds are more 

concentrated in Azilal mountain communities than in other mountain groups. In recent years, 

however, its productivity has decreased due to drought and some of the diseases that have afflicted 

it. 

2.3. Some mountain communities in the Beni Mellal Khenifra region are characterized by 

the cultivation of some marketing vegetables 
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Fig. 3: Upper Malawiya region dominates the cultivation of potatoes and carrots 

 

Source: Fieldwork 2020 

The importance of these crops varies from one community to another and from one roundabout to 

another, where potato cultivation is concentrated in the Malwiya region significantly, in tigsalin 

by about 41.3% and lakbab 39.4%; this cultivation is also found in the Tizi Nesli community but 

in small proportions, where the percentage is estimated at 12.3%; and this mountainous region has 

also known the entry of carrot cultivation in recent times, which has become a new economic 

trend. Thus, the cultivation of greens intended for marketing is concentrated in the Upper Melweya 

region, due to the availability of flat areas, soil fertility, and the abundance of internal water 

resources. 

The most important factors that contributed to these agricultural transformations are the 

importance of foreign investments from the region, where the Upper Malawiya region and Tizi 

Nisli have witnessed important investments, especially from those coming from the Saturday 

market, Beni Mellal, Souss and Faqih Ben Salah. whose investment efforts were focused on 

potatoes in the first place, and carrots in the second. 

The cultivation of some other types of greens is also found in mountainous areas, but in weak 

proportions (Ait Mhamed, Ait Ishak), especially onions and pumpkins; they are often produced 

for self-consumption, with only a fraction marketed in local markets. 
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The majority of mountain families do not have the space to allocate to the cultivation of marketing 

vegetables, or find it difficult to water resources for the irrigation process, especially in light of the 

climatic changes that have greatly affected the potential of mountain water resources in the Beni 

Mellal Khenifra region, and contributed to the decline of the internal mattress and the depletion of 

a group of eyes, which were used in drinking, watering and the supply of livestock. 

Photo No. 3: Scene from the cultivation of potatoes in tigsalin 

 

 

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 

The Upper Malawiya region (the communities of tigsalin and lakbab) tends to focus on the 

cultivation of vegetables, as these areas have fertile areas and important underground water 

resources, but the problem of the decline in the potential of these resources may limit the 

effectiveness of this agricultural activity in the future, given its consumption of abundant amounts 

of water. 

2.4. Cultivation of red watermelon in Tizi Nisli: one of the economic trends of some mountain 

families 

Foreign investment contributed to the introduction of a group of new crops such as red watermelon, 

which became widespread in the community of Tizi Nisli in Beni Mellal, and was adopted by 

multiple mountain families in the community, and this cultivation is absent in the rest of the studied 

mountain communities; this cultivation is new in the mountains in the region of Beni Mellal 

Khenifra, where the issue of its adoption in the region is only about four years according to 

families. 
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After the experimentation and success of the red watermelon with the Amogr roundabout, it spread 

to some other roundabouts in Tizi Nisli, where the local population began to use this cultivation, 

and it is constantly increasing; therefore, red watermelon is almost exclusively the preserve of the 

Tizi Nisli community. 

The mountain population that does not practice this agriculture has expressed its desire to introduce 

and adopt it, due to its profitability and economic importance; but the problem lies in the lack of 

water, and in the cost of digging wells, which are expensive for mountain families and therefore 

cannot invest in such new crops. 

Some heads of households criticize the complexity and length of the support procedures within the 

framework of Green Morocco, and denounce the issue of obtaining support after investment, as 

they want to receive direct support in order to improve the ways of investing in their agricultural 

land, since most mountain families do not have a financial envelope to cover their needs for 

agricultural investment. 

Photo No. 4: Scene from the cultivation of red watermelons in the Tizi Nisli community 

 

Source: Fieldwork 2020 

 

2.5. Saffron: A new agricultural bet for mountain families in the Beni Mellal Khenifra region, 

especially in Azilal 
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Some of the agricultural transformations and trends of the mountain families began in the Beni 

Mellal Khenifra region, especially in the Azilal rprovince, where the interest in the cultivation of 

saffron, as one of the profitable crops, is embodied in both the community of Wawizagt and Ait 

Mhamed among the studied groups. Some families in the Awwal community have also expressed 

their desire to use this type of planting; the cultivation of saffron is less in need of water compared 

to other crops. 

Saffron also helped provide an important income for mountain women in Azilal province, and 

contributed to a kind of transformation in the income level of mountain families, where women 

became contributors to household expenses and to the subsidy of their husbands. This cultivation 

remains limited in scope only in the Azilal region and has not expanded to other mountainous 

areas; 

The problem that limits the rapid spread of these new crops lies in the fact that it takes about 3 

years for their productivity to be important and profitable. 

2.6. Carob: Agriculture that has recently become of interest to mountain families in Azilal 

and Khenifra 

The most important transformations involving some mountain communities in Azilal province and 

others in Khenifra province are reflected in the interest in carob cultivation as one of the new 

economically promising crops, which have contributed to the transformation of some families in 

the last two years, by investing carob revenues in other agricultural activities and raising livestock. 

The price per kilogram is up to 40 dirhams, depending on the mountain families engaged in this 

activity. The tender of one tree may reach between 30,000 and 40,000 dirhams, and the amount 

may increase even more depending on the nature of the tree's productivity. 

A significant proportion of these trees are originated in the forest and were used only for grazing, 

but in recent years they have undergone a shift in economic importance and have become in 

demand in the food and pharmaceutical industries; carob does not require large amounts of water 

compared to some other crops (such as red watermelon). The inhabitants of Azilal, especially 

wawla and some of the central and lower mountainous areas of Ait Mhamad, and the inhabitants 

of Khenifra, especially in Ait Ishak and the community of Aglmam azagza, are interested in these 

plantations, as carob is among the crops adapted to climate change. 
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2.7.Agricultural trends in the mountains in the direction of Beni Mellal Khenifra 

The studied mountain communities differ in terms of agricultural trends, as the mountain regions 

of Azilal depend on crops adapted to climate changes, while the mountain communities in Beni 

Mellal region depend on crops that need important amounts of water, as they remain in this regard 

related to the degree of water abundance; the demand for these crops may decline, especially in 

light of the climate changes taking place, and these crops are only temporary for foreign investors; 

while they are key for stable mountain families in the region. The mountain communities of 

Khenifra marry water-consuming crops, such as potatoes and carrots, and water-saving crops such 

as carob. 

Thus, the advantages of mountain agriculture lie in the interest of some mountain families in 

marketing agriculture, while most families rely on subsistence agriculture mainly, only part of the 

product is marketed to ensure basic expenses and expenses, in addition to ensuring the continuation 

of the agricultural cycle. 

3.Sources of water used for irrigation by mountain families in the Beni Mellal Khenifra 

region 

Chart No. 4: Irrigation water sources approved by mountain families 

 

Source: Fieldwork 2020 

The territorial communities in the mountains differ in terms of the water sources they use in the 

irrigation process, there is a significant percentage of families who employ wells in the process 
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of watering crops, especially in the Upper Malawiya area, (tigsalin and lakbab), and they employ 

modern techniques in this process. 

There are other mountain families that use the waterwheel, especially those located near water 

resources or in the foothills and banks of the valleys, and the watering process used in this context 

is predominantly traditional. These families are concentrated in different groups in Tizi Nisli, Ait 

Ishak, Lakbab, Ait Mhamedd, wawla and wawizagt. 

Other families use the water resources nearby to water some agricultural areas, which combine 

fruit trees, alfalfa and some vegetables that are prepared for consumption with a small part of 

them marketed. The process of fetching water under this pattern is carried out on buggy or by 

dredged carts. Or extend channels from these water resources to neighboring agricultural crops, 

especially for watering alfalfa and olives. Such as the water resources (dilaa) according to the 

local population, and the water resources of maamar in Ait isak. 

The process of fetching water from the water resources is cumbersome for distant families, and 

accordingly they water narrow and small spaces. Some of the water resources employed in the 

watering can be mentioned: Boufroukh in Tizi Nisli, Dilaa, maamar in Ait Ishak, Ait Shribo in 

wawizagt, Efasfas tifni and other water esources. 

All the mountain families who are questioned are eager to build dams in their area, in order to 

benefit from their water in the process of drinking, watering and supplying livestock; water 

resources have recently been one of the main problems experienced by the mountains in the Beni 

Mellal Khenifra region, where the inhabitants of all mountain communities suffer with different 

suffering and damage, especially the community of Boutferda, Ait Mmhamed, wawla, labab, 

tigsalin and Ait Ishak, due to the decline of the inner mattress and the depletion of a group of water 

resources. 

There is no complete compatibility between the size of the important mountain water wealth and 

the benefit of the mountain population from this wealth. This is due to the poor valorization, 

mobilization and management of this water wealth, as a result of the absence of a sufficient number 

of hill dams, which can be used in the irrigation process; And to stand on its possible limits, to 

make it a locomotive in order to serve the territorial development, in terms of providing safe 
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drinking water and its use in various economic sectors, especially irrigated agriculture and various 

industries. 

4.Waste and degradation of water resources 

Sound No. 5: Scene from Ain Arogu in Aglamam Azegza 

               

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 

These water resources are used by mountain families in the Beni Mellal Khenifra region in the 

traditional watering process, through the extension of a group of drivers to the fields. This process 

contributes to the waste of water wealth in the region, in the absence of mobilization strategies and 

the introduction of new technologies that help save water. 

Photo No. 6: Scene from Ain Boufrokh in Tizi Nisli 

 

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 



3202 مارس – اذار عشر الخامسالعدد                                         والمجالي مجلة التخطيط العمراني   

 

151 

 
 

 

It is noted the absence of effective development strategies in dealing with the water resources in 

the mountains, where some water esources are still in their nature and have not been prepared, 

regulated and rationalized the use of their resources, such as Boufroukh in Tizi Nisli. 

Photo No. 7: Scene from the Waterwheel  of ait ishak                              

 

 

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 

Most mountain families are based on traditional irrigation techniques and methods, which have 

negative repercussions on profitability and mountain water resources. 

Photo No. 8: Scene from the leg of Tizi Nisli 

 

Source: Fieldwork 2020 

The issue of the deterioration of the waterwheel in Tizi Nisli contributes to the waste of large 

quantities of water, in the absence of a development intervention for preparation. The mountainous 
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population suffers from the weakness of the water that reaches it due to the infiltration of water 

into the ground, and the loss of important quantities at the level of the limbs of the leg. 

5. There are many compulsions suffered by mountain agriculture in the Beni Mellal Khenifra 

region. 

The problem that mountain families have become suffering from lies in the lack of water resources, 

with successive droughts as a result of climate change, where this has affected the water resources 

of the mountains, through their significant decrease, and the depletion of a group of water resources 

that were employed in the process of drinking, watering and supplying livestock.  In this regard, a 

decline in the esoteric mattress is noticed, with an estimated size of 10 to 50 meters in some 

mountainous areas such as Tizi Nisli, Tigsalin, Qubab, Ait Mhamed and Wawala.  

The extensive drilling of wells, especially in the Upper Melweya region, contributed to the decline 

of the inner mattress and the depletion of a group of local eyes. 

There is intensive exploitation in the Upper Mellouya region in addition to Tizi Nisli, where wells 

are heavily employed in the irrigation process, especially in light of the presence of crops that 

consume water significantly, such as red watermelons in Tizi Nisli, potatoes and carrots in 

Taghsalin and domes. 

Thus, water is one of the main challenges facing the mountains, as mountain families have 

expressed their aspiration to build dams of different sizes, which contribute to meeting their needs 

in the region for drinking water and agriculture. 

Mountain families suffer from several other problems that prevent the development of agriculture 

in the mountains, lies in the lack of material resources that enable investment in marketing 

agriculture, where the cost of drilling one well is estimated from 60 to 80 thousand dirhams; the 

cost rises in some areas where there are rocks as a region of domes and some areas in Ait Mohamed 

and Ouli. The cost is sometimes as high as 2,500 dirhams per meter, instead of 250 dirhams per 

meter in other mountain communities, which are somewhat easy to dig by modern devices (sonda 

or buraima); the material potential of mountain families prevents investment in the various possible 

crops in the mountains.  
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It should be noted that a significant percentage of the peasants do not know the Green Morocco 

Plan, its procedures and this is the result of the failure to promote and publicize this plan, its 

developmental role and possible steps in order to benefit from the support. 

Some heads of household also know the importance of this scheme but its procedures require 

investment first, and then obtaining compensation, which the population does not like due to its 

weak potential as it needs direct support in order to invest. 

The support of the Green Morocco Plan benefited foreign investors from the region who bought 

land in mountainous areas, especially in the Upper Malawiya region, and invested in irrigated 

agriculture and livestock breeding. Most mountain families have not benefited from this potential, 

except those with immigrant children who have been able to support him to invest in watered 

agriculture. 

Among the other problems that limit the effectiveness of mountain agriculture, namely the 

weakness of agricultural areas and the small exploitation, it is among the real coercion to develop 

the agricultural potential of the mountains, especially in Azilal and some areas in Khenifra as a 

nickname. Where there are rocky lands where it is difficult to dig wells and engage in agricultural 

activity. 

Due to this situation, agricultural activity must be developed to make it an important economic 

pillar in the mountains. In this situation with regard to agriculture, the Green Morocco Plan cannot 

be considered to have achieved great success in supporting solidarity agriculture and eradicating 

mountain poverty on the basis of agricultural activity. These data and indicators on the ground are 

a basic proof of the weakness of the plans and the limited development impact in the mountains in 

the Beni Mellal Khenifra region. 
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Photo No. 9: Scene from one of the dry eyes with domes 

 

 

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 

 

 

Photo No. 10: Scene from the dryness of one of the drivers in Ait Mohamed          

 

 

 

 

 

 

Source: Fieldwork 2020 

The dehydration of a group of water resources is one of the most difficult problems experienced 

by the mountains in the Beni Mellal Khenifra region, which affects its agricultural future and 

neighboring areas; this fact may deepen the intensity of migration and contribute to the emptying 

of mountain areas of their population. As water resources are one of the main challenges on which 

various economic activities are built, they need an effective strategy that helps in confronting the 

phenomenon of climate change. 
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Conclusion 

Despite the diverse territorial resources (agriculture, traditional industry, tourism...), this diversity 

and richness has not been reflected in the strength of the mountain economy, which is characterized 

by weak capabilities, entrances and choices.  The most prominent indicator of the weakness of this 

economy is the situation experienced by mountain families, through the figures indicating the 

exploitation of land resources and their economic repercussions. 

The preparing of territorial resources is a pivotal and decisive building block in the development 

of mountain territorial development visions and mechanisms, and it is not possible to recognize 

the existence of an effective development vision in light of the weakness of the mountain economy 

and its weak development repercussions on families. Management, territorial planning and 

approaches adopted are the main factors responsible for this situation, as a result of the 

shortcomings and weaknesses that it has experienced.  

In this regard, it is necessary to value all available territorial resources, support farmers and artisans 

and provide all material and moral conditions to ensure their development and integration into the 

process of territorial development in a correct and sound manner. 
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