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 الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة أنماط العمارة المعاصرة في ليبيا، وخصوصا مدينة طرابلس التي فقدت هويتها ومحليتها، ولم 

يعد في اإلمكان تصنيف اتجاه واضح وشامل وعام يعبر ويميز العمارة الليبية المعاصرة، حتى أنه يمكن القول بأن العمارة 

ملال لمدننا وفوضى معمارية وفنية أصبحت مألوفة ال تمت بصلة إلى البيئة،  المعاصرة أعطت نتيجة لتكرارها أشكاال أكثر

 من حيث الموقع والمناخ وغير متناسبة مع المتطلبات االجتماعية والقيم الحضارية لمجتمعنا. 

هي و –كما خلص البحث إلى أن العمارة الليبية المعاصرة تعاني من أزمة هوية ألن العمارة ذات االتجاه العالمي 

تعتمد على مفردات العمارة الغربية، ومفردات العمارة الغربية ال تعبر عن ثقافة المجتمع وال تتالءم مع البيئة  –المسيطرة 

المحلية وليس لها أي ارتباط بالثوابت التراثية، هذا ما أدي إلى إنتاج هوية زائفة. كما أدى إهمال أسس ومبادئ العمارة 

 لتميز التي توضح السمات المميزة للعمارة الليبية المعاصرة.التقليدية إلى غياب عناصر ا

من هنا جاءت ضرورة دراسة هذه المباني وتحديد طبيعة تأثيرها وتأثرها بالبيئة المحيطة على الصعيد العمراني والبيئي 

عماري للمباني(، . وتتجسد مشكلة البحث العامة )بعدم توفر اطر معرفية حول محددات التصميم المواالجتماعيوالحضري 

اما المشكلة الخاصة فتتحدد )بعدم توفر المعرفة بأطر شمولية عن مدى تحقيق التكامل بين المستويين المعماري والحضري 

في العمارة المستدامة للمباني الطرابلسية(، في حين تتحدد المشكلة البحثية )بعدم توفر األطر الشمولية في الدراسات المعمارية 

ة تحقيق االستدامة بين المستويين المعماري والحضري للمباني العالية في مراكز المدن وتأثير ذلك على عن مدى واهمي

اغناء السياق الحضري(. وحدد هدف البحث الرئيسي )بتوفير المعرفة حول المباني العالية التي تفتقد االستدامة والهوية 

 النظري: المحور :وهماأساسيين،  العمل بمحوريين البحث مدوالخروج بمؤشرات تصميمية للتكامل الحضري للمباني. يعت

 عامة التصميمية للمباني في مدينة طرابلس ضمن الخصوصية الحضرية بصفة والمعايير المحددات دراسة على يعتمد

مع الوظيفي والجمالي الذي يتكامل  لألداءكفاءة  أقصى تحقيق على المباني هذه تساعد أساسية محددات عدة واستخالص

مجموعة من المباني العالية ضمن نسيج حضري ومحاولة تقصي  دراسة على فيعتمد العملي: المحور المحيط الحضري. اما

المؤشرات االساسية المستخلصة من االطار النظري للبحث على مجموعة من النماذج العالمية والعربية والمحلية والخروج 

عن اسئلة البحث هل العمارة العالية تصلح لتصميم  لإلجابةية الحضرية، بآليات تصميمية للمباني العالية ضمن الخصوص

 فنية واضحة. ومفرداتمباني المستدامة، ونستطيع ان نظهرها بالطراز المحلي الطرابلسي بفلسفة 
 

 مقدمــة:ال

الهوية في العمارة و االسييييييتدامة في الماضييييييي كانت

الطرابلسييية واضييحة وتعكس خصييائص المجتمع ومزاياه 

الهوية قد االسييييييتدامة والبيئية واالجتماعية. أما اليوم فإن 

تالشييييت وذلك بفعل المفهوم الغربي حيث غزى التوسييييع 

االفقي والمباني العالية كافة مدنية طرابلس فتكسيييييييرت 

أطواق الخصييوصيييات القطرية في العمارة مثلما تالشييت 

الخصييييوصييييية الذاتية في جوانب الحياة. فالمتأمل يالحظ 

أن المباني الخرسيييانية وكتل المباني الشييياهقة والشيييوار  

سيييعة قد سييييطرت على التفكير المعماري وليس على الوا

المسييييتوى المحلي، ولكن أيضييييا على المسييييتوى العالمي 

ية  بت مالمح ومظاهر القيم العمران نت النتيجة أن ذا كا ف

عطاء الغرب  أصييييييبحالمحلية وسييييييط هذا الطغيان حيث 

منهييل تفكيرنييا وقبليية توجهنييا. ولكن هييذه سييييييينيية الحييياة 

مم تأخذ من بعضيييييييها وناموس التطور فالشيييييييعوب واأل

نا كشيييييييعب  مدهش حقا هو أن البعض، ولكن المريب وال

متلقي لم نعيييد قيييادرين على تحلييييل المعطييييات الوافيييدة 

والتبصييير بها بدقة لماذا بهدف انتقاء النافع منها من اجل 

تحقيق الموازنة الصائبة بين المؤثرات الوافدة والموروثة 

لتطورات مع االسيييييييتفييادة من كييل إفرازات التقنيييات وا

ودمجهييا مع تيياريخنييا الحضييييييييياري وذلييك إليجيياد هوييية 

 معمارية خاصة بسكان مدينة طرابلس.

فالمتأمل للعمارة الطرابلسية المعاصرة يجد أن هناك 

تشيييييكيالت معمارية انتشيييييرت في كل البلديات ومناطقها 

متأثرة بنمط العمارة الغربية وبمدارسييييييييه وأفكاره، وقد 

وعادات مجتمعات غربية  عبرت هذه األنماط عن تقاليد

شريعة اإلسالمية  بعيدة عن قيمنا ومبادئنا المستمدة من ال

كما بينت هذه األنماط أن العمارة الطرابلسيييييية هي مزيج 

من األنماط المتنافرة منها ما هو متأثر بالعمارة التراثية 

ومنهيييا ميييا هو منقول عن العميييارة الغربيييية التي غزت 
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، واصبح التغريب مبدأ وسيطرت على الساحة المعمارية

يرمز إلى التقييدم والتطور ومن ثم أصيييييييبحييت العمييارة 

من خالل فقدانها  واسيييييتدامتها الطرابلسيييييية فاقدة لهويتها

لمقومياتهيا النيابعية من القيم البيئية الطبيعيية واالجتمياعيية 

 والمناخية.
 

 أهداف البحث:

هذا البحث يمثل محاولة لإلجابة على سيييييييؤال هام  

هل العمارة الطرابلسيييية المعاصيييرة لها " :ومحوري وهو

محددة تميزها في تلك الفترة الزمنية أم  مسيييييييتدامه هوية

، وذلييييك بغرض التييييأكيييييد على الهوييييية المحلييييية ؟"ال

يسييمى بالعمارة  فيماوعدم طمسييها أو إذابتها  واالسييتدامة

عالمية . ولإلجابة على هذا السيييييييؤال فإنه تم التجارية ال

هداف، والتي يمكن من خالل صياغة وتحديد عدد من األ

دراستها الوصول إلى اإلجابة على السؤال السابق، وهذه 

 األهداف هي:

الهوية ومن ثم التعرف  االسيييييتدامة، وتعرف تعريف -1

العميييارة في  يهمييياعلى ميييا هي العواميييل التي أثرت عل

الطرابلسية المعاصرة، والتي أمكن تقسيمها إلى العوامل 

 تصادية والسياسية والتعليمية.الثقافية واالجتماعية واالق

التعرف على أنماط العمارة المعاصيييييييرة في مدينة  -2

طرابلس، وقد تم تحديد خمس أنماط وهي: نمط العمارة 

ذات االتجيياه العييالمي الحييديييث، ونمط العمييارة البيئييية، 

ونمط عمارة الطراز اإلسالمي، نمط العمارة ذي الطراز 

 لي.المحلي ونمط العمارة ذي الطراز االيطا

 هي مسييييتدامة التعرف على العمارة المعاصييييرة هل -3

 لها هوية مميزة أم ال من خالل دراسة أنماطها المختلفة.و

دراسييية أمثلة للعمارة المعاصيييرة في مدينة طرابلس  -4

 اومييا عالقتهيي للتعرف على هوييية العمييارة المعيياصيييييييرة

 .بالبيئة
 

 منهج البحث:

اتبع البيييياحييييث المنهج التحليلي التجريبي لتحقيق 

 األهداف السابقة، وكانت كما يلي:

 هوية العمارة المعاصرة.و االستدامة تحليل -

الهوية االسيييييييتدامة وتحليل العوامل التي أثرت على  -

المعمارية الطرابلسية، من خالل دراسة ألنماطها السائدة 

طرابلس. اعتميييدت على بعض األمثلييية في ميييدينييية في 

 يييةطريقيية المشييييييييياهييدة والزيييارة الميييدان ندراسيييييييتهييا ع

 .والمقابالت الشخصية
 

 المباني الخضراء؟ االستدامة في العمارة او ما هي -اوالً 

وهذا أمر مؤكد. المباني  عمارةهي مستقبل ال

باإلضافة إلى كونها  للبيئة الصديقةالخضراء هي المباني 

تتمتع بكفاءه عاليه في استخدام الموارد طوال دورة 

 المستدامة على هويتها؟، ولكن هل تحافظ العمارة حياتها

معظم البلدان اآلن تتبنى مفاهيم المباني الخضراء 

وغيرها من البلدان في طريقهم لالنضمام الى تبني ذلك 

المفهوم أيضا. كذلك األمر على المستوى الفردي، فالعديد 

بشكل ملحوظ  اهتمامهم ازدادمن األشخاص والمستثمرين 

ولكن لماذا تهتم البلدان في جميع  .المنازل المستدامةب

 أنحاء العالم بمثل هذا النو  من المباني؟

 :العمارة الخضراء المستدامة مميزات

تكاليف المباني الخضراء هي نفسها نفس  :التكلفة -1

قليال ألنها  وأحيانا تكلف أكثر العاديةتكاليف المباني 

تحتاج إلى مواد خاصه لبنائها. ولكن، يجب عليك معرفة 

أن تكاليف البناء العادية لن تتوقف بعد عملية البناء إذ أنها 

التجديد،  ،الصيانةستتطلب دائما صرف األموال على 

 التشغيل أو حتى الهدم.

 للصيانةهذا ال يعني أن المباني الخضراء لن تحتاج 

بناؤها من  ولكن بما أن تلك المباني تمأو التجديد أيضا، 

أو  التجميليةفجميع تلك األعمال  بيعيةالطالموارد 

للمبنى ستأخذ وقت أكثر حتى يستدعي األمر  التشغيلية

القيام بها ولذلك فإن االستثمار في المباني الخضراء هو 
 .العاديةأكثر ربحا من تلك المباني  مرات]10[

 يلي:نقسم إلى ما ت :الكفاءة -2

المباني الخضراء ال تعرف  المياه: استخدامكفاءة  .1.2

، ولذلك تقوم تلك المباني "ءشيإضاعة "معنى كلمة 

واستخدامها  الرماديةبإعادة تدوير مياه األمطار والمياه 

 لتنظيف المرحاض على سبيل المثال.

أكثر  الطاقةهذه المباني توفر  :الطاقة استخدامكفاءة  -ب

كل  من تلك التي بنيت من الطوب. إنها تعتمد فقط على

مثل الطاقة الشمسية، والطاقة المائية وطاقة  الطاقةموارد 

الرياح المتجددة والتي تستخدم للحرارة والكهرباء وكل 

 .المغلقةذلك من شأنه تحسين نوعية الهواء في األماكن 

ني يتم بناء المبا :المستخدمةكفاءة الموارد  .2.2

الخضراء من مواد طبيعية وغير سامة والمعاد تدويرها 

التي ال تكلف كثيرا مثل الخيزران والقش، والمعادن 

 .إلخ…للبيئةالمعاد تدويرها أو الخرسانة الصديقة 

 بكفاءتهاتلك المباني تتميز  :التحتية البنيةالحفاظ على  -3

 الطاقة وإمدادات المياه وذلك يساعد استخدامفي  المطلقة

إلى حد كبير وإطالة  المحلية التحتية البنيةفي مد قدرات 

 عمرها.

فالمباني  ،كامال ءشييوجد  أالولكن كما نعلم جميعا 

 :االتيفي  المتمثلةالخضراء لها عيوبها أيضا 

 العيوب:

https://www.weetas.com/article/ar/self-sustainable-home-arv/
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بما أن هذه المباني تعتمد على الشمس  الموقع: -1

للحصول على الطاقة، فإنها تحتاج إلى موقع متميز تسهل 

ألشعة الشمس الوصول إليه وذلك قد يتطلب في بعض 

 مقابله للمنازل األخرى. جهةاألحيان وضعها في 

المواد الالزمة لبناء هذا المبنى في بعض  التوافر: -2

خصوصا في  ليهااألحيان يصبح من الصعب الحصول ع

حيث الحفاظ على البيئة ليس هو الخيار  المدنيةالمناطق 

 تكلفة.اللذلك شحن هذه المواد سيزيد من  األول لقاطنيها.

هذه المباني تعمل على  عدم توافر نظم تبريد الهواء: -3

الحرارة لتوليد الطاقة، وبالتالي فهي ليست مصممة 

مه لتبريد الهواء، للمناطق الساخنة ألنها ال تمتلك أي أنظ

لذلك سوف تكون هناك حاجة لمكيفات الهواء األمر الذي 

 ."للبيئةصيق "سيجعل هذه المباني ال تمت بصله لمفهوم 
 

 المعمارية؟ الهويةماهي  –ثانياً 

يالحظ أنييه ليس هنيياك تعريف محييدد للهوييية ولكن 

يري بعض المفكرين أن الهوييية مييا هي إال اكتشييييييييياف 

لمضمون متأصل يحدد ماذا نكون، بينما يرى آخرون أن 

الهويييية هي عمليييية بنييياء وخلق تعتميييد على الظروف 

االجتماعية والثقافية السييييائدة ويربط بعض المفكرين بين 

ن التقاليد تلعب دورا رئيسيييييا الهوية والتقاليد حيث يروا أ

في إيجيياد إطييار معين يعبر عن الهوييية، كمييا أن هنيياك 

ظواهر أسيياسييية تعبر عن الهوية وهي االسييتمرارية على 

ية، وفكرة التفرد  بالمتغيرات البيئ تأثير  مر الزمن دون ال

التي تقدم حدودا للشييييييييء ويمكننا تمييزه عن األشيييييييياء 

 األخرى.

ا في رسيييم مالمح العمارة والهوية تلعب دورا رئيسيييي

المعبرة عن المجتمع حييييث تعتبر الهويييية هي المعييييار 

الرئيسيييييي لقياس مدى نجاح عمران المجتمع. وبناء على 

ذلك فإنه يمكن القول أن الهوية المعمارية تنشييييييييأ نتيجة 

لتوظيف عناصير محددة، لذلك تعتبر البيئة المبنية وسييلة 

ؤكد هويته وتميزه فعالة يسييتطيع من خاللها المجتمع أن ي

 .  ]1[االخرىبين المجتمعات 

العوامل التي أثرت على هوية العمارة  -1

 المعاصرة:

كانت ثقافة المجتمع في الماضي العوامل الثقافية:  .1.1

معبرة ومرتبطة بتفهم اإلنسان ألمور دينه وأفكار عقيدته 

ها على  الموجهة للسيييييييلوكيات المختلفة فجاء انعكاسييييييي

بمبادئ اإلسالم وخصوصياته  العمارة بصورة ارتبطت

سيييييواء على تصيييييميم العمارة السيييييكنية على المسيييييتوى 

الخارجي أو الداخلي. ولكن مع تداخل الثقافات بشيييييييكل 

كبير كييان البييد من ظهور السيييييييلبيييات وذلييك من خالل 

الكثير من التغيير االجتماعي والعادات المكتسيييييييبة التي 

ها ع تالي كان البد من انعكاسييييييي لى حدثت للمجتمع وبال

العمارة المعاصييرة حيث أصييبحت غير مالئمة للسييكان، 

آلن التغيرات الثقافية أدت إلى إيجاد بيئة سكنية معاصرة 

، وبالتالي محليارتبطت بفكر غربي ال يرتبط بالمنهج ال

حدثت تحوالت هامة وعميقة في المباني المعاصيييييييرة 

وأصبحت استمرارا للطابع الغربي بالرغم من االختالف 

ص البيئية وتكوين المجتمع. وهنا يكفي أن في الخصيييييييائ

نشير إلى استعمال الواجهات الزجاجية في المباني كأحد 

مظيياهر التغريييب بييالرغم من عييدم مالءمتهييا للظروف 

المناخية وأيضيييييا للمتطلبات االجتماعية ألفراد المجتمع، 

وأيضا استعمال الشوار  الواسعة المخصصة للسيارات 

مقياس اإلنسييياني الذي كان يميز والتي أدت إلى اختفاء ال

 طراز مدينة طرابلس التقليدي.

ونتيجة للتغيرات الثقافية التي حدثت أيضييييييا اصييييييبح 

السيييييكان يعيشيييييون في حالة من عدم التوازن بين التراث 

، آلن والعميارة الخضيييييييراء الثقيافي وبين الثقيافية الوافيدة

وسييييائل اإلعالم سيييياعدت على إبراز الحضييييارة الغربية 

المرتفعة، وشييييوارعها العريضيييية، فكانت النتيجة بأبنيتها 

أن هجر السييكان ماضيييهم واصييبح في نظرهم ومفهومهم 

رمزا للتخلف والتييأخر بينمييا العمييارة الغربييية هي رمز 

للحضييييييييارة والتقدم لذلك تم تقليد المجتمعات الغربية في 

كل شئ وبالتالي إهمال القيم والموروث الثقافي للمجتمع، 

يب جديدة في البناء، وأنماط جديدة من وتم اسييتخدام أسييال

التصييييييميمات وعناصيييييير جديدة من المفردات المعمارية 

ونسييييييييج عمراني جديد، وبذلك فقدت العمارة اصيييييييولها 

المتوارثة، كما فقد المجتمع أصييييالته االجتماعية والثقافية 

 . ]2[األمر الذي أدى إلى ظهور عمارة فاقدة الهوية

تشيييييييمل العوامل االجتماعية  العوامل االجتماعية: .2.1

التغير الييذي حييدث في العييادات والتقيياليييد، والتغيير في 

تركيب وتكوين األسرة، والحراك االجتماعي الذي حدث 

والطبقييييات االجتميييياعييييية التي ظهرت في المجتمع 

. ويمكن توضيييييح تأثير العوامل االجتماعية طرابلسيييييال

 :]2،3[فيما يلي طرابلسيةعلى هوية العمارة ال

حتياجات نتيجة االأدت العمارة التي بنيت لتلبية  .1.2.1

للتغير الذي حدث في األسييرة واسييتقالل كل اسييرة نووية 

بمسكن مستقل إلى فشلها في تحقيق المالءمة االجتماعية 

 لتلبية االحتياجات للسكان وأهمها الخصوصية.

كن اأولييت الييدوليية اهتمييامييا كبيرا لتوفير مسييييييييي .2.2.1

محييدودي الييدخييل يالئم المتوسيييييييطيية ولطبقيية ل ةحكومييي

طرق على المباني المصييييينعة، وإمكانياتهم، وقد اعتمدت 

تجميع البلوكات السيييكنية على توفير أكبر عدد ممكن من 

في ترتيييب  مبييانيفكييانييت النتيجيية  ،الوحييدات السيييييييكنييية

، وبعيد كل البعد عن تكراري متوازي ممل ليس له هوية

 .للبيئة الموائمالطراز المحلي 
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السيييكنية عن اسيييتخدام  والوحدات بعدت العمارة .3.2.1

وتطوير الطيييابع التقلييييدي للعميييارة المتوارثييية بميييا يالئم 

بات ال ياجات ومتطل ما يتوافق مع التغيرات  مجتمعاحت وب

التي حدثت له الن بعض المفكرين يعتبرون أن العمارة 

التراثييية تمثييل تخلفييا، لييذلييك يحيياول البعييد عنهييا واللحيياق 

ترمز إلى  -من وجهيية نظرهم –ييية ألنهييا بركييب الغرب

 التقدم والحداثة.

على شيييييييكل  مجتمعأثرت الظروف االجتماعية لل 4.2.1

الوحدة السييكنية وعناصييرها حيث حاول السيياكن مواجهة 

احتياجاته المعيشيييييييية المتزايدة في مسيييييييكنه عن طريق 

ضييم الشييرفات، إضييافة  :مثل، اسييتخدام بعض األسيياليب

هيييذه األسييييييييييالييييب إلى تغيير أدت  .فتح نوافيييذوغرفييية 

وضييييييييييا  المالمح المعمييارييية التي يمكن أن  اتالواجهيي

 .غريبتؤدي إلى نمط معماري 

 الوحدات السييكانية الخاصيية،نظام  مؤخرا ظهور 5.2.1

تشييييطيب إلى  الوحدات من غيرنظام لبيع ال ذلك وقد أدى

أن قام كل مالك بتشيييييييطيبها بطريقة تناسييييييييب إمكانياته 

وال بييذلييك إيجيياد نمط يميز وحييدتييه محييا وذوقييهالمييادييية 

فأصيييييييبحت كل وحدة في المبنى لها شيييييييكال مختلفا عن 

اإلطار العام للتصييييييميم المعماري للمبنى، وتحول المبنى 

أللوان واسيييييييتخدام مواد بناء متنافرة غير ا كتلة منإلى 

 متجانسة.

أدت سياسة االنفتاح التي  العوامل االقتصادية: .3.2

إلى تراجع دورها في عملية البناء  مؤخرا انتهجتها الدولة

لمحدودي الدخل مما أدي إلى تفاقم ظاهرة اإلسكان 

وما صاحبها  ،والزحف على المناطق الزراعيةالعشوائي 

أيضا ظهر  من غياب المعايير التخطيطية والتصميمية،

نتيجة لسياسة االنفتاح اإلسكان الفاخر الذي قام ببنائه 

تبارهم تحقيق أعلى ربح المستثمرين، وقد وضعوا في اع

لذلك انتشرت  حتى ولو كان ذلك على حساب كل القيم،

وقد أخذت طابعا غربيا من والتجارية األبراج السكنية 

كما في  ، وكان كارثة للبيئة،حيث الشكل والتصميم والفكر

 .1شكل ال

 

 
: نماذج من األبراج التي انتشرت في مدينة 1 –شكل ال

طرابلس ويالحظ أنها ذات طابع غربي من حيث الشكل 

 . ]4[والتصميم

 

كما أن المفهوم الخاطئ لمعنى كلمة اقتصادي تسبب 

في إيجيياد طييابع نمطي للكتييل من العمييارات السيييييييكنييية 

ظهرت فيها الرتابة واآللية ولم يضييييف إليها أي لمسييييات 

تتالءم مع طبيعية المكيان ال بيئييا وال اجتمياعييا وال لكي 

تراثيا، األمر الذي أدى إلى تماثل وتطابق في الكثير من 

دون أي محاولة للتوافق بين  طرابلساألحياء السيييييييكنية ب

طابع تلك المسييييييياكن وبين بيئتها الطبيعية والحضيييييييارية 

كل  بل على العكس ظهرت العمارة بشييييييي ها،  المحيطة ب

بيئيية المحيطيية ذات اإلقليم المنيياخي الحييار متنييافر مع ال

لك اإلقليم ، والتي من المفترض أن تنعكس على عمارة ت

 .2شكل ال كما في

 
بمدينة طرابلس  بحي الزهور وحدات سكانية: 2 –الشكل 

 ذات الطابع النمطي

 . ]4[المملتكرر الم
 

كذلك أيضييا انعكسييت الظروف االقتصييادية ومشييكلة 

اإلسكان على العمارة حيث أدى زيادة الحاجة إلى إسكان 

سيييييريع لمواجهة مشيييييكلة اإلسيييييكان إلى تطبيق أسييييياليب 

تأمين المباني المطلوبة خالل فترة  ية ل التكنولوجيا الغرب

قصييييرة وبتكلفة اقتصيييادية مقبولة دون النظر إلى قدرتها 

بات المجتمع اإلنسيييييانية والمجتمعية وإلى على تلبية متطل

 . ]3[الحضاريةمقوماته 

اتسيييييمت فترة الخمسيييييينات العوامل السيييييياسيييييية:  4.2

بتغييرات جذرية في العمل السييياسييي حيث تحصييلت ليبيا 

على اسييييييتقاللها وتحولت إلى التبعية السييييييياسييييييية للكتلة 

وما وقد كان للتغيرات السياسية في تلك الفترة  -الشرقية 

 االستدامة أثره الفعال على الطابع المعماري وعلى ابعده

 :]5،6[وقد ظهر ذلك فيما يلي ،هوية العمارة الطرابلسيةوال

سييييباق الوزارات في مجال التعمير حيث ظهرت  1.4.2

أيام مشروعات منسوبة إلى عدد سنين أو أشهر أو حتى 

 فندق كورنتيا،، برج ابوليلة، برج طرابلسمشرو   :مثل

ات العماد وبعض المباني لمؤسييسييات الدولة التي تحمل ذ

بعض العناصييير المعمارية االسيييالمية والحليةذ غير ذلك 

ات ذاو          السييكانية المصيينعة لألحياءمن المشيياريع 

مشييييروعات سييييطحية ال هذه فظهرت – التصييييميم الواحد

 ."التعمير بدون تفكير" :هزيلة ال دراسة فيها آخذة بمبدأ

https://www.muhtwa.com/wp-content/uploads/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A73.jpg
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دارة الفنية غير المؤهلة انعكست على األعمال اإل 2.4.2

 المعمارية حيث عبرت عن العمران الكم ال بالكيف.

أدت الحروب والنكبيييات والكوارث إلى إعيييادة  3.4.2

النظر في التصييميمات المعمارية للمباني المطلوبة للدولة 

والمجتمع فظهرت أنماطا جديدة ومسميات مستحدثة منها 

سكان االقتصادي واإلسكان السريع المساكن الشعبية واإل

بسيييييييبب الطلب المتزايد لها والهجرة  والعاجل واإليواء.

وقد انتشييرت هذه األنماط في البالد ونظرا إليها  الداخلية،

ئدة وال ماذج لمباني را ها ن ضيييييييرر من  المجتمع على أن

 محاكاتها وتقليدها.

 مؤخراأدت سييياسيية االنفتاح التي تبنتها الحكومة  4.4.2

للييدعم  والسيييييييعيالرأسيييييييمييالييية المحلييية  بفتح أبواإلى 

 همألجانب وشييركاتا اسييتهدفت اسييتثماراتاألجنبي، حيث 

 تصيياميمهمفجاءت  ليبيالمقاوالت بمزاولة أعمالها داخل ل

 مثل: سييييئة ومشيييروعات ثبت فشيييلها وعدم صيييالحيتها،

متعددة الطوابق، كما  مواقف السييييييياراتاألبراج العالية، 

ذي الطراز المحلي القيييديمييية  بيييانيالمإزالييية  مؤخرا تم

وحليت محلهيا العميارات العياليية التي جاءت المسيييييييتيدام 

متنافرة مع البيئة المحيطة، كما شييييييييدت المباني اإلدارية 

ذات السيييمات الغربية الغير مالئمة للبيئة والمناخ أيضيييا، 

فاقدة الصيييييييلة بعمارتنا لها ال هوية  مبانيوكانت النتيجة 

 .الصديقة للبيئة التقليدية

 أدى ترسيييييخ المركزية السييييياسييييية في العاصييييمة 5.4.2

لهييييا فتكونييييت الييييداخلييييية إلى زيييييادة الهجرة  طرابلس

خصيييوصيييا  الضيييواحي العشيييوائية بسيييبب أزمة اإلسيييكان

الحكوميية إلى إنشييييييييياء  من هييذا تييدرس، جنوب المييدينيية

تجمعات سييييييكنية بصييييييفة االسييييييتعجال واالسييييييتعارة من 

في بعض االراضي ع اإلسكان، المصادر األجنبية لتصني

ووضييييع الخطط العاجلة الشيييياغرة في وسييييط العاصييييمة 

، فاستعارت األفكار والقيم المعمارية أفضللتوفير معيشة 

له أثره  سييوف يكون والتخطيطية من الخارج األمر الذي

 .]7[هويتهافقدان على العمارة و

في إرسييال وزارة التعليم وتملت  العوامل التعليمية: 5.2

للتعليم المعماري إلى الغرب  الدراسيييييييية وااليفاد ثاتالبع

. ليبييياوبرجوعهم نقلوا معهم نمط العمييارة الغربييية إلى 

أيضييا إنشيياء الجامعات على غرار الجامعات الغربية من 

، وهنا فقدنا حيث الخطط الدراسييييية والمناهج واألسيييياليب

االسيييييييتدامة والهوية المعمارية في كل ارجاء ليبيا بحجة 

 .ومواكبة العصر التطور
 

التعرف على أنماط العمارة المعاصرة في مدينة  -3

 :طرابلس

المقصييود هنا بالعمارة المعاصييرة هي التي ظهرت 

من بداية النصيييييف الثاني من القرن العشيييييرين حتى اآلن 

ويالحظ أن العميييارة في هيييذه الفترة تيييأثرت بيييالعميييارة 

، وقام الغربيةالحديثة وتشييييييييابهت إلى حد كبير بالعمارة 

بهذه األعمال المعماريين الذين درسييييوا بالخارج وتأثروا 

قديم  ما هو  كل  بالعميارة الحيديثية وانبهروا بهيا، ونبيذوا 

حيث وجدوا أن المواد الجديدة وتكنولوجيا البناء الحديثة 

لذلك كان  يمكن أن تحقق ما عجزت عنه المواد التقليدية،

أعمال كثير  البد من االنسيييييييياق والبد من التقليد فجاءت

ما في أوربا وأمريكا وهوجم كل  ئدين نسيييييييخا ل عا من ال

وينادي باالستدامة المحلية ليس في اتجاه يدعو إلى القديم 

 .التصميم فقط بل في استخدام مواد البناء ايضا  

ومن خالل استقراء العمارة المعاصرة أمكن تصنيف 

ثالث اتجياهيات أو أنمياط رئيسييييييييية للعميارة وهي: نمط 

ة ذات االتجاه العالمي ويظهر بوضييييييوح في ثالث العمار

محاور اإلسييييكان الحكومي والعشييييوائي. ثم نمط العمارة 

البيئية وهو وإن كان محدودا فقد راعى هذا النمط العودة 

إلى الماضيي والمحافظة على التراث المعماري ومحاولة 

يةإيجاد هوية للعمارة ال والمحافظة على القيم  طرابلسييييييي

واخيرا نمط إحياء الطراز  ،3في الشيييييييكل  كما والتقاليد،

 .4، كما في الشكل اإلسالمي
 

 
: منزل حديث التصميم حافظ على االستدامة 3 –الشكل 

)تصميم المالك المهندس جمال  المحلي يالطرابلسوالطراز 

 .]4[االفي(
 

 
: منزل حديث التصميم المحافظ على 3 –تابع الشكل 

 .]4[االستدامة من الداخل

 

 
: تصاميم اخرى حديثة المحافظة على 3 –تابع الشكل 

 .]4[االستدامة والطراز الطرابلسي المحلي
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: االستدامة في الطراز االسالمي بقصر الخلد 4 –الشكل 

 .]4[بطرابلس
 

 نمط العمارة ذات االتجاه العالمي: -1.3

كان  هذا النمط في العمارة الحكومية واإلسييييييي يظهر 

، ففي العمييارة الحكومييية يالحظ أن الخيياص العشيييييييوائي

نشاء مساكن حكومية سريعة االنظام السياسي سعى إلى 

التصيييييميم والتنفيذ جاءت في صيييييفوف متراصييييية مألت 

الصورة العمرانية بأنماط مكررة ال تتناسب مع متطلبات 

البيئة المحيطة، ألنه تحكم في تشيييييييكيلها عدد من قواعد 

مر الذي أحال هذه ونظم البناء المقتبسييييييية من الخارج األ

 ، كمييا فيالمنيياطق إلى غيابيات من العمييارات السيييييييكنييية

 .5 شكلال

 
: عمارات الحي االسالمي الحكومية، وعمارة 5 –الشكل 

 .]4[للملكية الخاصة بالحشان
 

أما اإلسكان العشوائي فليس له طابع محدد، ومستوى 

في      العمارة به ليس اقل بكثير من مسييييتوى التصييييميم

العمارة الحكومية بل متقارب معه، وتسيييييييتخدم فيه نفس 

مواد وأسييياليب البناء ويالحظ أن واجهات هذه المباني ال 

تخضع لتصميم بل تأتي حسب المسقط األفقي الن معظم 

مد على المعماري في تصيييييييميمها ، هذه المناطق ال يعت

للبيئة وليس لها عالقة باالستدامة او  مواءمةوايضا ليس 

 .6شكل ال ، النها غير مرخصة للبناء، كما فيالهوية

 
: الواجهات ذي التصاميم المتنافر البعيد كل البعد 6 –الشكل 

عن االستدامة والهوية المعمارية الطرابلسية. وكما نالحظ 

عمود الكهرباء في منتصف الشار ، وهذا يعتبر مخالف 

 .]4[للسكن والبيئة
 

إلى أن العمارة التي بنتها  ة سييابقةوتشييير دراسيي

لحل مشييييكلة اإلسييييكان، وهي تحتوي على عدد  الحكومة

والتي ظهرت في أعقاب الحرب  –من الشييييقق السييييكنية 

قد  -وربا لمحاولة حل أزمة اإلسييييكانأالعالمية الثانية في 

انتشيييييييرت في كل المدن حتى القرى على الرغم من أن 

المشاريع إال  الدول المتقدمة منعت إنشاء هذه النوعية من

ضييييمن ضييييوابط معينة، ألن الدراسييييات واألبحاث أثبتت 

عديدة منها أنها  بابألسيييييفشيييييل هذا النو  من اإلسيييييكان 

في البيئة العمرانية نتيجة تفكك النسييييييييج   تسيييييييبب خلل 

العمراني، وعم توفر الخصييييييوصييييييية، وارتفا  معدالت 

الجريمة، وانعدام العالقة بين الجيران وزيادة المشييييييياكل 

 مع االسيييييييتدامة م. إذن أن نمط هذه العمارة يتناقضبينه

واقعنا النه تم اسيييتبدال قيمنا ومفاهيمنا األصيييلية بنماذج و

مسيييييييتوردة حيث أصيييييييبحت الواجهات الزجاجية طابع 

العصييييييير، وحلييت أجهزة التكييف كبييدائييل للمعييالجييات 

المنيياخييية الطبيعييية فكييانييت النتيجيية أن عمييارتنييا فقييدت 

 . ]9،10[والمؤثرات البيئية أواصر تناغمها مع المحيط

أن العمارة  اتدراسييييييييالعديد من الكما أوضيييييييحت 

تفتقد للطابع والهوية التي تميزها وتتخبط في  طرابلسيييةال

تصيييييييميم مبانيها، وتنو  المواد المسيييييييتخدمة والمكونات 

ألن مفرداتها وتشييكيلها ومفاهيمها  دون محددات تشييكلها،

يتم التقيياطهييا من أنميياط واهواء متعييددة أوجييدت محنيية 

عمارة وتخطيط تلك المدن، مما يعني عدم وجود مالئمة 

بين العمارة واألغراض التي شييييييدت من اجلها كما يؤكد 

أن عمارة المدن الحالية تتسييييييم يسييييييوء أسييييييس تصييييييميم 

مثل  –جتماعية الفراغات، وعدم مراعاة االحتياجات اال

وغياب بعض الفراغات الوظيفية الهامة،  -الخصييوصييية 

واالنفصييال بين التصييميم واالسييتعمال، وأيضييا االنفصييال 

عن المجتمع، والرغبة في التوفير المادي على حسييييييياب 

االسييتعمال، كما تتسييم بتكرار وتشييابه األعمال المعمارية 

بهييا توفيرا للمييال، وتنييافر األعمييال مع البيئيية المحيطيية 

 وبالتالي افتقار الراحة داخل تلك العمارة.

كما بينت دراسييية اخرى أن عملية تصيييميم وتشيييكيل 

واجهييات المبيياني في هييذا النمط يعتمييد على االنفعيياالت 

الفردية األمر الذي أدى إلى فقدان  اسيسالشخصية واالح

 طرابلسالطابع العام والشيييخصيييية المميزة لعمارة مدينة 

 ةالغريب تصييياميمالمعاصيييرة، ويظهر هذا بوضيييوح في ال

المباني واالعتداء عليها  هاالذي يالحظ في تشكيل واجهات

وتشييييويهها بشييييتى الطرق، وكل ذلك ال يعبر سييييوى عن 

     الفردية والالمباالة وفوضييى التشييكيالت المعمارية األمر

 .]6[الهوية لمدينة طرابلسالذي أدى إلى ضيا  وفقدان 

القول أن هذا النمط المسييييطر على عمارة  وخالصييية

جاء فاقدا للهوية والطابع ألنه ارتبط بالقوانين  طرابلس

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-h83W56LfAhVOJVAKHW__CKkQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7&psig=AOvVaw3IxjTy9UgwnGxloiY9pAjR&ust=1544996671312555
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiplKzV6KLfAhXFjKQKHUWCDHYQjRx6BAgBEAU&url=http://mapio.net/pic/p-46611265/&psig=AOvVaw04oS7EYmjywGyLdiFTvg9b&ust=1544997033787571
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbs7i44qLfAhUR-aQKHd-rAewQjRx6BAgBEAU&url=https://ly.manshoursouq.com/ar/products/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3&psig=AOvVaw1xP_rISJnJz0wuoTX7QXZG&ust=1544995345953250
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUvNLC6qLfAhWDEVAKHUjJBQkQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.libyaobserver.ly/article/2536&psig=AOvVaw3JlWAk7qr6dQDZztXULagx&ust=1544997489246504
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والمفاهيم الغربية الدخيلة على المجتمع والتي نجحت في 

وتغيير الفكر  طرابلسيييييةوضييييع سييييياسيييية عامة للعمارة ال

المعماري بصيييييييورة نهائية جعلت من الصيييييييعب تغيير 

يا إلى وجود عمارة فاقدة الوضيييييييع األمر الذي أدى حتم

الهوية ال تعبر عن قيم وعادات السكان المرتبطة بالتعاليم 

 .االستدامةوالقيم المستمدة من 

المتوافقة  خضيييييراءالعمارة ال نمط العمارة البيئية: -2.3

مع الظروف البيئية االجتماعية. ويالحظ أن التصييميم في 

مع المحيط، هذا النمط يؤدي إلى مباني منتمية ومتكاملة 

ويبرز الشييخصييية المحلية، ويتم ذلك عن طريق اسييتخدام 

لبيئة، وكذلك طرق البناء ل الصيييييديقةمواد البناء المتوفرة 

والمالمح المعمييارييية التي تبلورت على مييدار السييييييينين 

والتي توارثت عن األجداد والتي صقلتها تجارب اإلنسان 

وتلبية ، ومن ثم االستفادة من ذلك كله في سد الزمنعبر 

 احتياجات ومتطلبات المجتمع الحديث.

االتجاه، وفي ذلك هذا  رواد أحدحسييين فتحي  ويعتبر

 "ذالتراث والمعاصيرة في العمارة" :تشيير دراسية بعنوان

وصيييييل بفكره وفلسيييييفته إلى العالمية من خالل بحثه  وقد

الييدؤوب في أغوار التراث المحلي واإلقليمي. هييذا وقييد 

سيييييانية، وركز على األصيييييالة اقترن فكره أسييييياسيييييا باإلن

الثقافية، ولم يكن ضييييد انفتاح المجتمع واسييييتعارة ما يفيد 

ويهم في تطويره وتقدمه بل تمثل فكره بدعوته إلى إعادة 

وإحياء العناصييييييير التراثية الصيييييييالحة لحل المشيييييييكالت 

يل  العصيييييييرية اآلنية، وتشيييييييجيع المعماريين على التحل

لق بالكفاءة العلمي الختيار االصيييييييلح وخاصييييييية فيما يتع

الحرارية واسيييييييتهالك الطاقة، ومدى صيييييييالحية المواد 

لالسيييتعمال وخاصييية من النواحي االقتصيييادية، كما دعى 

أيضييا إلى التصييميم للمجتمع باسييتخدام أسيياليب المشيياركة 

كما ركز على أن  الذاتية واخذ رأي المسيييتخدمين للمبنى،

ة تكون العمارة هي نتاج تفاعل اإلنسيان مع البيئة المحيط

بيييه لتحقيق متطلبييياتيييه واحتيييياجييياتيييه النفعيييية المييياديييية 

 .]11[والحسية

ظهر هذا نمط عمارة إحياء الطراز اإلسييييييي مي:  -3.3

النمط من خالل المظهر الخييييارجي للواجهييييات حيييييث 

على الفتحات،  والحليات والكرنيشاسييييييتخدمت البراويز 

وكذا اسييتخدام العقود حتى أنه تجاوز األمر إلى اسييتخدام 

المآذن حيث وضيييييعت في أركان العمارات السيييييكنية بما 

     يتفق مع أغراض االسيييييييتخدام فأظهرت زيفا واضيييييييحا 

او       ال قيمة له سواء من الناحية المعمارية أو الجمالية

والتييه على وقييد اعتمييد هييذا النمط في جميع محيياالبيئييية، 

مبدأ تبسيييييط الطراز اإلسييييالمي وزخارفه ولم يذهب إلى 

اعمق من ذلك في إظهار مفاهيم القيم المعمارية للعمارة 

يد  اإلسيييييييالمية، وهذا يعني أن هذا النمط أعتمد على تقل

بعض الزخارف بدون التعمق في أصيييييييول هذه العمارة 

فليس في اسييييتعمال بعض العقود أو اخذ بعض األشييييكال 

ية أو البروز التدريجي في الواجهات إال تشيييييويه الهندسييييي

لفكرة إحيياء الطراز اإلسيييييييالمي، ولكن ينبغي أن يكون 

الهدف األساسي هو الوصول إلى الجوهر وتحليله بهدف 

تكوين فلسييفة معمارية تسيياعد على تطوير للعمارة، وهذا 

 .8ال يتحقق بدون فهم حقيقي لروح العمارة اإلسالمية

بق يالحظ أن هناك محاوالت باإلضييييييافة إلى ما سيييييي

ظهرت تنادي بتأصييييييييل العمارة والعودة إلى الماضيييييييي 

لالستفادة منه والمحافظة على التراث المعماري ومحاولة 

، وتأصييل طرابلسيية المواءمة للبيئةإيجاد هوية للعمارة ال

القيم الحضيييارية، ولكن هذه المحاوالت قليلة ومحددة وال 

 .في ليبيا للعمارة يمكن اعتبارها تمثل نمطا عاما
 

 :واالستدامة طرابلسيةالتعرف على هوية العمارة ال -4

يكون  طرابلسبعد دراسييييييية أنماط العمارة في مدينة 

وما لها هوية واضييييحة  طرابلسيييييةالسييييؤال هل العمارة ال

؟ ولكي نجيب على هذا السييييؤال كان باالسييييتدامة اعالقته

السيييييييابقة البد من التعرف على الهوية في أنماط العمارة 

 دراستها ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

يالحظ أن هذا  :نمط العمارة ذات االتجاه العالمي -1.4

النمط استخدم مواد وطرق اإلنشاء الحديثة، وقد تبنى هذا 

االتجاه المعماريين الذين تأثروا ودرسيييوا بالخارج فكانت 

أعمالهم أشيييييبه بالعمارة العالمية، أو أعمال مقلدة العمال 

، لذلك يالحظ أن قيمنا وعاداتنا يةالغرب ةالعمارمشييييياهير 

غابت عن المصيمم بسيبب هذا التقليد ومحاكاة تصيميمات 

يد غير  قال لمباني صيييييييممت لمجتمعات غير مجتمعنا وت

تقاليدنا، ولذلك ارتبطت المباني بنسييييييييج عمراني جديد 

مفكك مفتوح على الخارج ال يعبر عن العالقات اإلنسانية 

فظهرت العزلة االجتماعية وضييعفت الروابط  المتأصييلة،

بين السيييييكان وفقدت الخصيييييوصيييييية داخل وبين المباني، 

وتكررت المباني بطابع ممل، ولم ترتبط بالبيئة المحيطة 

بها، واسييييييتبدلت البيئة الطبيعية بالبيئة المبردة صييييييناعيا 

داخل المباني باإلضيييييييافة إلى ذلك نجد أن قوانين المباني 

ساعد على إيجاد عمارة تتالءم مع الغربية المستعم لة ال ت

المتطلبات االجتماعية واإلنسيييييييانية لمجتمعنا، بل أوجدت 

قدت عمارتنيا  لذلك ف هة  ية المالمح متشيييييييياب عمارة غرب

 .]4،131[طابعها المميز وبالتالي هويتها

لقد جاء تصميم هذا النمط من  نمط العمارة البيئية: -2.4

متميز صديق للبيئة بتراث معماري  طرابلسمنطق تمتع 

ية  ناء محل عاملهم مع مواد ب تاج تجارب األجداد وت هو ن

وظروف إنسيييييييانية، وهذا النمط فيه تأكيد للهوية المحلية 

وسييييط أنماط وتيارات وأسيييياليب معمارية أجنبية توافدت 

واستطاعت تغيير صورة المدينة وأن تبتعد بها  ليبياعلى 
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اول هذا النمط ووسائل تن .عن أصولها وتراثها العمراني

 هو استخدام نفس مواد وأساليب البناء التقليدية.

مد  نمط إحياء الطراز اإلسييييييي مي: -3.4 هذا النمط اعت

على مبدأ تبسييط الطراز اإلسيالمي وزخارفه، ولم يذهب 

إلى ابعد من ذلك في إظهار القيم والمفاهيم اإلسييالمية بل 

لتعمق اعتمد على مبدأ تقليد الزخارف المعمارية بدون ا

 في فهم جوهر العمارة وبالتالي فهذا االتجاه فاقد للهوية

 .واالستدامة

ماط  نه وعلى الرغم من مالحظة األن ونخلص إلى أ

 طرابلسيييييييةالثالثة السييييييابق اإلشييييييارة إليها في العمارة ال

إال أنها فاقدة  - 5و 2، 1 شييييييكلالانظر   –المعاصييييييرة 

، ولذلك لم يعد في اإلمكان واسييييييتدامتها لهويتها ومحليتها

تصيييينيف اتجاه واضييييح عام وشييييامل يمثل هوية العمارة 

المعاصييرة والسييبب هو االنحدار المسييتمر الذي لم يعطي 

أي من هييذه األنميياط نمطييا غنيييا جميال يميز هييذه الفترة 

ولم تعطيييه سيييييييوى عليييب  طرابلسالزمنيييية في تييياريخ 

حتى أنه  الكبريت التي اغلبها فقير من الناحية الجمالية،

األحياء أن المباني  – أو كل –يمكن مالحظة في معظم 

غة  ناقض وتختلف في االتجاه والمفهوم والل المتجاورة تت

التعبيرية والمواد المعمارية على الرغم من أن االختالف 

في االتجيياهييات يحييدث عييادة نتيجيية الختالف البيئيية أو 

اختالف العصيييييييور أو اختالف المجتمعات في العصييييييير 

أي أنه يمكن القول بأن العمارة المعاصرة أعطت  .حدالوا

نتيجة لتكرارها أشكاال أكثر رتابة وملال لشوارعنا ومدننا 

وفوضيى معمارية وفنية أصيبحت مألوفة وال تمت بصيلة 

 شيييييييكلإلى الانظر  –إلى البيئة من حيث الموقع والمناخ 

، أو بمعنى آخر أنها غير متناسيييييييبة مع متطلبات البيئة 6

ية والظروف االجتماعية والقيم الحضيييييييارية األسييييييياسييييييي

 لمجتمعنا.
 

  :التصميم الحضري العمودي

، فهو النتاج لى النسيج الحضري كبنيةإ عضينظر الب

، وإن انتظام هذا النسيج وتفاعله لإلنسانالمادي  –الفكري 

مع بقية المكونات االخرى للبيئة يؤدي بمجمله الى تكوين 

االنسان في المكان ضمن المدينة، الوعاء الذي يحوي 

لى إالباحثين  االخر من في حين ينظر بعض الزمان.

عالقة اإلنسان مع  إلبرازالنسيج الحضري كبيئة، 

األخر الى  بعضنامكونات النسيج الحضري وينظر 

 تشكيل النسيج الحضري. إلبرازالنسيج الحضري كهيئة 

 ة بين أجزاء البنية الحضرية يتطلبـالقـن العـوإلبراز ف

 ي:أتتحقيق ما ي

وهي عملية إظهار العناصر  الرؤية المتتابعة: -1

المادية في البنية بشكل متسلسل لدى اإلنسان، وبشكل يثير 

العواطف واإلحساس، باإلضافة الى ربط العناصر معا 

 .تتصف بالحياة وبيئة في نمط جديد لتكوين بنية

وهو عامل أساس في  تحقيق اإلحساس بالمكان: -2

انتماء اإلنسان الى بيئته، وتمييز المكان عن البيئات 

والذي  هوية المكان،و االستدامة األخرى، وهذا ما يعرف

 .في تصميم البنية الحضرية يعد عامال أساسا  

وذلك من  تحقيق توافق المحتوى الشكلي للبنية: -3

الملمس، المقياس، الطراز، منح  خالل معالجة اللون

لها أساس قديم،  ليبيا ن معظم مدنإإذ  بع الشخصي،الطا

فيعرض النسيج الحضري للمدينة أحداث عبر المراحل 

المختلفة لطرز معمارية مختلفة، فبذلك يجب أن تكون 

ومراعاة  اإلضافة الى البنية بشكل يوافق طرازها القديم

وهذا هو مفهوم  في التصميم ان يكون صديق للبيئة.

الحديث  ِان  كامل البنية الحضرية بحيث التوافق الذي هو ت

 يكمل القديم.

أهميتها عند  عناصر البنية الحضرية تكتسبحيث إن 

بعض لتأدية الوظائف المختلفة وذلك من بتفاعل بعضها 

خالل التجاور المكاني للعناصر لتكوين منافع مجتمعة 

على  يالتصميم الحضري التقليد اذ يتعامل ضمن البنية.

المكان، تشكيل مستوى المخططات االرضية من حيث 

 يتطلبه من فضاءات عامة، محاور بصرية وحركية وما

هو  االهموغيرها. و المبانياستعماالت االرض وكتل و

 ارانتشمع فتطبيق هذه المبادئ نفسها على البعد الثالث، 

مثل هذا  توافرالعالية تبرز الحاجة ل مبانيعمارة ال

للبيئة وان تكون  المواءمة ري العموديالتصميم الحض

، تحمل هوية المنطقة التي تم انشاء مثل هذه المباني بها

 على وقع ان يكون مهيمنا  ن المتم وهذا النو  من المباني

 ا  وقد يكون هناك تصميم الحالي.التصميم الحضري للقرن 

العالية، اوهناك فضاءات عامة  مبانيلممرات المشاة بين ال

توفير بيئة صحية داخلية لوغير ذلك . السماءعالية في 

اجل الحصول  هواء من وي على تياراتتفضاءات تحو

 .]15[لمبنىالفضاءات الداخلية لعلى هواء نقي متجدد في 

، على المصمم ان يبحث عن وسائل مبانيكثافة ال وبازدياد

 وطرق تصميمية تعتمد في مبادئها على التصميم البيئي

، التوجه الحياتي يتها وطرازها المحليوعلى ان ال تفقد هو

ان تطوير هذا االتجاه  حيثالعالية  لمبانيل المناخي -

العالية  مبانيسيقود بالنتيجة الى المفهوم الشامل لتصميم ال

جل المحافظة أليس من  ،ذي الطراز المحليالخضراء 

الدورة الكاملة  مراعاةوانما يجب  ،على الطاقة فحسب

العالي  مبنىللطاقة والمواد من خالل دورة حياة ال

وبذلك  .لوصول الى مفاهيم االستدامة في التصميم ككلل

يمكن القول ان التوجه للتصميم الحضري العمودي الجيد 

مرهون بتحقيق التكامل بين المباني العالية ومحيطها، 
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أهم وسوف يتم في الفقرة االتية من البحث استخالص 

 المؤشرات لتحقيق ذلك.

المؤشرات التصميمية للتكامل الحضري للمباني  -1

 العالية:

التدرج باالرتفاع )االنتقال من المستوى االفقي  .1.1

تحمل مباني العالية رسالة تعبر عن  للمستوى العمودي(:

سياقها الحضري وباعتماد االنتقال من المستوى االفقي 

السيما في مراكز للمستوى العمودي بشكل مدروس، و

 المدن التقليدية.

استخدام مبدأ السياقية الحرباوية حيث  االلوان: .2.1

تتلون المباني مثل الحرباء بألوان المباني المحيطة بها 

)بالنسبة للسياقات ذات صفات لونية متفردة وواضحة، او 

 تكون متنافرة. لكيالتعكس مالمح المباني المجاورة 

التكامل مع المباني المميزة للسياق الحضري . 3.1

 تعد للمدن العمرانية البيئة تشكيل إنوالمباني الحفاظية: 

 ديناميكية عملية أنه إذ الهامة، التخطيطية العمليات من

 إطار فى والحديث القديم وبين المكان والسكان بين للربط

 عناصرها وإظهار الرئيسية المدينة مالمح تحديد

 الزمن وهو الرابع البعد االعتبار في األخذ مع البصرية

 الطبيعي التطور على بوضوح جليا   التأثير هذا ويظهر

أطراف  عن وضوحا   أكثر بصورة المدينة مركز لمنطقة

 المدن.

 فيواضح  تأثيرلها  المباني العالية خط السماء: .4.1

ضرورية التخاذ  بيئة المحيطةتعد دراسة ال، وخط السماء

أن معظم المدن  ،قرار بأنشاء مبنى عالي في منطقة ما

العالمية مثل باريس ولندن ونيويورك وسدني وشانغهاي 

ومعظم المدن الكبيرة في العالم يتميز خط سماء المدينة 

بها بشكل فريد وغير متماثل مع أي من غيرها من المدن 

وهي سياسة تم التخطيط لها بدقة متناهية من قبل اللجان  –

سؤولة بهذه المسؤولة عن المدينة. فبعض الجهات الم

المدن خططت خط السماء فيها بطريقة ممنهجة وتبنت 

على انها مباني صديقة  العالية وناطحات السحاب مبانيال

فيما حددت أخرى بناء  ،وبعضها قننت استخدامه للبيئة،

الناطحات وضمن معايير صارمة ودقيقة. أن بعض المدن 

األخرى اختارت هيئات التخطيط لها أن تخصص مواقع 

خلق ناطحات من خالل للمدينة النسيج الحضري بنة معي

بحيث المختلفة أشكالها وحجومها وتصاميمها السحاب ب

أصبحت أيقونات معمارية في سماء المدينة والمنطقة 

برمتها وارتبط طابع المدينة المعماري بوجود مثل هذه 

 .]16[الشاهقة المباني

 ،أسس تشكيل خط السماء في العمارة تاريخيا   ان

مهمة  ةأو أيقون ورمزا   عامال  عتمد ان يكون المبنى العالي ا

في سماء المدينة على مدار العصور لتحديد نو  من 

الهوية الرمزية للمدينة تعكس البيئة الثقافية المحيطة 

أيقونة )والمميز بين  وتتجانس معها. الفارق المهم جدا  

 وليس في (الوظيفة) هي في (األيقونة المعولمة)و (األمس

رغم التباين الثقافي الكبير الذي  ،أو التشكيل فحسب الشكل

وأي خط سماء يمكن أن  يعكسه األخير بين النموذجين.

تخطيط على المالمح مدن تغيب عنها نفكر بتحليله في 

بأن خط سماء المدينة ابتداء  علما   – المستوى األفقي أصال  

بناء على إحداثيات وإسقاطات ثنائية األبعاد  يتشكل أساسا  

يرسم  ثالثيا   ضمن النسيج الحضري قبل أن يشكل بعدا  

مالمح سماء المدينة؟ وهي إحدى أساسيات العالقة 

اللصيقة بين خط السماء كمحصلة بصرية لتخطيط 

لذا  مدروس ضمن إحداثيات النسيج الحضري األفقية.

ذات تأثير  باني العاليةالمتكون  التخطيط مسبقا  لكييجب 

خط  تأثيرها فيعلى المستوى الحضري من خالل  إيجابي

 السماء للمدينة.

من  التوجيه )التماشي مع المحاور الحركية والبصرية(:

أهم مؤشرات التكامل الحضري للمباني العالية التوجيه 

المراعي للمحاور الحركية والبصرية للسياق المحيط به 

 تجزأ منه.  وأن تكون جزءا  ال ي

توظيف التكنلوجيا الحديثة والطرق المستدامة: يمكن ان 

تعد المباني العالية في الوقت الحاضر من المباني 

ما راعينا محدودية األرض المستغلة ومن  إذاالمستدامة 

طبيعيا.  كفؤةثم أقل تأثيرا  على البيئة الطبيعية مما تجعلها 

العالية  مبانيميم المناخي في تصال - التوجه الحياتي يبنت

 نما يمكاقل  استهالكيعني التوجه نحو تصميم يسعى الى 

وبيئية  اقتصاديةهداف أتحقيق  من ثممن الطاقة و

دور كبير في التكنولوجيا  اذ أدت )المحافظة على البيئة(.

من  تحقيق كفاءة اقتصادية وعملية للمباني العالية وكانت

الى مديات  مبانيلفي ارتفا  ا أسهمتسباب التي هم األأ

والنظم  عالية، السيما ابتكار وسيلة نقل االشخاص عموديا  

لى هذه االرتفاعات بشكل إاالنشائية المالئمة للوصول 

 أمين واقتصادي.

الفضاءات : جاءت الفناءات السمائية والفضاءات البينية

محكومة الغلق  علبالعلى مشكلة  من اجل التغلب السمائية

الحلول  ، فهي احدىالعالية مبانيال التي امتازت بها

 .المباني العالية المستدامةتنويع الفضاءات في ل المتبعة

عبارة عن مساحات مفتوحة نحو  :يمائالسالفناء . 5.1

، وهي مبنىلى داخل الإالخارج، تخترق بعض الكتل 

 مبنىتشكل عنصرا  انتقاليا  رابطا  بين الفضاء الداخلي لل

الممكن ان تكون هذه الفضاءات  من والبيئة الخارجية.

رجاء الطابق، أتكون عامة لكل  وأخاصة لغرف معينة، 

بواب بحيث يمكن أويمكن ان تزود هذه الفناءات ب

لقضاء  ا  متنفسبوصفها تعمل اذ ليها إللشاغلين الخروج 
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للتجمع، وهي  ا  مكانبوصفها وقات الراحة فيها، او أبعض 

فنية يمكن لهذه األ .المبنىكسر الملل داخل لمحاولة 

نظمة أماكن مناسبة لوضع بعض أوالفضاءات ان تكون 

الخدمات الميكانيكية بدال من تجميعها في السطح او في 

طوابق معينة، اوبدال من تغليفها من الخارج بحيث تؤثر 

فنية كما يمكن تزويد هذه األ .شكل الخارجي للمبنىعلى ال

منظر حة المس إلضفاءوالفضاءات بالمسطحات الخضراء 

حاولة خلق بيئة مشابهة لسطح ومداخلي، ال طبيعيال

جواء مريحة للشاغلين. ويمكن أخلق  من ثماالرض و

ن يتالعب في تصميم هذه الفضاءات التي أللمصمم 

درج أضافة بإ عدة طوابق الىتخترق الكتل لتمتد 

ات خارجية تربط الطوابق من الخارج، وهذا قيومرت

 .15ضاءاتوحيوية للف يضيف تنوعا  

تكون المباني ضرورة ان  االستخدام المختلط:. 6.1

مع البيئة المحيطة على المستويين المناخي  ةمتوافق العالية

يفي للمبنى ظالتعدد الو : مراعاةواالجتماعي من خالل

التجارية والترفيهية ويشمل الوظيفة االدارية لالواحد 

والتي تعد من اساسيات االستدامة الحضرية،  والسكنية

 وهذا ال يعني فقدان الهوية المعمارية في التصميم.

تواجه الواجهة  المشاكل االساسية لمركز المدينة:. 7.1

مراكزها الحضرية  وباألخصالبحرية ومركز طرابلس 

عن التطور والتقدم، وبالتالي االتجاه  هاقيتعمشاكل كثيرة 

ني العالية كحلول تصميمية، اذ يتضح نحو اعتماد المبا

 مركز منطقة تواجه التي االساسية المشاكل اهم سبق مما

الوظيفي  االداء في القصور عن المدينة والناتجة

 :بما يأتي ايجازها يمكن العمرانية القائمة والتي اتللمنشئ

 اجزاء كبيرة من النسيج الحضري تواجد .1.7.1

والمتهالكة وبالتالي يجب تطوير هذه المناطق  المتهدمة

باعتماد مباني عالية مواءمة للبيئة وذي هوية طرابلسية 

 .ومفهومةبمعايير واضحة 

 ئاتالمنش لبعض البصرية الصورة شوائيةع 2.7.1

 .العمرانية

 العمرانية بالرغم من تائالمنش عدم تكثيف .3.7.1

 .المدينةاالراضي في مراكز  سعر ارتفا 

 القدرة واالليات الستيعابتوافر  عدم .4.7.1

 .ومتطلباتها الحديثة التكنولوجيا

المتميز عند  الطابع ذات المباني توظيف عدم .5.7.1

 .التطويرالقيام بعملية 

العامة والخدمات  المرافق في الشديد القصور .6.7.1

 .االجتماعية

بشكل  المشاة لحركة كافية مساحات توافر عدم .7.7.1

 .مختلفةمدروس ومصمم وبمستويات 

 
 

 التطبيقي لدراسة: اإلطار

التطبيقي إلى محاولة  اإلطاراتجه البحث ضمن 

تقصي مؤشرات التكامل الحضري للمباني العالية التي 

تفتقد االستدامة والهوية بطرابلس، وخرج بها ضمن 

النظري وذلك عبر اختيار مجموعة من مشاريع  اإلطار

المباني العالية ضمن سياق حضري لمراكز بعض المدن 

 المعاصرة لدول االخرى للمقارنة. 

تم اختيار العينة البحثية من مجموعة من  العينة البحثية:

المباني العالية )العالمية والعربية والمحلية(، بما يخدم 

توجه البحث اذ تم مراعاة التباين الشكلي والتباين المكاني 

 للعينة البحثية، وعالقة هذه المباني بالبيئة والهوية المحلية.
 

دايات شهدت نهاية القرن العشرين وب االمثلة العالمية:

القرن الواحد والعشرون ظهور عدد كبير من مباني 

ناطحات السحاب على المستوى العالمي ولكن تم انتقاء 

مع مشكلة البحث وهدفه في تغطية  يتالءماثنين منها بما 

 :يأتيالتكامل الحضري لهذا النو  من المباني وهي كما 

 مبنى وفندق الترمب الدولي: -1

الدولي هو برج  مشرو  مبنى فندق وبرج الترمب

حديث في بيئة حديثة هذا المبنى هو مبنى تجاري مع برج 

 & Skidmore Owingsسكني وفندقي من تصميم 

Merrill LLP  2005امريكا عام  –في شيكاغو-

، يعد من المباني العالية التي تحمل رسالة تعبر 2008

مع المحيط، ذا طابع حديث يتالئم مع  ليتالءمعن السياق 

التكنولوجيا العالية المستخدمة. حيث يمتاز الموقع بوجود 

ثالث جهات رئيسية يحتوي كل منها على مباني 

 في Wrigley buildingبارتفاعات مختلفة، مبنى

ال الشرق تمتاز بلونها االبيض وارتفاعها الواطئ. وفي 

 متوسط، واخيرا   بارتفا  Marina City Towerوسط

IBM Plaza ي يمتاز بواجهاته السوداء في الغرب والذ

واالرتفا  االعلى في المنطقة. على ضوء ذلك تم تصميم 

كل منها مع ارتفا   ليتالءممختلفة  تبثالثة ارتفاعاالمبنى 

المبنى المجاور له وقد تميز باللون الفضي للواجهة 

المصنوعة من الزجاج والستيل حيث عبر اللون الفضي 

لجهة الشرقية واالسود انتقالي بين االبيض في ا عن لون

في الجهة الغربية، مما جعلة مواءم للبيئة ويعكس هوية 

  ]17[. 7المدينة، كما في الشكل 

 
 ]18[شيكاغو. –: مبنى وفندق الترمب الدولي 7 -الشكل 
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 مبنى برج التلفزيون المركزي الصيني: -2

الصين، هو مبنى اداري يتكون من  -يقع في بكين 

كل اقسام محطة التلفزيون، مسرح ومجموعة معارض. 

. ولقد 2004-2002من تصميم مكتب ريم كولهاس سنة 

صمم المبنى باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الهيكل 

والمواد وتقنيات البناء وفي الوقت نفسه هو يعتبر رمز 

مثل واجهة المجتمع الصيني في للحضارة الصينية فهو ي

العالم ويعبر عن هوية بكين. يعبر هذا البرج عن تطور 

المجتمع الصيني بطريقة متتابعة، البرج مصمم بشكل 

حلقة مستمرة من مقاطع حديدية متوالية تبدأ من االرض 

وتنتهي بنهاية تؤشر إلى السماء مما يعبر عن استمرارية 

عبر البرج عن نمو الحضارة الصينية وتطورها كما ي

حيث  باألرضالمجتمع الصيني منذ بداياته بارتباطه 

ينتمي ومن ثم التطور المتوالي عبر العصور من خالل 

حركة المبنى الرمزية وكأن المبنى يتطور ويصل الى 

ذروته ليؤشر وصول الحضارة الصينية الى ذروتها 

والتي تحاول الوصول الى الكمال في المنطقة التي يتوجه 

ها البرج باتجاه السماء وهذا جزء من معتقداتهم الدينية ب

بواسطة دعامة عالية تبين استخدام التكنولوجيا المتقدمة 

 .8في بنائها. كما في الشكل 

 
 - بكينالصيني، : مبنى التلفزيون المركزي 8 –الشكل 

  ]19[الصين.
 

اتجهت العديد من الدول العربية والسيما  االمثلة العربية:

الدول الخليجية نحو المباني العالية وباتت الكثير من هذه 

المباني ايقونات تميز مدنها عالميا . وقد ركز البحث على 

ناطحات السحاب في المنطقة العربية  برزاانتقاء اثنين من 

 لتغطية الدراسة التطبيقية، وهي كما يأتي:

في المنامة يقع المبنى  :البحرين - الدولي مركز التجاريال

داري تجاري إ المبنى، 2008الذي اكتمل بناءه في و

. وقد صممه مكتب "اتكينس ومشاركوه" يالسكنو

Atkins & Partners. مجمع من برجين اليتألف و

. غير الطوابق واستخداماتها شكل شرا . علىتؤمين 

طواحين هوائية "توربينات" لتوليد الطاقة الكهربائية  يوجد

 .9الشكل  كما فيفي صميم التكوين المعماري فيه. 

 
 .]20[البحرين –: المركز التجاري الدولي 9 -الشكل 

 

وتولد الطواحين طاقة كهربائية بقوة الريح، تغطي 

يحتاجها  التي% من متطلبات الطاقة 15نحو 

 ريشي ىمبناليؤكد المعمار، بان اختيار شكل  المجمع.

الطواحين الهوائية المحلية التى كانت  ألشكالباستدعاءات 

معروفة في المنطقة. لكن الباعث االساس لصيغة تشكيل 

نحتية المبنى يرجع ايضا  الى الرغبة في الحصول على 

لحصول امثل شكل لتوجيه الريح باتجاه التوربينات بغية ا

سطوح المبنى شكل على كفاءة تشغيلية عالية. ولهذا فان 

وكتلته المستدقة نحو االعلى، وتوجيه المجمع باتجاه 

 لى الهدفإالريح، كلها كانت امور ضرورية للوصول 

، وهو التركيز على ألنفسهمالذي وضعه المصممون 

اهمية القيمة المستدامة، النابعة عن مثل هذه التكاملية. اذ 

رت التجارب المخبرية بان االشكال المستدقة، اظه

)بالصيغة التى اتت بها اشكال المركز(، بمقدورها 

. التوربينات باتجاه% من قوة الريح 30  بحوالي اسراال

يبدو قرار ادخال "طواحين الهواء" )المعلقة في مواقعها 

العالية في مركز التجارة البحريني(، في صميم الحل 

وكأنه قرار يؤسس للعمارة المستقبلية التكويني للمبنى، 

 . ]21[بموضو  االستدامة ااهتماماتهفي 
 

أنه أعلى مبنى في العالم، تتمث ل هندسة  دبي: –برج خليفة 

البرج المعماري ة بهيكل عام مؤل ف من ثالث وحدات 

. فالبرج بنيوي ة مستوحاة من شكل زهرة هايمينوكاليس

مؤل ف من ثالثة أقسام مت صلة ببعضها من خالل بنية 

مركزي ة أساسي ة. إن  بنية البرج المرك بة والمتصاعدة على 

زة بارتدادات جداري ة في كل من األجنحة  Yشكل  والمعز 

ن منص ات أرضي ة  ن ثباتا  طبيعي ا  للبنية كما تؤم  الثالث، تؤم 

محور التقاطع في هذا رحبة للشقق السكني ة. وتخف وطأة 

البرج تدريجيا  بفضل ستة وعشرين طابقا  حلزوني الشكل 

وتبرز البنية المركزي ة  يرتفع بشكل لولبي نحو السماء.

ة مستدق ة منحوتة،  األساسي ة في أعلى البرج على شكل قم 

أن البرج الذي يعد أطول ناطحة  .10كما في الشكل 

مصادر الطاقة  من سحاب في العالم، يعمل على االستفادة

. الشمسية، لتلبية معظم متطلبات سكانه من المياه الساخنة

ألف  140 ألواح الطاقة الشمسية لتسخينالبرج يستخدم اذ 

من الطاقة  ومن خالل االستفادة ،لتر من المياه يوميا  

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoreLtqrfAhWRzaQKHenjDQEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bahrainwtc.com/ar/content/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1&psig=AOvVaw0HL3r794o4jfRJSNzLILtd&ust=1545257960488623
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الشمسية، يرسي نموذجا  يقتدى به في مجال مشروعات 

تستفيد بأفضل صورة ممكنة من  التطوير الحضري التي

 . 22االستدامةتقنيات الطاقة المتوافقة مع شروط 

 
.دبي –برج خليفة : 10 -الشكل   

 

ال تحوي بيئتنا المحلية نماذج لناطحات  االمثلة المحلية:

السحاب، ولكن مما يسترعي االنتباه ان التوجه نحو تبني 

عمارة ناطحات السحاب من أهم توجهات الخطط 

المستقبلية للتطوير المحلي، على ان تكون ذي تصميم 

صديق للبيئة وتحمل معايير الطراز المحلي وبها هوية 

 .11ل طرابلس المعمارية، كما في الشك

 
البحرية بمدينة  ةبالواجه: المباني العالية 11 –الشكل 

 ليبيا. -طرابلس
 

العملية التحليلية، أسيييييييس التحليل ومنهجيته المعتمدة: 

ضيمن هذه الفقرة تم اختبار مؤشيرات التكامل الحضيري 

النظري على العينة البحثية، من  اإلطارالمستخلصة من 

الطريقة الوصيييييفية التحليلية المسيييييتندة إلى  خالل اعتماد

سا  لالختبار باعتماد  سا تقنية المالحظة من قبل الباحثين ا

 المعلومات المتوفرة عن العينة البحثية.
 

من خالل تحليل االمثلة  تحليل نتائج الدراسة التطبيقية:

وفق مؤشرات التكامل الحضري المستخلصة يظهر ما 

 ياتي:

الفاعلية العالية لمؤشر )توظيف التكنلوجيا   -1

 التدرج باالرتفا (. -االستخدام المختلط –واالستدامة 

 - باأللوانالفاعلية المتوسطة لمؤشر )االنسجام   -2

وجود  - التكامل مع السياق الحضري واالبنية الحفاظية

 (.مراعاة التوجيه والمحاور البصرية - الفناءات السمائية

 شر )مراعاة خط السماء(. عدم فاعلية مؤ  -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 استنتاجات الجانب التطبيقي: -

يجب التوجه نحو توظيف معطيات التكنلوجيا  -1

المتقدمة واعتماد اساليب التصميم المستدامة ذي الهوية 

 المحلية بطرابلس.

الحاجة الى زيادة االهتمام بمفهوم العمارة المستدامة  -2

في التصميم الحضري  ألثرهذي التصميم المتدرج، 

 العمودي.

عدم اهمال اهمية توظيف السياق الحضري  -3

تم  إذاوخصوصية المباني المجاورة للمباني العالية 

 اعتمادها بطرابلس.

بات االنسجام اللوني مع المحيط غائب في عمارة  -4

العالية، بسبب االختالف الجوهري بين مواد البناء 

ابلس بهذه واليوم فيجب ان تكون عمارة طر باألمس

 المعايير. 
 

 :الخ صة والتوصيات -

يخلص البحييث إلى أن هنيياك مجموعيية من العوامييل 

 طرابلسيةهوية العمارة الاستدامة وكبير على  إثركان لها 

المعيياصيييييييرة تمثلييت هييذه العوامييل في العوامييل الثقييافييية 

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعوامل التعليمية، 

انعكسيييييت هذه العوامل على العمارة وأنتجت عمارة ذات 

 أنماط واضحة تمثلت في اآلتي:

وهو المسيييطر على  نمط العمارة ذات االتجاه العالمي: -

. هذا النمط جاء الحالي طرابلس في الوقتعمارة مدينة 

ألنيه ارتبط بمفياهيم وقوانين  واالسيييييييتيدامية فياقيدا للهويية

غربييية نفييذت إلى داخييل المجتمع ونجحييت في وضيييييييع 

وغيرت الفكر  طرابلسييييييييييةصيييييييورة عيياميية للعمييارة ال

من الصييييعب تغيير هذا  وأصييييبحالمعماري بشييييكل كافي 

الوضيييع وبالتالي كانت النتيجة ظهور عمارة فاقدة للهوية 

 الئم قيم وعادات السكان واحتياجاتهم ومتطلباتهم.ال ت

اعتمد هذا النمط على اسيييييييتخدام  نمط العمارة البيئية: -

مواد وطرق البنييياء المتوفرة والمسيييييييتعملييية في البيئييية 

المحيطة واسيييييييتخدام المفردات المعمارية التي تبلورت 

 وتطورت على مدار السنين.

اعتمد هذا النمط  نمط عمارة إحياء الطراز اإلسيييي مي: -

على المظهر الخييارجي للواجهييات بييإلبيياسيييييييهييا مفردات 

العمارة اإلسالمية وبالتالي اظهر زيفا واضحا ال قيمة له 

من الناحية المعمارية حيث لم يعتمد على إظهار مفاهيم 

وقيم العمارة اإلسيييييييالمية، فكانت النتيجة ظهور عمارة 

 .واالستدامة زائفة فاقدة الهوية
 

 ر الباحث إلى:وايضا يشي

على الصعيد التطبيقي  استثمار نتائج البحث الحالي -1

 في اغناء التجربة المحلية المستقبلية.
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تغيير النظرة إلى األفكار المعاصرة ومحاكاتها نسبة  -2

لمتطلباتنا الموضوعية  االستجابةإلى قدرتها على 

، ومحاولة العمل على تشجيع إدخال واالجتماعية

واستعمال التقنيات الجديدة للوصول الى حلول تقنية 

أفضل والتأكيد على إظهارها لما لها من دور وأثر لدى 

المتلقي، والعمل على ايجاد الوسائل التي من شأنها ان 

تجعلها متكيفة ضمن البيئة المحلية، بعدم اهمال الموروث 

 رية. الثقافي والهوية المعما

تكثيف الدراسات بشأن المباني العالية والمفاهيم  -3

التصميمية المتقدمة لها وتقييم تجارب البلدان العربية في 

وثقافيا وبيئيا  اجتماعياهذا المجال ذات الصلة الوثيقة 

المتاحة لعكس  اإلمكانياتببيئتنا المحلية، لدراسة 

ومعالجة السلبيات وتوخيها في العمارة  إيجابياتها

 لمستقبلية المحلية.ا

التأكيد على دور التكنولوجيا الحديثة وما تمنحه من  -4

تقنيات متطورة في إيجاد حلول فعالة للعديد من 

المشكالت التي تواجهها العمارة، وإمكانية استغالل 

التجارب الناجحة للمجتمعات األخرى التي تمتلك مناخا 

 مشابه لمناخنا المحلي لتطوير إطار فكري عام ينهض

 بمستوى الكيان التكنولوجي المحلي. 
 

محددة الواضيييييييحة والهوية وال االسيييييييتدامة ولتحقيق

المعاصرة فإنه يلزم اتبا  التوصيات  طرابلسيةللعمارة ال

 اآلتية:

العمييل على تطوير العمييارة بحيييث تالئم قيم وعييادات  -

  .السكان المرتبطة بالتعاليم والقيم المتوارثة

بحيث يكون لها طرابلسييية رة الضييرورة االهتمام بالعما -

طابع يميزها في تصيييييييميمها وتخطيط مبانيها وذلك بأن 

تكون مفرداتها ومكونات تشييكيلها ومفاهيمها مسييتمدة من 

 .معايير العمارة المحلية الطرابلسية القديمة مع تطوريها

العمل على تطوير قوانين وتشيييييييريعات المباني بحيث  -

العمارة التقليدية وابراز تعمل على تطوير أسييس ومبادئ 

القيم اإلسيييييييالمية المالئمة للسيييييييكان والمرتبطة بالمجتمع 

 .ليبيال

متالئمية  طرابلسييييييييييةالتركيز على أن تكون للعمييارة ال -

ومتناسيييييييبة مع متطلبات البيئة األسييييييياسيييييييية والظروف 

 االجتماعية والقيم الحضارية لمجتمعنا.

ألراضي جعل الصحراء التي تشكل غالبية ا العمل على -

 أرضيييييييية مالئمة السيييييييتيعاب التوسيييييييع العمراني الليبية

 والتخفيف من الهجرة الداخلية إلى طرابلس.

فإن هذا ال يتم إال بدراسيية سييمات البيئة الصييحراوية 

وكذلك دراسيييييييية ما يالءم تلك البيئة من أنماط عمرانية 

 وصييييييتناسيييييب الحياة في المناطق الصيييييحراوية، لذلك ي

ماط العمرانية من خالل التعرف إلى دراسييييية األن الباحث

على إيجابياتها وسيييييييلبياتها لنتمكن من وضيييييييع أسيييييييس 

تخطيطية للتعامل مع البيئة الصحراوية، وكذلك الوصول 

ا  إلى تشيييييكيل عمراني يالئم المدن الصيييييحراوية، وأيضييييي 

ية المسيييييييتخدمة في  نتعرف على بعض المعالجات البيئ

نمييية المبيياني الصيييييييحراوييية عنييدهييا نتمكن من تحقيق الت

فيه، أنه ما  كال شمما . الصحراوية ليبيةالشاملة للمدن ال

يصطلح عليه االستدامة وهو ال يعتبر مصطلحا جديدا أو 

مبتكرا، بل هو مفهوم جسدته العمارة التقليدية في مختلف 

أرجيياء العييالم منييذ القييدم عبر التوافق العفوي التجريبي 

البيئة المترابط مع البيئة واالسييييييتغالل الكفء لمصييييييادر 

الطبيعية وفق تطور حثيث من التجربة والخطأ على مر 

لقد كانت العمارة الوسيلة األساسية التي ابتكرها . السنين

اإلنسيييييييان لحمايته من ظروف البيئة الخارجية القاسيييييييية 

وذلك باسيييييييتغالل مصيييييييادر الطاقة الطبيعية كالشيييييييمس 
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