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 الملخص

اريخي , أنه سجل تحقبةك ال, كما يدل على نوعية حياة تلاــقامهأعصر من دل على ي قديمةال لمدنل النسيج العمراني     

الباقية يمة رابلس القدط مدينةالمدينة, وللمرحلة التي تم فيها تشييد  بيئيةوال القتصاديةللحياة االجتمــــــــــاعية واتراكمي 

يعني  مرانهاع في الستدامةل هاتحقيقو ,الزمنعبر لخبرات والحلول البيئية لكانت وال تزال مرجع  حتى وقتنا الحاضر

 مستدامة, بيئة لها ومةالديم تحقق التي مدينةال,  فوالعمراني واالجتماعي واالقتصادي البيئي المستوى اثها للتوازن علىإحد

 حيطي المللممارسات الحضرية ف حاضنة شكلالذي  ,لنسيجها ضوابطوجود  دون من مستدامةعمرانية  بيئة يوجد ال و

 .من ثقافة مشيديهانبع  و عمرانيال

ومنتجاتها  لمدينةلخصائص النسيج المعماري والعمراني  هو تسليط الضـــــــــوء على الدراسةـــــــدف هذه أن هـ     

 خترنا مدينةأو, تاريخيةالمدن العمران أستمرار في التي ساهمت بتكاملها  وأندماجها واالستدامة أسس التي أدت إلى 

مع  متوافقةينة المدفي ظهور معايير تخطيطية جعلت هذه الحالة  نسيج  كممدى تح لمعرفة طرابلس القديمة كحالة دراسية

ا الهدف لتحقيق هذو ,وعبورها للسنين بسالمستدامة نسيجها إ في تالتي سببوة, االجتماعية واالقتصادي والظروف البيئية 

يد من المصادر لعداعتمدت بأساليب ا ستقرائياال نهج الوصفــــــــــــيالمو ستداللياالالمنهـج التحليلي أتبع الباحث 

 .والمراجع واالشكال

 اسيةعناصرها االسمفهوم االستدامة و, حيث سيتم التعرف إلى ه الدراسةلورة عدد من األهداف المحددة لهذلقد تم ب     

المدينة  يجلنس ةرانيـة العملبنيـــــــخالصة التحليل لتطبيقاتها على و, القديمة للمدن اومفهوم استدامة العمران واستراتجياته

لتوجه لتطبيقها ل, لتجربةاهذه  , بغية االستــــفادة منوتحقيقها أسس االستدامة في استيفاء المدينة ومدى نجاح نسيج, القديمة

                                                                                      لعمارة مستدامة.

 
 

 
 

 : :الكلمات المفتاحية

 (النسيج العمراني ,التاريخيةالمدن  ,القديمةالمدن  ,العمرانية ةاالستدام االستدامة,) 
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 .ةــدمـمق. ال1

 معهاالتعامل عند العمرانية  أن مصطلح االستدامة   

تفق مع ما تنجدها  واضحةسس أ احديث له كمفهوم

ي فالتشابه الواضح فمنذ القدم  عمرانينتجه النسيج الأ

 العمرانمالمح  لنسيج المدن القديمةايير جعل المع

 سس تتبناها العديد من التوجهاتأحسب  المستدام,

 وغيرها. والعمارة الخضراء العمارة البيئيةك

وتكامل جميع  هتطبيقاتالنسيج و خصائصل التوصل أن  

 دنلماالستدامة العمرانية ل التي حققت واالسسالمعايير

النتائج من ستخالص ن إلبمكاهمية ألمن ا هو ,قديمةال

 مدينةفي  التي شيد العمراني نسيجفالواقع معاش, 

 القديمةد ولى العهإطرابلس جعل طابعها الحالي االقرب 

 هم ما يميز مخططهاأو ,مؤخرا استحداثهإوالذي لم يتم 

التنظيمي حفاظها على مؤثراتها البيئية رغم وصولها 

حاطتها أوفي العهد التركي لى كامل حجمها البنائي إ

عهد الفي لمرافق واالتحسينات أدخال مع  ,باالسوار

 سنةمن بلدية طرابلس فحسب التقارير الواردة  االيطالي

هت عناية خاصة إلى المدينة "لقد وج 1912-1924

القديمة في كل نواحي التنظيم والصيانة ورصف الطرق 

وأدخلت عليها كافة المرافق والخدمات من مياه الشرب 

ءة العامة ولكن في حدود مخططها القديم إلى االضا

 . ]1[محافظة على مظاهرها التاريخية"

ن هذا المخطط وما رافقه من خصائص للمنطقة قد إ  

دراك عالي مع إوجد بيئة معيشية مميزة مع التعاطي بأ

 المكونات الطبيعية للمكان في ظل قيمة جمالية تجعلنا

جعلت من ي لتا المستدامةحول المعايير  تساؤل نطرح

لى يومنا هذا رغم هجرة سكانها إهذه المدينة باقية 

                                                                                    ة.  االدارة الذي تشهدها المدين واالهمال وسوءاالصليين 

أن عمران ا مفاده"عامة  فرضية من دراسةنطلق الت  

نسيجه العمراني  خصائصمومته من المدينة أستمد دي

 حقق احتياجات االستدامة والذي بدوره والمعماري,

وتكاملت هذه االسس  واالقتصادية,البيئية واالجتماعية 

   ."لتحقيق االستدامة العمرانية للمدينة معا,

 ائصخص درصهذه الدراسة إلى  تـــــهــــــــــــــدف    

المعايير  أنتجتالنسيج العمراني والمعماري التي 

االستدامة العمرانية  خلقفي واالسس التي ساهمت 

 , وسيتمومدى التوازن والتكامل بين هذه االسس ةلمحليا

                                                     ساسية:أ هيكلية محاور خالل ثالثمن  ة الفرضيةمناقش

ومفهوم : بحث تعريف االستدامة المحور األول. 1

دراسة و ومعاييرها االساسية العمرانية,االستدامة 

 من القديمة, للمدنستدامة الا رست اسسأالتي  للمعايير

                 .المنهج التحليلي ستخداماخالل 

دراسة تحليلية لخصائص النسيج  :المحور الثاني. 2

مدينة حسب المنهج المكون لل والمعماري العمراني

                                   .الوصفي االستقرائي

مدى  لمعرفة ستدالليةدراسة تحليلية أ: المحور الثالث. 3

 متوفر هذا النسيج على مالمح ومعايير التخطيط المستدا

معايير توفير خصائص النسيج الحتياجات  من خالل

  .والبيئيةاالجتماعية واالقتصادية  االستدامة

موضوع إلى  الدراساتالعديد من تطرقت لقد    

متطلبات التطوير بحث عن  منهااالستدامة العمرانية 

 التنمية المستدامة ني لألحياء التاريخية لتحقيقارالعم

والذي  مدينة حلب القديمة -سية حي السفاحية ارحالة د

سة تكوين النسيج الحضري ومكوناته اردب أختص 

سة الوضع االجتماعي االمعمارية إضافة لدر

 ةمالءمة وضع البيئة الحالي ومدى واالقتصادي

وحول اسس االستدامة المعمارية  ,الحتياجاتل

االستدامة العمرانية في المناطق "والعمرانية دراسة 

تنمية أهمية  الذي تناولت ” ذات القيمة التاريخية

واالجتماعية صحية البيئة ال اليجاد المناطق التاريخية

اقة دون الستخدام األمثل للطل هاوتحقيقواالقتصادية 
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ودور التنمية  الموارد الطبيعية اإلفراط في استغالل

  .المستدامة لهذا المناطق

.تعريف مفهوم االستدامة. 2  

االستدامة بمختلف مجاالته وعلى يشغل موضوع   

جميع االصعدة الراي الدولي في الوقت الراهن 

االخيرة مما ينبئ  ونةآلاالبيئية تتزايد في  فاألخطار

 نتشرأ وشيكة تخص العالم بأجمعه, فقد ة بيئيةبمعضل

  العالمي ومن أشهرهامصطلح االستدامة وزاد االهتمام 

 ,التوصيات التي توصل اليها تقرير بروندتالند

(Brundtland)  "في عام الشهير "مستقبلنا المشترك

المعنية بالبيئة  عن اللجنة العالمية الصادرو م,1989

 World Commission on Environment“ةوالتنمي

”Development and,  دمج االحتياجات  به تمالذي

في تعريف واحد يخص  والبيئيةاالقتصادية واالجتماعية 

وهي التي تفي وتلبي احتياجات المجتمع االستدامة 

الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة األجيال المقبلة 

 :(1الشكل ).]2[ "على تلبية احتياجاتهم

 “meeting the needs of the present generation 

without compromising the ability of future 

generations to meet their needs.” (Brundtland, 

1987"  .                                                           
 

   

 ثالثال لمعاييربياني ل ط(: مخط1) الشكل رقم

  .لالستدامة

ام البيئي ـــق التوازن بين النظـــقتحاالستدامة ف

تحقيق أقصى قدر  وتساهم في, واالقتصادي واالجتماعي

عمليتان متالزمتان  البيئة هماوفالتنمية  ,للمدينة من النمو

أساسي من  عنصروهي ال يمكن الفصل بينهما, و

 (.2) الشكل ,المستدامةعناصر التنمية 

 

 

 

 ةالمستدام ئة بالتنميةيوضح عالقة البي(: 2) الشكل رقم

 االستدامة  وأسس أبعـــاد . 1.2

وهذا مصطلح يشمل االستدامة البيئية واالجتماعية    

سواء على الصعيد الفردي أو في أشكال  واالقتصادية,

التجمعات المختلفة ويمكن أن تطبق على جميع 

المستويات من العالمي إلى المحلي ونالحظ الدمج بين 

 ,(3)الشكل  بالكل,يحيط البعد البيئي الثالث واالبعاد 

 كاالتي: يوه

مال : صيانة وحماية راس الاالستدامة االقتصادية -1

وتحقيق االرباح من خالل خلق اسواق جديدة وفرص 

جديدة للمبيعات وتخفيض الكلفة وتحسين جودة االنتاج 

 وتخفيض الطاقة

ل : نعني صيانة راس المااالستدامة االجتماعية -2

واالجتماعي من خالل الحقوق المتساوية البشري 

 والمشاركة االجتماعية وتعزيز الهوية وتطوير الثقافة

 .واحترام القوانين

ي يئي الطبيع: صيانة راس المال الباالستدامة البيئية -3

ئية ان االستدامة البي وخدماتها,وتشمل االنظمة البيئية 

 لالجيال القادمة من أفضلتعني ترك االرض في حالة 

 . ]3[راستخدام مواد اولية قابلة للتدويخالل 

 

 البيئــــــــة      عالقة تبادلية التنمية املستدامة

بيئي

أجتماعيأقتصادي
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االستدامة 
العمرانية

النظم 
االقتصادية

النظم 
االجتماعية

البيئة 
المحيطة

نيةالبيئة المب

 
 البعد االجتماعيب يالبيئالبعد  ط(: يحي3شكل رقم )

 .واالقتصادي

 ة المدن القديمة التاريخيعمران أستدامة . 2.2

مة لمدن القديالعمراني ل النسيج تراثأستمرارية أن      

 تي من خالل االدارة المدروسة للمواردأه يؤوضمان بقا

 سسذات اال االستدامةحضارية والتاريخية ومن خالل ال

ستدامة أتساهم في و والتي تاتي على مراحل تاريخية

  نسيج المنطقة.

وقد حددت المواثيق الدولية العالقة بين التراث  

 راثالعمراني للمدن القديمة وفكر االستدامة على "أن الت

العمراني يمثل أداة وقوة دافعة لتحقيق االستدامة 

[4] المجتمعات االنسانية"ب
. 

 العمران المستداممفهوم . 1.2.2

ي م بأنه ممارسات البناء التالعمران المستدايعرف     

الجودة االقتصادية واالجتماعية لتكامل مع ل تسعى

لموارد والتوازن بين ا فاالستخدام المنطقي والبيئية

النظم االجتماعية واالقتصادية مع البيئة والطبيعية 

 هالكالمحدودة وتقليل استفي إنقاذ الموارد  ية تسهمالمبن

دن وتم تعريف الم ,[5] ةــــالبيئين ـــوتحس ةــــالطاق

ر ناصعمرانيا بانها المدن التي تتوافر بها الع المستدامة

 :[6] االتية

االستدامة في حدود المحتوى البيئى  إطارأن يكون  .1

ن الجتماعي بيللمدينة والتنوع الثقافي وتحقق التجانس ا

 .رأعضائها وتعتمد على المبادئ البيئية في أتخاذ القرا

 احة. أن تحقق المدينة أكبر أستفادة من االمكانات المت2

ث التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتي تحقق أقل تلو

 بيئي للمحتوى العمراني.

 للمدن العمرانيلنسيج ا مكونات تشكيل. 3.2

  :[7] االتيمن للمدينة العمراني يتكون التشكيل  

 وهو مجموع مالمح نظام ي:النسيج العمران. 1.3.2

ها الحركة ومايرتبط ب شبكاتوالفراغات البينية النسيج و

ويمتد ليشمل راغات وما تحدده من خطط عمرانية من ف

على قطع األراضي  البناءوأنساق دمج الخدمات 

 ومايحتويه ذلك من عالقات بسبب البناء وأنماطه.

 صفاتمجموع ال :يالعمرانالمعماري الطابع . 2.3.2

يضم و بذاته,إنساني  رافيطاق جغالعمرانية المميزة لن

 المكان. ومفردات المعمار ومالمح تشكيل النسيج لغة

 اعيةجتمأن التشكيل له ارتباط وثيقا بالبيئة الطبيعية واال"

عن معبرمظهركواالقتصادية الشيءالذي يضع التشكيل 

 ."ة ومالمحهاخصائص البيئ

 المدن القديمة عمرانأستدامة اسس . 4.2

يتضح أنه للوصول إلى أستدامة من خالل ماسبق    

يجب المزج الجيد  لنسيج المدينة عمرانية متوازنة

 وهي النظم االقتصادية رئيسية أسس أربعوالتكامل بين 

 ,المبنيةوالنظم االجتماعية والبيئة المحيطة والبيئة 

 (.4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 ة.القديمة التاريخيالمناطق  ستدامةا س(: اس4)رقم  شكل

البيئي

االجتماعي

القتصاديا
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 أستراتيجيات العمران المستدام . 5.2

ويمكن تحديد استراتيجيات استدامة العمران في    

 :[8]محورين رئيسيين كاالتي 

ن الحد االقصى من التكامل بي :المحور االول. 1.5.2

 االنظمة المكونة لعمران للمدينة.

 الحد االدنى من التاثيرات :ور الثانيالمح. 2.5.2

 ا.لوجينووالتك السلبية للنظم البيئية الناتجة من مواد البناء

أن تصميم النسيج العمراني للمدن القديمة قد تميز 

 يلي:كما بخصائص يمكن تقسيمها 

     : العمراني والمعمارينسيج المدينة  خصائص دراسة.1

  :التالية [9]ط نقاالمن خالل  وتظهر هذه الخصائص  

 خصائص وسمات تخطيطية عمرانية:.1

التضام, التدرج, )العمراني تشكيل النسيج  -

 (تاالرتفاعا

 (االعرض, أنواعه التدرج,)الحركة مسارات تصميم  -

 دمج الخدمات -

 العمرانيةالفراغات  -

 معمارية:خصائص وسمات .2

 (االفنيةالداخلية, الفراغات ) المعماريةالفراغات  -

 المشربيات( الزخارف,)للمدينة المظهر المعماري  -

 وانعكاساتها العمرانية والمعماريةالخصائص  تفاعلوب  

النتاج االستدامة االستدامة الرئيسية حتياجات أعلى 

 هي:نجد أن هذه االسس  العمرانية

 : .أسس أالستدامة2

تمثل البيئة المحيطة ركيزة هامة من  :البيئة االستدامة.1

صياغة ويؤثر عليها ة الحضارية العامة التي تؤثر البيئ

وكذلك تنظيم  القديمة, نوتشكيل النسيج الحضري للمد

وتوزيع الفضاءات والكتل البنائية ضمن النسيج 

الحضري للمدينة وهي التقرر الشكل النهائي للنسيج بل 

 نيتفاعالوفي تشكيل النسيج الحضري  لها دور ىبقوي

 ً بما يتناسب مع امكانيات االنسان  لتحقيق االستدامةمعا

 :ودراستها تشمل للتكيف وقابليته

 المعالجة المناخية  -

 البيئية معالجةال -

مستقاة من الدين االسالمي ال :االجتماعية لنظما.2

يجب أن والذي الحنيف الذي ينص على الود والتراحم 

 النسيج على الخصوصية واالحتشام والذي نعكس مني

اخل ق في المباني السكنية وانفتاحها للداالنغال في يظهر

وغيرها من التعاليم الدينية التي تجارت كعرف بين 

 والذيالناس وانعكس في الكثير من المفردات المعمارية 

 :باآلتيتختص 

 .الخصوصية -

 .االجتماعي واالنتماء والتفاعلالتكافل  -

 االمن واالمان. -

 .تحقيق البيئة الجمالية -

نب ابالجطة هي المعطيات المرتب :تصاديةاالق لنظما. 3

 في: وتتمثل االقتصادي

 ترشيد استهالك الطاقة  -

 وأعادة التدويرالتحكم في الموارد المتاحة  -

ة تنتج من تحليل البنيالتي  خصائصرصد أهم السيتم     

نسيج المدينة والذي لمكونات  والمعمارية العمرانية

لالستدامة  سيةلعناصر المحورية األساا تفاعلت مع

 أن"ة والذي يقودنا إلى البيئية واالقتصاديواالجتماعية 

 هاللمدن باندماج عناصر العمرانية معايير االستدامة

االجزاء عن  أحدااالربع تحقق تكامل وترابط اليفصل 

 (.5) , الشكل"وتصبح أنعكاس لبعضها البعض االخر

 

 

 نالعمرا (: التكامل بين ابعاد استدامة5) رقم شكل

• الخصوصية. 1

• التكافل االجتماعي.2

• البيئة الجمالية.3

• االمن واالمان.4

• ترشيد أستهالك الطاقة. 1

• التحكم في الموارد المتاحة . 2

• تشكيل النسيج العمراني. 1

• تصميم الشوارع. 2

• الفراغات المعمارية . 3
والعمرانية

• اندماج الخدمات. 4

• المعالجة المناخية . 1

• المعالجة لبيئية. 2

المحيطة 
البيئية

نسيج المدينة 
والبيئة 
المبنية

النظم 
االجتماعية 

االنظم 
االقتصادية
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  يةعمرانالستدامة الأأسس  :انيالمحور الث.3

المدينة في  العمرانية مح االستدامةلتحديد أهم مال     

 وذلكالعامة  تحليل لسمات البيئةبتطبيق سنقوم  القديمة

مالمح  استنباط العمراني بغيةالمعماري وى مستوالعلى 

لعالقة بين طابعها للوصول ل, ينةللمد العمرانيالنسيج 

 الجتماعية واالقتصادية والطبيعيةمراني وبيئتها االع

 كالتالي: فنالحظ ان هناك سمات عامة للنسيج العمراني

الرئيسية للنسيج العمراني  صالخصائ .1.3

 : المعماريو

 :تاريخيا المدينةتشكل نسيج . 1.1.3

تشكل نسيج المدينة  دتاريخية, فقللمدينة أهمية     

تعاقبة ودسمة من عهود القديمة خالل فترات زمنية م

النوميديون  فمن الفينيقيين إلى سات وثقافات,وسيا

 القديس يوحناوالرومان والوندال والبيزنطيون وفرسان 

لى ي إية( واإلستعمار اإليطالالدولة اإلسالموالعثمانيين )

مراحل مهمة  3بـ قد مرت المدينة ل ,[10] الحالينا عهد

 هما:

 أويا أنقاضوهي على .طرابلس العربية االسالمية 1

القديمة ويظهر بها قوس ماركوس اوريليوس مركز 

 تقاطع الطريقين الرئيسيين.

.أمتداد طرابلس العربية االسالمية ويظهر الطرق 2 

نة المتوازية المتقاطعة ومنطقة االسواق والقصبة والمدي

 .[11]في بدايات التوسع التخطيطي 

في العهد  هاأمتدادأحاطت المدينة باالسوار لحصر.3

 خارجها. بدايات التوسع التخطيطيوااليطالي 

 :المدينة. تشكيل نسيج 2.1.3

 كثيف نسيجهو  قديمال يالعمران نسيجال سمةن . إ1

وحدة سكنية مزودة بفناء يتألف أساسا من و لتجمع,ا

فيها دمج وتنوع  نالحظو للمباني,عالية  استيعابيةبقدرة و

 (:6)الشكل  ,[21] لتاليةحســـب البيانات ا ,دماتـــــللخ

 المدينة القديمة من مدينة طرابلس ع(: موق6شكل رقم )

 %67المساحة المبنية :

 %21المساحة الغير مبنية :

 %12متوسط شبكة الطرق:

 %150إلى 67معامل أشغال االرض:

 م 4-2متوسط عرض الطرقات: 

 م250-150متوسط حجم العقارات:

 (7) . الشكلطابق 2-1المباني: ارتفاعمتوسط 

 بيانات النسيج العمراني للمدينة :(7)رقم  شكل

 مدمجتخطيطي نمط  ذوطرابلس  نسيج مدينة.2

األفنية  نتيجة وجود متخلخلويظهر النسيج  ومتراص

  (.8) الشكل ,للمبانيالداخلية 

 

 

 

 

 المتراص للكتل البنائية لنسيج العضوي(: ا8)رقم  شكل
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سلة من العام إلى الخاص .تنظيم فضاءات النسيج متسل3

إلى االكثر خصوصية وتتدرج الفضاءات من حيث 

الحجم والموقع ودرجة الخصوصية بدء من النسيج 

الحضري للمدينة ككل ووصوال إلى الوحدات السكنية 

 (.9حتى التنظيم الفضائي للفراغ السكني, الشكل)

 

 

 

 

 

 وتنظيم الفراغات المتراصالنسيج  (:9) رقم شكل

ومنغلق عالي  احتواءذات مثل فضاء المدينة فراغا ي .4

وجود بخصوصية مسارات الحركة وبو هــنفس على

 تجانس بين الكتلة والفراغ ويتدرج االحتواء ليصل إلى

السكنية  الفراغات الوظيفية تجمعالفراغ السكني حيث ت

ية الداخلي للفناء الذي يشكل النواة االساسحول الفراغ 

 ج.لالحتواء في النسي

يتميز النسيج بالتوجه للداخل فالنسيج العضوي  .5

دى للتداخل بين الكتل البنائية والفضاءات أالمتراص 

 ق اـــرت هذه النتيجة على التصـــوقد أثة المفتوحة ـالعام

المباني ببعضها فخلقت بذلك الحوائط المستمرة على 

جوانب الشوارع ومن ثم حددت بصورة أوضح الفراغ 

 .كتلة موحدةكنسيج الظهر فدينة القديمة الداخلي للم

 انيالمب يغلب على ارتفاع المباني في المدينة القديمة .6

, في حين يوجد عدد قليل من ذات الطابق أو الطابقين

 (.10)طوابق, الشكل اني ذات الثالث المب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة القديمةال(: ارتفاعات المباني ب10)رقم  شكل

 :الحركة مساراتتصميم  .3.1.3

د يج المنطقة قأن نظام الحركة والتوزيع الذي يحدد نس  

 النسيج العمرانيمن هذا النوع ي ف بطريقة مدروسة نتج

طريق االقتصاد  نحد من المساحة المستعملة عبحيث 

بة المساحات المبنية بنستباين بين  بالمساحات مما أحدث

المساحات الغير مبنية للمسارات مقارنة ب%67عظمى

عامل اشغال مق وذلك عن طري %21بنسبة لساحات وا

للفراغ  ,%115%إلى76مناالرض الذي يصل 

االضرار بالبيئة  متطلبات االنسان دونعن  والناتج

 منفر الكثير من المساحات المهدورة ويقلل ووي المحيطة

 :كاالتي المستعملةنسبة الفراغات غير

ية رأنكسار مسارات الطرق الفرعية واالستمرا.1 

أنسداد الشوارع نتجت عن التطور والنمو السكاني و

على خلق حرية الحركة  ساعدبالسكان  طرقارتباط الو

 .شارع إذ يتغير عرضه من مكان آلخرفي مسار ال

 نكسارها وتعرجهاأورق والممرات أطوال الط قصر .2

 .تتابع فراغيذات مسارات  خلق

احيانا  هي انتهاء الشوارع الضيقة بأماكن واسعة قليال.3

الخارجي,  الفناء وتعمل عململتقى لعدد من البيوت 

 (.11) لالشك
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 طرابلس القديمة بمدينةالشوارع شبكة (: 11)رقم  شكل

 :الخدمات جدم .4.1.3

لمدينة التأثير الكبير على االمتعاقبة لعهود لقد كان ل   

ة من سياسات دفاعية كالقلعة واألسوار واألبراج الموزع

القنصليات, كما هناك تطور ديموغرافي  على البوابات

ديني من معابد وكنائس وجوامع والتقسيم الطائفي من 

ً تمركز األسواق وعزلها  يهود ومسيح ومسلمين, وأيضا

النسيج المتضام  اتخاذعن السكن, وكل دلك أتحد في 

وهذا التنوع جعل من  به عبر هذه العهود واالستمرار

من خالل  بذاته, تفيامتنوعا ومكنسيج المدينة نسيجا 

 .(12)الشكل  بالمدينة, خدمات المباني

 

 

 

 المباني بنسيج المدينة استعماالت(: 12شكل رقم )

 معماريةالالعمرانية والفراغات  .5.1.3

إن إتباع الحل المتضام في  :العمرانية.الفراغات 1

تكوين نسيج المدينة القديمة العمراني جعل كثافة الكتل 

ات الفراغفبلغ ذروتها في الهكتار الواحد, من المباني ت

تحصيل حاصل ناتج لنسيج المدينة القديمة جاء  ةالعمراني

 المتراصة و التدرج  توزيع الكتل العمرانية عن طريقة

الحاصل من الفراغ العام المتمثل في مسارات الحركة 

قة الرئيسية إلى إلى الفراغ شبه العام المتمثل في االز

الترتيب  المسكن, وهذاغ الخاص وهو ومنه إلى الفرا

لمسارات الحركة يبدء من الشوارع الرئيسية إلى 

 تهاالشوارع الثانوية ومنها إلى االزقة مع أنكسار مسارا

وتشعبها وقد أوجد هذا الشكل نوعا من الهدوء وسالمة 

الخاص والفراغ العمراني  للمساكن,بيئتها وصوال 

  لمبنى.بداية الخصوصية التامة لر مدخل المسكن يعتبل

االستعمال السكنى هو  .الفراغات المعمارية:2

يظهر اتصال والمدينة القديمة نسيج مباني الغالب على 

 الداخلية,وتنوع الفراغات المباني من جانبين أو أكثر 

ويتدرج  المباني, متوسطةداخلية الفنية التظهر أكما 

االزقة الشبه عامة فراغات البيت الوظيفية أنتقاالمن 

الخارجية إلى المدخل والسقيفة شبه الخاصة ومنها إلى 

االفنية وفراغات البيت االخرى الخاصة إلى االشد 

في غرف النوم ويتكون البيت  خصوصية والمتمثلة

 (:13)الشكل السكني بنسيج المدينة من 

 

 افقي لمبنى سكني بالمدينة القديمة ط(: مسق13)الشكل 

الفراغ االنتقالي بين الفراغات وهو  المدخل: .1

  )المسكن(الشبه عامة )االزقة( والخاص 

 والذي يفتح عليه باب البيت الخارجي للبيت.

السقيفة: وهي فراغ مسقوف بين فراغين غير  .2

مسقوفين ويعمل كفراغ تحكم لالنتقال بين 
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إلى الفراغ الفراغ الشبه خاص في المسكن 

 الخاص للعائلة لوفير الخصوصية.

ة االستقبال: والتي تقع في الفراغ الشبه حجر .3

خاص وتستعمل الستقبال الضيوف ولها عالقة 

 مباشرة بالمدخل والسقيفة.

مسقوف فراغ داخلي غير  والداخلي: وهالفناء  .4

 يوجد عادة في منتصف البيت  ألعلى, مفتوح

            ا   ادهويتم فتح فراغات البيت الخاصة عليه المد           

 باإلضاءة والتهوية.           

الرواق: وهو ممر مسقوف يوجد على جوانب  .5

الفناء يقوم بتوصيل الفراغات المعمارية 

 ببعضها.الخاصة 

حجرة القبول: وهي ما يعرف بحجرة المعيشة  .6

الخاصة أو العائلة وهي من الفراغات 

 التي تتجمع بها العائلة. المسقوفة

ة حجرة النوم: وهي أعلى الفراغات خصوصي .7

وتكون بعيدة عن الفراغ شبه الخاص وتطل 

 على الفناء.

يكون في الدور االرضي عادة ويفتح  المطبخ: .8

تدمج وظائف هذا الفراغ  وأحياناعلى الفناء 

العداد وتناول الطعام واحدا معه ليصبح مكانا 

 من قبل العائلة.

الحمام: ويوجد بالقرب من فراغ المطبخ  .9

 وتكون به نافذة صغيرة عالية.

لمخزن يوجد بالقرب من فراغ المطبخ ا .10

 والسقيفة.

مساحة البيت وله  امتدادويكون على  السطح: .11

ويستعمل في تجميع  م,2ذروة تصل مسافة 

   مياه االمطار باالضافة إلى الجلسات العائلية.

 لى:عأنه قادرا القديمة  بالمدينة فراغ السكنيأثبت ال لقد

 .للساكنمساحة الخاصة ال.زيادة 1

هي مجموع مساحات  لساكنركة المسموحة ل.الح2

 الغرف األخرى بالمنزل

 الوظائف دائمة االستخدام ولجميع أفراد األسرة معظم.3

من ثالثة أجيال  أكثرقديم ال.يمكن أن يعيش في المنزل 4

 فراغاته خالل أزمنةاستخدام  أثبث مرونة قديمفالمنزل ال

ة وبشكل اغات بأشكال مختلففرالوتستخدم فيه  متعاقبة,

 .(14)الشكل  جماعي,

 

 

 

 

 

 

 فراغ داخلي سكني بالمدينة القديمة (:14)رقم  شكل

 المعماري للمدينة ر. المظه6.1.3

 ةتشكيل مدينة طرابلس القديمة لها طابع مميز مكون من

تشكلت  والتي االنشائية,وظيفة لعناصر المؤدية لمن ال

 من البيئة المحلية للمدينة:

عناصر معمارية تستعمل وهي اب االقبية والقب-1

وقد  في مباني االماكن الدينيةغالبا للتسقيف وتظهر

 .(15)الشكل  المدينة,طابعا مميزا على أضفت 

 (:مسقط افقي لمبنى سكني بالمدينة القديمة15الشكل)

ي أغلب مسارات فهذه وتتواجد االقواس والعقود  -2

 :(16)كل الش ,[31] لسببينالحركة بالمدينة كحل انشائي 

حوائط الضرب باب للمقاومة عزوم االسقف االفقية  -1

 لمنع أنهيار الحوائط.

 لقوة االفقية الناشئة من التسقيفا مقاومة -2
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 مسارات الوالعقود الممتدة في  ساالقوا (:16)الشكل 

خلق حجرات خارجة عن تكوين المنزل  :السباطات-3

ساحة وليست من ضمن م في الدور العلوي االساسي

بأقواس وتحمل  االرضيةدعم يتم لدور االرضي وفراغ ا

 (.17)الشارع. الشكل على الحوائط الخارجية لجانبي 

 الموجودة أعلى المسارات السباطات (:17)رقم  شكل

ة التي اتسمت بها عمار التصميميةالحلول  أحد االفنية:

بداخل المبنى  وهو فراغ بدون تسقيفالمدينة القديمة 

يحقق مرونة تصميمية في تسقيط الفضاءات  السكني

 (.18)الشكل  الفراغات,حوله باختالف وظائف هذه 

 

 

 

 

 

الداخلية في مباني المدينة  ةاالفني (:18) رقم شكل

 القديمة

 

 (: السمات العمرانية والمعمارية لنسيج1)رقم الجدول 

 القديمة المدينة

لنسيج العمراني خصائص امن خالل تحليل    

طرابلس وتسليط الضوء على أهم  والمعماري لمدينة

العالقة بين خصائص نسيجها دراسة ب سنقوم خصائصه

هذا النسيج  استيفاءومدى الرئيسية  ومعايير االستدامة

 لمعايير االستدامة 

 ةتاثير خصائص النسيج على أبعاد االستدام .4

 البيئية ةاالستدام .1.4 

 المناخية: ة. المعالج1.1.4

تعرض النسيج من المتراصخفف النسيج  نالحظ أن-1  

ج التخطيط المدمف ,الخارجيةالعمراني للظروف المناخية 

 .البنايات المعرضة مباشرة إلى الشمس أوجه منقلل 

رات العتبا يخضع اختيار التوجيه لمباني المدينة -2

 .من خضوعه العتبارات حركة الرياح أكثرالشمس 

راني من نجد أن التوجيه أثرعلى شكل النسيج العم -3

 للتصدي لرياححيث مسارات الحركة والتوجه للداخل 

 .المناخ الحار واستقبال النسيم القادم من البحر

نة
دي

لم
 ا
ج

سي
لن
ة 

ري
ما

مع
وال

ة 
ني
را

عم
 ال

ت
ما

س
ال

 

نسيج المدينة  1 الخصائص

 تاريخيا

 العمراني
تشكيل نسيـــج  2

 المدينة

تصميم مسارات  3

 الحركة

دمج الخدمات في  4

 النسيج

الفراغات  5

 العمرانية

 

 المعماري

الفراغات  1

 المعمارية

المظهر المعماري  2

 للمدينة
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حركة  قللت منالشوارع على أختالف أشكالها  -4

 ظالل بإنسجامها مع حركة الشمس.الوتوفير الرياح

ن نسب مالتقليل ب ةواإلضاءة الطبيعي توفير التهوية -5

 باألفنية.ة وتعويضها الفراغات الخارجي

ورة في ساعد االختالف في ارتفاعات المباني المتجا -6

 تظليل العديد من ألسقف المباني المتجاورة.

ضمان السباطات والعقود واالقواس والتعريشات ل-7

الهواء الجاف  والبعد عنقدر من الظالل  أكبرتوفير 

  .لجو الرطب الذي تتميز به المنطقةالساخن أو ا

 :البيئية ة. المعالج2.1.4

غة ان تأثير عوامل البيئة الطبيعية في تشكيل وصيا     

النسيج الحضري للمدينة القديمة يكمن في طبيعة ونوع 

ن معماري لتقليل التي لجأ اليها الم الحلول والمعالجات

 ة ومنها:بيئالسلبيات 

 مبانيالتالصق  فالبيئية حلول الهو احدى التضام  -1 

 .كنلمسالقام بحماية البيئة الداخلية  يج المدينةنسل المكونة

منطقة نسيج ال يحدد الذيأن نظام الحركة والتوزيع  -2

معالجات بيئية ساهمت في كقد صمم بطريقة مدروسة 

في  المعالجة ظهرت هذهتكييف البيئة مناخيا حيث 

 وغيرها. االفنية والسباطات والعقود واالقواس

 االجتماعية ة. االستدام2.4

 الخصوصية .1.2.4

لى عذي ينص مستقاة من الدين االسالمي الحنيف ال -1

  .النسيج المتضامت في الود والتراحم فانعكس

االنغالق  فيالخصوصية واالحتشام والذي انعكس -2

 .في المباني السكنية وانفتاحها للداخل على االفنية

عات االرتفا احترامة وكالفتحات الضيق المفردات -3 

ينية من التعاليم الدحفاظاً على حرمة اآلخرين  المتواجدة

 خصائص النسيج للمدينة. في الكثير من تانعكسالتي 

من خالل  حظ االحتواء في الشوارع واالزقةنال-4

التكامل البصري والحسي بين الفضاء والكتلة حيث 

تبرز الكتل المعمارية كالمشربيات على المسار فيقل 

 .صية المارةعرضه من االعلى مما يزيد خصو

 عياالجتماواالنتماء والتفاعل التكافل . 2.2.4

 يئيةاالجتماعية واستجاباتهم الب السكان طبيعة عالقاتأن 

أدت إلى أنواع مختلفة من السلوك والتصرفات التي 

تركت بصماتها على حياة المدينة من تآلف وتعاضد 

 :عن نتجوزيارات وعالقات 

والتصاق دمجة واالسطح المنالنسيج المتضام   -1

أو خمس جيران لنفس  أربعالمباني الذي أدى إلى وجود 

  على التفاعل االجتماعي بين السكان.  انعكسالمسكن 

فق النمط و وإنشاء بناياتها من خالل الوحدة البنائية -2

 واجهات فأعطتالقديم باستعمال مواد محلية ومعالجة ال

 في الحقوق الكل متشاركف مظهرا موحدا متجانس

 التقاربالنسيج العمراني مما يزيد  والواجبات داخل

 .ماعيوالتكافل االجتبينهم 

رانية متدرجة وأخرى على مستوى فراغات عمال -3

من  ملة زادتوالمعا قاءتلاللاألحياء جعلت منها نقاط 

 .بين سكان الحي والتماسك االجتماعيالترابط 

 ريويه من تراث معماتحيبما  نسيج المدينةأن  -4

للمنطقةهوية واضحة تختلف عن أي  ىوعمراني أعط

 ه الهوية الخاصة تنعكس على األجيالمنطقة أخرى هذ

 االنتماء والحميمية واالرتباط حس هملتكسب المتالحقة

 .المتين بالمكان

 واألماناألمن  .3.2.4

حيث تم تصميم زقة الاالحتواء في الشوارع وا -1  

 بالمدينة المشاة ركةبطريقة متدرجة لحالحركة ممرات 

تخلو من تكاد والفراغات العمرانية المختلفة  من وإلى

من  جالنسي وخلو االزقة,لضيق , نظرا تمرور السيارا

 .أو الفراغات المفتوحةالطويلة مخاطر المسافات 

 شوارع مواد بناء تقليدية وفراغات وظيفية استخدمت -2

 المناخ وغيرهلحماية من لمغطاة  أزقة, ممرات

تها وبوابا اهومداخلللمدينة الحدود الواضحة  كما أن -3

الغير عند دخول  جعلتها مراقبة ومكشوفةلمحددة ا

 واالمان.باالحياء مما وفر له الحماية  قاطنين
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 تحقيق البيئة الجمالية  .4.2.4

التوفيق بين من خالل ظهرت هذه الحاجة اإلنسانية    

 هذا. وية الروحيةاالنسانالمتطلبات المادية واالحتياجات 

 االتي:يظهر جليا من خالل 

لمعماري الكفاءة الوظيفية للمباني على المستويين ا -1

 والتخطيطي في التعاطي مع الظروف البيئبة وتلبية قيم

أعطى هدوءا وسكينة وأنعكس على  المجتمع الحضارية

 .الطابع الجمالي العام

مقاييس  وفقجمالية  استعمال مفردات تخطيطية -2

 (19)الشكل . الفتحاتمدروسة كتصغير 

 

 المعمارية كالنوافذ الضيقة تالمفردا (:19)رقم  شكل

  استثمار النباتات المثمرة واألزهار العطرية في -3

 .(20)الشكل والشوارع, تزيين أفنية البيوت 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجودة أعلى المسارات ت(: السباطا20)رقم  شكل

فيعتمد بدرجة  و شارعأ لمبنىاالحتواء سواء بالنسبة  -4

كبيرة على العالقة الهندسية التي تربط بين مسافة الرؤية 

اني في ـــرام المقياس اإلنســـاحتواع المبنى ـــإلى ارتف

وعدم التطاول  فاعات المباني واألبواب والمداخلارت

ً إنسانياً  عليه يعطي الفراغ الذي يخلفه الشارع طابعا

 (.21)الشكل  يرتبط بمقياس اإلنسان.

 مسارات الحركة ذو المقياس االنساني (:21)رقم  شكل 

كل مفردات معمارية متنوعة متجانسة من حيث الش -5

 واجهات زخرفةومواد البناء المحلية وذلك من خالل 

 لمشربياتالحوائط باوالمباني وفراغاتها الداخلية 

فة لها المتنوعة إضااالخشبية والمشغوالت المعدنية بأشك

 .وغيرهالمساجد لالزخرفية للعناصر 

بعض والتدرج الحاصل في الفراغات العمرانية . 4

 المعالجات بالممرات واألسواق كاألقواس والسيباط

والمشربيات والداليا واألسقف الخشبية للحماية من 

 استثمار المؤثرات البيئة كتعبيرعبر  الظروف البيئية

على  جمالي بين الظل والضوء وانعكاساتهما المتبادلة

 .(22)الشكل  البيضاء,سطوح المباني 

 
 

 المعمارية كقيمة جمالية تالمعالجا (:22)رقم شكل 
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 االقتصادية: ة. االستدام3.4

 استهالك الطاقة د. ترشي1.3.4

ي الفطري فقتصادي والتوافق البيئي الترشيد اان ال -1

استهالك الموارد في ترشيد ال هذا النسيج ادى الى

 طاقةمنها ال الطبيعية الجيد للطاقات الطبيعية باالستخدام

 .وغيرهاالشمسية وحركة الرياح 

بيئة ة لنتيجة طبيعيك تتأ األفنية الداخلية للمباني -2

فخلقت بذلك الحوائط  ,اإلنسان في المدينة القديمة

المستمرة على جوانب الشوارع ومن ثم حددت بصورة 

لتخفيف حدة  أوضح الفراغ الداخلي للمدينة القديمة

 وترطيب وتهوئة المبنى طبيعيا. الضوء

المحافظة على إستراتيجية الطاقة الطبيعية في  -3

لتحقيق المدينة طريقة تنظيم المجال المعماري في 

 بريدوالتإلى التدفئة  الوصول امعالجة بيئية يتم من خالله

تظليل  وفقا لحلول ومعايير تخطيطية منها الطبيعيين

وتضييق الفتحات  الواجهات عن طريق البروزات

 .أستخدام االشجار والنباتات وغيرهاالمشربيات وو

وأعادة التحكم في الموارد المتاحة  .2.3.4

 التدوير.

الحضري بمواد البناء النسيج لقد ارتبط تشكيل  -1

تميزت و أئنذاكاالنشاء طريقة المحلية الموجودة وب

 الحجرمثل رغم محدودية مواد البناء  االبنية وتنوعت

واس فأقاموا بها األق ,الطينو الخشبو ار الحجركسو

 نةالمديوبها تأسست  الحوائط الحاملةو واألقبية والقباب

لقد كانت  "1924 /1912فحسب تقرير بلدية طرابلس 

معظم المباني بالمدينة القديمة ضرب باب وقد كان 

وهو استعمال الطين في قوالب  قريب,امد  ىمعروفا ال

 .[41]وب في اقامة الجدران"من الخشب بدال من الط

 طبيعيةالمستعملة في االنشاء  محليةالبناء المواد  -2

االستخدام  عناصر بناء قابلة إلعادةهي قابلة للتدوير و

ة من مواد بناء تحقق االكتفاء المحليوهذا ما تمنحه البيئة 

 يرها.وغأحجار, وأخشاب ومن طين 

لديمومة تتسم باو الصنع واالستخراج محليةالمواد -3

 عزلائية ما يساعد على الالعالية ولها من الخواص الفيزي

 .ةائملصيانة الد جال تحتافالمباني المنشأة  الحراري,

المحيط لقد كان هناك نوع من التبادل الحيوي مع  -4

 وادالغذاء, الم الماء, الهواء النقي, وفيرل: تمثالبيئي 

خالل  لالكتفاء الذاتي من مما أدى الطاقة,األولية, 

مكان للتحفظ ل بعقالنيةاستغالل الممتلكات الطبيعية 

 (.23)الشكل المستدامة.  طاقاته

 

 الموجودة أعلى المسارات ت(: السباطا23)الشكل 

القديمة  السس أستدامة العمران لمدينةمن خالل التحليل 

المحلية بالنابع عن مجتمع تقليدي بأفكار عفوية تميزت 

النسيج خصائص ن خالل وحققت االكتفاء الذاتي م

ج هي نتا ن عمارتها المحلية القديمةيتضح االعمراني 

مع عوامل البيئة الطبيعية عمرانية تفاعل عوامل البيئة ال

وانتماء  عقيدة وعاداتديت ون مواد بناء ومناخ وم

تطبيقات وترشيد في أستهالك الطاقة وغيرها من 

ما أملته  قوفوواالقتصادية  واالجتماعية البيئة االستدامة

البيئة المحلية في جعل صفة االستمرارية والتواصل 

وخلص إلى أن النسيج العمراني ميزة للمدينة ووجودها, 

 على أفكار المفهوم الحالي لالستدامة. فريتو للمدينة 
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 .االستنتاجات.5

التحليلي من الطرح على ضوء ما تقدم يخلص البحث    

عدد من إلى  االستقرائي والوصفياالستداللي 

     النقاط:االستنتاجات سيتم وضعها على شكل عدد من 

ينة أستدامة النسيج العمراني للمدأن  سةارلداأًظهرت  .1

 ديةجاء من تفاعل العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصا

لمستوى ا من يتدرجوالذي مع المخطط العام للمدينة 

لخاص التصميمي امستوى لل وصوال ,لحضريا

محققا نجاح عملية االستدامة  البنائيةبالوحدات 

 .العمرانية

 واالجتماعيةوالسياسية  االقتصادية واحيالن تأثر .2 

 العمراني وسماته المعماريةالنسيج لالستدامة بخصائص 

والعكس صحيح مما يجعل االستدامة العمرانية تستند 

على تكامل الخصائص العمرانية والبيئية واالجتماعية 

 .بعالقة طردية فيما بينهاوتوازنها  معا واالقتصادية

نمط نة العمراني والمعماري أثر على ينسيج المد .3

التي أدت  سكان وطبيعة عالقاتهم االجتماعيةمعيشة ال

إلى أنواع مختلفة من السلوك والتصرفات التي تركت 

من خالل  بصماتها على حياة المدينة القديمةبدورها 

صوصية األزقة ني وخلمباا دمجة وتالصقالم سطحاأل

 .والمعالجات البيئية

 ةالمحلي بنيويةوال التخطيطية المعالجاتعلى االعتماد.4

ط الجيد التخطي مثل البيئية للوصول إلى االستدامة

 ليةوأرتفاعاتها واالفنية الداخ يةارع وتوجيه االبنللشو

 فرصة الستقبال مما أعطى للبناء,والمواد المستخدمة 

تهوئة والحماية من الرياح وتوفير وال أشعة الشمس

 .وأعادة التدوير والترشيد في أستهالك الطاقة الظالل

االعتماد يظهرالبعد االقتصادي لالستدامة من خالل  .5

قليلة  والمعالجة,سهلة التدوير وسائل طبيعية  على

 االنسانحياة على  على المحافظةوتساعد  ,التكاليف

النباتات والحجر كبيئة وصديقة لل قتصادىوذات مردود أ

 .وغيرهاالطبيعى والطين 

 .التوصيات.6

تزخر ليبيا بالعديد من المدن التاريخية وتعتبر    

ت هذه المدن وأكبرها والتي الزال إحدىطرابلس القديمة 

 حية بتعايش السكان وأستمرار الحرف التقليدية بها من

ينة دتوصيات لتطبيقها على المال مناالستفادة يمكننا هنا 

وضمان , للحفاظ عليها االخرى قديمةالمدن النفسها و

 :وهي كالتالي القادمة,أستمرارها لالجيال 

 بما واالماكن التاريخية دوريا قديمةترميم المباني ال. 1

للحفاظ على  ,الدوليةلمواثيق مع المعايير وا يتناسب

 .نسيج المدينة من التداعي

المدينة نمط  ببناء خارجأعطاء االذن بالسماح دم ع.2

ع ممتماشية الواجهات اًلخارجية  أًن تكون ويجب

  .لموجودا التصميم المعماري

ول حماية النسيج العمراني للمدينة القديمة, بمنع دخ. 3

مركز مسارات الحركة بداخل  مروروضبط ال السيارات

 . القديمالمدينة 

د فق, الموجودة بالمدينة المرور باالزقةراسة حركة د. 4

 لضيق الشوارعصميمها كمسار حركة للمشاة تم ت

 وتحويلها الماكن للتجول والسيرعلى االقدام للمحافظة

 .التراثي على نمطها

 بمواصلة, للمدينة االستثمار السياحي محاولة تنمية. 5

 تشغيلو مراكز ثقافيةلوتحويلها القديمة ترميم البيوت 

ى عل المحافظةيقودنا إلى , مما الفنادق وتطوير االسواق

  .النسيج العمراني لمركز المدينة التاريخي

لجعل في تشجيع المشروعات االستثمارية,  المساهمة. 6

من  أخذ االذنتم يأن  ىعل سياحي,المدينة مركز جذب 
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لتحديد نوع االستثمار  مسؤولةال معنيةالجهات القبل 

 لمدينة.االذي يمكن مزاولته في 

داخل المدينة,  اإلنسانياالجتماعي تفعيل الجانب . 7

 ياحسالالثقافية واالجتماعية للمواطنين و بتنشيط الفعاليات

 يةالدين األعيادأقامة في  االماكنمع االستفادة من هذه 

 .الثقافية وغيرها لتقياتوالم

التشريعات والقوانين العمرانية أحترام ضرورة  .8

واالرتفاعات  سالمقايي ضبطلمعمارية الخاصة بوا

 وغيرها وتوجيه الفتحات والنمط المعماري البناء وحدود

ضوابط وتشريعات كونها  من المعايير التخطيطية

الدفع أعمال المحافظة و عمرانية وجزء ال يتجزأ من

 .بعجلة االستدامة للمدينة إلى االمام

لتاريخي, ا لنسيجاي فلمهدمة المناطق اناء اعادة ب.9

هات المسموح من قبل الجالستعمال ا وظيفها حسبتو

 المختصة.

 المراجع.7

 دار :طرابلس) عام,بلدية طرابلس في مائة  باحثين,مجموعة . 1

 .252ص ,(1972 ,المدينة للطباعة

دراسدددة مددددى , سدددمر يوسدددف إسدددماعيل, أحمددد سدددالمة محيسدددن .2

 لمدددددارس تحقيددددق عناصددددر االسددددتدامة فددددي التصددددميم العمرانددددي

 يالمددددؤتمر الدددددولغددددزة, ), وكالدددة غددددوث الالجئددددين بقطدددداع غددددزة

 .3(, ص2012, الرابع الهندسي

التقليدي: تدامة و النسيج الحضري االس الدباغ,. جاسم عبود 3

ن( مجلة كلية الهندسة: النهري ,بغداد,)البغدادي أنموذجا تالبي

 .7,ص2013, 2, العدد16المجلد

ات العمرانية في المناطق ذ ةعواد, االستدامأحمد عواد جمعة . 4

 .69ص(, 2007معة بنها,بنها: جا)التاريخية, القيمة 

دراسة مدى تحقيق  إسماعيل,سمر يوسف  محيسن,أحمد سالمة  .5

عناصر االستدامة في التصميم العمراني لمدارس وكالة غوث 

 الهندسي الرابع, يالمؤتمر الدول غزة,) غزة,الالجئين بقطاع 

 .4ص (,2012

ت العمرانية في المناطق ذا ةعواد, االستدامأحمد عواد جمعة .6

 67ص(, 2007بنها: جامعة بنها,)التاريخية, مة القي

ط عناصر االستدامة في التخطي جادرا الرزاق,بو عافية عبد  .7 

خضيرة  جامعة محمد بسكرة,)الصحراوية, العمراني للمناطق 

 .64 ص(, 2011بسيكرة,

ات العمرانية في المناطق ذ ةعواد, االستدامأحمد عواد جمعة  .8

 68ص(, 2007بنها, بنها: جامعة)التاريخية, القيمة 

 ني لألحياء التاريخية لتحقيقارمتطلبات التطوير العم ,رناجوهر .9

 ,القديمةمدينة حلب  سية حي السفاحيةارد ةحال ,المستدامةالتنمية 

 .1810ص(,2016جامعة حلب, حلب:)
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