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4TABSTRACT 
4T      The neighborhood concept developed through time as a result for development changes 
in urban life and socio_tecnlogy changes. Certainly these concept when apply it on cities, 
causing direct effect on urban life and urban form. Then, If we are use this concept, as an 
abstract meaning, without modifying, it causing bad effect on urban life. Therefore, we 
need to accommodate the neighborhood concept to environment and social life to can 
create active city with urban form, and urban community. 

4TThe research try to clarify circumstance of creating neighborhood, and it is 
development stages, to reach to investigate on what neighborhood shape useful to our 
environment. The important of research, when it finding basics for planners to drawing 
active neighborhoods. Supposing the concept of neighborhood is one of important 
principals in urban planning. 

 
 نشوء وتطور فكرة المحلة وعالقتها بالبيئة المحلية العراقية

 الخالصة
علـــى التطـــور  هـــذه الفكـــرة بنـــاءً  هـــافي مراحـــل عديـــدة فـــي البيئـــة التـــي نشـــاتومـــرت بالمحلـــة الســـكنية فكـــرة  تطـــورت

التكنولـوجي واالجتمـاعي وتحـديات النمـو السـكاني ، وفـي ضـوء هـذا التطـور تغيـر ايضـا الكثيـر مـن المفـاهيم التخطيطيــة، 
لــذا يمكــن القــول بــان مشــكلة البحــث تتحــدد بضــعف مالئمــة التصــميم  شــكل المدينــة بصــورة فــيمحلــة  اثــر ان مفهــوم ال

، والمعتمد علـى طروحـات غريبـة لواقـع حـال المجتمعـات المدينـة العربيـة االسـالمية، لمـا يفتقـده الشطرنجي للمحلة السكنية
هـو القـاء الضـوء علـى المحلـة السـكنية وظـروف نشـوئها  فهـدف البحـثمن معايير الخصوصية والبيئـة الطبيعيـة وغيرهـا. 

ئــم للبيئــة العراقيــة الــذي يرتقــي بالبيئــة فكــار التخطيطيــة الحديثــة والتحــري عــن الشــكل المالألومراحــل تطورهــا فــي ضــوء ا
فـي كونـه يـوفر اسـس لمخططـي المـدن خصوصـا وان العـراق يمـر بمرحلـة نمـو حضـري  اهميـة البحـثالحضرية. وتكمـن 

واحـد مـن  المحلة السكنية كوحـدة تخطيطيـةعد مبدا  على افتراضغلب مدنه. يشهد اعداد المخططات االساسية الكبيرة و 
اهم المبادئ التخطيطية للمناطق السكنية، بعد مؤامته واستعادته لخصائصه التراثيـة الصـحيحة والحـد مـن حالـة االغتـراب 
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اعتمــد البحــث منهجــا بــدا بــه مــن عــرض االدبيــات التــي  .فــي المدينــة وتحقيــق التــوازن االجتمــاعي والبيئــي لقطــاع الســكن
تطــــوره كمفهــــوم، واســــاليب تطبيقــــه نظريــــا وعمليــــا لالســــتدالل علــــى المؤشــــرات واصــــوله، و  الســــكنية تناولــــت مبــــدا المحلــــة

ويتكون هيكل البحـث مـن مبحثـين، االول تنـاول نشـوء وتطـور فكـرة المحلـة،  الصحيحة التي يمكن اعتمادها لهذا المفهوم.
 .ل المحلة المالئم للبيئة المحليةوالمبحث الثاني تناول الشك

الســـكنية، البيئــة المحليـــة، البيئـــة التقليديـــة، الراحــة الســـكنية، التخطـــيط الحـــديث، التـــوازن المحلـــة  :الكلمـــات الرئيســـة
 االجتماعي، النسيج التقليدي، المفاهيم االسالمية، التكييف مع البيئة.

 المقدمة
مـن ومما الشك فيه ان المناطق السكنية في مدننا الحاليـة تمثـل تجسـيدا واضـحا لحاجـة االغتـراب هـذه ويتـاتى ذلـك 

، اذ فقــدت هــذه المنــاطق الهويــة التــي كانــت تتمتــع بهــا ر فــي كــل المدينــةبــكونــه قطاعــا كبيــرا يحتــل الحيــز المكــاني االك
مــاعي لســكان هـــذه تالمحــالت الســكنية التراثيـــة للمــدن االســالمية االصـــلية وانعكــس هــذا بشـــكل واضــح علــى التـــرابط االج

حـدة بنيانـا مرصوصـا متكـافال يشـد ت تجعـل مـن سـكان المنطقـة الواكانـ المحالت الجديدة فتكسرت وانحلـت االواصـر التـي
 بعضهم بعضا.

وقد تطورت هـذه الفكـرة ومـرت بمراحـل عديـدة فـي البيئـة التـي نشـات فيهـا هـذه الفكـرة بنـاًء علـى التطـور التكنولـوجي 
ان مفهــوم ، وفــي ضــوء هــذا التطــور تغيــر ايضــا الكثيــر مــن المفــاهيم التخطيطيــة، االجتمــاعي وتحــديات النمــو الســكانيو 

. كمـا ان لـرئيس (االصـغر) فـي تشـكيل المدينـة،كـون المحلـة هـي الجـزء االمحلة  اثر علـى شـكل المدينـة بصـورة عامـة 
 يشـبه المحلـة فـي مركـز ال ها المكاني فتصميم المحلة في طـرف المدينـةعوظيفة المدينة تؤثر على شكل المحلة تبعا لموق

 .المدينة
ــ ــذا يمكــن القــول ب ــة الســكنية، والمعتمــد علــى أل ن مشــكلة البحــث تتحــدد بضــعف مالئمــة التصــميم الشــطرنجي للمحل

طروحــات غريبــة لواقــع حــال المجتمعــات المدينــة العربيــة االســالمية، لمــا يفتقــده مــن معــايير الخصوصــية والبيئــة الطبيعيــة 
رارية االعتماد على الفكرة االولية لنشوء المحلة السكنية ادى الى التسبب بمشكل كثيـرة وكبيـرة للبيئـة استم إنوغيرها. اذن 

 الحضرية.
هو القاء الضوء على المحلة السكنية وظروف نشوئها ومراحل تطورها في ضـوء االفكـار التخطيطيـة  فهدف البحث

فــي كونــه يــوفر  اهميــة البحــثيرتقــي بالبيئــة الحضــرية. وتكمــن الحديثــة والتحــري عــن الشــكل المالئــم للبيئــة العراقيــة الــذي 
اسس لمخططي المدن خصوصا وان العراق يمر بمرحلة نمو حضري كبيرة ويشـهد اعـداد المخططـات االساسـية ال غلـب 

واحدة من اهم المبـادئ التخطيطيـة للمنـاطق السـكنية، بعـد مؤامتـه واسـتعادته  المحلة السكنيةعد مبدا  على افتراضمدنه. 
 .لخصائصه التراثية الصحيحة والحد من حالة االغتراب في المدينة وتحقيق التوازن االجتماعي والبيئي لقطاع السكن

مفهــوم، واســاليب اعتمــد البحــث منهجــا بــدا بــه مــن عــرض االدبيــات التــي تناولــت مبــدا المحلــة واصــوله، وتطــوره ك
ويتكـون هيكـل البحـث مـن  تطبيقه نظريا وعمليا لالستدالل علـى المؤشـرات الصـحيحة التـي يمكـن اعتمادهـا لهـذا المفهـوم.

 مبحثين، االول تناول نشوء وتطور فكرة المحلة، والمبحث الثاني تناول الشكل المحلة المالئم للبيئة المحلية.
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 تطور فكرة المحلةاوال : 
 ان فكرة ،اذا اشار نظرية او الى الطريقة التي تنتقل بها أي "العالم، الَنّص، والناقد" في كتاِبه سعيد أدورالكاتب  يشير

 الموقــع  هــوهنــاك  نقطــة األصــِل األولــى منطلــق الفكــرة ف ،فــي أربــع مراحــِل رئيســيةِ  ،واألفكــاِر  تنتقــل عبــر فضــاءِ  اتالنظريـ
والثالـث هـو ، ل ضـغِط السـياقاِت الُمْخَتِلفـةِ خـالللفكـرة  هي الحركـةالثانية  المرحلة ، رةِ الفك فيه نشأت) الذي االولي (المكان

 جديـدال (المكـان) موقـعبيئـة ال الرابعـة هـيوالمرحلـة  ،النتقـال هـذه الفكـرة الجديـدةالتي َتْسـمُح  الموضوعية مجموعة الشروطِ 
األفكـاِر  وتنتقـل بهـا تنشـا تفـتح افـاق جديـدة للطرقـة التـي " نظريـة"حركـة ال  ان فكرة والفترة الزمنية لتطبيق الفكرة (الزمان)،

0Fمعرفةِ  لنشوء كسمة مهمة ضمن بيئات ثقافية مختلفة ِ 

1 . 
لعراقية وقبل مـا يقـارب تسـعة عقـود، أي فـي زمـان لمحلة السكنية نشأت في بيئة مختلفة عن البيئة ال الحديثة فكرةالن إ

. علمــا ان عمليــة التصــميم هــي عمليــة التخطــيط الحضــري لغايــة االن، انتقلــت الــى العــراق وتــم تبنيهــا فــي ومكــان مختلــف
عمليــة الوصــول الــى الحلــول مــن خــالل فحــص المشــكالت ذات الصــلة وهــي عمليــة ليســت خطيــة وباتجــاه واحــد بــل هــي 

1Fلحلـول تنبـع مـن فهـم المشـكالتبـين ان اوتيـة العالقـة الوثيقـة ؤ عملية جدلية تحدث في منظومـة عمـل المصـمم لر 

، شـكل 2
وكــل تخطــيط او تصــميم لمعالجــة   ،فهنــاك ثالثــة مــداخل لمعالجــة االشــكاالت وهــي االفكــار والنظريــات والمعلومــات .)1(

لمحلـة العراقيـة مـر عبـر ا. فالسـؤال المطـروح هـل  تصـميم )2شـكل رقـم (، مشكلة معينة يجب يمر عبر الفكرة او المفهـوم
فهدف التخطيط السـتعماالت األراض بصـورة عامـة هـو  المشاكل المحلية في الفترات الزمنية المختلفة. الفكر وتجاوب مع

(تجاوز مشكال تدني نوعية البيئة الحضرية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة
2F

، وعن طريق التوزيع الصحيح والمتوازن )3
السـكنية اللبنـة اولـى واالساسـية لتخطـيط المدينـة والهـدف هـو ، ويعتبـر تخطـيط المحلـة لألرض بين االستعماالت المتنافسة

مع االخذ بنظر االعتبـار ان تخطـيط اسـتعمال  .للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية المختلفة ةوضع الحلول المناسب
ـــة األرض الحضـــرية هـــو جـــزء مـــن عمليـــة تخطـــيط شـــاملة تقـــوم بوضـــع التصـــورات المســـتقبلية للتنميـــة الحضـــرية واإل داري

 واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والخدمية والبيئية.

 
 

 ) مداخل التعامل مع المشكالت 1شكل رقم( 
 5المصدر  : ابو سعدة، هشام جالل ص

)الفكرة والمفهوم حلقة الوصل بين المشكلة  2شكل رقم( 
 والحل

 المصدر  : ابو سعدة، هشام جالل
 
 

                                                           
1 - Hardy , Dennis " Remak ing Chinese Urban Form: Modernity, Scarci ty and Space, 1949–2005"  Firs t published in 2006 by  Rutledge, 2 Par k Square, Milton Park, Ab ingdon, Oxford sh ire OX14 4RN .p19 دة، هشام جالل - 2   تصميم الحضري "ابو سع سم ال هوم في مرا ف ن الم لمركبة بي ية العالقة ا ية  اشكال ص 2005) 2(10". مجلة االمارات للبحوث الهندس  .5 3– Stal lworthy  ,Mark . Sustainabil ity land use and env ironment. Cavendish Publishing L imited London.p1 55  
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  نشوء المحلة 
Pكالرنس بيرى عامهو  في العصر الحديث، المحلة السكنيةول من طرح فكرة أن إ

)
3F

4(
P1929 , كتـب كالرنـس بيـرى هـذه

، )3-1شـكل ( ،المنطقـة الحضـرية فـيلمدينـة نيويـورك، لتكـون كـدليل للتنميـة  اإلقليمـيالنظرية كجزء من تقريـر المخطـط 
االجتماعيـة والحضـرية حيـث  األوضـاع فـياب التحسـينات لقد انبثقت صيغة وحـدة الجـوار نتيجـة الهتمـام بيـرى وتـأثره بغيـ

مـن أهـم مشـكالت المنـاطق الحضـرية  االجتمـاعيكانت المساكن العشوائية الرديئة واالزدحام المرورى والتـدهور واالنهيـار 
حيـث اشـار الـى قيمـة التصـميم الحضـري ذا النوعيـة الجيـدة فـي تعزيـز  أمريكـا خـالل الربـع األول مـن القـرن العشـرين. في

Pشخصية للمحلة وايجاد خطة لحي مثاليالالروحية الجيدة وخلق 

)
4F

5(
P. 

السكنية هي مجموعة من المنازل وما يحيط بها مـن أرض يجـب أن تـنظم لتقيـد وتحـد مـن حركـة السـيارة.  المحلة إن
بحيـث ال  نحدائق ومحالت محليـة ،لعامة فقط كمدرسة ابتدائية واحدةلخدمات االمنازل وا المحلة السكنيةويجب أن تضم 

. وعـدد السـكان م 800-400نصـف قطرهـا يتـراوح بـين عـن مسـاحة دائـرة مركزهـا المدرسـة االبتدائيـة و  المحلـةيزيد حجـم 
(دائيــة والمحــالت التجاريــة الصــغيرةيكفــي لــدعم مدرســة ابت شــخص بمــا 5000بحــدود 

5F

وعلــى ذلــك فالمســاحة اإلجماليــة  )6
حدود المجاورة مساحة  مناسب تسمح بالمرور العابر وتحددطرق شريانية بعرض  المحلةلكثافة. وتحد لتكون دالة  للمحلة
 ). 3(، شكلوتعرفها المحلة

أمريكــا والعــالم  فــيالحضــري الــذى انتشــر  واالجتمــاعي البيئــيقامــت النظريــة نتيجــة الحاجــة الماســة لمقاومــة التــدهور 
، وأن الحياة الجمعية ضـرورية والمجتمعي الفرديوأن هناك عالقة سببية واضحة بين نمط البيئة ونمط السلوك  الصناعي

يعــد وســيلة ضــرورية  المحلــة للنظــام والتربيــة االجتماعيــة. ولــذلك فتنظــيم البيئــة علــى أســاس أساســيلإلنســان وهــى شــرط 
 للمحلةا أنها تساعد على حفظ القيم التى تميز المجتمع. وقد ساعد هدف تقليل الحركة لممارسة هذه الحياة الجماعية، كم

 ، بينمـاالمحـالتعلى التصميم المحكم لتدرج شـبكة الطـرق. فجـاءت الطـرق الشـريانية لتشـكل حـدود  المحلة السكنيةداخل 
يارات الضــرورية لخدمــة الجــوار طــرق فرعيــة ومحليــة تصــمم لتمنــع المــرور العــابر ولتحمــل فقــط عــدد الســ المحلــةداخــل 

لقــد كــان نشــوء فكـرة المحلــة قبــل انتشــار السـيارة الخاصــة ،لكــن وفــي عقـد الخمســينات والســتينات انتشــرت بشــكل  المباشـر.
(في االنتشار الحضري  كان لها اكبر االدواركبير و 

6F

7(  . 
(في شـكل المدينـةي فالسيارة الخاصة دمرت النسيج الحضري للمدن التقليدية وغيرت على نحو جذر 

7F

و اسـتعماالت  )8
وتحولـــت األراضـــي  ،رجيـــة تحولـــت الـــى منـــاطق جـــذب للســـكان، فاألراضـــي المنخفضـــة االســـعار فـــي األجـــزاء الخااألرض

(الزراعية إلى مناطق سكنية للعوائل المفردة
8F

9( . 
زيادة مساحة األراضي  ن التنمية الحضرية المعتمدة على السيارات الخاصة في النقل تميل إلى االمتداد التي تسببإ

الالزمة للتنمية (وال سـيما الطـرق ومواقـف السـيارات والمرافـق)، مـن خـالل تحسـين إمكانيـة الوصـول إلـى المواقـع الحضـرية 
كل هذا ادى الى تمدد المدن الى الضواحي ونشوء المدن الممتدة، وقد اتسمت هذه المدن بسمات عديدة ابرزهـا الهامشية، 

عن بعضها البعض في منـاطق خاصـة بكـل منهـا. وتنفصـل مسـاحات  السكنية والتجارية والصناعيةانفصال االستعماالت 
هذه المناطق عن بعضها بشبكات الطرق والمناطق الخضـراء أو أي محـددات أخـرى. ونتيجـة لهـذه النظريـة تصـبح أمـاكن 

                                                           
4  -  Walters, David and Brawen , Linda L usise,2004  "design first " des ign base d planning for communities, London  57  5- Easterling ,Keller ."Organization space : landscapes,  highways, and houses in A merica" . The MIT Press Cambridge, Massachuset ts London, England.1999. p138  6  - Ibd Walters,David and Brawen , Linda Lusise p 57  

7 - Behan, Kevin. and o ther. evaluating smart g rowth stra tegies with simulat ions: evidence from Hamilton ,Ontario .centre spatial  analy sis . McMaster un iversity  .2007  8 -Safdi, Moshe.and Kohn, Wendy . "The  City  After  the  Automob le,,An Architect's Vis ion .Westview Press A Meder of the Perseus  Books Group.1997 .p4  9 -Bruegmann, Robert. "Sprawl : a compact history". The Un iversity  of Chicago Press, Ltd., London. 2006. P99  

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fca.linkedin.com%2Fin%2Fkjbehan&ei=-6sSUae7FMHcswbL0oDwBw&usg=AFQjCNGAR09pBzgRCWRNbLITh7utVynuNA&sig2=-pdnDVug-eSviOFzfDVrgQ&bvm=bv.41934586,d.Yms


 نشوء وتطور فكرة المحلة وعالقتها بالبيئة المحلية العراقية                           2016،.10العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 
 

438 
 

ســير علــى األقــدام ولــذلك تســتخدم ال العمــل والمعيشــة والتســوق والترفيــه بعيــدة عــن بعضــها الــبعض بدرجــة ال يجــدى معهــا
9Fالسـيارة للوصـول إلـى هـذه االسـتعماالت. لقـد اثـر التنطيـق علـى النسـيج الحضـري واالجتمـاعي للمـدن علـى نحـو مـدمر

10 ،
(فإن تأثر التنمية بالكثافة المنخفضة في كثير من المجتمعات يظهر بوضوح من خالل زيادة مساحة األرض المعمرة 

10F

11(، 
 3 -30% بلغــت الزيــادة فــي األرض المطــورة حــوالى % 2-1مــا كــان معــدل زيــادة الســكان بــينففــي بعــض األمــاكن حين

قلــل مــن  فاعليــة يمجتمعــات معتمــدة علــى الســيارة و يصــبح المشــي أو الــدراجات وغيرهــا غيــر عمليــة فــي التنقــل والحركــة و 
(وجاذبية النقل العام

11F

12(. 
المسـتدامة اذ يتطلـب نشـوئها اسـتثمارات عامـة ضـخمة فـي المرافـق سبب نشوء المدن الممتدة  كثير من النتائج غير 

ــأثيرات البيئيــة فقــدان األراضــي والغابــات نتيجــة للتنميــة  بــذلك غيــر مســتدامة اقتصــاديا. والبنيــة األساســية وتصــبح ومــن الت
األمطـار  حميـل ميـاهالبرية. كما تعمل على زيـادة تلـوث الميـاه نتيجـة ت الحضرية، فضال عن تدمير التمدد الحضري للحياة

 مجارى المياه. بعوادم السيارات وملوثات مبيدات الحشرات في الحدائق والمروج الخضراء، كما تلوث فضالت الحيوانات
مـا هـو  فـي ما هو الشيء الجيد للمدينة حتى يتمكنوا من اتخـاذ الخيـارات األفضـل حولولحاجة المخططين إلى مرشد 

(افضــل مــن تعمــق واجــاب علــى هــذا الســؤال هــو حركــة  التحضــر الجديــدان شــكل وطــابع المدينــة الجيــدة؟. 
12F

وبســبب مــا )13
خلفته مرحلـة تمـدد المدينـة مـن أمـراض وتحـديات ومشـكالت اجتماعيـة واقتصـادية وبيئيـة وثقافيـة وسياسـية، ظهـرت افكـار 

( (New urbanism)التحضـر الجديــد 
13F

14 P

(
P  ن والمخططــين رد فعـل علــى التمــدد، يقـوده مجموعــة مـن المعمــارييبوصــفه

والتـي تعمـل إلقامـة  والمطورين، ويؤمنون بان تطوير فكرة المحلة السكنية يمكن ان يعيد المجتمعات الوظيفية والمستدامة،
مجتمعــات للمشــاة بمقيــاس إنســاني. هــذه اإلرهاصــات حــددت اتجاهــا جديــدًا للتصــميم الحضــري يتمثــل بانضــغاط (تــراص) 

المبــاني أكثــر كفــاءة، وأنظمــة نقــل عــام متنوعــة، إيكولوجيــا الزراعــة الســليمة وحفــظ  مختلطــة،ال انتشــار االســتعماالتاكبــر، 
14Fالميــاه والنفايــات، وفــي نهايــة المطــاف، اســتجابة اكبــر للطــابع الفريــد والســالمة لكــل منطقــة

، وســمي بعــدة مســميات منهــا 15
 ).Smart Growth) والنمو الذكي(Compact Cityالنمو المدينة المتضام (

التصميم والتخطيط  فيالسكنية  المحلةنظرية  اعادة تشكيلتمثل حركة التحضر الجديد اتجاه قوي يطالب بالعودة إلى 
سـواء إعـادة ترتيـب المدينـة  إعادة تشكيل كل عناصر ومقومات التنمية الحضرية والتخطيط الحضري من خاللالحضري 

15Fاتيجيات االتيةوتعتمد على االستر  الضواحي فيمن الداخل أو المساحات 

16: 
الســكنية عنــد تصــميم وتخطــيط المنــاطق الســكنية بالمــدن بوصــفه بــديل للتخطــيط  المحلــةالعــودة إلــى مفهــوم ونظريــة -1

 .المكرر الشبكي
 ممكنة المشي. المحلةأن تكون و السكنية  المحلةتصميم وتخطيط  فيالتركيز على حركة المشاة  -2
 . واألعمال لسكانها وليس من خارجهممجموعة متنوعة ومتوازنة من المساكن  المحلةأن تضم -3
السكنية لتضم مجموعة من المساكن بدال من نموذج المساكن الكبيرة المنفردة فقط الذى  بالمحلةتنوع أنماط اإلسكان -4

األسـرة للوصـول إلـى  ةخدميصعب الحصول عليه الرتفاع تكلفته وما يترتب عليها من ضرورة امتالك سيارة أو أكثر ل
 .مات األخرى كأنشطة ضرورية للحياةوالمدرسة والتسوق والترفيه والخد العمل

                                                           
10  -  grant , j ill " planning the good community " , new urbanism in theory  and practice First published 2006  by  Routledge 2 Park Square, Mil ton Park, A bingdon, Oxon  OX14 4RN. P50  11 - Morris, Douglas E.  Sprawl World. Gabrio la Island, BC V0R 1X0 , Canada. First printing September 2005. P17.  12 - Kahn ,Matthew E." Green cit ies : urban growth and the environment " .brookings inst itut ion press. W ashington, D .C. 2006 p116  13 - Grant , j ill " p lanning the good community " , new urbanism in theory  and practice First pub lished 2006 by  Rou tledge 2 Park Square, Milton Park, Ab ingdon,  Oxon OX14 4RN.  p14  14  - Walters, David and Brawen , Linda,  "design first" design based planning for communities, London  .2004,p54   15  - grant , j ill. Op.cit. P10 ة  احمد ."  - 16  ية علي . سالم عرب نة ال ي الدولي التاسع . المعاصرةاشكالية التنظير للمدي مر االزهر الهندس ن التضام والتمدد . مؤت  283ص   ,Vol.2,No.9 2007، الحي اسكني بي
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الوظــائف والنشــاطات فــى النســيج الحضــري للمنــاطق  فــي) mixed-useالمختلطــة ( األراضــيالعــودة الســتعماالت -5
مـــن خـــالل تحديـــد منـــاطق لألنشـــطة التجاريـــة  واإلداريـــة. ..  األراضـــيالســـكنية بالمدينـــة بـــدال مـــن فصـــل اســـتعماالت 

  والترفيهية.
 Plater-Zyberk  Andres Duany فريـق) قدمت  من قبل  4، شكل (ول هذه التصاميم  واكثرها حداثةوا

and Elizabeth    خمـس دقــائق الـى موقــف البــاص ال تتجــاوزوالــذي يركـز علــى الكثافـة والتنــوع ومسـافة المشــي التـي 
الشـارع المـودي الـى  لـىواالسـتعماالت المختلطـة ع التجارية علـى طـول الطـرق الرئيسـية. وتوقيع الخدمات لنقل الجماعيل

(موقــــف النقــــل العــــام
16F

 فــــيأفضــــل طريقــــة لخفــــض وتقليــــل الوقــــت الــــذى يقضــــيه الســــكان  هــــيإن هــــذه االســــتراتيجيات  )17
تـم  التـيالرئيسـة بالمدينـة  األراضـيمنـاطق اسـتعماالت  –السـكن  -الخـدمات -المواصالت وعلى الطـرق مـن وٕالـى العمـل

 المحلــةل تنــوع أنماطهــا داخــل وهــى أيضــا فعالــة لزيــادة قــدرة الســكان علــى امــتالك المســاكن مــن خــال فصــلها عــن بعضــها
، وكـذلك لمواجـه يمكـن توفيرهـا لكـل شـرائح المجتمـع والتـي ) متصـلةمنازل عائليـة متصـلة وشـبه  –شقق بعمارات سكنية (

 التقليدية. المحلةتعرف الحركة بتصميم  ،التأكيد على حركة المشاةو  التمدد الحضري لألحياء السكنية
 

  
 ) المجاورة السكنية لكالرنس بيري3شكل (

Walters, David and Brawen , Linda,  
"design first" design based planning 
for communities.p57 

 

 ,Duanyاليزبث بلتر -) مجاورة  داني  4شكل (
Elizabeth Plater-Zyberk 

Walters,David and Brawen , Linda,  
"design first" design based planning 
for communities .p58 

        
االقـل اسـتخداما للسـيارة الخاصـة حيـث  )(المتراصة المتضامةوالمجتمعات  كثر تكامال  الستخدام الطاقةلكن الفكرة األ

وهـو ابـرز  ,Peter  Calthorpe يسـكن كـل سـكان المحلـة ضـمن مسـافة خمـس  دقـائق مـن خدمـة النقـل العـام قـدمها 
(. هـذه االفكـار لتحقيـق التنميـة الحضـرية المسـتدامةفـي اثـراء هـذا المجـال سـاهمواالمخططين الذين 

17F

اذ بـين ان إْنجـاز . )18
الُمدِن األكثِر استدامة َتتطّلُب من المخططين الحضـرييِن ان يشـرحوا و َيْعرفُـوا السـّكاُن بـالثمن المرتفـع مـن جميـع الجوانـب 

Pالحالية  لبيئيَة ألنماط التخطيط والتطويروا االقتصادية

)
18F

19
PP

(
P.  حيث طرح فكـرة وضـع مركـز المحلـة علـى محـور النقـل العـام

                                                           
17 -.Walters, David and Brawen, Linda .Op .cit. P57  18 - -Walters,David and Brawen. Op.cit .P62  19 -grant , j ill . Op.cit p59  
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الكثيـر  فكـارالواساسـا  عالميـاسـائد اتجـاه  اصـبحو . )5بة من محاور النقل العام شـكل (الكثافة في المناطق القريمع زيادة 
لة مثلــى ، الــذي شــكل مــع افكــار التحضــر الجديــد وســي)TOD(لتنميــة لوجــه الم. واطلــق عليــه النقــل العــام مــن المخططــين

 فــيلهــا أســماء متعــددة منهــا التقليديــة الجديــدة  ديــدتحضــر الجحركــة الان  ، بينمــا يعتقــد الــبعضللوصــول الــى النمــو االنيــق
الجديــدة  التوجهـاتوالنمــو الـذكي وان جميـع هـذه  لتنميــة المعتمـدة علـى النقـل العـاماوهـي التقليديـة  المحلـةتنميـة  ،التصـميم

(هي مظهر للتحضر الجديد
19F

ومصممة على نحو جيـد  مسؤولة بيئيا ومجدية اقتصاديا، ، والذي يدعو الى التنمية بطرق)20
وهو النمو الذي يمكن تحقيقه من خالل  التضام والتنوع في المدن  والسيطرة على االنتشار الحضـري مـن خـالل ضـوابط  

، شـكل حـت سـيطرة سياسـات اسـتعماالت االرضاستعماالت ارض بدال من معالجة منظومة النقل، كونه يمكن ان يكون ت
)6(. 

 

 
 كالثورببيتر )  مجاورة 5شكل (

Walters,David and Brawen , Linda, 
 "design first" design based 
planning for communities. p62 

 ) نموذج من محلة كالثورب6شكل(
Calthorpe .peter. Transit-Oriented 
Development Design Guidelines. 

 
واســتراليا واســيا  مــن خــالل حملــة عالميــة يقودهــا " " دول أوروبــا  انتشــرت مبــادئ العمــران الجديــد إلــى كثيــر مــن

، وبينـوا ان تبنـي افكـارهم فـي المنـاطق الحضـرية سـيغير Congress for New Urbanism مـؤتمر العمـران الجديـد
ــــى توحيــــد  .دامة ومجتمعــــات اكثــــر شــــمولية وتنــــوعالفضــــاءات المفتوحــــة وســــيقوم ببنــــاء مــــدن قويــــة ومســــت ــــه القــــدرة عل ول

 ،المــــدافعون عــــن تنميــــة المجتمــــع ،اضــــيالمحــــافظون علــــى االر  ،فــــي عمــــل مشــــترك(علماء البيئــــةه داختصاصــــات متعــــد
ولــه القــدرة علــى بنــاء نمــط جديــد يــتم تجــاوز االنقســامات المجتمعيــة  ،كــز المــدن) فــي قــوة مســتدامة للتغيــروالمهتمــين بمرا
P20Fالطبقية واالثنية

21
P. 

خـالل الرجـوع الـى ظـروف نشـأت المحلـة السـكنية مـن وبهـا المحلـة  تطورتان اهم المالحظات للمراحل التي  
 ذلـك لوضـعهو  ،نموذجا مغلقا. فنرى ان النموذج االول للمحلة كان ومحاور الحركة الرئيسة ةركز المحلهي العالقة بين م
ة علـى ووضـع الشـوارع الرئيسـيحاول اعاقـة مـرور الغربـاء مـن المـرور داخـل المحلـة الهندسي  لمركزامركز المحلة في 

الـى اليزبث بلتـر انفـتح جزئيـا علـى محـاور الحركـة وسـمح بـدخول الشـوارع الشـريانية  -داني   المحلة. بينما نموذجمحيط 

                                                           
20 -grant , j ill . Op.cit p7  21  -  katz,bruce " Smart Growth The F uture of the A merican metropo lises"  .Cen tre for Analy sis of Social Exclusion . London Schoo l of Economics.2002  
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. اال ان االنفتــاح االكبــر جــاء مــع مجــاورة مــع بقــاء المركــز فــي مكانــهمركــز المحلــة ويقــدم  خدمــة النقــل العــام للســكان 
 .  ما بينا سابقا فوائد كيرة للمحلةوبهذا التصميم وفر ك ،المركز على محور الحركة  الرئيسةكالتورب الذي وضع 

U المحلة السكنيةمفهوم  
ن كــان التــداول بــه بــين المخططــين قــد ظهــر إ ن مفهــوم المحلــة الســكنية فــي التخطــيط الحضــري لــيس مفهومــا جديــدا، و إ

ــة الســكنيةحــديثا مــع بدايــة القــرن العشــرين. وقــد اختلــف البــاحثون فــي تحديــدهم للهــدف الرئيســي مــن خلــق  فكــان  المحل
االجتمــاعيون يؤكـــدون علــى كونهـــا التتعـــدى مجــرد وحـــدة حضــرية الغـــرض منهـــا توزيــع الخـــدمات بشــكل هرمـــي ضـــمن 

وتاكيـدهم  ،فـي حـين كـان الجانـب العمرانـي هـو االسـاس فـي وجهـة نظـر الـبعض االخـر ،دةالمدينة ابتـداء مـن هـذه الوحـ
تميزها عن بقية اجزاء المدينة، غير انه كما يبـدو ان المفهـوم قـد  المحلةضرورة اعطاء شخصية معينة في تصميم هذه 

دة تحقــق اهــداف وروابــط اجتماعيــة بانهــا ببســاطة بيئــة عمرانيــة ســكنية محــد المحلــة الســكنيةاعتمــد اخيــرا باعتبــاره فكــرة 
 متينة.

الهيئة  اما عضوية )Clusters(عقد ن قراءة لشرائح مختلفة من النسيج الحضري لتلك المدن يظهره بشكل فصوصإ
ة سـكنية لـكمـا فـي المـدن التـي تنشـا بقـرار سياسـي مـثال وتعمـل هـذه الفصـوص المحـددة كمح او يحدها التخطيط الشبكي

 .لى عملها كوحدة اجتماعية متكافلةر اؤشمما ي ،على ذاتهامحددة المنافذ مغلقة 
 نة العربية االسالمية التقليديةفي المدي المحلة السكنية

عن الخصائص التخطيطية لهـذه ان القاء نظرة اولية عامة على منظر عام لمدينة عربية اسالمية يعطي فكره عامة 
كنــواه حضـرية مركزيـة وتتصــل بهـا بشـكل او بــاخر منطقـة االســواق ، فهـذه المــدن يتوسـطها عـادة المســجد الجـامع المـدن

، تتفـرغ منهـا شـرايين المنطقـة العامـة فـي المدينـة العامة والحرف البسيطة التي تخص المدينـة ككـل وهـذه باجمعهـا تكـون
هــذه حركيــة رئيســية تمثــل منــاطق شــبه عامــة تغــذي النســيج الحضــري الســكني الــذي يحــيط بالمنطقــة العامــة ثــم تتــدرج 

الشرايين الى اخـرى اقـل عرضـا منهـا فاقـل وبشـكل ازقـة ملتويـة اكثـر خصوصـية حتـى تصـل الـى ازقـة غيـر نافـذة تمثـل 
  .اعلى درجات الخصوصية

ن فكرة التخطيط العربي االسالمي تقوم على تقسيم المدينة الى احياء متكاملة ومترابطة فالمدينة العربية في اطارها إ
، ولكنهــا ايضــا مقســمة الــى مجموعــات احــدة تعــود اليــه الطرقــات الرئيســيةمترابطــة لهــا حركــة و  العــام تعمــل كوحــدة واحــدة

 .هي االحياءاصغر 
لحــي الواحــد تســكنه مختلــف الطبقــات، فيــه الفقيــر والغنــي . ففــي اقــق اغراضــا انســانية وامنيــة وعلميــةوهــذا التقســيم يح

. وهـذه الظـاهرة الموجـودة االن هـي لمدينـة العربيـة االسـالميةاء في ا، فال توجد احياء فقيرة واخرى االغنيومتوسط الحال
. وغالبـا مـا تسـكن العـائالت ة واالسالمية وعن مفاهيم سـاكنيهامن نتائج االفكار الدخيلة والغربية عن روح المدينة العربي

الـى عالقـة النسـب . كمـا ان سـاكني الحـي الواحـد تتوثـق بيـنهم عالقـة الجيـرة لتصـل ذات العالقات القبلية في حـي واحـد
. وهذه العوامل تحكمت في صـياغة ئالت المتشابكة والمتصلة بفروعهاوالمصاهرة ثم تتطور ليكون غالبية الحي من العا

 .تصميم المدينة العربية االسالميةو 
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 ،عمرانيـة واجتماعيـة فـي نفـس الوقـت ، كوحـدةالمحلـة السـكنيةي المثـال الحـي لمبـدا وهكذا نـرى هـذه االحيـاء كانـت هـ
وما تمتاز به هذه االحياء من انغالق على ذاتها وقلة المنافذ التي تخترقها ساعد فـي تقويـة العالقـات والـروابط بـين اسـر 

 .تراق هذه االحياء من قبل الغرباءالحي الواحد وصعوبة اخ
، المحلـة الواحــدةجتمـاعي بــين افـراد وانعكـس هـذا التـراص العمرانــي علـى حيـاة المدينـة انعكاســا واضـحا ادى التـرابط اال

عضـهن احيانـا اثنـاء فتالصق المباني يؤدي الى اتصال االسر ببعضها وزيادة ارتباطها وبالذات النساء الالتـي يتصـلن بب
. وزاد من سهولة االتصال تلك الخصوصية التي تتمتع بهـا النسـبة الغالبـة والمتناميـة مـن طـرق المدينـة االسـالمية النهار

نوعا من مـرور  . فاخذت بذلك المحلة السكنية هيئة التكوين المستقلتي تغلق عليها الدروبق الخاصة الممثله في الطر 
  .اد المحلة على ترابط سكان المحلة، ليتيح فرصة اكبر من التالقي والترابط بين سكان افر العامة في طرقاتها

التخترقهــا االســتعماالت العامــة وفــي هــذا ن هــذه المحــال الســكنية كانــت تمثــل بيئــة اجتماعيــة  امنــة وخاصــة لســاكنيها إ
 -الصدد يذكر د . محمد عبد الستار عثمان :

المنطقـة  ، تركـزت فـياالجتمـاعي واالقتصـادي فـي المدينـةان اسواق المدينة التي تمثل قطاعـا رئيسـيا مـن النشـاطين 
، وقصـــد هـــذا ق الخاصـــةرئيســـية النافـــذة دون الطـــر ، كمـــا اصـــطفت علـــى جـــانبي الشـــوارع الالمحيطـــة بالمســـجد الجـــامع

التخطيط النه من جهة يحصر النشاط والحركة التجارية في شوارع عامة متسعة لحركـة المـرور والحركـة التجاريـة علـى 
ـــي يرتـــدن غالبـــا هـــذه االســـواق جانبيهـــا، فيتحقـــق منـــع االذى عـــن النســـاء ، ويمـــثلن قطاعـــا كبيـــرا مـــن المســـتهلكين الالت

 ، ي االسواقالمتعاملين مع التجار واهل الحرف ف
، وبالتـالي انـه اليسـبب م االتفاق مـع سـكان الشـارع الواحـداما افتتاح الحوانيت الصغيرة ضمن المحلة الواحدة فكان يت

 .المحلة وفق قاعدة الضرر وال ضرارضررا الهل 
مـن جانــب اخــر لقـد كانــت هــذه المحـال الســكنية تتمتــع بطــابع معمـاري مميــز يعــزز الشـعور بالحميميــة واالنتمــاء عــن 
طريق مراعاة المقيـاس االنسـاني اضـافة الـى تحقيـق البهجـة والمتعـة مـن خـالل مـاتزخر بـه االزقـة مـن عناصـر معماريـة 

 مزخرفة التي تطل من واجهات المنازل .، والشناشيل والمشربيات الجميلة التصميم، من مداخل البيوت
ويؤكد الدكتور محمد عثمان على ما اشتملت عليه هذه الواجهات من انواع واساليب التجميل الزخرفي الشائعة في 

، والتكســية بالرخــام او بــالط الخــزف ،كالحنايــا التــي تتوجهــا المقرنصــات، واشــرطة الكتابــات المحفــورة الفنــون االســالمية
ك المصنوعة من النحاس المفرغ والمصبوب او الخشب المنجور وغيرها مـن العناصـر الزخرفيـة والمعماريـة وتلك الشبابي

 .لتي جملت واجهات المبانيا
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) نموذج تقليدي للمحلة السكنية في 7شكل (

 المنطقة العربية
) التاثيرات البصرية اثناء الحركة في 8شكل (

 المحلة السكنية
 

كان معموال به في المدينـة العربيـة االسـالمية التقليديـة وبشـكل  المحلة السكنيةفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان مبدا 
تمثـل بيئـة عمرانيـة متميـزة اليفـة الهلهـا  وكانـت المحلـة السـكنية الواحـدة .فه اجدادنا وطبقوه من غير تسـمياتفعال وقد عر 

، تحفـظ خصوصــيات اهلهـا وتصــون حرمـاتهم كمــا تشـيع بيــنهم ماعيـة مترابطــةكانــت تمثـل وحــدة اجتومبهجـة لحيــاتهم كمـا 
 .اواصر المحبة وااللفة التي تنادي بها الدين االسالمي الحنيف

Uلمحلة السكنيةالمؤشرات التخطيطية والتصميمية ل  
 الحجم : .1
) كان ومازال موضوع جـدل ونقـاش optimum size( للمحلة السكنيةن تحديد حجم السكان المناسب او المثالي إ

بين مختلف الجهـات التخطيطيـة ومختلـف الـدول. وقـد كـان االسـاس فـي تحديـد هـذا الحجـم هـو المدرسـة االبتدائيـة 
التي تخدم المحلة السكنية. ان االعتماد على المدرسة االبتدائية فقط في تحديـد حجـم المحلـة اليخلـو مـن محـاذير، 

مقدمــة للســكان ونوعيتهــا وقابليــة هــذا الحجــم علــى تشــغيل ايــة خدمــة بشــكل كفــؤ اذ يجــب تحديــد حجــم الخــدمات ال
االقتصادي للسكان الذي يؤثر بشـكل فعـال فـي مـدى نجـاح الخدمـة  –اقتصاديا اعتمادا على المستوى االجتماعي 

ة او . كــذلك فـــان موقــع المحلــة ضـــمن المدينــة وقربهــا او بعـــدها مــن مركــز المدينـــالمحلـــة الســكنيةالمحليــة ضــمن 
المراكــز القطاعيــة يــؤثر فــي حجــم الخــدمات الواجــب توفيرهــا، كمــا تلعــب الكثافــة الســكنية ونمــط اســتعمال االرض 

 واالهداف االجتماعية والمردود االقتصادي المتوقع دورا في تحديد حجم المثالي للمحلة السكنية.
 الشكل : .2

فـي التعامـل مـع هـذا الجـزء الحضـري حيـث ويقصد به الشكل الناتج عن اتباع اسـلوب تخطيطـي وتصـميمي معـين 
يتاثر بعوامل عديدة (منفرد او متعدد االسر) ونمط الشوارع الداخلية وطبيعـة الخـدمات المحليـة وحجمهـا وتوزيعهـا. 

 فضال عن عوامل ثانوية اخرى ...
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 الحدود : .3
 : المحلة السكنيةاالعتبارات االتية يمكن اعتمادها اساسا في تحديد حدود 

: وتشـــمل الحـــدود الطبيعيــة واالصـــطناعية للمنـــاطق الســكنية مثـــل االنهـــار  ات العمرانيـــةاالعتبــار  •
 والتالل والوديان وخطوط السكك الحديد والطرق والشوارع السريعة.

ــــارات االجتماعيــــة • وتشــــمل انمــــاط العالقــــات االجتماعيــــة للمنــــاطق التــــي يتمتــــع ســــكانها  :االعتب
 بخصائص اجتماعية واقتصادية متجانسة.

التـــي تراهـــا الســـلطات االداريـــة والحكوميـــة مالئمـــة  ة: وهـــي الحـــدود االداريـــ عتبـــارات االداريـــةاال •
 لتحديد المناطق السكنية وفق الحسابات تنظيمية خاصة.

 : و تمثل الشعور التاريخي والطبقي باالنتماء المنطقة معينة. االعتبارات الرمزية •
 : ويمكن ان تحدد بمناطق تجهيز السلع والخدمات. االعتبارات االقتصادية •

 العناصر : .4
باحتوائهــا علــى مكونــات عمرانيــة وفعاليــات تميزهــا عــن بقيــة المنــاطق الســكنية المحــالت الســكنية تمتــاز معظــم 

ذات المراتب االعلى وهي تشمل على االغلب باالضافة الى الوحدات السكنية علـى المـدارس والسـوق المحلـي 
الجتماعية وبعض الصـناعات الخدميـة الخفيفـة اضـافة الـى الفضـاءات المفتوحـة. وتبقـى  المـدارس والخدمات ا

االشــارة فــي وتجــدر  المحلــة الســكنية،االبتدائيــة و الســوق المحلــي مــن ابــرز الخــدمات الموجــودة ضــمن نطــاق 
لنـــاتج النهـــائي ضـــوء ماســـبق ان هـــذه المؤشـــرات التخطيطيـــة تمثـــل بمجموعهـــا الخيـــوط الرئيســـية التـــي تـــتحكم با

 شكال ومضمونا. للمحلة
اصــوال  اووضــع الســتعماله المحلــة الســكنيةمــن ناحيــة اخــرى وجــدنا ان الغــرب قــد طــور خــالل القــرن العشــرين مبــدا 

وقواعـــد، غيـــر ان هـــذه القواعـــد هـــي ليســـت مســـطرة قيـــاس علينـــا اتباعهـــا ملـــزمين بـــل هـــي مؤشـــرات عامـــة ينبغـــي تقييمهـــا 
 منها الذي يتجاوب مع بيئتنا االجتماعية والمناخية.وغربلتها واستخالص المفيد 

 المالئم للبيئة المحلية لمحلة اشكل  - الثاني المحور
وعلــى اثــر ذلــك بــدء  .ار االقتصــادي فــي عقــد الســتيناتكــان اكتشــاف الــنفط  العــراق وزيــادة العوائــد اثــر فــي االزدهــ

. وكمــا وجهــت ازداد انتشــار الســيارة فــي العــالم . هــذه الفتــرة رافقــت يــزداد بشــكل كبيــر فــي اغلــب المــدن التوســع الحضــري
حـدث نفــس الشــي فــي المــدن العراقيــة ، علــى النمــو الحضـري فــي الغــرب فــي تلــك المرحلــة تهامالسـيارة الخاصــة تركــت بصــ

اء وتغيــر نمــط التوسـع وانخفــاض فــي كثافـة البنــفــنالحظ ، )طيـة كالهمــا نشــا فـي بيئــة الغــرب(كـون الســيارة واالفكــار التخطي
انشــاء الطــرق التــي كمــا ظهــر النظــام الشــبكي فــي  ،البنــاء مــن البنــاء العضــوي الــى الوحــدات الســكنية علــى الــنمط الغربــي

 . قطع االراضي ذات الساحات الكبيرةتوزيع تم و  ،اصبحت اكثر سعة
نظر الى خصوصـية بدون الن هذه االنماط كانت هي االنماط المنتشرة في الغرب وتم تطبيقها في المدن العراقية إ

منــذ الخمســينات مــن القــرن الماضــي ت أولكــن مــع بدايــة مشــكالت انتشــار الســيارة الخاصــة فــي الغــرب بــد ،المدينـة العراقيــة
فكرة الجادات العريضة  الستيعاب االعداد الكبيـرة مـن السـيارات وكوسـيلة لتـوفير سـهولة الوصـول وتحقيـق انسـياب لحركـة 
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 ،مالئمـة للنقـل العـام مـا تكـونوهـذه الجـادات عـادة  ،ئمـة للمشـاة مـن االرصـفة والتشـجيربيئـة مالالمرور فضـال عـن تـوفير 
 .اق لم يكن اال على نطاق ضيق جدالكن نلحظ ان تطبيقها في العر 

 مع تزايد المشاكل الحضرية واهمها مشاكل النقل والمرور وظهرت الحاجة الى النقل الجمعـي لمعالجـة هـذه المشـاكل
فالهــدف هــو تــوفير  ،لمحلــة الســكنيةل االولــي تصــميمالعنــد بهــا  يؤخــذلــم  النقــل العــام  ان. دة مســاهمة النقــل العــامومنهــا زيــا

. اي ان الطـرف البعيـد النقـل العـاممحطـة و  محـور الحركـة الرئيسـي وليس الى المحلة السكنية للمشي لمركزمسافة مالئمة 
اي بمعنــى اخــر ان ، والمحلــة المســافة الــى مركــز الحــي عــن محطــة او مســلك النقــل العــام سيضــطر الــى المشــي ضــعف

مصممة لمنع المرور العابر  المحلة السكنية. كما ان المريح والممكن ون مالئمة للمشيستكالمحلة السكنية نصف مساحة 
قبـل وهو االمر الـذي سـيزيد مـن المسـافة المقطوعـة مـن ، اي عدم وجود طرق مباشرة الى محطات النقل العام، من خاللها

  .راكبي النقل العام
الوظيفــة انعــدام فاعليــة و ، شــكوك مــن جــدوى  توقيــع الســوق فــي وســط المحلــة لخدمــة الســكان بالتســاويالن إكمــا 

P21Fالمراكز التجارية التي اقامتها البلديات في المدن العراقية شلفو  التجارية في مركز المحلة

22
P ،ال السـكان مـن ان عدد  سببه

، ويمكــن ان ينطبــق هــذا االمــر علــى الخــدمات االخــرى المخططــة لخدمــة المحلــةســوق فاعــل. ليســتطيع تــوفير حــد العتبــة ل
مـا تـم طرحـه فـي وك ويمكن ان يتم حل هذه المشكلة بوضع جزء من هذه الخدمات على محيط المحلة عوضـا عـن المركـز

الجديــــدة فــــي التفاعــــل االجتمــــاعي كمــــا ان التكنولوجيــــا الحديثـــة والمتمثلــــة باالتصــــاالت فرضــــت قيمهـــا  ،تصـــميم كــــالثورب
 ة النظر في مفهوم المحلة السكنية.االمر الذي يستوجب اعاد، والمكاني
زال ، لكــن رغــم ذلــك فــان تخطــيط مــدننا مــاد شــديد فــي البيئــة التــي نشــئت فيهــان الفكــرة االوليــة للمحلــة تعرضــت لنقــإ

علـى نحـو حـازم او  ال يسـتخدملمحلة السـكنية يجـب ان نموذج افقد اشار كالثورب الى ان " ،يعتمد هذه االفكار بدون تغير
 .ظــروف التنميــة الحضــرية المســتدامة ولكــن يمكــن اعتمــاده بوصــفه موجهــا للحاجــات االساســية للســكان ولتــوفير، مســلم بــه

)P)22F23"والمقـاييس فالمحلة المصطلح هو غير واضـح وذو مرونـة، ويمكـن اتخـاذ مجموعـة واسـعة مـن األشـكال، الكثافـة،
P . فـي

مـن األمـاكن الحقيقة فان المحلة التشبه خلية قائمـة بـذاتها مـع نواتهـا معزولـة الخاصـة وأكثـر مـن ذلـك مثـل شـبكة متداخلـة 
Pلهــا حــدود بســيطة أو مركــز واحــد فإنــه لــيس بالضــرورة واالســتخدامات المشــتركة،

)
23F

24(
P.  ســمحت  للنــاس فالتقنيــة الحديثــة

 النـاس مـن مختلـف األجنـاس مـن مختلـف . ن المسـتحيل ان تحصـلبالتواصـل واالشـتراك مـع بعضـها بعـض بطـرق كـان مـ
يمكننـا االتصـال بسـهولة  ، ويبدو أن المجتمعـات فـي كـل مكـان تعمـل علـى نحـو جيـد ،الطبقات أو حتى من قارات مختلفة

ـــدو وكأنـــه حيـــاة االجتماعيـــة فـــي اي. مـــع اآلخـــرين عبـــر الهـــاتف، وفـــي اإلنترنـــت، والســـيارة  ويمكـــن أن ننخـــرط فـــي مـــا يب
Pمكــان

)
24F

25(
Pولــم تعــد المحلــة الســكنية هــي المكــان االبــرز للتواصــل ديثــة غيــرت مــن مفاهيمنــا عــن المكــان. لــذلك فالتقنيــة الح ،

 والتفاعل االجتماعي.
 اول هـــذه و  ظهـــور تجـــاوزات علـــى ضـــوابط البنـــاء. ن اغفـــال تخطـــيط المحلـــة للحاجـــات االساســـية للســـكان ادى الـــىإ

، السكانية هو النشاط التجاري والذي يرافقة الحقا النشاط الصناعي المرتبط بالحاجات اليوميةالتي ترافق الزيادة الوظائف 
اة هــذه الخدمــة عنــد تخطــيط . لعــدم مراعــللضــوابط مخالفــة الكثيــر مــن المنــاطق التجاريــة اذ تشــهد اغلــب المــدن العراقيــة

                                                           
م ، احسان عباس    - 22 ز التخطيط الحضري "  النقل العام وعالقته الشكل الحضريجاس رة . مرك نشو ر م توراه غي . اطروحة دك بغداد . "  امعة  20واالقليمي . ج Calthorpe ,Peter and  Fu  - 23 117.   ص 13 lton, William .2001.  Op.cit .p32  

24 -Ibi d.p 33  25 -Ibi d p 35  
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اختالفهـا هـو التكتـل و مـن ثـم اسـتبعاد بعضـها للـبعض ان أساس التفاعل الوظيفي بـين هـذه الفعاليـات علـى اذن . المدينة
القـادر علـى  يقـوم االسـتعمال، فمن التنافس بين استعمالين علـى مسـاحة مـن األرض، األخر من خالل آلية سوق األرض
لــــذلك نــــرى ان ، و يســـتبعد االســــتعمال األخــــر الــــى منطقـــة أخــــرى للتنــــافس مـــن جديــــد، الـــدفع األعلــــى باســــتغالل األرض

. فاغلـب هـذه المسـارات فـي السـكنية يسـتبعد بقيـة االسـتعماالتالتجاري حول مسارات النقل العـام فـي المنـاطق  االستعمال
وضــع مركــز المحلــة علــى محــاور الحركــة وينســجم  . وهــذا ينســجم مــع افكــارحاطــة باالســتعمال التجــاريمن العراقيــة مــدال

 . التحضر الجديد ومع تضام المدينة حركة ايضا مع افكار
لكثافـات والنموذج الذي يضع مركـز المحلـة ويزيـد ا من تخطيط المحلة يبدا(التراص)  فلتشكيل المدينة باتجاه التضام

الالزمــة  مــد البنيـة التحتيــةان يينبغــي  ا النمـوذج ذلكــن هــ، يــوفر بيئـة لتشــكيل مدينــة متراصـة والتنـوع علــى محـور الحركــة
. ففكـرة االنشـطة التجاريـة معايير القياسـيةواعتماد الجادات التجارية وفق اللنقل العام لتغطي جميع انحاء المدينة وكذلك 

) لعــدم شــبه مهجــورة العراقيــةمراكــز فــي مدينــة فــي مركــز المحــالت فشــلت فــي تــوفير هــذه الخدمــة للســكان (جميــع هــذه ال
ن الواجهـات المتجانسـة فضال عـن ان اعتقـاد اصـحاب االسـتعماالت التجاريـة ا، توفير حد العتبة الستمرار هذه االنشطة

. وان وجود استعماالت اخرى حتى لو كانت من صنف اخر تقلل جاذبية لمستمرة ضرورية للمبيعات العاليةوالمتكاملة وا
 مناطقهم التجارية.

 نْ أالتــي مــن المفتــرض ( ن العوامــل التــي تشــكل المدينــة هــي العوامــل االقتصــادية وضــوابط اســتعماالت االرضأبمــا 
 الن االقتصــادي اذا احســن توظيفــه. للعامــل االقتصــاديكبــر أتحقــق االعتبــارات االجتماعيــة والبيئيــة). يجــب اعطــاء دور 

. لذلك ينبغي ان تتناغم ضـوابط في تخصيص الموارد لكفاءتهوذلك ، جتماعية والبيئية ايضااأل االعتباراتيمكن ان يدعم 
  .االقتصاد السليم مبادئاستعماالت االرض مع 

لذلك يمكن اعتبار ان افكار التحضـر الجديـد بصـورة عامـة ونمـوذج المحلـة السـكنية الـذي يضـع مركـز المحلـة علـى 
. الــذي يــوفر ذلك يعتمــد علــى االســتعمال المخــتلطمحـاور الحركــة الرئيســة ويزيــد الكثافــات الســكانية حــول هــذه المحـاور وكــ

. هذا النمـوذج يمكـن ان اسـاس ة كي يشجع استعمال النقل العامالى محاور الحركة الرئيس المشاةمسارات مباشرة  لحركة 
 جيد لتخطيط المحلة العراقية  شرط ان يتم توفير بقية المستلزمات التخطيطية لتعزيزه.

 ة في المدينة العربية المعاصرة واقع البيئة السكني
صـــفحاتها االوضـــاع االجتماعيـــة لقـــد كانـــت العمـــارة علـــى مـــر العصـــور وال زالـــت تعتبـــر المـــراة التـــي تـــنعكس علـــى 

واالقتصــادية والثقافيــة للمجتمعــات فــي كــل عصــر ...... وان كانــت فــي العصــر الحاضــر قــد فقــدت مقوماتهــا الحضــارية 
، فالعمـارة المعاصـرة فـي العـالم العربـي لـم تعـد جـزءا مـن مجتمع لجانب من مقوماتـه الثقافيـةفهي بذلك تعبر عن فقدان ال

ع بل قوالب من الخرسانة والحديد و الحجر تؤدي وظيفتها المادية دون مراعاه للجوانـب الحضـارية الكيان الثقافي للمجتم
 .تعد تهمه العمارة كما كان من قبلويبدو ان االنسان العربي المعاصر لم 

. واسـعة يـة للقيـام بمشـاريع عمرانيـةاالقطار العربية خبرات اجنبية بعـد ان تـوفرت االمكانيـات الماديـة الكاف لقد غمرت
وعهد لها تشييد ابنية وعمارات ذات مستوى رديء بصورة متناثرة هنا وهناك وكيفما اتفق وبرزت ابنيـة بواجهـات زجاجيـة 

. وهذه االبنية لم لقطر والحياة االجتماعية المحليةساذجة تعكس بصورة متناثرة المهندسين المصممين لها ظروف مناخ ا
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. واصـبحت العالميـة الثانيـة المباني والعمارات التي ظهرت في الغـرب بعـد الحـربتكن سوى نسخ طبق االصل عن تلك 
المدينة العربية المعاصرة غابة المباني المتنافرة غير المتجانسة فـي الطـرز المعماريـة للمسـكن الـذي يحـافظ علـى التـراث 

 .ق لالنسان احتياجات العصر وتطورهوفي نفس الوقت يحق
، االثــر الســلبي علــى بيئتنــا الســكنيةعلــى الشــركات التخطــيط والتصــاميم والبنــاء الغربيــة  لقــد كــان لسياســات االنفتــاح

، وقـد عـزز مـن هـذا لة الواحـدة وفقـدان التـرابط بيـنهموانعكست هذه السلبية العمرانية على السلوك االجتماعي البناء المح
الـزمن مـن اجـل لقمـة العـيش بمـا اليتـرك لـه  نمط الحياة المتسارع الذي يجعل االنسان المعاصر في حالة سباق دائم مـع

 .قاته االجتماعية من اهله وجيرانهمجاال لتنمية عال
اخـر نجـد للقـوانين والتشـريعات البنائيـة والتخطيطيـة التـي تعتمـدها معظـم الـدول العربيـة االسـالمية والمسـتقاة  من جانـب

لـى و ألـك نظـام تقسـيم لمدينـة الـى المنـاطق عمرانيـة (من الفكر الغربي االثر العميق في تكريس االزمـة االجتماعيـة مـن ذ
 .ويلة) والذي اعتمد واليزال في العراق على مدى عقود طوثانية وثالثة ورابعة وممتازة

ن هذا التقسـيم يكـرس التجزئـة والتفـاوت ويعمـق الفـوارق االجتماعيـة واالقتصـادية فـي زمـن يفتـرض فيـه االتجـاه نحـو إ
ذوي الــدخول الواطئــة  رفــع المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي للشــرائح االجتماعيــة مــنتقلــيص هــذه الفــوارق عــن طريــق 

 .(بشكل خاص)
في ضوء ماسبق يمكن القول اننا في حاجة ماسة الى مراجعة شاملة للسياسات التخطيطية والعمرانية لدى حكومـات 

الفترات السابقة وبصورة كلية قد اثبـت الفشـل  الدول العربية االسالمية ذلك الن اعتماد الكلي على الخبرات االجنبية طيلة
نصبو اليـه مـن بيئـة عمرانيـة مميـزة ان مانحتـاج اليـه هـو تفعيـل دور مهندسـنا ومخططنـا الـذي يكـون   الذريع في تحقيق ما

ت داقــدر علـــى فهـــم حاجـــة المجتمـــع وخصائصـــه كمـــا اننـــا بحاجـــة بالتاكيـــد الـــى اســـتعادة جـــوهر االواصـــر االجتماعيـــة وزا
 .اتقويته

)، نجــد ان المصــمم حــافظ علــى تطــوير نفــس النســيج والنســب للمركــز مدينــة النعمانيــة شــمال 9مــن مالحظــة شــكل (
مدينــة الكــوت فــي محافظــة واســط، لكــن فــي الوقــت نفســه حــاول التاكيــد علــى محــاور الحركــة الرئيســة مــع فصــل حركـــة 

ل التجـاري. ان التطـوير الـذي حصـل هنـا كـان المركبات عن المشـاة واعطـاء اولويـة للمحـور الحركـي مـن خـالل االسـتعما
مــن قبــل شــركة استشــارية انكليزيــة حاولــت نقــل مفهــوم المحلــة الســكنية الــذي ارتــبط بالتوجــه نحــو التنميــة المجتمعيــة، وهــو 

 توجه غير بعيد في مالمحه عن المفهوم التقليدي للمحلة السكنية ضمن بيئتنا التقليدية.
لتصميمي للمحالت السكنية الذي تم تبنيـه مـن الـدوائر ذات العالقـة، (البلـديات )، النمط ا10في حين يوضح شكل (

حيث كان اشبه بالتطبيق االلي دون ادنى تصرف، فال يمكن ان يميز مخطط محلة سـكنية لمنطقـة والتخطيط العمراني)، 
ذ تضـمنت نفـس المسـتوى مـن معينة عن االخرى لنفس المدينة او لميدنتين مختلفتين، الفرق في شـكل المحلـة الخـارجي، ا

الخـــدمات، وبـــنفس الموقـــع تقريبـــا مـــن المحلـــة، ونفـــس نمـــط التراتـــب الهرمـــي للشـــوارع، ممـــا افقـــد المحلـــة الســـكنية روحيتهـــا 
االجتماعية وجعلها مجرد تجميع للخدمات الساندة لالستعمال السكني، وبدون اختبار للحاجة الفعلية لمتطلبات االستعمال 

نتج عنه مع الوقت تدهور المناطق الخضراء ضعف تاثير الخـدمات الدينيـة واضـمحالل كلـي تقريبـا  السكني، االمر الذي
 للخدمات التجارية في هذه المحالت.
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) نموذج تطوير المحلة القديمة لمركز مدينة 9شكل (
 النعمانية 

) النموذج التقليدي المعاصر 10شكل (
 لتصاميم المحالت السكنية في العراق

 
U االستنتاجات 

بوصـفها فـي البيئـة العربيـة علـى اعتمـاد الـروابط االجتماعيـة والعالقـات االخالقيـة  المحلة السـكنيةاعتمد مفهوم  .1
 .مبدأ أساس لتكونه 

 السكنية االساس المشترك الذي تكونت على اساسه المدينة الغربية والشرقية على حد سواء.المحلة كانت  .2
االديـان السـائدة فـي العـالم العربـي، خصوصـا بعـد سـيادة االسـالم،  فـي تغييـراثر التغير االخالقي واالجتماعي  .3

 وكيفية تشكيلها كوحدة اساس نمطية للمدينة االسالمية. المحلة السكنيةعلى شكل نسيج وحدة 
 ضــارةجـاهزة التـي انتجتهـا الحاق باالعتمـاد علـى االفكـار التخطيطيـة الفـي العـر  المحلـة السـكنيةن تطبيـق فكـرة إ .4

 . ، لم يؤد الغرض االجتماعي المطلوب منهابدون اي تغيير او اضافة  الغربية
ــم  .5 راق بشــكل يالئــم تطــور فــي العــتعلــى الــرغم مــن ان فكــرة المحلــة تطــورت فــي البيئــة التــي انتجتهــا اال انهــا ل

 فكرة المجاورة في بيئتها.، وكذلك لم يتم تبني التحديثات التي حصلت على الخصوصية المحلية
ان التوجهات التخطيطية المنادية بالعودة الى فكرة المحلة السـكية كجـزء مـن التخطـيط الـذكي للمدينـة سيضـمن  .6

سهولة وصول حركـة النقـل العـام والفصـل بـين حركـة المركبـات والمشـاة باالضـافة الـى تحسـين المسـتوى البيئـي 
 وزيادة تنوع وكثافة استعماالت االرض.

 توصياتال
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مـع الظـروف المحليـة ومتطلبـات  يـتالءمينبغي اعادة النظر بمفهوم المحلة السكنية على وفق الحاجات الحقيقية وبما -1
، كــون المحلــة العصــر الحــديث الــذي يشــهد تطــورات تكنولوجيــة غيــرت الكثيــر مــن المفــاهيم المتعلقــة بالزمــان والمكــان

يــدعم التنميــة الحضــرية  العالقــات التــي تحكمهــا ضــروري لوضــع نمــوذجهــي الجــزء الرئيســي لتكــوين المدينــة وفهــم 
 .المستدامة

كزيـــادة عـــرض  ال نشـــائهاالتجاريـــة وتـــوفير المتطلبـــات التخطيطيـــة والتنفيذيـــة الالزمـــة  الشـــوارع الخضـــراءتبنـــي فكـــرة  -2
 .هاحول االستعمال المختلط كثافة ، فضال عن زيادةالشارع

ثافــة متعــددة االســتعماالت علــى تشــجيع التنميــة عاليــة الكلالبنيــة التحتيــة وٕانشــاء الشــوارع الشــريانية  رفــع مســتوى كفــاءة-3
 .وضع مراكز المحالت على هذه الطرقبهذه الطرق الشريانية  طول

الذي بدأ بوصفه وسيلة لتحسـين البيئـة الحضـرية مـن مشـكالت المـدن فـي المرحلـة الصـناعية  فصل االستعماالتان -4
يجــاد إ و  لــألرضتســبب االن فــي نشــوء المــدن الممتــدة وســبب الكثيــر مــن المشــاكل. ينبغــي اعتمــاد االســتعمال المخــتلط 

 . القوانين والتعليمات التي تنظم عملية حقوق الملكية للعقارات المختلطة االستعمال
 .ومع الموقع والوظيفة ضمن المدينة يتالءموضع نماذج مختلفة للمحلة  ضرورة  -5
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