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 التشويه والتلوث البصري ملدينة املكال األسباب واملعالجات
 

 

 الملخص:

ٚأؾهاٍ  أعُاٍ َٔ ٜؿاٖس َا نٌ إٕ

 عٓس ايٓاظط تؤشٟفاإلْػإ  قٓع َٔ إْؿا١ٝ٥

 تهطاضٖا َٚع ;تًٛثا بكطٜا سٜع َؿاٖستٗا

 املؿاٖس تفكس ٚدٛزٖا ع٢ً ايٛقت َٚطٚض

 ايطاق١ٝ ٚايكٛض ادتُاي١ٝ بايكِٝ اإلسػاؽ

 غري ًَٛث١ َاز٠عس ٜ فٛدٛزٖا يًُٓؿآت،

 عٓاقط َٔ سٛهلا َا َع تتٓافط، طبٝع١ٝ

 إىل ايبكطٟ ايتؿٛٙ أغباب ٚتعٛز أخط٣،

 ايعا١َ، املطافل ع٢ً احملافع١ ٚعسّ اإلُٖاٍ

 ٖٚبٛط ايتدطٝط ٚضزا٠٤ االغتدساّ، ٚغ٤ٛ

 مماضغ١ داْب إىل، يًتكُِٝ ايفين املػت٣ٛ

 ٖاّ زٚض املاي١ٝ ًُٛاضزيٚ خاط١٦، غًٛنٝات

 يًُسٕ. ايبكطٟ ايتؿٛٙ اضتػاض أٚ اْتؿاض يف

 ١تتُتع َس١ٜٓ املهال مبكَٛات غٝاسٝ

ٚحتٌُ ٖصٙ املكَٛات قٛض٠  ،ٚتطاث١ٝ ٚمجاي١ٝ

ٕ ٖصٙ أال إ ،ٚٚاد١ٗ عط١ٜ َتُٝع٠ ،مجاي١ٝ

ٚايتًٛخ  ٘ايكٛض٠ ادتُاي١ٝ تتعطض يًتؿٜٛ

َط ايصٟ ٜتطًب زضاغ١ ايكٛض٠ ايبكطٟ، األ

ٛثٝل ىل حتًٌٝ ٚتإايبكط١ٜ يًُس١ٜٓ باإلناف١ 

 َؿهالت ايٛنع ايطٖٔ.

تعتُس ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛقفٞ 

ٚايتشًًٝٞ يًُعًَٛات املػتدًك١ َٔ ايعٜاضات 

ٜٓتٗٞ ايبشح املٝسا١ْٝ يًُس١ٜٓ ايكسمي١. ٚ

يًشفاظ ع٢ً مبذُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات 

املس١ٜٓ َٔ ايتؿٜٛ٘ ٚايتًٛخ املازٟ ٚايبكطٟ 

ٚاذتفاظ ع٢ً ايكٛض٠ ادت١ًُٝ يًُس١ٜٓ 

 ايكسمي١ ٚطابعٗا ايػين ٚاملُٝع.

ايتًٛخ  –: ايتؿٜٛ٘ نًُات َفتاس١ٝ

 املهال -ايبكطٟ 
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All that seen of constructions 

and buildings, which made by 

human, hurt the sight of the 

observers and it’s considered as a 

visual pollution.With the passage 

of time and repeated its presence, 

it loses the senses of its beauty 

values and the upscale sights of 

constructions. Their presence is a 

material contaminated with 

abnormal incompatible with the 

surrounding other elements. The 

reasons forthe disfiguration 

arenegligence, misuse, not to 

look after the public facilities, 

and a fail in the technical design 

beside the practice of wrong 

behaviors. Moreover, the 

financial resourcesplay a very 

important part in spread and 

regression of the disfiguration of 

the cities. 

The old city of Mukalla has a 

beautiful tourist and heritage 

features. These features hold 

aesthetic views and maritime 

sight, but this aesthetic image is 

exposed to deformation and 

visual pollution. Matter requires 

as visual study and an analysis 

and documentation of the 

foreclosure situation problems. 

This Study is following the 

descriptive and analytical method 

of the assumed information from 

the visits to the old city. The 

search completes with a set of 

results and recommendations to 

reserve the city of distortion, 

physical of visual pollution, and 

to keep the beautiful image of the 

rich old city and its distinctive 

character. 

Keywords:distortion-visual 

pollution-Mukalla 
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 المنهجية(:-النطاق  –الهذف -المقذمة )اإلشكالية 

 ٚايتٓع١ُٝٝ، املعُاض١ٜ األخطا٤ ٔع ايٓامج١ ايتؿٖٛات مجٝع ايبكطٟ بايتًٛخ ٜككس

 َعاٖط شاتٗا سس يفٖٞ  اييت ايعٛاٖط إىل باإلناف١ ٚايعُطا١ْٝ، املعُاض١ٜ ٚاملدايفات

 ٚاجملتُع، ايب١٦ٝ ع٢ً ايػ١٦ٝ تأثرياتٗا هلا تهٕٛ َا اٚغايًب، سٛهلا َا إىل تػ٤ٞ غًب١ٝ

 قس ألغباب األب١ٝٓ عل تطتهب اييت املعُاض١ٜ األخطا٤ ع٢ً تؿٛٙ ن١ًُ تكتكط فبُٝٓا

 أعِ َٚفاِٖٝ أؾٝا٤ تؿٌُ تًٛخ ن١ًُ فإٕ ثكاف١ٝ، أٚ ٚادتُاع١ٝ، اقتكاز١ٜ، تهٕٛ

 قٓع َٔ أعُاٍ َٔ ٜتٛادس َا نٌ بأْ٘ :ٜٚكف٘ عٝس ف.ايتعطٜ يف ٚضز نُا ٚأمشٌ

 َٔ سٛهلا َا َع َٚتٓافط٠، طبٝع١ٝ غري ٚتهٕٛ، َؿاٖستٗا َٔ ايٓاظطٜٔ تؤشٟ اإلْػإ

 .احملٝط١ يًب١٦ٝ ًَٛث١ فٗٞ أخط٣ عٓاقط
ىل تًٛخ بكطٟ إ ،ٚاملس١ٜٓ ايكسمي١ بؿهٌ خام ،عاّ تتعطض َس١ٜٓ املهال بؿهٌ

َس١ٜٓ املهال ٖٞ عاق١ُ ستافع١ إٕ ىل تؿٜٛ٘ قٛضتٗا ايبكط١ٜ، إٚ ،ملباْٝٗا ايرتاث١ٝ

ٚتعس أِٖ َسْٗا، ٚاملهال َس١ٜٓ غاس١ًٝ تكع حتت غفح دبٌ يف ادتع٤  ،سهطَٛت

 14,33زضد١ ٚخط عطض  49,10ع٢ً خط طٍٛ  ،ايؿطقٞ َٔ غاسٌ ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

نًَٝٛرت َٔ  622نًٝٛ َرت َٔ ايعاق١ُ قٓعا٤، ٚسٛايٞ  750زضد١، ٚع٢ً بعس سٛايٞ 

ايعاق١ُ االقتكاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ عسٕ، ٚحتٝط باملهال زتُٛع١ َٔ ادتباٍ َتٛغط١ 

ؿطم ٚحيسٖا َٔ اي االضتفاع ع٢ً ؾهٌ زا٥ط٠، ٚتعين ن١ًُ املهال املٝٓا٤ أٚ املطغ٢،

َٚٔ  ،َٚٔ ايؿُاٍ َسٜط١ٜ أضٜاف املهال ،َٚٔ ايػطب َسٜط١ٜ بطّٚ َٝفع ،َسٜط١ٜ ايؿشط

 ( سسٚز َس١ٜٓ املهال.1ادتٓٛب ايبشط ايعطبٞ، ٜٚبني ايؿهٌ ضقِ )

 ( حدَد مدِهٕ املهال1شهل ) 
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َٚالشًا يًػفٔ يف أؾٗط  ،فكس بسأت نكط١ٜ يًكٝازٜٔ ;املهال يٝػت باملس١ٜٓ ايكسمي١

فعاف فٝٗا ٚزفٔ  ،1158ّارتطٜف، ثِ دا٤ٖا ضدٌ ٜسع٢ )ايؿٝذ ٜعكٛب بٔ ٜٛغف( غ١ٓ 

يف املهإ املعطٚف ايّٝٛ بامس٘ )َكرب٠ ٜعكٛب(، ٚسٍٛ شيو املٛقع تأغػت ْٛا٠ َس١ٜٓ 

 ثِ اتػعت املس١ٜٓ باجتاٙ ايؿطم ٚايػطب. ،املهال ٖٚٞ )سٞ ايبالز(

أنٛار قػري٠ ٜػتدسَٗا ايكٝازٕٚ يف َٛاغِ ايكٝس، ٚبتعاقب املهال ب َس١ٜٓ بسأت

ايعَٔ ٚتطٛض ايعُطإ بٗا أقبشت َػتٛط١ٓ قػري٠ تػ٢ُ بارتٝك١، ثِ سهُٗا غالطني 

ٚبسأت أُٖٝتٗا ٚخاق١ ببٓا٤ َٝٓا٥ٗا ايكسِٜ  ،َٚٔ ٖٓا بسأت املهال بايعٗٛض ،ايهػازٟ

 ٚؾطم آغٝا.ايصٟ نإ ٜػتكبٌ ايهجري َٔ ايػفٔ ايكاز١َ َٔ اهلٓس 

  إشهالّٕ الدراسٕ:

ٚتؿٜٛ٘ ٚانح ملباْٝٗا  ،تعاْٞ َس١ٜٓ املهال َٔ ٚنع غ٧ٝ يف خسَاتٗا ْٚعافتٗا

ٚع٢ً اغتكطاب ٚدصب ايػٝاس١ ٚضؤٚؽ  ،ٚتًٛخ بكطٟ ٜؤثط ع٢ً ضاس١ غانٓٝٗا ،ايرتاث١ٝ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز ايعسٜس َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ ٚايرتاث١ٝ  األَٛاٍ املطًٛب١ يت١ُٝٓ ايبالز.

ٕ أٚادتُاي١ٝ يف املس١ٜٓ اييت حتٌُ قٛض٠ مجاي١ٝ ٚٚاد١ٗ عط١ٜ ضا٥ع١ َتُٝع٠ َٚؤثط٠. إال 

 اٖٚصا بتطًب زضاغ١ ٚتٛنًٝش ،ٖٓاى تؿٜٛٗا نبريًا يف املعامل املعُاض١ٜ ٚايكٛض٠ اذتهاض١ٜ

اطٓني. ٜٚتطًب عالدا غطٜعا يٛقف ايتساعٞ اذتهاضٟ ٚنصيو املٛ ،يًُعٓٝني ٚاملػ٦ٛيني

 ،ٕ املباْٞ ايرتاث١ٝ تتعطض يًٗسّ ٚايتًف ٚاإلظاي١إٚايعُطاْٞ ٚايب٦ٝٞ يًُس١ٜٓ ٚستٝطٗا. سٝح 

نُا تعاْٞ َٔ اإلُٖاٍ ايكاضر ألقشاب األَالى ٚايعكاضات ٚاملكاحل يف ايؿٛاضع ٚاألظق١ 

شفاظ ع٢ً املس١ٜٓ َٔ ايتؿٜٛ٘ ٚايتًٛخ ٜكتهٞ ٚدٛز غٝطط٠ َطنع١ٜ يً ،املتفطع١ عٓ٘

 ٚاذتفاظ ع٢ً ايكٛض٠ ادت١ًُٝ يًُس١ٜٓ ايكسمي١ ٚطابعٗا ايػين املُٝع. ،املازٟ ٚايبكطٟ

  يدف الدراسٕ:

ٚشيو َٔ  ،ملعطف١ َالَح َس١ٜٓ املهال ايط٥ٝػ١ٝ ٚعٓاقطٖا ايبكط١ٜ تٗسف ايسضاغ١

ٚنصيو زاضغ١  ،املػًل ٚاملفتٛحٚحتسٜس ايعالق١ بني  ،خالٍ ايساضغ١ ايبكط١ٜ ايعُطا١ْٝ

ىل حتسٜس ظٚاٜا ايطؤ١ٜ ايبكط١ٜ، ٚغٝتِ إباإلناف١  ،١ ايتكًٝس١ٜٓٚحتًٌٝ خط مسا٤ املسٜ

تٛثٝل ٚحتًٌٝ َؿهالت ايٛنع ايطأٖ يًكٛض٠ ايبكط١ٜ يًُس١ٜٓ ايكسمي١، يًٛقٍٛ إىل 

 جياز اذتًٍٛ ٚايتٛقٝات املٓاغب١ هلا.إغبابٗا ٚأ
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   نطام الدراسٕ:

ادتللع٤  ٛٗلل; فٚبللاألخل ادتللع٤ ايكللسِٜ َٓٗللا    ،ْطللام ايسضاغلل١ يف َسٜٓلل١ املهللال   ٜتُجلٌل 

ٟ ٚاذتهللاضٟ ٚاالقتكللازٟ ملسٜٓلل١ املهللال ٚذتهللطَٛت عاَلل١       ٚفٝٗللا َبللإ حتُلٌل    ،اذتٝلٛل

ايلصٟ تؿلهٌ خلالٍ فلرتات      ،متجٌ ايطلابع ايبٓلا٥ٞ املعُلاضٟ يًُسٜٓل١     ،قفات َعُاض١ٜ ممٝع٠

( سٝلح حيلسٖا   2سمي١(نُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ )ايك منٛ املس١ٜٓ. َٓطك١ ايسضاغ١ )املهال

ض املهلال      ،َٔ ادت١ٗ ايؿطق١ٝ َٓطك١ خًلف   سَٚٓطكل١ ايؿلطز، ٜٚعل    ،َٚٔل ادتٗل١ ايػطبٝل١ خٛل

 املٛقع َٓطك١ َطنع١ٜ غه١ٝٓ ٚجتاض١ٜ ملس١ٜٓ املهال.

ٔ  اهللسف  يتشكٝلل  الدراسةٕ:   مهًجّٕ ٗر  عًل٢  االعتُلاز  مت ايبشلح  َل ٞ  املٓل ٔ  ٚشيلو  ايٛقلف  عل

ٍ ايػللابك١ اغللاتايسض مجللع ططٜللل خ سلٛل ، ايٓعللطٟ اإلطللاض يف َٓٗللا يالغللتفاز٠ ايبكللطٟ ايتًلٛل

ٔ  عًٝٗلا ٓا سكلً  ايليت  ٚايبٝاْات املعًَٛات حتًٌٝ خالٍ َٔ ايتشًًٝٞ يًُٓٗر باإلناف١ ٍ  َل  خلال

 .•ايفٛتٛغطايف ٚايتكٜٛط ٚاملػح املٝسا١ْٝ ايعٜاضات

 

 الدراسٕ ) مدِهٕ املهال الكدميٕ ( مهطكٕ (2) شهل
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   مهًجّٕ الدراسٕ:  

ٗر ايٛقللفٞ ٚشيللو علٔل ططٜللل مجللع          يتشكٝللل اهلللسف َلٔل ايبشللح مت االعتُللاز عًلل٢ امللٓل

ٗر      ايسضاغات ايػابك١ سٍٛ ايتًٛخ ايبكطٟ يالغتفاز٠ َٓٗا يف اإلطلاض ايٓعلطٟ باإلنلاف١ يًُٓل

ٍ عًٝٗللا َٔل خللالٍ ايعٜللاضات       ايتشًًٝلٞ َلٔل خلالٍ حتًٝلٌل املعًَٛلات ٚايبٝاْللات ايلليت مت اذتكٛل

 . ا١ْٝ ٚاملػح ٚايتكٜٛط ايفٛتٛغطايفاملٝس

الذراسة البصرية العمرانية:

ْػإ تٓسضز ايسضاغ١ ايب١ٝ٦ٝ ٚاملط١ٝ٥ نُٔ زتاٍ عًُٞ ٚاغع ٜعتُس ع٢ً غًٛنٝات اإل

ْػإ ٚتأثريٖا يف غًٛى اجملتُع ٚعًِ ايٓفؼ َٚعطف١ ايب١٦ٝ احملٝط١ اييت ٜتفاعٌ َعٗا اإل

  .ًٖ٘أٚ

 ع١ًُٝ; فٗٛ اهلا١َ ايتدطٝط١ٝ ايعًُٝات َٔ يًُسٕ ايعُطا١ْٝ ايب١٦ٝ جتٌُٝ ٜٚعس

 املس١ٜٓ َالَح حتسٜس َع ٚاذتسٜح، ايكسِٜ ٚبني املهإ ٚايػهإ، بني يًطبط زٜٓاَٝه١ٝ

 ايبكط١ٜ ايكٛض٠ يتشػني عاّ شتطط ٚٚنع ايبكط١ٜ، عٓاقطٖا ٚإظٗاض، ايط٥ٝػ١ٝ

ٚمتت زضاغ١ ايتدطٝط  ٚانش١. غري ايعُطاْٞ َٚعامل٘ ايبكط١ٜ ايتذُع يًُس١ٜٓ بػبب

 (:1ايعُطاْٞ ع٢ً عس٠ ستاٚض نُا ٖٛ َبني يف املدطط )

 ٚايعُطا١ْٝ ايبكط١ٜ ايسضاغ١

 

 
 

 (الباحجاى املصدر. )العمرانّٕ البصرِٕ الدراسٕ حماَر( 1) خمطط

                                                           
 م.2102ثم النزول إلى أحياء مدينة املكال القديمة في ديسمبر عام 

ايتشًٌٝ ايبكطٟ ٚزضاغ١  ايٛادٗات ٚخط ايػُا٤ املػًل ٚاملفتٛح ايعالق١ بني

 ظٚاٜا ايطؤ١ٜ
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ع     العالقٕ بني املػلل َاملفتُح: دراسٕ ٚقس مت حتسٜس ْٛع ايٓػٝر ايعُطاْٞ يًُٓطكل١ سػلب ْٛل

      ٞ ر ايعُطاْل ٚططٜكلل١  ،ايطلطاظ يًشفلاظ عًٝلل٘، ٚحتسٜلس ايفطاغللات ٚاملػلاسات املفتٛسل١ بايٓػلٝل

ٖٚللصٙ املػللاسات  ، ٚعللح َللس٣ نفاٜتٗللا ٚنفا٤تٗللا يف َسٜٓلل١ املهللال ايكسميلل١      ،تٛظٜعٗللا

ٞ  املفتٛسلل١ اضات، ٚأَللانٔ   ،تػللتدسّ نأَللانٔ جتُللع يًٓللاؽ يف املكللاٖ ٚنُٛاقللف يًػلٝل

ٌ   ٖللٞ غللريٚ ،يًرتفٝلل٘  ;نافٝلل١ ْػللبٝا يءسٝللا٤ َٚللا جياٚضٖللا، فٗللٞ تتعللطض يللبع  املؿللان

 ،ٚغلري شيلو َٔل املًٛثلات ايبكلط١ٜ      ،ٚجتُع ايكُاَل١ فٝٗلا   ،ناالظزساّ املطٚضٟ ايصٟ ٜتدًًٗا

 (.  3نُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ )

  

 مساحات مفتُحٕ نمُاقف للسّارات. .مساحات مفتُحٕ نأمانو جتمع للهاس

 
 

 املساحات املفتُحٕ َجتمع الكمامٕ. .املساحات املفتُحٕ َاإلخرتام املرَرٓ
 ُِضح املساحات املفتُحٕ (3) رقم شهل
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 دراسٕ الُاجًات َحتلّل خط السما٘: 

ٍٕ املتتبع يًُٛضٚخ املعُاضٟ يف َس١ٜٓ املهال  ايكسمي١ جيس تهاَال سهاضًٜا زاّ ظَٓا إ

طٜٛاًل، خاق١ يف ٚادٗات املباْٞ ايتكًٝس١ٜ اييت تتُٝع بططظ ف١ٝٓ َتٓٛع١ ٚأق١ًٝ، ٚيهٔ 

َع تطٛض اذتٝا٠ يف شتتًف املٝازٜٔ باتت ايططظ ايف١ٝٓ ٚاملعُاض١ٜ األق١ًٝ َٗسز٠ باالْسثاض، 

أقبشت  فكس ;ايٛادٗات خري زيٌٝ ع٢ً ايتشٍٛ ايجكايف يًفهط املعُاضٟ احملًٞ سٚتع

َػطسًا يتطبٝل ايفهط املعُاضٟ األدٓيب، باإلناف١ إىل ططح احملاٚالت املعُاض١ٜ عًٝٗا يف 

ٚمٍت اختٝاض عسز َٔ ايٛادٗات يف َس١ٜٓ املهال ايكسمي١  غبٌٝ ايٛقٍٛ إىل َفّٗٛ املعاقط٠.

  يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ.

 ( ٌٚدٛز تٓافط يف بع  األَانٔ َٔ املٛقع 4ْالسغ يف ايٛاد١ٗ أزْاٙ ؾه )

ٚنصيو املٛاز  ،سٝح تعٗط املباْٞ اذتسٜج١ بٛادٗاتٗا ايػطٜب١ ايبعٝس٠ عٔ ايرتاخ

 ايبٓا١ٝ٥ املػتٛضز٠ ٚاذتسٜج١ ع٢ً ايب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ احمل١ًٝ يف َس١ٜٓ املهال ايكسمي١.

 

 .الصًّد( الُاجًات َحتلّل خط السما٘ )حْدراسٕ  (4) رقم شهل

 ( ٌسٝح غٝططت ايٛادٗات ايتكًٝس١ٜ ع٢ً طٍٛ 5ْالسغ يف ايٛاد١ٗ أزْاٙ ؾه )

ايؿطٜط ايػاسًٞ َع ٚدٛز ْػب١ ق١ًًٝ َٔ املباْٞ اذتسٜج١ بٛادٗاتٗا ايػطٜب١ 

ٚيهٔ باضتفاعات غري َتبا١ٜٓ عٔ املباْٞ ايكسمي١ شات ايطابع  ،ايبعٝس٠ عٔ ايرتاخ

 تكًٝسٟ ٚاألثطٟ.اي
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 .(الصًّد حْدراسٕ الُاجًات َحتلّل خط السما٘ ) (5) رقم شهل

 ( ٌٚدٛز تٓافط يف بع  األَانٔ َٔ املٛقع 6ْالسغ يف ايٛاد١ٗ أزْاٙ ؾه )

سٝح تعٗط املباْٞ اذتسٜج١ بٛادٗاتٗا ايػطٜب١ ايبعٝس٠ عٔ ايرتاخ ٚاضتفاعاتٗا 

ايطابع ايتكًٝسٟ ٚاألثطٟ. ٜٚعٗط ايتبأٜ بني ايعاي١ٝ ْػبًٝا بني املباْٞ ايكسمي١ شات 

ٚادٗات املباْٞ ٚاختالف اضتفاعٗا بؿهٌ ٚانح ٚقٟٛ، فًٝؼ ٖٓاى تؿاب٘ 

 ٚاْػذاّ بني ايٛادٗات، ٚال بني ايٛادٗات ٚايب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ احمل١ًٝ.

 

 
 .السالم( دراسٕ الُاجًات َحتلّل خط السما٘ )حْ (6) رقم شهل
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زوايا الرؤية:التحليل البصري ودراسة 

أخصت يكطات َكٛض٠ ع٢ً طٍٛ ايؿاضع ايط٥ٝػٞ ٚايفطعٞ، يسضاغ١ تتابع ظٚاٜا ايطؤ١ٜ 

ٚايتػريات اييت حتسخ بٗا، ٚميهٓٓا َٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ اغتدالم املؿانٌ ايتاي١ٝ 

 (:2أزْاٙ ) نُا ٖٛ َبني يف املدطط

 
 الباحجاى(. .)املصدرحتلّل َتُثّل مصهالت الُضع الرايو حماَر (2) خمطط

تؿٛف َساخٌ ايؿٛاضع ٚايفطاغات ايط٥ٝػل١ٝ ٚايفطعٝل١ بايتكاطعلات املطٚضٜل١ ٚايًلٛا٥ح       .1

 (.7ؾهٌ ) .ٚاهلاتف ٚغريٖا ٚنابالت ايهٗطبا٤اإلعال١ْٝ 

ٍٕ َععللِ املبللاْٞ ايكسميلل١ شات ايطللابع املُٝللع ٚايكُٝلل١ ايتاضخيٝلل١ ٚخاقلل١ ايلليت عًلل٢      .2 أ

عالْلات ايليت   ٚيٛسلات اإل  ،، بػب املبلاْٞ اذتسٜجل١  ايؿاضع ايكسِٜ غري ٚانش١ بكطًٜا

 (.8نُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ) ،ٚعًُت ع٢ً تؿٜٛٗٗا بكطٜا ،سذبت ايطؤٜا عٓٗا
 ،يعٚاٜا ايطؤ١ٜ اهلا١َ، ٚٚدٛز تؿٜٛ٘ بكطٟ حيذلب ايطؤٜل١   عسّ ٚدٛز تتابع بكطٟ َسضٚؽ .3

 (.9ؾهٌ )
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ِضا مو املبانْ أَيْ  ،التجارِٕعالنات علٖ َاجًٕ سهٕ ِعكُب لُحات اإل (7) رقم شهل

 ىل نابالت الهًربا٘ َالتلفُى.إالتارخيّٕ باملدِهٕ، باإلضافٕ 

 

عو  ٕعالنات مو فُقٌ حجبت الرؤَِلُحٕ اإل ،مبهٖ مهتبٕ الطفل حدِح (8) رقم شهل

 َيُ مو املبانْ ذات الكّمٕ التارخيّٕ. ،قصر السلطاى الكعّطْ

 

 البصرٓ َدراسٕ زَاِا الرؤِٕ التخلّل  (9)شهل
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 حتلّل َتُثّل مصهالت الُضع الرايو:

 ٔ نُلا ٖٛل َلبني     ،َٔل خلالٍ ايٓكلاط ايتايٝل١     ;ٜٚؿٌُ حتًٌٝ ٚتٛثٝل َؿهالت ايٛنع ايلطاٖ

 (:2يف املدطط )

ٜـ ايؿلسٜس ايلصٟ حيسثل٘ امللطٚض       ظٚاٜا ايطؤٜا يًُباْٞ شات ايك١ُٝ ايتاضخي١ٝ: ْالسغ ايتؿٛل

ض٠ ايبكلل  اب سطنلل١ املؿللا٠ نُللا ٖلٛل َللبني بايؿللهٌ      ٖلٛلٚ ،ط١ٜاآليللٞ يف ايكلٛل م اْػلٝل ٜعلٛل

(10     ِ ا١ْ ٚايرتَٝل (، 11ؾلهٌ ) ، (.نُا تفتكط املباْٞ شات ايكُٝل١ ايتاضخيٝل١ إىل أعُلاٍ ايكٝل

ايليت متجٌل َطسًل١ تاضخيٝل١ َٔل       ،مما ٜٗسز باْٗٝاضٖا ٚنٝاع َعاملٗا ايػ١ٝٓ بايعٓاقلط املعُاضٜل١  

 َطاسٌ املس١ٜٓ ايكسمي١.

 

 

 املرَر اآللْ َالتصٌُِ الصُر البصرِٕ للمبانْ ذات اقّمٕ التارخيّٕ. (11)شهل 

 

 

 .زَاِا الرؤِٕ للمبانْ ذات الكّمٕ التارخيّٕ (11) شهل
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 ،تٛدس باملس١ٜٓ ايكسميل١ علسز نلبري َٔل ايػلاسات ايعاَل١       ٛظف١(:امل ايفطاغات امل١ًُٗ )غري

ش١ ايعاَل١    ٕ ٖصٙ ايػاسات غري َٛظف١ بايؿلهٌ ايفعلاٍ   أال إ نُلا ٖٛل    ،عٝلح ختلسّ املكًل

ٕ ٖللصٙ ايػللاسات ٚايفطاغللات ًَُٗلل١ َلٔل سٝللح   أْٓللا ْالسللغ إ(. نُللا 12َٛنللح بايؿللهٌ )

ل، مملللللا  ا١ٝ٥ ٚغلللللري املٓعُللللل١ىل اغلللللتدساَٗا يف األإز٣ أايتٓػللللٝل  ْؿلللللط١ ايتذاضٜللللل١ ايعؿللللٛل

 (.13)ؾهٌ

 

 

 ُففٕ بالصهل الفعا.. املالساحات العامٕ غري (12) شهل

 

 

 .ُففٕ بصهل فعاا.املالفراغات املًملٕ َغري (13) شهل
َٔ خالٍ ايعٜاضات املٝسا١ْٝ اييت قاّ بٗا  اخرتاقات املطٚض اآليٞ َٚٛاقف ايػٝاضات:

ػبب فت ;يًُطٚض اآليٞ يف املٓطك١ نبري٠ ايباسجإ يًُس١ٜٓ ايكسمي١ يٛسغ ٚدٛز اخرتاقات

ايكعٛب١ يف إزضاى ٚفِٗ  ىلإ مما ٜؤزٟ ;ايتؿٜٛـ ٚعسّ ٚدٛز ٚنٛح يف ايكٛض٠ ايبكط١ٜ
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إىل  ز٣أ(. نصيو ٚدس اْعساّ ملٛاقف ايػٝاضات مما 14ايٓػٝر املعُاضٟ يًُٓطك١ ؾهٌ )

١ املطٚض اآليٞ ٜعام سطأمما  ،َاّ احملالتأٚ ،قشاب املطنبات يف ايؿاضع ايعاّأاقطفاف 

َت يف ؾٛاضع املس١ٜٓ (. نُا اْعس15ىل تؿٜٛ٘ يًكٛض٠ ايبكط١ٜ ؾهٌ )إباإلناف١  ،ٚاملؿا٠

ٚايػٝاضات  ٓط٣ ؾاسٓات ايٓكٌ ٚاذتافالتف ;رتطٛط ايػري املدتًف١ ايكسمي١ َػاضات َع١ٓٝ

 (.16ؾهٌ )، ٚاسس ايكػري٠ يف َػاض

 

 االخرتام املرَرٓ اآللْ يف املهطكٕ.(14) شهل

 

 

 احلرنٕ.مام احملالت َتضّّل أىل اصطفافًا إدٗ أانعدام مُاقف السّارات (15) شهل
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 جرٔ.الهكل َحافالت األاختالط مسارات احلرنٕ خلطُط خمتلفٕ مجل شاحهات (16) شهل
تٛدلللس باملٓطكللل١ علللسز َللٔل املبلللاْٞ اذتسٜجللل١ شات طلللطظ شتتًفللل١       :تعلللسز ايطلللطظ املعُاضٜللل١  

ِ   ؤمت بٓا ،)َػللتشسث١( اض بعلل  املبللاْٞ شات ايطللابع ايكللسٜ ا٥ٞ ٚغللري   ،ٖللا ظلٛل بؿللهٌ عؿلٛل

ز َػلللبكا ،َلللسضٚؽ ُط املٛدللٛل (. نُلللا 17نُلللا ْالسعٗلللا ؾلللهٌ ) ،ٚال ٜتٓاغلللب َلللع ايللٓل

ض٠ ايبكلط١ٜ ايعاَل١         ٙ ايكٛل  ،ْالسغ بع  ٚادٗات املباْٞ ادتسٜلس٠ بلسٕٚ تؿلطٝب سٝلح تؿٛل

 (.18ؾهٌ )

  

 املعمارِٕ. الطرز ( تعدد11شهل )
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 َاجًات املبانْ اجلدِدٔ بدَى تصطّب. (18) رقم شهل
ض٠ أٚ  َٗذٛض٠، أٚ َٗس١َ: ٚدٛز َبإ ١ًَُٗ، تٛدس ْػب١ ق١ًًٝ َٔ املباْٞ امل١ًُٗ ٚاملٗذللللللٛل

ٚ ٖسَٗلللللا ٚاالغلتفاز٠   أعاز٠ تأًٖٝلٗا  إٚميهٔ تللطَُٝٗا ٚ ،ٚ نًٝا يف املٓطك١أاملٗس١َ دع٥ٝا 

ض٠ ايبكللط١ٜ       مبللللا ٜتُاؾلل٢ َلللللع ايؿللهٌ     ،َللٔل ايفطاغللللات ايٓاجتلللل١ رتللللس١َ حتػللني ايكلٛل

ز باملٓطك١  (.19ٚدعًٗا شات قُٝل١ َعُاض١ٜ َتُٝع٠ ؾهٌ )، ايعُطاْٞ املٛدلللٛل

 

 

 

 املبانْ املًملٕ َاملًجُرٔ َاملًدمٕ. (19) رقم شهل
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 ٚدٛز َبإ سسٜج١ عاي١ٝ أٚ غري َتذاْػ١:

أسسثت تػريات غري َسضٚغ١ رتط ايػُا٤  ،تٛدس ايعسٜس َٔ املباْٞ اذتسٜج١ ايعاي١ٝ

 (.20ؾهٌ ) .األقًٞ يًُٓطك١، مما تػببت يف تػٝري ايطابع املعُاضٟ املُٝع يًُٓطك١

 
 

 متجانسٕ. َغري عالّٕ حدِجٕ ( مباى01شهل )
 َعاٖط ايتًٛخ ايبكطٟ:

 ت١ٝ:ٚميهٔ سكط َعاٖط ايتًٛخ ايبكطٟ يف ايٓكاط اآل

  (.21-ؾهٌ )أ .اييت تؿٛٙ املٓعط ايعاّ يًُعامل األثط١ٜٚدٛز بع  املباْٞ اذتسٜج١ 

   ّٚدللٛز ايهللجري َللٔ اإلعالْللات ايهللبري٠ املٛدللٛز٠ فللٛم املبللاْٞ َؿلل١ٖٛ يًُٓعللط ايعللا

 (.21-بؾهٌ ) .يًؿٛاضع

    ٔ اْتٗلاى بعل  ايباعل١ ألَلانٔ املدككل١ ذتطنل١        تٛدس ايهجري َلٔ ايتعسٜلللات َل

-ؾلهٌ )ز  .ك١ عؿلٛا١ٝ٥ ٚغلري َٓعُل١   َٚطٚض املؿا٠ ٚبٝع غًعِٗ بططٜ ،املطٚض اآليٞ

21). 
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 ثرِٕاملهظر العام للمعامل األ املبانْ احلدِجٕ اليت تصٍُ (01-أ( شهل

 

 نْ املصُيٕ للمهظر العام للصُارع(اإلعالنات الهبرئ املُجُدٔ فُم املبا01-ب(شهل

 

اآللْ التعدِةةات مو بعض الباعٕ لألمانو املدصصٕ حلرنٕ املرَر  (01-جشهل )

 َمرَر املصأ.
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 :َعاٖط ايتػري يف ايٓػٝر اذتهطٟ

 َٔ ٚٚاسس٠، ايٓكٌ ٚغا٥ٌ يف ايكٓاع١ٝ ايجٛض٠إصتاظات  نإسس٣ املطنبات ظٗٛض إٕ

 ٜعس، ٚاغع١ ؾٛاضع عرب اذتهطٟ ايٓػٝر ألدعا٤ ٚاخرتاقٗا، ايتكين ايتطٛض َعامل أبطظ

ٍٕ الغُٝا، خكا٥ك٘ ٚتػري ايتكًٝسٟ اذتهطٟ ايٓػٝر فكسإ أغباب أِٖ َٔ ٚاسسا  ع١ًُٝ أ

 بػبب; يءب١ٝٓ املعُاض١ٜ أٚ ايك١ُٝ ايتاضخي١ٝ األ١ُٖٝ األسٝإ َععِ يف تطاعٞ ال ايؿٛاضع فتح

نُا ٖٛ  ،يًتكاطعات ٚتعاَس اغتكاَات َٔ يًؿٛاضع اهلٓسغ١ٝ ارتكا٥ل تػتًعَ٘ َا

 .(22َٛنح يف ايؿهٌ )

  

 اخرتام الصُارع اإلسفلتّٕ للهسّج احلضرٓ التكلّدٓ )حْ السالم(. (22)  رقم شهل

  :أَانٔ ايككٛض يف ارتسَات

َٔ خالٍ ظٜاضاتٓا املٝسا١ْٝ ملٓطك١ ايسضاغ١ السعٓا إٔ أغًب األسٝا٤ فٝٗلا تفتكلط إىل بعل     

١ إنلللاف١ إىل افتكاضٖلللا يًُػلللاسات املفتٛسللل١ ٚارتهلللطا٤. فارتلللسَات    ،ارتلللسَات األغاغللٝل

ٕ َعسَٚلل١   ١ تهللاز تهلٛل فُلٔل ايٓاسٝلل١ ايتعًُٝٝلل١ ال تٛدللس ثاْٜٛلل١ خاقلل١ بللاألٚالز      ،األغاغلٝل

ٔ      ،بلاملٛقع  ازٜ ز َسضغل١ ثاْٜٛلل١  ف ;َلع َسضغلل١ ابتسا٥ٝل١ يًبٓللات يف سلٞ ايػلالّ ٚسللٞ ايكٝل ٛدلٛل

ٚاسس٠ تكلع بطلطف املسٜٓل١ ايكسميل١ )سلٞ      ٚاسس٠ خاق١ بايبٓات غري ناف.نُا تٛدس ضٚن١ 

ٕ املسٜٓللل١ تأخلللص ايؿلللهٌ ايؿلللطٜطٞ يف    أل ;(، ٖٚلللصٙ غلللري نافٝللل١  23ؾلللهٌ ) (١سطبٝٓللل

 ختطٝطٗا.
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 نوفمبر. 03روضة  مدرسة ابتدائية )حي الصيادين(.

 .اخلدمات التعلّمّٕ(23)  رقم شهل

َٔ سٞ ايؿٗٝس خايس ٚسٞ  أَا ايٓاس١ٝ ايكش١ٝ فتهاز تهٕٛ َعس١َٚ يف نٌٍّ

إال َٔ بع  ايعٝازات ارتري١ٜ ايكػري٠ اييت ٖٞ عباض٠ عٔ دع٤ يف  ،ايكٝازٜٔ ٚايػالّ

 (.24ايسٚض األضنٞ يف بع  املباْٞ ايػه١ٝٓ ؾهٌ )

 
 

 مركز الوفاء الطبي )حي السالم(. مركز النور الطبي )حي الشهيد(.

 اخلدمات الصخّٕ. 24)شهل رقم )

ايٓاس١ٝ ايرتف١ٝٗٝ فكس فكست املس١ٜٓ ايكسمي١ َععِ األَانٔ ايرتف١ٝٗٝ اييت أَا َٔ 

أٚ ست٢  ،سضٚغ١املكا١ْْٝٛ ٚغري ايعُاٍ غري ٚشيو بػبب عسز َٔ األ ;ناْت سانط٠ فٝٗا

َٓطك١  سفكس فكست املس١ٜٓ َععِ غٛاسًٗا ايط١ًَٝ اييت ناْت تع ;بػبب اذتاد١ يصيو

ٚمل ٜبل هلا َٔ غٛاسًٗا ايط١ًَٝ إال ادتع٤ ايكػري يف ادت١ٗ  ،تطف١ٝٗٝ ض٥ٝػ١ٝ باملس١ٜٓ

 ٚادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ َٔ سٞ ايػالّ )عط ،محٝس( ايؿطق١ٝ َٔ سٞ ايؿٗٝس خايس )غٝف

 (.25ؾهٌ ) .املؿطاف(
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فكس  ;خكٛقًا يف سٞ ايكٝازٜٔ ،ٚؾٗست املس١ٜٓ ايكسمي١ بع  أعُاٍ ايبٓا٤ ايعؿٛا٥ٞ

مما أز٣ إىل  ،ٞ يف ٚغط بع  ايػاسات املفتٛس١عؿٛا٥ بؿهٌمت بٓا٤ بع  املباْٞ 

نُا تفتكط َس١ٜٓ املهال ايكسمي١ ألَانٔ جتُٝع ايكُا١َ فكسٖا ألُٖٝتٗا ٚٚظٝفتٗا.

ؿٛٙ املٓعط ت اسٝح ْالسغ ايٓفاٜات ُتهب يف أدعا٤ َتفطق١ عؿٛا٥ًٝ ،بؿهٌ سهاضٟ

 (.26ؾهٌ) .ادتُايٞ يًُس١ٜٓ املهال ايكسمي١

 
 

 سيف حميد بحر املشراف

 ( اخلدمات الرتفًّّٕ.02شهل رقم )

 

 

 الكورنيش سوق النساء

 الهفاِات َالكمامٕ.(26) رقم شهل
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 : االستنتاجات

 ٜؿهٌ ايفهط املعُاضٟ ألٟ َٓطك١ ْتٝذ١ َؤثطات ب١ٝ٦ٝ ٚتاضخي١ٝ ٚثكاف١ٝ ت

ٚادتُاع١ٝ ٚتك١ٝٓ ٚمجاي١ٝ ٚغريٖا، تػاِٖ يف تؿهٌٝ ايطابع ايعاّ يًب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ 

 ;ايفهط املعُاضٟ يٛادٗات ايعُاض٠ ايتكًٝس١ٜ يفاحمل١ًٝ، ٚقس أثطت ٖصٙ املهْٛات 

ُٓٛ ٚفل َفّٗٛ ثكايف سانِ، ٖٚصا َا ٚأخصت ت ،فعٗطت بايؿهٌ املال٥ِ ذتٝاتِٗ

 ٜفػط يٓا متٝع ٚادٗات َباْٝٗا ايتكًٝس١ٜ.

  ،اغتدساّ ايعسٜس َٔ املفطزات املعُاض١ٜ ايٛافس٠، ٚعسّ االٖتُاّ بٓٗاٜات ايٛادٗات

َٚٔ سٝح نت١ً املباْٞ فٗٞ نبري٠ اذتذِ ٚعاي١ٝ االضتفاع َتٓٛع١ اذتذِ، ٚتب٢ٓ 

٢ً ايب١٦ٝ ايعُطا١ْٝ احمل١ًٝ يف َس١ٜٓ املهال َٔ َٛاز بٓا١ٝ٥ َػتٛضز٠ ٚسسٜج١ ع

خكٛقًا يف  ،نُاز٠ دسٜس٠ ع٢ً ايبٓا٤ بإفطاط ايكسمي١، ٚقس اغتدسّ ايعداز

 تػط١ٝ ايفتشات. 

 ٌٌْٞف ;االختالفات ايهبري٠ بني ٚادٗات املبا َػتكٌ بصات٘، نٌ حياٍٚ تطبٝل  ه

يجكايف احملًٞ، مما أْتر فهطٙ ٚثكافت٘ ايصات١ٝ زٕٚ االستفاظ باالْتُا٤ االدتُاعٞ ٚا

ٚغايبا َا تهٕٛ  ،ط شات ٚادٗات غري َتؿاب١ٗ َٔ سٝح ايتفاقٌٝ املعُاض٥١ٜعُا

 َتطابك١ يف ؾهًٗا َع ايعُاض٠ ايٛافس٠.

 ّٚايكٛاْني. ايتدطٝط، يػٝاب ًاْعط ايبكط١ٜ، ٚاالغتُطاض١ٜ ايتذاْؼ ٚدٛز عس 
 ٕأَانٔ ٖٞ ايسضاغ١ َٓطك١ يف ايبكطٟ ايتؿٜٛ٘ يف َػا١ُٖ ايعٓاقط أنجط إ 

ٚيٛسات  ٚاملؿا٠ ايػٝاضات ٚاظزساّ املعالت ٚأيٛإ أؾهاٍ يف ٚايتٓٛع ايػًع عطض

 ايٓفاٜات. ٚتٓافط ايهٗطبا٤ ٚايتًفٕٛ متسٜسات االعالْات ايهبري٠ ٚأغالى
 : التىصيات

 ايتشًٌٝ خالٍ َٔ ايسضاغ١ ضقستٗا ايصٟ ايبكطٟ ايتًٛخ َٚعاٖط ايٓتا٥ر ن٤ٛ يف

 ٞ:مباًٜ ٜٛقٝإ إايباسج فإٕ املعاٖط، هلصٙ املٝساْٞ

 ايعٓاقط بأ١ُٖٝ ايٛعٞ ْؿط بٗسف اذتُالت ٚتٓعِٝ ٚاملؤمتطات ايٓسٚات عكس 

 .املس١ٜٓ يف ٚايجكاف١ٝ اذتهاض١ٜ ٚاملباْٞ ٚادتُاي١ٝ ايبكط١ٜ
 املس١ٜٓ بتٓعِٝ املتعًك١ ايكطاضات اختاش يف اجملتُع١ٝ املؿاضن١. 
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 اإلعال١ْٝ. ٚايًٛساتؾاضع  يهٌ ْٚعاّ منط حتسٜس 
 ِٝيًػٝاضات َٛاقف ٚاملؿا٠، ٚإجياز املطنبات سطن١ تٓع 
 إضؾاز١ٜ. يٛسات ٚنع 
 غالٍ يًٓفاٜات. ٚنع 

 .ٟإظاي١ايبػطاتٛاألنؿانٛاملٓاطكايعؿٛا١ٝ٥ايتٝتؿهًُكسضايًتؿٜٛٗايبكط 
 َِٝايكسمي١. األب١ٝٓ تط 

 املس١ٜٓ يٛغط ٚايبكطٟ ادتُايٞ املعٗط بتطٜٛط ختتل ٚأْع١ُ قٛاْني ٚنع. 

 ٞيتطٜٛط َؿاضٜع ٚتٓفٝص املس١ٜٓ تكُِٝ إعاز٠ يتٓفٝص املايٞ ايسعِ يتٛفري ايػع 

 .يًُس١ٜٓ ٚادتُايٞ ايبكطٟ املعٗط

 ايبكطٟ. ايتًٛخ ظاٖط٠ اْتؿاض َٔ اذتس ع٢ً تػاعس اييت بايكٛاْني االٖتُاّ نطٚض٠ 
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 المراجع:

 ايبكللطٟ " ايتًللٛخ، مسللري َٗللسٟ قللاحل، ايللٜٛؼ &سللادِ  ٜٛغللف اهلللٝيت، ستُللس .1

، داَع١ املطنع١ٜ(" األعُاٍ َٓطك١ (بعكٛب١ َس١ٜٓ َطنع يف ايتذاض١ٜ يالغتعُاالت

 ّ.2014غ١ٓ  62زٜاىل، ايعطام، زت١ً زٜايٞ، عسز

 نلل٤ٛ يف ايػٝاسٝلل١ يًُبللاْٞ املعُاضٜلل١ اهلٜٛلل١ " تكٝٝللِعبس اهلل، عبس ايععٜع ايٓذاض، .2

 اهلٓسغلل١، نًٝلل١ ايعُللاض٠، قػللِ َادػللتري، ،ضغللاي١ايتكًٝللللس١ٜ " ايُٝٓٝلللل١ ايعُللللاض٠

 ّ.2009َكط  أغٝٛط، داَع١

"َسٜٓلل١ املهللال ٚإقًُٝٗللا ايللٛظٝفٞ )زضاغلل١ يف ادتػطافٝلل١   احملُللسٟ، عُللط غللامل،   .3

، اططٚسلللللل١ زنتللللللٛضاٙ )غللللللري َٓؿللللللٛض٠(، نًٝلللللل١ اآلزاب، داَعلللللل١  اذتهللللللط١ٜ("

 ّ.2012عسٕ،

، عُللط ستُللس، " ايتًللٛخ ايبكللطٟ ٚتللأثريٙ عًلل٢   اذتػللٝين &عٝللس، ٜٖٛاْػللٔ حيللٞ   .4

 غًٛنٝات االْػإ ٚاغتٝعاب٘ يًفطاغات ايعُطا١ْٝ ايعا١َ"،  

ٌ  "زضاغل١  عبسايػلُٝع،  ستُلس  عٝس، .5 ٘  ايتًلٛخ  َعلاٖط  ٚحتًٝل  عًل٢  املدتًفل١  ٚتأثرياتل

 .35ايعسز  ايعطب١ٝ، املس١ٜٓ زت١ً "،ايب١٦ٝ
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