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The Impact of Abandoned Buildings on the Quality 

Of Urban-Scape 
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ABSTRACT 

Cities pass through several transformations during their stages of 

development, the most influential was the one that accompanied the 

industrial revolution and modernity, resulting in scattered structures, 

functional requirements and industrial activities that affected cities 

spatially. The advancement of knowledge, technological development, 

innovation, and industrial progress in the post-industrial era had a great 

impact on the adoption of more technological applications in 

conjunction with the global transformations and globalization, this has 

resulted in the phenomenon of neglected buildings. which has been 

reflected in buildings, structures, industrial zones, and the quality of 

urban fabric, and its scene, from which the problem of research was 

identified as "lack of cognitive perception showing the impact of 

neglected buildings on the urbans cape ". In order to address the 

research's problem, a comprehensive theoretical framework was 

developed for the concept of abandoned buildings, the main reasons, 

levels of abandonment, and neglect in general. The most important 

suggestions the impact the quality of the urbans cape, in particular, The 

research has reached special conclusions, recommendations, 

procedures and requirements for the owners of buildings to achieve and 

reduce its negative impact on the urban-scape. 

Keywords  

Abandoned Buildings, Urban-

Scape, Urban Fabric, Urban 

Decomposition. 

 أثر المباني المهملة في جودة المشهد الحضري  
 أ.م. د وحدة شكر الحنكاوي 1, محمود حسين محمد علي2

الجامعة التكنولوجية/ قسم هندسة العمارة  , 2 جامعة الكوفة/ كلية التخطيط العمراني  1

الخالصة 
تشهد مدن العالم تحوالت عدة خالل مراحل نموها كان من أشدها تأثيرا التحوالت التي 
صاحبت الثورة الصناعية والحداثة وما نتج عنها من هياكل مشتتة ومتطلبات وظيفية وانشطة 
صناعية اثرت في المدن مكانيًا. ومع التقدم في المعرفة كان للتطور التكنولوجي واالبتكار 
والتقدم الصناعي في عصر ما بعد الصناعة إثر كبير في تبني المزيد من التطـبيقات 

لتزامن مع التحوالت والعولمة التي يشهدها العالم، مما افرزت ظاهرة المباني التكنولوجية با
كان لها المهملة، انعكست هذه الظاهرة عمرانيا على المباني والهياكل والمناطق الصناعية، ف

من ذلك تم تحديد مشكلة البحث في "عدم ، تأثير عـميق في جودة النسيج والمشهد الحضري 
يوضح أثر المباني المهملة على المشهد الحضري". ولمعالجة  وجود تصور معرفي شامل

مشكلة البحث تم بناء أطار نظري شامل لمفهوم المباني المهملة واهم اسباب ومستويات 
التخلي واالهمال بصورة عامة، واهم ما جاء في الطروحات حول تأثيرها في جودة المشهد 

د حضري منتخب. وقد توصل البحث الحضري بصورة خاصة، وثم اختبار العالقة في مشه
الى اهم االستنتاجات والتوصيات الخاصة بما يحقق ويلزم اصحاب المباني من القيام 

بإجراءات تقلل من تأثيرها السلبي على المشهد الحضري.
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المقدمة: -1
ترتبط ظاهرة المباني المهملة باالنكماش الوظيفي والتقدم     

قية التكنولوجي والـتوسع واالمتداد نحو الضواحي، وان نموذج المدن االف
داد التي تنـمو باستـمرار باتجاه االطراف هي أكثر نماذج المدن التي تز 

 مع غياب دور القوانين والتشريعات التي تحدفيها المباني المهملة، و 
 زأبر  وكان من ،تأثيرها يزدادمن التأثير السلبي لهذه األبنية وانتشارها، 

 ومنها تبلور هدف البحث مظاهرها تأثيرها في جودة المشهد الحضري،
ن مفي بناء إطار نظــري شامـل حـول اهـم االثار العمرانيـة الناتـجة 

 ولتحقيق هذا تأثير المبـاني المهـملة على جودة المشهد الحضري.
 االتي:الهدف تم اعتماد المنهج 

في جودة المشهد  هاتعريف مفهوم المباني المهملة، وتوضيح إثر  .1
الحضري باستعراض اهم جاء به المنظرين وبلورة إطار نظري 

اذ تم صياغة  شامل واستخالص اهم المؤشرات وطرق قياسها.
ج يظهر تأثير المباني العامة المهملة في النسي)فرضية البحث 

 (.الحضري عمرانيًا في انخفاض جودة المشهد الحضري 
واختبـــــار العالقـــــة فـــــي نســـــيج حضـــــري منتخـــــب الدراســـــة العمليـــــة  .2

النســــيج )منطقـــة كــــراج االمانــــة /حــــي الوحــــدة  مــــن خــــالل تحليــــل 
وتحليــــل  انباعتمــــاد )المســــح الميــــداني للباحثــــ والمشــــهد الحضــــري 

مفردات اإلطار النظري 
ــــــــق التوصــــــــل الــــــــى تقــــــــديم االســــــــتنتاجا .3 ت والتوصــــــــيات بمــــــــا يحق

تعريـــــــف ظـــــــاهرة المبـــــــاني المهملـــــــة وأثرهـــــــا فـــــــي جـــــــودة المشـــــــهد 
 .، وصياغة التوصيات لمعالجة هذه الظاهرةالحضري 

تعريف المباني الشاغرة والمهملة: -2
   الملكــــــيا  الشـاغرة  1Toronto Fire Servicesعـــــر  

(Vacant Properties) مبـاني غيـر مشـةولة فـي الوقـت الحـالي  بانهـا
ولكنها محفوظـة، )أي ال تحتـوي علـى نوافـذ مكسـورة أو عالمـات تـدهور 
ـــرة أو  ـــية شاغــ هيكلــي ، وقــد تــم تصــنيفها بشــكل عــام إلــى: وحــدات سكنـــــ

الـ  اClemens اشــــــــــا  بينـــما مـــــــبان  صـناعية أو تـــجاريـــة شاغــــــرة، 
حيز غير مستخدم فـي مبنـى، او جـزء مـن مبنـى "بانها  تعريف الشواغر

ملكيـة خاصـة أو وقـد تكـون ضـمن بناء كاملـة غيـر مسـتخدمة،  ةأو وحد
عـر  قـد و ، Schnaitl, 2012,p10) ) "او جـزء منهـا ملكيـة عامـة

Jon M. Shane  المبنــ  المهمــ  (Abandoned Building) 
للةايــــة، ملي ــــة فــــي حالــــة ســــي ة الــــذي يكــــون مبنى غيــــر المشــــةول، و بــــال

علـى الصــحة  يشـكل خطـراً و  ،بالنفايـات ومشـوهة بالكتابـات علـى جـدرانها
ورفاهيــة المجتمــع، فعلــى الــرغم مــن أن المبنــى قــد يمتلــك هــذه الســمات، 
التــي تثيــر الخــوف وتســبب التــدهور فــي المجتمــع، إال أنــه مــن الصــعب 

غرة تحديــد "البنــاء المهجــور" بشــكل قــانوني، فيجــب أن تكــون الملكيــة شــا
 . Shane,2012,p6)لفترة طويلة من الزمن )

1 (TFS:)  خدمات اإلطفاء في تورونتو، وهي حاليا أكبر قسم إطفاء

للبلدية في كندا.

الـى تــــــــعريــــا المبـــــــــاني المهــــــــــملة بانـــــــها  Fletcherأشا  فيمـا  
 ,Abandonment is a process) عمـــــــــــــلية وليـــــست حـــالـــة،

not a state)  .ففــي البدايـة يصـبح المبنــى شـاغرا، ومــن ثـم مهجــورا
فسر عملية تدرج او تحول المبنى، من شاغر إلى مهجور، فـي سلسـلة و 

مــن المراحــل، والتــي يمكــن تحديــدها مــن الخصــاأو الفيزياأيــة أو مقــدار 
 Maintainedأشهر ،  3-1الوقت المنقضي، مثال: الشةور األولي )

Vacancy (4-24  ، شـــــــــــــــــــــــــــهراDecline (24-36  ، شـــــــــــــــــــــــــــهرا
 ,Fletcherشــاغرا  )شــهرا  36أكثــر مــن ) Abandonmentو

2014, P41  . 
تصنيف االبنية الشاغرة والمهجو ة )المهملة(: 1-2

مــن خــالل التحليــل المكــاني للمــدن المنكمشــة، تــم تصــنيا المبــاني      
)الوظيفــــة قبـــل االهمــــال  الشـــاغرة والمهجـــورة وفقــــا الســـتخدامها الســـابق 

  Fletcher, 2014, P15) :وعلى النحو التالي
ت صــناعية آبــاني تجاريــة شــاغرة، مبــاني او منشــشــاغرة، م: مســاكن أوال

 .، وغيرهاشاغرة
 تآمنشـــمبـــاني ســـكنية مهملـــة، مبـــاني تجاريـــة مهملـــة، مبـــاني او  ثانيـــًا:

 صناعية مهملة.
مـــــن خــــــالل المقارنـــــة بــــــين المبـــــاني الشــــــاغرة Fletcherتوصــــــل كمـــــا 

 ,Fletcher, 2014) :مـا يـأتي الـى Torontoوالمهجـورة فـي مدينـة
P40  
 ان المبــاني الشــاغرة والمهجــورة هــي مــن اهــم المؤشــرات علــى

 انكماش المدن وعمليات التقلو. 
 ان االختالفـــــات او الفـــــروق االكثـــــر أهميـــــة هـــــي ليســـــت بـــــين

الخصاأو الشاغرة والمهجورة، بـل بـين اسـتخدامات األرض، 
أي )ال يوجــد فــرق كبيــر بــين المبــاني الشــاغرة والمهجــورة مــن 

 ة .حيث خصاأصها العمراني
 ان الخصـــــــاأو الشـــــــاغرة والمهجــــــــورة ال يوصـــــــفان كف تــــــــين

 A part ofمتميزتين، النهمـا جـزء مــــــــــــــــن نفـو الوحــــــــــــدة "
the same contingent تكـون " والمشـاكل المتعلقـة بهمـا

 ".Sliding Scale"مقياس متحرك ذات 
"  ــــاني )المهملــــة " أكثــــر مالأمــــة Derelictان مصــــطلح المب

، ألن مصــــــــــطلح Abandonedتعبيــــــــــر عــــــــــن المبــــــــــاني لل
"المهجـــور" يعنـــي أن المـــالكين قـــد تركـــوا المبنـــى بشـــكل داأـــم، 

وهذا ليو بالضرورة الحال.
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الشـــواغر ال  نوعين وفـــقا لمدة الـــشغو  IFS2صـــنف معهد 
IFS, 2005, p 3) :)

  ن م: التي تبقى شاغرة لمدة اقل الشواغر المرتبطة بالتقلبا
 اتملكيتحدث هذه الظاهرة في الشهرا، وغالبا ما  12

 خاصة، )حالة مؤقتة  كالشواغر السكنية.ال
 التي تبقى شاغرة لمدة أكثر منالشواغر المرتبطة هيكليا : 

مملوكة من قبل الدولة او ضمن المباني الشهرا، وتكون  12
البنية التحتية في   كالشواغر داأميهالقطاع العام، )حالة 

 والمباني الصناعية والخدمية.
المبــاني الشــاغرة والمهجــو ة الــ Clemens Schnaitlصــنف بينمــا 

(Schnaitl,2012,P14 :) 
 جزء من مبنى وعلى مستوى االفقي او الشواغر الجزئية :

 العمودي )كالطوابق العليا .
 على مستوى مبنى كامل. الشواغر الكاملة :

ي ف (IAAI/USFAوالمحاسبة ) المالية للرقابة الدولي المعهد أشا  كما
: فرق بين المباني الشاغرة والمباني المهملةالالواليات المتحدة الى 

(IAAI/USFA,2006,P3 
  :مالك المبنى معروف، الضراأب معمول بها، المباني الشاغرة

 .المبنى غير مشةول
 :مالك المبنى غير معروف، الضراأب لم  المباني المهملة

 .تدفع، المبنى غير مشةول قانونيا
مرحلـــــــة مبكـــــــرة مـــــــن عمليـــــــة إذا تـــــــم تحديـــــــد المبنـــــــى فـــــــي      

يمكــــــن تحديــــــد )تمييــــــز  المالــــــك، ويكــــــون مســــــؤوال عــــــن و ، الشــــــغو 
امـــــا عنـــــدما  ـــــتم التخلـــــي عـــــن الممتلكـــــا  صـــــيانة الممتلكـــــات، 

(Abandonment،   الدولــــــة والمجتمــــــع يعــــــود األمــــــر داأمــــــًا إلــــــى
حماية الممتلكات.لدعم و 

أسباب شغو  واهمال المباني: 2-2
فــي دراســته الموســومة )تراجــع الصــناعة، ( Senay Isinاشــا  )      

االنخفـــاض ودعـــادة الهيكلـــة فـــي الســـياق االجتمـــاعي والمكـــاني  الـــى اهـــم 
اســـباب هجـــر المبـــاني، فأرجعهـــا الـــى عمليـــة التراجـــع وانخفـــاض النشـــا 

ـــــة التراجـــــع الصـــــناعي، واالنخفـــــاض ودعـــــادة الصـــــناعي.  ـــــل عملي اذ تمث
مكانية، وتـرتبط عمليـات إزالـة التصـنيع ودعـادة -الهيكلة ظواهر اجتماعية
فمن خالل تراجـع التصـنيع والتقـدم التكنولـوجي  الهيكلة ببعضها البعض.

 المؤسســـاتاالبتكـــار التكنولــوجي  فــي المـــدن، تحولــت  )التةييــر التقنــي،
غيـــر أصـــول زاأـــدة عـــن الحاجـــة ومتقادمـــة، الـــى المكانيـــة -االجتماعيـــة 

 فقـدت ارتباطهـا وموقعهـاالمكـاني المحلـي، -االجتمـاعيمرتبطة بالسـياق 
ــــاس، فــــإن إعــــادة الهيكلــــة االقتصــــادية والمؤسســــية تشــــكل  فــــي حيــــاة الن
ـــديناميكيات واألســـاس لفهـــم عمليـــة التراجـــع الصـــناعي، امـــا فـــي البعـــد  ال

2INSTITUT FÜR STADTFORSCHUNG UND  

STRUKTURPOLITIK بحددوا المدينددة والسياسددة الهيكليددة فددي  معهددد

البرتغال

مل عملية إعادة الهيكلة المكانية التةيير فـي أنمـا  اسـتخدام المكاني، تش
- ISIN,2009,p17) األراضـي والتةييـر فـي التقسـيم المكـاني للعمـل

28.  
كتاب في  Matthew Carmona Other بينما أشا       

 التقادمالى مفهوم  Spaces Urban- Places cPubli((هم
(Obsolescence،)  هو انخفاض في العمر االنتاجي للمزايا

 Obsolescentالرأسـمالية، فتصبح المباني زاألة )آيلة الى القدم  
 "ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرة الهياكل الحضرية "الثابتة

والمواقع على التكيا مع التةيرات االقتصادية والتكنولوجية 
بشكل متزايد بالنسبة ألحدث  واالجتماعية والثقافية، ويصبح المبنى زاأل

المباني. في النهاية تقع خارج نطاق االستخدام ويتم التخلي عنها و/ 
هناك بعض األبعاد المترابطة من أو هدم ودعادة تطوير الموقـع. 

التقادم، بعضها تمثل سمـات لألبنـية و/أو وظـاأفها، وبعضــــها اآلخر 
 &Carmona) :يرتـــبط بالمـــنطقة ككل لتـــشمل

Other,2012,P200   
   ـــــي ـــــائي  الهيكل ــــــقادم الفيزي  Physical/Structuralالت

Obsolescence:  تـــدهور نســـيج المبنـــى والـــذي يحـــدث عنـــد
و/أو الهيكـــل مـــن خـــالل آثــــــــــــار الـــزمن، والطــــــقو، واهــــــتزازات 

 حركــة الــمرور، وسوء الصـيانة.
 التــقادم الـوفيفي Functional Obsolescenceويتعلـق : 

 مناســــب لالســـتخدام الحـــالي عنـــدما يصـــبح غيـــرالمبنـــى  بهيكـــل
ـــن العوامـــل  وفـــق  المــــعايير المعاصـــرة، ويمكـــن ان ينشـــأ أيضـــًا م 

 ةصــــعوبمـــــد عليهــــا اســــتخدام المـــــبنى مثــــل الخارجيــــة التــــي يعت
 الوصول في الشوارع الضيقة أو ازدحــامات حركــة المــــرور.

  التقــادم المـوقعيLocational Obsolescence:  وتعتبـر
في المقام األول سمة اسـتخدام األراضـي بـدال مـن المبنـى، نظـرا 
ـــــرات  فـــــي مختلـــــا أنمـــــا  ســـــهولة  لموقعهـــــا الثابـــــت نســـــبًة للتةي

 الوصول، وتكاليا العمالة.
  ادم القــانوني ـالتقــLegal Obsolescence:  عــدم تحقيــق

القــــــوانين المبنــــــى متطلبــــــات الســــــالمة واالمــــــان، عنــــــدما تحــــــدد 
، تتــوفر فــي المبنــى وهيكلــهمعــايير دنيــا للوظيفــة  ال  والتشــريعات

أو ال يمكن تحقيقهـا. او ادخـال معـايير جديـدة، كمعـايير االمـان 
 من الحريق.

    تقـادم الصـو ة  الطـراImage/style Obsolescence :
ـــــير ويمثــــل نتــــاج تةــــ او الطــــراز المرغــــوب فيــــه  المبنــــى صــــورةــــ
، هـــدمت األبنيـــة القديمـــة الحداثـــة مـــثالفـــي فتـــرة زمانيــا ومكانيـــا، 

التي تعبر صورها او انماطها عْن الحداثـة، و لبناء األحدث م نها 
، اصـبحت المبـــــاني القديمـة والمفـاهيم لكن عــــــندما تـةيرت القيمو 

 مرغوبة اكــــــثر.
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ــــاني  IFS أشــــا  معهــــدكمــــا  ــــ  اهــــم أســــباب شــــغو  واهمــــال المب ال
((IFS,2005,p3: 

  تةيير في التركيبة السكانية، او االقتصـادية، او إعـادة الهيكلـة
 او عمليات التحول المكاني. 

  إراحــــــة مبنــــــى بســــــبب تآكلــــــه، أو بســــــبب العيــــــوب اإلنشــــــاأية
  الموجودة فيه.

 قانونيـــــًا  يمكـــــن اعتبـــــار أطـــــالل المبـــــاني التاريخيـــــة المحميـــــة
 سببا اخرًا للشةور. كالقالع والمعالم الصناعية المميزة

الى اهم أسباب المبـاني الشاغــــرة  Karagüler& Korgavuşاشا  فيما
 :(Karagüler& Korgavuş,2016, p 219-220) المهجـــورة/

 ــــوفيفي : انتفــــاء الحاجــــة للوظيفــــة او تةيــــر معنــــى التقــــادم ال
دور أيتــــام قــــديما بنيــــت خــــارج الوظيفــــة، علــــى ســــبيل المثــــال 

المدينــة. واليــوم، أصــبح المفهــوم الــوظيفي لــدور االيتــام أكثـــر 
ألخــرى داخــل المدينــة. لهــذا معاصــرة، ومرتبطــة بالمؤسســات ا

 التخلي عن الهيكل القديم. يتم السبب
 الخالفـات بـين الورثــة، القصـور فـي تنفيــذ االسـباب القانونيــة :

 ارية. قوانين البلدية، او األسباب اإلد
 تراجـع القـدرة الماليـة ألصـحاب الملكيـة التحديا  االقتصادية :

الخاصــة او العامـــة فــي تجديـــد او تــرميم المبنـــى، فيــتم إهمـــال 
 المبنى وتدهوره.

  مباالة وعدم االهتمام وسوء الصيانة.العدم 
  .الكوارث الطبيعية والقسرية 

 مستويا  اإلهمال او التخلي عن المباني: 2-3
ان التخلـــي هـــو آخــــر حالـــة مـــن االنحــــدار والتراجـــع فـــي المبنــــى،       

، وتؤشــــر الطروحــــات ثالثــــة أنــــواع مــــن اإلهمــــال ةمتعــــدد بأبعــــادويكــــون 
  :Wachsmuth,2008,pp4-8والتخلي عن الملكية )

 :يحـــدث التخلـــي المـــالي عنـــدما  اإلهمـــال او التخلـــي المـــالي
ـــى البلد ـــة، مـــع يتوقـــا المالـــك عـــن دفـــع ضـــريبة األمـــالك إل ي

 تراكم الضراأب على المبنى.
 :يحــدث التخلــي الــوظيفي عنــد  اإلهمــال او التخلــي الــوفيفي

توقـا اســتخدام المبنــى، او يكــون مبنـى مــا زال مشــةوال ولكنــه 
وظيفيــا إلــى فيحــدث التخلــي غيــر مخــدوم بــالمرافق االساســية 

 حد معين. 
 :)صـــــيانة التراجــــع  اإلهمــــال او التخلـــــي المـــــادي )الهيكلـــــي

ـــة. وهـــذه الجوانـــب الثالثـــة  ـــة مـــن قبـــل المالـــك او البلدي الهيكلي
ــا مــا تحــدث  لإلهمــال والتخلــي متصــلة ببعضــها الــبعض وغالب

 في وقت واحد.
وممــا ســبق يمكــن تعريــف المبنــى الشــاغر او المهجــور )المهمــل  

"مبنــ ، او جــز  مــن مبنــ  أو وحــدة بنــا   املــة غيــر  اجراأيــًا علــى انــه
ويرجــس ســب   للملكيــة )الخاصــة أو العامــة(. تعــود ملكيتهــا مســتخدمة،

اهمـال المبنــ  الــ  التقـادم الــوفيفي )انتفــا  الحاجـة للوفيفــة(، التغيــر 

فـــي معنـــ  الوفيفـــة، التغيـــر فـــي التر يبـــة الســـكانية او االقتصـــادية، 
التطـــو  التكنولـــوجي، اعـــادة الهيكلـــة او عمليـــا  التحـــول المكـــاني. 

المؤقــــت، الشــــةور الــــداأم ، : )الشــــةور الشــــاغر الــــ  ويصــــنف المبنــــ 
ويمكـن تحديـده وتميـزه مـن خـالل الخصـاأو الفيزياأيـة الظاهريـة او مــن 

  خالل الوقت المنقضي )مدة الشةور ".
وللوصــول الــى تعريــف شــامل للمفهــوم وتحديــد اهــم مفرداتهــا يتجــه 

 البحث الى مناقشة اهم الدراسات الحضرية التي تناولته بصورة خاصة.
حـــول أثـــر المبـــاني المهملـــة فـــي  الد اســـا  الســـابقة -3

 جودة المشهد الحضري 
ان األبنية الشاغرة /المهجـورة،  (،Leah Marie Hollstein)أشا      

فقــدا  الكتــل الحضــرية واالحيــاء فتــؤدي الــى  أــةتــؤدي الــى تفكــك وتجز 
وحــــدة النســــيج، وتخلــــق الثةــــرات البصــــرية فــــي بنيــــة الشــــارع و  التماســــ 

علـــــى الترســـــيم  المبـــــاني الشـــــاغرة/المهجورةتـــــؤثر و والمشـــــهد الحضـــــري. 
الفعلــي والتعبيــر عــن المجــالين العــام والخــاص فــي المنــاطق الحضــرية، 

 تجـــةالنااو الفضـــاءات باعتبارهمـــا منطقتـــين متميـــزتين، فتكـــون المســـاحة 
عن سوء التعريف، بسـبب المبـاني المهجـورة غيـر مريحـة بالنسـبة للـزوار 

ترســـيم الحافـــات والحـــدود فتتراجـــع  تـــؤثر هـــذه المبـــاني علـــىوالمقيمـــين، ف
تــرثر  اذ ،الحافــات التفاعليــة، وبالتــالي يقــل التفاعــل والنشــا  االجتمــاعي

بســـبب التـــدهور  المكانيـــة والتراثيـــة فـــي النســـيجالشـــواغر علـــ  القـــيم 
واالهمــــال النــــاتج عــــن هــــذه المبــــاني التــــي تــــؤدي الــــى فقــــدان االعتــــراف 
بفاأدتـــه وقيمتـــه المحتملـــة للنســـيج الحضـــري. ويـــؤثر هـــذا التـــدهور أيضـــًا 

ودمكانيــات تشـةيل هــذه المبــاني  االســتعماال  المميــزة فــي المنطقـةعلـى 
 ابعوالطــ تــردي الــ  غيــاب الشخصــية المميــزةفــي المســتقبل. وبالتــالي 

 .Hollstein,2014, p81-88))العام للمكان 
الـــى اهـــم اثـــار المبـــاني  (Clemens Schnaitl) بينمـــا اشـــا       

اذ تُـؤثر الشـواغر العامـة )المبـاني  المهملة على جودة المشهد الحضـري،
على جودة المشهد وثقافة البنـاء التـي يمثلهـا المتعلقة بالوظاأا العامة ، 

حيــــث تتميــــز المؤسســــات واالبنيــــة العامــــة بمواقعهــــا  التصــــميم والتشــــييد.
المميــزة، وعـــادة مـــا تكـــون ذات طــرز محليـــة تقليديـــة او اقليميـــة، وتخلـــق 
المشهد المميز للمنطقة. فالشةور والتخلي عن هـذه المبـاني التـي تعكـو 
الهويـــة المتميـــزة للمنطقـــة، ال تـــؤثر فقـــط علـــى تـــدهور المشـــهد الحضـــري 

المبــاني المتراصـة والمدمجــة )تمزيـق   عـن طريــق تجزأـة وتفكــك-فحسـب
علــ  الهويــة والةقافــة المعما يــة المحليــة النمو جيــة  تــرثر ايضــا بــ  –

تســـبب االبنيــــة المهملــــة كمــــا  وبالتــــالي تــــؤثر علـــى األصــــالة. ،للمنطقـــة
تـــرثر انخفـــاض فـــي معـــايير البنـــاء، فـــان شـــةور واهمـــال المبـــاني العامـــة 

، والتـي تمثـل اجهـا  المبـانيعل  طبيعة مواد البنـا  المسـتخدمة فـي و 
معـــايير البنـــاء آنـــذاك )االصـــالة والهويـــة المحليـــة ، فتـــؤثر علـــى الطـــراز 

ـــز للشـــارع مـــن خـــالل  ـــو  )الغنـــ  المعمـــاري الممي ـــن والتن ـــاب التواف غي
ان اهمــال وشــةور المبــاني التــي . كمــا والةــرا ( فــي العناصــر والعالقــا 

فقدان األمـاكن المألوفـة تؤدي الى  ،يرتبط بها االفراد بجذورهم الشخصية
وتــــؤثر علــــى المراجــــع البصــــرية للمكــــان )القيمــــة  فــــي البي ــــة الحضــــرية.
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. كمـــا تمثـــل وتعكـــو المبـــاني العامـــة النصـــبية للمبـــاني المهملـــة المميـــزة 
ـــــزة الهويـــــة المحليـــــة، وفضـــــاء االتصـــــاالت، وثقافـــــة البنـــــاء التقليديـــــة  مي
واإلقليميــة التــي أدت إلــى حــد كبيــر إلــى التماســك، أي الشــعور باالنتمــاء 
لمجتمــع مــا. فــإن أي تةييــر أو شــةور تلــك المبــاني، ســيؤدي الــى التــأثير 

  .(Schnaitl,2012,p28-38)على الميزات المكتسبة 
 

أن المبـاني المهملـة تفتقـر إلـى السـيطرة  (Małgorzataفيما أكـد )     
 هـاقيم  ـ تفقد الحسية والجمالية وال تنتمي إلى أي شخو، فهي والقيم 

مـن "المنـافر الحضـرية القلقـة او  جـز اً  تتحول تد يجيا ال يجابية و اإل
المبـاني  لتمثـل. A Part of Anxious Landscapes“ الصـعبة

 Blots onالصناعية المهجورة "البقع الةريبة علـى المشـاهد الحضـرية"
The Landscape" كمـا يمثــل المبنــى المهجـور العمــل الفنــي الــذي .

يخلقه الـزمن بالتعـاون مـع الطبيعـة، ويسـتند تشـكيله علـى تـدمير التكامـل 
 تتســم ا والتكــوين ومجمــل االعمــال المعماريــة ويتســم بالتفكــك والتحلــل. 

ـــة، التنـــافر، عـــدم التناســـ ( مـــس  ـــة بالصـــفا  )التجزئ المبـــاني المهمل
ـــــدمير التكامـــــ  ـــــد تـــــردي الـــــ  ت  بينهمـــــا المشـــــهد المحـــــيؤ، بـــــ  ق

(Małgorzata ,2015,p393 .  

اهـم اثـار  (Conseil Jeunesse de Montréal) تناولـت مؤسسـة    
المباني المهملة، وأكدت على ان العديد من األماكن الشاغرة تبقـى علـى 

تـؤثر علـى المدى الطويل، وتشكل جزءا من مشـهد وهويـة المدينـة. فهـي 
ــــة ــــى تشــــكيل المشــــهد العميــــق الشــــرايين التجاري  فــــي المدينــــة، وتــــؤدي ال

ا   العناصـر التكميليـة والطبيعيـة،، فضـال عـن أثرهـا علـى فيهـا والمفكـك
والمســــطحات الماأيــــة  الغطــــا  النبــــاتي تــــدهو  وانحســــا تــــردي الــــ  
الشـــارع تزايـــد األبنيـــة المهملـــة الـــى اهمـــال اثـــاث ؤدي يـــ كمـــاوالنـــافورات، 

 p26-43) (Conseil Jeunesse deكعناصـر اإلضـاءة والالفتـات 
Montréal, 2017, . 

الــى دور ظــاهرة    .Alias A.& Zyed Z ) أشــا   ــ  مــن     
الــذي يــنعكو فــي الحضــري، المبـاني المهملــة فــي تــدهور وتحلــل النسـيج 

المشـــهد المقفـــر )الك يـــب  بشـــكل تـــدريجي. فـــأن أبـــرز ســـمات االنحـــالل 
العمراني هي العالمات البصرية الواضحة لإلهمال والتآكـل غيـر المـنظم 

ن كالجــــدرا نقــــص الصــــيانة والتجد ــــدللمبــــاني والبنــــى التحتيــــة، بســــبب 
المتهالكـــــة القبيحـــــة والمهدمـــــة او انعـــــدامها وكثـــــرة المبـــــاني ذات النوافـــــذ 

المتاجر المتروكة في حالـة مشـوهة، وانتشار بعض  واالبواب المكسورة ،
وتزايـــــد المبـــــاني المهملـــــة التـــــي تعتبـــــر القـــــرو  فـــــي النســـــيج الحضـــــري، 

ـــة الثقافيـــة للنســـيج، و الوالتراجـــع فـــي القـــيم التراثيـــة و  الشـــعور  ضـــعاهوي
واجهـــات المبـــاني وعـــدم للحنين إلـــى الماضـــي بســـبب اهمـــال المـــالكين بـــا

بتـأجير المبـاني ذات القــيم  اخـرينالحفـا  علـى هويتهـا الثقافيـة، مـع قيـام 
ـــــة ألطـــــراف أخـــــرى. ومـــــن المظـــــاهر األخـــــرى للتحلـــــل  ـــــة والتراثي المكاني
الحضـــري هـــو عـــدم صـــيانة المبـــاني وتزايـــد المظهـــر العـــام للقمامـــة فـــي 

ـــ ة، والكتابـــات واســـعة النطـــاق علـــى الجـــدران، والمركبـــات المبـــاني المهمل
التـــي تـــم التخلـــي عنهـــا وتجريـــدها فـــي األزقـــة، وغيـــاب االهتمـــام بـــالطرق 
والمشاة والممرات والالفتـات، وفقـدان األنشـطة الترفيهيـة وانتشـار المنـازل 

 التجاريــــة الســــي ة. فتبــــدو المنطقــــة وكأنهــــا مدينــــة أشــــبا  فــــي الليــــل
Zyed,2016, P125-132) A. Alias & Z.  

ان تزايـــد المبـــاني المهملـــة يـــؤدي الـــى  (A. Camposواوضـــ  )   
بســـبب تراجـــع الرقابـــة االمنيـــة  غيـــاب المراقبـــة والســـالمة فـــي الموقـــس

العناصـــر  صـــيانةومســـتويات اإلضـــاءة وضـــعا حركـــة المشـــاة، واهمـــال 
 التـــي تســـاهم فـــي حمايـــة المشـــاة، مـــع غيـــاب الحمايـــة المحيطـــة بـــالطرق 

 بســببالوصــول  صــعوبةتزايــد األبنيــة المهملــة الــى ؤدي يــالســريعة. كمــا 
حـــواجز  الشـــوا   الوجـــود اســـتمرارية النســـيج الحضـــري وعـــدم تكامـــل و 
 وضــوا العناصــر الهيكليــة، وانعــزال عــدمالمتقاطعــة و  لعقــدالمســدودة وا

-A. Campos,2015,p7) .النقـ خطـو  ب ها تباطـ عـدمالمكـا  و 
8 . 

بعـــض العوامـــل التـــي تقلـــل مـــن جـــودة المشـــهد أيضـــا الـــى  واشـــار 
الحضري كالمواقا الفوضوية )وقوف السيارات علـى األرصـفة ، ووجـود 
نــــوع معــــين مــــن الســــكان المشــــردين، والشــــعور بعــــدم األمــــان أو التفكــــك 

ــــــا ر إلــــــى التنظيــــــا ، وانتشــــــار االجتمــــــاعي، والتلــــــوث البصــــــري )االفتق
لـــى الواجهـــات وأعمـــدة ، والملصـــقات عكتابـــة علـــى الجـــدران، والالقمامـــة

اإلنــــارة  كلهــــا تكشــــا عــــدم االحتــــرام وســــوء اإلدارة، وغيــــاب التخطــــيط 
والتصـــميم الحضـــري الـــذي يظهـــر فـــي األرصـــفة الضـــيقة التـــي تحـــد مـــن 
الحركة والديناميكية والتمتع بالفضاء، وجود بعض الشوارع بـدون ارصـفة 

ضـــعيا مشـــاة، واالســـتعمال الســـيء لألراضـــي، واالنـــدماج )التكامـــل  اللل
لــبعض المبــاني مــع المشــهد، أو االســتخدام المفــر  للعناصــر المعماريــة 
التي ال عالقة لها بالموقع، أو وجود أنما  معمارية مختلفـة، مـع التبـاين 
الحجمــــــــي واأللــــــــوان والتشــــــــطيبات وعــــــــدم التــــــــوازن والتةيــــــــر المفــــــــاج  
لالرتفاعـــات، واالخـــتالل فـــي الواجهـــات، والمقيـــاس. كـــل هـــذه العناصـــر 

  .,p4-p10 Ibidتماسك المشهد الحضري، ووضو  الصورة )تةير 
 ,Kebria Sedaghat Rostami)  بينمــا اشــا   ــ  مــن     

Jafar Malaz and Rasoul Bidram)   الـى اهـم المظـاهر التـي
تمتـــاز بهـــا االنســـجة الحضـــرية المتحللـــة علـــى المســـتوى العمرانـــي بفعـــل 
تأثير األبنية المهملة فيها، اذ تؤدي إلى الفوضى وتراجـع التنظـيم، وعـدم 

مشــــــهد، والقضــــــاء علــــــى التــــــوازن والتناســــــب واالنتظــــــام فــــــي النســــــيج وال
أجـزاء مـن تخـرج  وبالتـاليعيـة، وتـدهور الحيـاة الحضـرية. الذكريات الجم

النســـيج مـــن دورة المدينــــة، وتتحـــول إلــــى منـــاطق محرومــــة بفعـــل تــــأثير 
تظهـر عالمـات التـدهور علـى المشـهد،  وأخيرا األماكن واألبنية المهملـة،

وضـعا  تماسـ  المشـهد وقـوة عناصـر وتتراجع جودتها. فتسبب فقـدان 
ر المبــاني ذات مقاومــة النســيج للكــوارث الطبيعــة والقســرية، وكثــرة انتشــا

واســـتعمال المـــواد غيـــر المناســـبة مةـــ  الديمومــة القليلـــة والقديمـــة جــدا، 
ومـا إلـى ذلـك. وانتشـار وتزايـد المبـاني  الكسر والحجر والطـين والسـمن 

المهجــورة والشــاغرة. وان كثــرة وانتشــار األبنيــة المهملــة تــؤدي الــى عــدم 
لمبـاني ذات ابعـاد انتظام التشكيل المورفولوجي وشكل النسـيج. وانتشـار ا

صـــةيرة )ذات شـــكل وحجـــم غيـــر مناســـب وذات طـــابق واحـــد /األنســـجة 
الدقيقـــة الحبيبيـــة  بفعـــل إعـــادة إنتـــاج الوحـــدات الســـكنية وغيـــر الســـكنية. 

ـــاني، ـــا  المســـتخدمة وجـــودة المب ـــة مـــواد البن ـــاض نوعي والفقـــر  وانخف
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ــــين القطــــع لــــيو  المــــادي والفصــــل الفيزيــــاأي، كمــــا ان حــــدود الفصــــل ب
ــــاني او النســــيج الــــى التصــــميم واالعــــراف واضــــحاً  ، وافتقــــار اشــــكال المب

المعمارية. وأشـار المنظـرون أيضـا الـى بعـض السـمات الوظيفيـة للنسـيج 
المتحلــــل مثــــلا االســــتخدامات غيــــر المتوافقــــة مثــــل االســــتخدامات غيــــر 
االقتصــــــادية )غيــــــر المربحــــــة ، او اســــــتخدام األراضــــــي غيــــــر المقبولــــــة 

ا ووجـــود مســـاحات وأوقـــات غيـــر آمنـــة، والطـــرق اقتصـــاديًا أو اجتماعيـــاً 
 المناســـبة، ونقـــو فـــي أمـــاكن الخدمـــة وقلـــة المرافـــقغيـــر غيـــر الفعالـــة و 

. ووصـــفوا األنســـجة المتحللـــة بأنهـــا تفتقـــر إلـــى الخدميـــة والمرافـــق العامـــة
شــبكات الوصــول الكافيــة والفعالــة، مــع عــدم انتظــام حركــة المــرور فيهــا، 

لحــد األدنــى مــن المعــايير. وان مــن اهــم وتراجــع تفاصــيل الشــوارع الــى ا
تجزئـة وتمزيــن النســيج اثـار المبـاني المهملــة فـي النســيج الحضـري هــو 

، وفقـــدان االحتواأيـــة فــــي الفضـــاء والمشـــهد الحضــــري، و ســـر تماســــكه
وزيادة الزحا العمراني، وتراجع حركـة المشـاة، وقلـة النشـا  االجتمـاعي 

، واسـتهالك الطاقـة ثـم التلـوث مما يؤدي الى زيادة الحاجة الـى السـيارات
(Rostami and other,2011,p103-120). 

، بظــــاهرة تشــــبه ( المبــــاني المهملــــةSusana Luísa)وعرفــــ       
ــــدأ فــــي مبنــــى واحــــد اذ تســــبب العــــدوى الحضــــرية المعديــــة االمــــراض  تب

ســـبب تمزيـــق االنســـجة الحضـــرية ممـــا يوتنتشـــر فـــي عـــدة مبـــان  بســـرعة 
 االنقطاعـــــــا وتخلــــــن  ،بـــــــين اجزاأهــــــاوفقــــــدان التــــــرابط واالســــــتمرارية 

واالســـــــتهالكات غيـــــــر الضـــــــرورية للمســـــــاحات، فتـــــــوثر علـــــــى العالقـــــــة 
  . Luísa,2010,p38-84االيكولوجية المتوازنة في النسيج. )

 Sema Karagüler & Bengiاوضــــ   ــــ  مــــن )     

Korgavuş)  ــــــة، تتعلــــــق بالعمــــــارة ــــــاني المهجــــــورة مشــــــكلة بي ي ان المب
ــــــــــاني او  ــــــــــة. فالمب ــــــــــاظر الطبيعي والعمــــــــــران الحضــــــــــري، وعمــــــــــارة المن

ــــــا فــــــي المشــــــاهد الحضــــــريةالهياكــــــل المهجــــــورة تخلــــــق  ضــــــمن  تلوث
ــــــــي فــــــــي  ــــــــدا للســــــــالمة العامــــــــة واالمــــــــن البي  محيطهــــــــا، وتشــــــــكل تهدي

الحيــــــاة بي ــــــة محفوفــــــة بالمخـــــاطر بطــــــرق عديــــــدة فــــــي  وتولــــــد النســـــيج،
ــــــة الحضــــــرية ــــــاة االجتماعي ــــــى عكــــــو الحي ــــــي ت عل خلــــــق المــــــالذات الت

وان بعـــــــض المبـــــــاني  االمنـــــــة لألفـــــــراد، اذ تهـــــــدد أمـــــــن حيـــــــاة المدينـــــــة،
المهجــــورة المتروكــــة مـــــن دون صــــيانة دوريــــة، تشـــــكل تهديــــدا للســـــالمة 

، تحتـــــل فهـــــي هياكـــــل غامضـــــة الحضـــــرية كخطـــــر االنهيـــــار والســـــقو ،
ـــــة والصـــــحة الحضـــــريةمســـــاحة مـــــن النســـــيج بةيـــــاب  وتســـــتمر  ،الوظيف

لعــــدة ســــنوات فــــي المدينــــة. ويمكــــن ان تصــــبح المبــــاني المهجــــورة بــــؤر 
انجذابيــــــــة لتــــــــراكم القمامــــــــة حولهــــــــا، واآلفــــــــات والحيوانــــــــات وبالتــــــــالي، 
تشــــكل خطــــرا علــــى صــــحة وســــالمه الحــــي مــــن خــــالل تلــــوث النســــيج 

-Karagüler& Korgavuş, 2016, p202 الحضــــري 

227) . 
 Danielle Wallace and David))  مـــن واوضـــ   ـــ    

Schalliol هــــــــــي الـــــــــــدليل علـــــــــــى وجـــــــــــود  ا  المبـــــــــــاني المهملـــــــــــة
ــــــــــــاني المهجــــــــــــورة هــــــــــــي عــــــــــــدوى  ــــــــــــي النســــــــــــيج )المب االضــــــــــــطراب ف
ــــــى المشــــــهد الحضــــــري المهمــــــل والمنســــــي،  ــــــدليل عل لالضــــــطراب ، وال
والنـــــــــذير للتراجـــــــــع البطـــــــــيء فـــــــــي األحيـــــــــاء. اذ يتكـــــــــون االضـــــــــطراب 

ــــــب فــــــي النســــــيج الحضــــــري،  المــــــادي مــــــن عالمــــــات اإلهمــــــال والتخري
مثـــــل األرصـــــفة المكســـــورة، واألراضـــــي الشـــــاغرة، والبيـــــوت المهدمـــــة او 

 Wallace and)المتروكـــة، وانتشـــار القمامـــة، والنوافـــذ المحطمـــة 
Schalliol,2015,p177-194.  

 

 امكانيا  األبنـية المهمـلة في التـطوير الحـضـري  -4
ــــى إمكانيــــة االســــتفادة مــــن   hVirginia Elizabet) تأشــــار  ال

إعـــادة تشـــكيل الواجهـــة الحضـــرية  فـــي كعنصـــر مركـــزي  األبنيـــة المهملـــة
ة أعـاد ويمكن أيضا االسـتفادة مـن األبنيـة المهملـة فـي. من جديدوربطها 

 ،النســــيجمميـــزة فـــي الصـــورة الوخلـــق تنشـــيط رو  العمـــل فـــي المنطقـــة، 
فــــي  اتقيمــــة العقــــار  رفــــع مــــنالو  ،عمــــلال تــــوفير فــــرص والمســــاهمة فــــي

  .Harness,2014, p52-53المنطقة )
التطــــوير  االســــتفادة مــــن الــــى إمكانيــــة  Nicholas)فيمــــا أشــــار    

نســيج المنطقـــة اء العــام فـــي ـخلـــق االرتقــ فــيلمبــاني المهملـــة الحضــري ل
 رفـع أسـعار األراضـيفـرص العمـل الـذي يخلقهـا و من خـالل و  ،اقتصادياً 

مـــن خـــالل التكامـــل  وبي يـــاً  ،مختلـــا أنـــواع االســـتثماروجـــذب  والعقـــارات
ـــــز، زن االيكولـــــوجياوالتـــــو  . نســـــيج مـــــن جديـــــدالقـــــدرة التنافســـــية لل وتعزي

(83-pp.15 Serota,2005,  
لالســــتفادة مــــن المبــــاني هنــــاك امكانيــــة ا  ســــبن  نســـتنتج ممــــا    

المشـهد  و بـؤ ، وإعـادة هيكلـةلنسـيج بأكملـهمحفز لتجد ـد االمهملة  ــ
فـيمكن الـ  المنطقـة.  والمميـزة ضري، وإدخال االستعماال  الجد ـدةـالح
 ،والـااكرة الجمعيـةهويـة النسـيج تعزيـز تعم  األبنية المهملـة علـ   ا 

، وتعمـ  علـ  المكانيـة - انيةـل  الخصوصية الزمــكونها أبنية تر د ع
 ر.ـحاضـالالوق  عاني ال  ـال المـصـــا 

لنظـري الشـامل لألبنيـة المهملـة مما تقدم يمكـن اسـتخالص اإلطـار ا
 وأثرها في المشهد الحضري. 

 اإلطا  النظري المستخلص-5
اشــــرت الطروحــــات عــــدد مــــن المفــــردات الرأيســــية والثانويــــة ألثــــر      

المبـــاني المهملـــة فـــي المشـــهد الحضـــري يمكـــن تلخيصـــها وتعريـــف القـــيم 
والصـــيل الممكنـــة لتحقيقهـــا، اذ شـــملت المفـــردات الرأيســـية فقـــدان هويـــة 
المشـهد الحضــري المميــزة، تلــوث المشـهد الحضــري )التشــوهات البصــرية 

ـــة فـــي النســـيج ، ضـــعا  ـــة الوصـــول، انخفـــاض العناصـــر الطبيعي امكاني
والتكميليــة، انعــدام الصـــيانة والتجديــد، غيــــــــــاب المــــــــــــراقبة والســالمة فـــي 

  1كما موضح في الجدول ). و الموقع
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 العمراني للمباني المهملة في النسيج الحضري (: المفردا  الرئيسية والةانوية والقيم الممكنة للبعد 1جدول )

 القيم الممكنة المفردا  الةانوية المفردة الرئيسية  
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 فقدا 
هوية 
 المشهد

الحضري 
 المميزة

 
 

 
 
 غياب

الشخصية 
 المميزة
 

 فقدان القــيمة المكانية للــــمنطقة )خصــــاأو هذا المــــكان عبر الزمن 
 فقدان االســـــــتعماالت المــــــــميزة في المـــــــنطــــــــقــــــة

 المرجعية البصرية للمكـان،تراجع القيمة النصبية )القيمة اإليجابية  لألبنية المهملة المميزة وفقدان النقا  
 تصبح جزء من المـــــشاهد الحضرية القلقة )األبنية المهملة هياكل غامضة فقدت وظيفتها  اذ

ـــشهد وتراجــع تكامــل  االنقطــاع فــي المــ
 المبنى مــــــع المــــــــــــــــجاورات

 االستخدامات على مـــستـــــــــوى االســـــــــتعمال )عدم توافق 
 على مــــــــــــــــستوى المقـــــــياس

 على مستوى العناصر والعالقات
غياب الطـــرا  
المــعما ي 

 المميز

 غياب الـــــــتوافق في الــــــــعناصــــــر والعالقات )طــــراز معمــــاري واضح وموحد 
 الــــــعناصــــر والعالقات )الةـــنى والثـــــــــــــــــــــراء البصري غياب التـــــــــــــــنوع في 

 استـــــــــــــــخــــــــــــــدام الــــمواد واأللــــــــوان غير الـــــــــــــمالأــــــــمة
 

 فقدا  
تماس  
المــــشهد 
 الحـــــضري 

 والمدمجة بسبب الثةرات البصرية تجزأة وتفكك )تمزيق  االبنية المتراصة
 انخفاض نوعية المواد المستخدمة وجودة البناء

 االنسجام في احجام المباني / التــباين والتفاوت الحجـــــــمي فقدان
 االستمرارية البصرية والكتلية فقدان

  فقدان محاذاة الواجـــهــــــــــــات/ عدم انتظام خط البناء
 فقدان محــاذاة االرتـــــــفاعــات / انقطاع في استمرارية خط السماء والتةير المفاج  لالرتفاعات 

 
انخفاض العناصر الطبيعية 

  والتكميلية

 والنافورات في الشوارع والساحات المسطحات الماأيةانخفاض التشجير و 
 والالفتات..........الخ انخفاض اثاث الشارع وعناصر االضاءة واعمدة االنارة

غيــاب االهتمــام بــالطرق، وغيــاب ارصــفة المشــاة فــي الشــوارع، او وجــود األرصــفة الضــيقة التــي تحــد مــن 
 الحركة والديناميكية والتمتع بالفضاء والمشهد

 انعزال المكان وتراجع ارتبا  الموقع مع خطو  النقل العامة والمواصالت  ضعف امكانية الوصول 
 تراجع استمرارية النسيج الحضري ووجود حواجز الوصول المادية

 تراجع وضوحيه ومقروأية العناصر الهيكلية في النسيج
 تلوث المشهد الحضري 

)التشوها  البصرية في 
 النسيج(

 انتشار )القمامة والحطام والمركبات المهملة والمحطمة  بالقرب من األبنية المهملة
 الملصقات على الواجهات وعلى اعمدة االنارة بجانب األبنية المهملةتزايد 

 تزايد الكتابة السي ة على جدران المباني المهملة واالبنية المجاورة لها
 
 

 انعدام الصيانة والتجد د
 
 
 

 

 األرصـــــفة الـــمتـــــصــــدعــــة 
 الجدران المتهالكة )المهدمة  والقبيحة وآيلة الى السقو ، او انـــــــعدام جـــدران األبنية المهملة 

 الــــنوافــــذ واألبـــواب المكسورة )المحطمة 
 التشققات والتصدعات في البناء

الجماليــة، وتزايــد األعشــاب ظهــور بقــع مــن العفــن الفطــري علــى الواجهــات بســبب اإلهمــال ممــا يقلــل مــن 
 الضارة والحشاأش بجانب األبنية المهملة

 اإلهمال والتآكل غير المنظم للمباني بسبب نقو الصيانة
 عالمات اإلهمال والتخلا في البي ة الحضرية، مثل المـــــساحات الشاغرة والمنازل المةلقة والمهجورة

 المكانية والتراثية في النسيج وتدمير التراثتجاهل صيانة الواجهات ذات القيم 
 تراجع )ادامة العناصر الطبيعية وصيانة العناصر التكميلية  في الموقع

 
 

غيــــــــاب المـــــــــراقبة والسالمة 
 في الموقس

 تراجع مستويات االضـــــــــــــــــــاءة في المكان
 تراجع مســـتويات الرقابــــــة األمنـية 
 تراجع وجـــــود المــــــــارة في المــوقع

 تهديد السالمة الحضرية كخـــطر االنهيار وسقو  المبنى
 غياب الحماية المحيطة بالطرق السريعة في الموقع

 المتعمدعمليات الهدم المتعمد ألجزاء من المباني المهملة، والحرق 
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 الةاني   الد اسة العملية: المحو -5
لةرض توضيح إثر المباني المهملة فـي جـودة المشـهد الحضـري،     

يتجه البحـث فـي هـذه الفقـرة الـى اجـراء الدراسـة العمليـة بهـدف اختبـار 
فرضـــــية البحـــــث وتقيـــــيم درجـــــة تـــــأثير المبـــــاني المهملـــــة فـــــي النســـــيج 

 . الحضري على وفق اإلطار النظري المستخلو
 

  دانية:انتخاب العينة البحةية للد اسة المي 5-1
شهدت المدن العراقيـة انتشـار ظـاهرة المبـاني المهملـة فـي العديـد      

من مراكزها وبؤرها االقتصـادية واالجتماعيـة، وعكسـت كـل منهـا واقـع 
االهمال ألسباب مختلفة من التقادم. ويمكـن مالحظـة ذلـك فـي جانـب 
الرصــــافة مــــن خــــالل انتشــــار األبنيــــة المهملــــة وتراجــــع االســــتعماالت 

بـالتزامن  خازن مـع انخفـاض الجـودة البصـرية للمشـهد،وتحويلها الى م
مــع ذلـــك، توجـــد أجـــزاء اخـــرى مــن النســـيج فـــي حالـــة نمـــو واســـتقطاب 
لالســــتثمار. وبالتــــالي، يصــــبح النســــيج خلــــيط مــــن المنــــاطق الســــليمة 

 لألسباب اقتصادية. تتخللها المناطق المتدهورة بسبب التقادم والهجر
 

 :نتخاب العينة البحةية اهمهاوقد تم وضس مجموعة من المعا ير ال 
ان يحقق المبنى مظاهر األبنية المهملة )المهجورة ، التـي تـؤثر  .1

سـلبًا علــى النســيج المحــيط، وان يقـع المبنــى المهمــل فــي منطقــة 
 ذات تنوع وظيفي واجتماعي.

ان يكــــون المبنــــى مــــن الملكيــــات )العامــــة  التــــي يســــهل جمــــع  .2
ــــــه  وجمــــــع المعلومــــــات، الشــــــروحات و/او االتصــــــال مــــــع ما لكي

المعلومـــات والتوثيـــق وبمـــا تتطلـــب الدراســـة العمليـــة. وان تتـــوفر 
 .ت التي تتطلبها الدراسةالمعلومات والمخططات والشروحا

 /ع علــى عــدة مبــاني مهملــة فــي بةــدادولقــد تــم مراجعــة واالطــال
تــم انتخــاب  الرصــافة، وبعــد تحليــل امكانيــة كــل منهــا للدراســة العمليــة

ــة بغــداد( الواقــس معمــ  صــمو  الجــي  وموقــ س  ــراا االمانــة )امان
ــــة  ــــس الجامعــــة التكنولوجي ضــــمن النســــيج الســــكني المجــــاو  لموق
والمنطقـــة المجـــاو ة لــــه عينـــًة بحةيـــة ومنطقــــة الد اســـة العمليــــة، 

 لألسباب التالية: 
موقعهـــا ضـــمن نطـــاق الجامعـــة التكنولوجيـــة والحيـــز األكـــاديمي  .1

ع المعلومـــات حولهـــا ممـــا يســـهل للباحـــث المســـح الميـــداني وجمـــ
والتصــوير والتوثيــق المطلــوب لقيــاس مؤشــرات اإلطــار النظــري 

 واختبار فرضية البحث.
 يحقق مجموعة المعايير والمتطلبات أعاله. .2
ان موقـــــع وشـــــكل المبنـــــى )ذات البـــــرج المرتفـــــع  يشـــــكل أهميـــــة  .3

خاصة للنسيج المحيط والمشهد الحضري كونه يمثل نقطـة دالـة 
ويمثـــــل  ،ريع )محمـــــد القاســـــم مرجعيـــــة للمنطقـــــة وللطريـــــق الســـــ

ـــــدادًا للمشـــــهد الحضـــــري التعليمـــــي فـــــي المنطقـــــة والجامعـــــة  امت
 التكنولوجية.

 

 جمس البيانا   5-2
وتقســـــيم المنطقـــــة بالمســـــح الميـــــداني للنســــيج،  تــــم القيـــــام     

ـــــ  ثـــــالث اجـــــزا  وفقـــــا الـــــى بعـــــد "اجـــــزاء النســـــيج" عـــــن األبنيـــــة  ال
زا  االجـــــة هـــــا  وتســـــميالمهملـــــة، وعــــــــدد المـــــــباني المهــــــــملة فيهـــــا، 

يوضـــــــح الشـــــــكل  حيــــــث، ZoneA, ZoneB, ZoneC)) بـــــــــ
العمرانيــــــــة ، إضــــــــافة الــــــــى خصاأصــــــــها منهــــــــا ، مســــــــاحة كــــــــل 1)

 .االرض فيها واستعماالت
ن مراجعة الجهات مو تم جمع البيانات من المسوحات الميدانية      

)امانة بةداد، داأرة الضراأب والدواأر المعنية /التوثيق الموجود 
اذ تم  العقارية، مديرية الدفاع المدني، داأرة التسجيل العقاري .

 – ، وترتيبها 18/3/2018التقا  صور لمنطقة الدراسة بتاريخ )
بشكل )مشهد متسلسل  -  PhotoshopCS5ج )باستعمال برنام

لبيان مستوى جودة المشهد الحضري ومستوى االستثمار في 
مفردة تراجع  -اذ تم قياس مفردات جودة المشهد الحضري . المنطقة

ة، هوية المشهد الحضري المميزة، مفردة انخفاض العناصر الطبيعي
الحضري، ، مفردة تلوث المشهد مفردة انخفاض إمكانية الوصول

مفردة انعدام الصيانة والتجديد، ومفردة غياب المراقبة والسالمة 
اختيا  ثالثة مشاهد حضرية في  من خالل -الحضرية في الموقع

 (، ضمن منطقة الد اسة،Zone A ,B ,Cأجزا  النسيج )
، المشهد (ZoneA)في  (أ-أ)وتسميتها بـــ )المشهد الحضري 

 (ا–ا )، والمشهد الحضري (Zone B)في   (ب-ب)الحضري 
مقارنة بين الحيث تم  ، 7، الحظ الشكل رقم )((Zone Cفي 

المشهد الحضري الذي يضم المبنى المهمل )العينة البحثية/معمل 
الصمون الحكومي المهمل وكراج االمانة ، والمشاهد الحضرية 

  التي تضم عدد اقل من المباني المهملة او ZoneB,Cللمناطق )
لمهملة جزأيا، وقد وجد هناك تراجع واضح في مستوى المباني ا

، ثم يليه المشهد  (Zone Aأ  في -الجودة البصرية للمشهد )أ
  (Zone Cج  في -، ثم المشهد )ج(Zone B)ب  في -)ب

الذي يشهد تحوالت كبيرة بسبب تزايد مستوى االستثمار في المنطقة، 
في   ج-ج)فينعكو ذلك على المشهد المتةير، الحظ المشهد 

 . 7الشكل رقم )

 

 

 : تقسيم المنطقة الى ثالث أجزاء وفقا الى بعد أجزاء 1شكل )
على صورة  انالنسيج عن األبنية المهملة / المصدر: الباحث

 Google earthجوية 
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 الوصف العام لـلعينة البحةية  5-3
معلومات تعريفية عن المبنى تتضمن: )االسم/ الموقع/ يشمل 

ردات البناء/ الملكية  باإلضافة إلى تقديم نظرة شاملة على المفتاريخ 
 األساسية في اإلطار النظري.

 (:3معم  الصمو  الحكومي )معم  صمو  الجي اواًل:
يقــــع معمــــل الصــــمون الحكــــومي )الجــــيش  علــــى الخــــط الســــريع      

)محمــد القاســم  فــي منطقــة )حــي الوحــدة ، وعنــد بدايــة جســر الةــدير 
المؤدي الى منطقة )تل محمد ، يجاوره سلسـلة مـن المبـاني والمخـازن 
الصــــناعية المهملـــــة او قليلـــــة االســــتخدام، التابعـــــة الـــــى وزارة المـــــوارد 

ي تعاني بعضها من اإلهمال واالسـتةالل مـن قبـل الماأية والتربية، الت
المشردين )سكن التجاوز ، ويحيطه من الخلا كـراج االمانـة والنسـيج 

   .2الحظ الشكل )الشكل  السكني لمنطقة شارع الصناعة،

فــــي عهــــد الــــرأيو )عبــــد الكــــريم  1958تــــم انشــــاء المبنــــى فــــي      
قاســــم . يتشــــكل المبنــــى مــــن ثالثــــة أجــــزاء رأيســــية: الجـــــزء اإلداري، 
والجـــزء الخـــدمي الصـــناعي، ومخـــزن الحبـــوب )الســـايلو . يعلـــو البنـــاء 

متـر . ويتـراو  عـدد طوابـق المبنـى  34,5برج من االسمنت بارتفـاع )
ــــــى  2مــــــن   14,25اقصــــــى ارتفاعــــــه حــــــوالي  طــــــابق. اذ يبلــــــل 3ال
متــــر . ان اهــــم مــــا يميــــز  7,75طوابــــق ، وطــــابقين )بارتفــــاع 3متــــر)

المبنـــى هـــو )البـــرج المرتفـــع  الـــذي يشـــكل عالمـــة دالـــة لمنطقـــة حـــي 
الوحــدة ومنطقـــة تــل محمـــد والخــط الســـريع، ويشــكل الجـــزء االهــم مـــن 
)خــط الســماء  المشــهد الحضــري للســريع محمــد القاســم علــى مســتوى 

%، 75بةداد. يعاني المبنى اليوم مـن اإلهمـال والشـةور بنسـبة  مدينة
ويظهـر عليـه عالمـات التقـادم )النوافـذ واالبـواب المحطمـة، التشـققات، 
نمــــــو بعــــــض الطحالــــــب علــــــى الواجهــــــة الخارجيــــــة، ويجــــــاوره ســــــكن 

  . 3المشردين  )الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

                               
  3 تم جمع المعلومات حول المبنى من قبل الباحثان )المسح الميداني( 

عامـــا يجهــز الصــمون الكهربــاأي للـــدواأر  16كــان المعمــل قبــل      
الدولـــة بصـــورة عامـــة والجـــيش العراقـــي بصـــورة خاصـــة، ويعمـــل علـــى 

ســـاعات  8ســـاعات صـــباحا،  8ســـاعة ) 16طـــول مـــدار اليـــوم لمـــدة 
مســـاءا ، امـــا اليـــوم يعـــاني مــــن اإلهمـــال والتراجـــع، بســـبب انخفــــاض 

عـام قـد فـك التعاقـد مـع المعمـل، إنتاجيته بشكل حاد )أي ان القطـاع ال
باإلضــافة الــى انتفــاء الحاجــة الــى معمــل حكــومي إلنتــاج الصــمون ، 

% ممــا كـــان 70وبالتــالي ادى ذلــك الــى نقصــان عــدد العمــال بنســبة 
ـــه ســـابقا. وتقلصـــت ســـاعات العمـــل فيـــه، واقتصـــرت علـــى الفتـــرة  علي
الصــباحية فقـــط، وبيـــع الصـــمون علــى القطـــاع الخـــاص. ان المســـاحة 

شــــةولة مــــن المبنــــى هــــي جــــزء مــــن الطــــابق األرضــــي فقــــط، امــــا الم
الطوابق العليا تعاني من الشةور واإلهمـال والتآكـل. كمـا يعـاني مبنـى 

 )السايلو  التابع للمعمل، ومخازن الحبوب من اإلهمال التام/ الكلي.
  (االمانة كراا)باصا  امانة بغداد  فموق ثانيًا:
حـي الوحـدة، )بدايــة جسـر الةــدير  يقـع كـراج األمانــة فـي منطقــة      

مقابـــل كمـــب ســـارة. اليـــوم، يتـــألا مـــرآب األمانـــة مـــن جـــزأين: الجـــزء 
%، 70األول: القســــــم الــــــدولي )الــــــذي يعــــــاني مــــــن اإلهمــــــال بنســــــبة 

ويســـتعمل جـــزء منـــه كمخـــزن للســـيارات التـــي خرجـــت مـــن الخدمـــة ، 
 والجزء الثاني: موقا باصـات األمانـة المحلـي. وسـميت هـذه المنطقـة

 باســم )منطقــة كــراج األمانــة ، لتــي تعــد مــن أقــدم المنــاطق فــي بةــدادا
   الكراج )كراج باصات امانة بةدادنسبة الى هذا 

تقـرر إبـرام . 1938سـنة  حزيرانفي  تشكلت مصلحة نقل الركاب    
اتفـــاق مـــع شـــركة إنجليزيـــة لشـــراء ماأـــة حافلـــة، ولكـــن نتيجـــة لظـــروف 

. وبالتــــالي، 1942االتفـــاق فـــي عـــام الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ألةـــي 
وبعــد تجميــدها نقلــت أعــــمالها إلــى )أمانــة  جمــدت أعمــال )المصــلحة .

العاصـــمة  وأنشـــأ قســـمًا للقيـــام بمـــــهمة نقـــل الركـــاب فـــي بةـــداد. وقــــد 
اشـــترت هـــذه الشــــعبة مخلفـــات وبقايــــا الجـــيش البريطــــاني فـــي العــــراق 

ـــاس  واســتخدمتها لنقــل الركــاب. يــدعون باصــات منــذ ذلــك الحــين والنـ
)المصلحة  ب)األمانة ، بسبب عاأديتها لـ )أمانـة الــعاصمة  ومـا زال 

ــــى هــــذا اليــــوم ــــدعونها )باصــــات األمانــــة  ال وبعــــد تحســــن  .4النــــاس ي
االقتصــــاد العراقــــي وارتفــــاع اســــعار الـــــنفط بعــــد حــــرب أكتــــوبر ســـــنة 

، وبــــدء الميزانيــــة الهاألــــة للعــــراق فــــي منتصــــا الســـــبعينيات، 1973
نقـــل الركـــاب للتعاقـــد مـــع )شـــركة بـــرتش اليلنـــد  عـــام عـــادت مصـــلحة 

ــــــــــــــــــاص ذي الطــــــــــــــــــابقين  1976 لتزويــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــراق بمــــــــــــــــــاأتي ب
سـرعان مـا اختفـت باصـات 2003وبعـد عـام  (.20135)المشهداني،

فظلــــت شــــوارع العاصــــمة خاليــــة مــــن  األمانــــة مــــن شــــوارع العاصــــمة.
الباصـــات الحمـــراء التـــي رافقـــت حيـــاة البةـــداديين لنصـــا قـــرن تقريبـــًا 

 . امــا اليـوم، مــع تزايـد االعتمــاد علـى النقــل الخــاص 62017لبيـاتي،)ا
ونقــو ثقافـــة النقـــل العـــام، انخفـــض اســـتخدام باصـــات األمانـــة بشـــكل 

                               
4 https://sites.google.com/site/motranselibrary/ 
5http://www.algardenia.com/tarfiya/menouats/6599-

2013-09-29-09-43-33.html 
6 http://altaakhipress.com/viewart.php?art=97186. 

 
(:  وض  عالقة معم  الصمو  الحكومي المهم  بالنسيج 2شك  )

 ا المحيؤ  المصد : صو ة جوية مس اضافة الباحة

 

يظهر  ،(: الواجهة االمامية لمعم  الصمو  الحكومي المهم 3شك  )
 ا الباحةعليه اثا  التقادم واإلهمال ويجاو   سكن التجاو   تصوير 
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كبير وأدى ذلك الى اهمال وتراجع مواقا باصـات االمانـة فـي بعـض 
المنــاطق، وتــم اســتخدام بعضــها كمســتودعات للحــافالت القديمــة التــي 

حــال فـي )كـراج األمانـة  الـذي يســتخدم  خرجـت مـن الخدمـة. كمـا هـو
جزء منـه كمخـازن للسـيارات القديمـة. وبالتـالي، بـدأت تـؤثر سـلبا علـى 

 النسيج المحيط.
   معالجة البيانا : 5-4

اعتمد البحث عدة طرق لمعالجة البيانات وحسب خصوصية 
 المفردات التي يتم قياسها لتشمل:

التي تم المعلومات  لمنطقة الدراسة، باعتماد التحلي  الوصفي .1
باإلضافة  الحصول عليها من المسوحات والمقابالت الميدانية
 والتي يتم ،إلى المخططات والصور التي تم اخذها والمتوفرة عنها

وضـــــمن حـــــدود تحليلها ضمن صيل )معـــمارية وحضريه ، 
 المـــفاهيم المــطروحة في اإلطــــــــار النظـــــــــري. 

ة ـسابيالنـــتاأج الحو تحليل البيانات  االحصائي:–الرياضي التحلي  .2
   / المعالج االحصاأي.Excelباستخدام برنامج )

 اختبا  الفرضيا : 5-5
الحظ  )قوائم التحلي (،فرضية البحث عن طريق  اختبارتم     

 المفرداتاذ يعتمد البحث بيان مدى تحقق  ، 2الجدول رقم )
من اإلطار  المهملة في النسيج الحضري )ألثر المباني  المستخلصة

منطقة الدراسة المنتخبة )معمل الصمون الحكومي النظري  في 
 والنسيج المحيط به . اذ يتم اعداد قواأم التحليل التي تحتوي على

 كنة،  والمتةير الخاضع للقياس، والقيمة الممالمفردة األساسيةأسم )
منطقة الدراسة، مدى تحقق وجود هذه القيم في  قياسحيث يتم 

ث حصرا وتحديد ذلك في القاأمة التي يتم ملؤها من قبل البــاح
من بناءًا على المـــعلومات المستقاة ، )اختبار كل القيم الممكنة

 اقتراا أو ا  ترجيحية وقد تم (.الوصا العام واالطالع الميداني
=تأثير متوسؤ، 2= تأثير ضعيف، 1لبيا  قوة تأثير    متغير )

ثر حيث تضم قواأم التحليل قيمة اال =تأثير قوي(،4ثير جيد، = تأ3
دة، الكلية لكل مفردة رأيسية بالنسبة ألعلى قيمة تأثيرية لهذه المفر 

عدد ] والتي يمكن الحصول عليها من خالل حاصل ضرب  
 ]  4المتةيرات/القيم الممكنة مع اعلى وزن )مؤثر قوي  ويساوي 

اعتمادها عند المقارنة في تحليل لتحويلها الى نسبة م وية يمكن 
 النتاأج بين المفردات الرأيسية رغم اختالف عدد مؤشراتها.

 نتائج الد اسة العملية: 5-6
لكشا عن البعد العمرانـي للمبنـى المهمـل وموقـا ااظهرت نتاأج     

ـــاأج الباصـــات ضـــمن اختبـــار صـــحة الفرضـــية  ــــم تحليـــل نت والتـــي سيت
تراجعـًا واضـحًا  Zone (A)حيـث اظهـر . (2)الجـدول  فـياختبارهـا 

في جودة المشهد الحضري بسبب تـأثير األبنيـة المهملـة فيهـا، وكونهـا 
اســتجابة ألكبــر عــدد مــن متةيــرات انخفــاض الجــودة البصــرية وبــأعلى 

لمفــردة )تراجــس  %  91,6 ، فــأظهرت النتــاأج، اعلــى نســبة )4القــيم )
الشخصــية  بســبب غيــاب  Zone (A)فــي هويــة المشــهد المميــزة( 

وفقدان التماسـك فـي المشـهد وغيـاب الطـراز المعمـاري المميـز  المميزة

%  ، واقلهــا نســبة فــي 68,3بنســبة ) Zone (B)الواضــح، ثــم يليهــا 
Zone (C)  (63  ،الــذي يضــم اقــل نســبة مــن األبنيــة المهملــة  %

ـــة لمفـــردة )تراجـــع  ويمكـــن حســـاب النســـب التفصـــيلية للمفـــردات الثانوي
 .(4الشك  )،  C ،B، Aالمميزة  في اجزاء النسيج )هوية المشهد 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

مفــردة )انخفــاض العناصــر فيمــا أظهــرت نتــاأج قــواأم التحليــل تحقيــق 
% ، وهـــي اقـــل 75نســـبة ) Zone (A)فـــي  الطبيعيـــة والتكميليـــة(

% ، Zone (C)  (83,3%  وZone (B)100 (نسـبة مقارنـة بــــــــ 
ــــ  شـــهد إضـــافة بعـــض  Zone (A) كـــون المشـــهد الحضـــري  لـــ

العناصـر الطبيعيـة والتكميليـة اال انهـا تعـاني اليـوم مـن اإلهمـال وعــدم 
انخفــاض الصــيانة بفعــل تــأثير األبنيــة المهملــة. وبينــت النتــاأج أيضــا، 

%  بســـبب انعـــزال 75بنســـبة ) Zone (A)فـــي  مكانيـــة الوصـــولا
المكـــان ووجـــود الحـــواجز واالنقطـــاع فـــي اســـتمرارية النســـيج، ثـــم يليهـــا 

Zone (B) ( واقلهـــا نســـبة فـــي 58,3بنســـبة ،  %Zone (C)  
دور فعــال فــي  لتلــوث المشــهد الحضــري %  . كمــا تبــين ان  41,6)

 المشـهد البصـري  تلـوثانخفاض الجودة البصرية، اذ أظهـرت النتـاأج 
%  بســــبب انتشــــار الحطــــام وتــــراكم 83,3بنســــبة ) Zone (A)فــــي 

النفايــــات بــــالقرب مــــن األبنيــــة المهملــــة وتزايــــد الكتابــــة الســــي ة علــــى 
 Zoneالجـدران الخارجيـة وكثـرة الملصـقات علـى الجـدران، ثـم يليهـا 

(B) (50 ثــم يــأتي بالمرتبــة الثالثــة ، %  Zone  (C)  بنســبة
دور واضـــح فـــي  النعـــدام الصـــيانة والتجد ـــدمـــا كـــان % .  ك33,3)

%  94,4بنسـبة ) Zone (A)تراجـع الجـودة البصـرية، اذ تظهـر فـي 
مـــن التراجـــع فـــي صـــيانة المشـــهد الحضـــري بســـبب اإلهمـــال والتأكـــل 
وتزايــــد النوافــــذ واالبــــواب المحطمــــة واالرصــــفة المتصــــدعة، وتجاهــــل 

مــة العناصــر التكميليــة صــيانة األبنيــة ذات القيمــة المكانيــة، وعــدم ادا
الــذي حقــق نســبة  Zone (B)والطبيعيــة، ثــم يــأتي بالمرتبــة الثانيــة 

% ، 52,7بنســبة ) Zone (C)% ، ثــم يليهــا بالمرتبــة الثالثــة 72)
الذي يشهد حالة مـن التحـول فـي النسـيج السـكني الـى التجـاري وزيـادة 
فــــي الصـــــيانة والتجديــــد باســـــتمرار. وأخيـــــرا، كــــان للمراقبـــــة والســـــالمة 
الحضـــرية دور فـــي الجـــودة البصـــرية، اذ بينـــت النتـــاأج تحقيـــق مفـــردة 

اعلــى نســبة  Zone (A) فــي )غيــاب المراقبــة والســالمة الحضــرية(
%  بسبب التراجع الواضح في وجـود المـارة نتيجـة قلـة النشـا  87,5)

 االجتمــاعي واالقتصــادي، وغيــاب المراقبــة األمنيــة، وتراجــع مســتويات
اإلضــاءة، وغيــاب الحمايــة المحيطــة للطريــق الســريع )محمــد القاســم ، 

 

(: النس  التفصيلية لمفردة تراجس هوية المشهد المميزة4شك  )  
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% ، ثــم بالمرتبــة 54بنســبة ) Zone (B)ثــم يليهــا بالمرتبــة الثانيــة 
النسـ  الكليـة  مالحظـةيمكن % . 41,6بة )بنسـ Zone (C)الثالثة 
  .(5الجودة البصرية لألجزا  النسيج  في الشك  ) قياسلنتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 والتوصيا  النهائية االستنتاجا -6
 ـــة،  األبنيـــة المهملـــة ـــة خطيـــة وليســـت حال فـــالمبن  يمـــر عملي

بسلســــلة مــــن المراحــــ  الزمنيــــة حتــــ  يصــــب  شــــاغرًا ومــــن 
ــــــم مهمــــــالً  ــــــد عالقتــــــه بالنســــــيج، الحــــــظ )الشــــــكل ث  . 6، ويفق

ــــى  ــــد يكــــون عل ــــز او مبنــــ  وان الهجــــر واإلهمــــال ق شــــك  حي
او جــــز  مــــن مبنــــ  )شــــغو  جزئــــي(، ملكيــــة )خاصــــة( او 

ــــــز األبنيــــــة المهملــــــة فــــــي النســــــيج مــــــن )عامــــــة(.  ويمكــــــن تمي
ـــــر الظاهريـــــة )الوقـــــت الخصـــــاأو ال ـــــة والخصـــــاأو غي ظاهري

مــــــــدة شــــــــةور المبنــــــــى . وتقســــــــم المبــــــــاني الشــــــــاغرة/المهملة  /
ــــــــــات ،  ــــــــــة )المرتبطــــــــــة بالتقلب ــــــــــاني الشــــــــــاغرة المؤقت الــــــــــى المب

ـــــانيوالمبـــــاني الشـــــاغرة الداأميـــــة )الهيكليـــــة . وان   فـــــاهرة المب
المهملـــــة تبـــــدأ فـــــي مبنـــــ  ومـــــن ثـــــم  نتقـــــ  العـــــدوي الـــــ  

ببا تفكــــــك النســــــيج الحضــــــري، وهــــــذه مســــــ المبــــــاني المجــــــاو ة
 الظاهرة تشبه االمراض )العدوى الحضرية .

  هجــر المبـــاني يظهــر االهمــال علــى مســتوى المبــاني مــن خــالل
ـــا  ماديـــا، ـــا او هيكلي ـــر اســـتعمالها، او ماليـــا او وفيفي  او تغي

. وهنــاك نــوع مــن الشــةور واإلهمــال يظهــر االســتعمال الجزئــي
على المستوى الجزأي في األبنية بسبب االنكمـاش الـوظيفي فـي 
الطوابـــق العليـــا، او الفضـــاءات والمســـاحات االفقيـــة الزاأـــدة عـــن 

وا  أي اهمــــال الجزئــــي للمبنــــ   ــــردي الــــ  حاجـــة المبــــاني. 
ة تراجـس المــردود المـالي وقلــة اإلنتـاا وغيــاب الصـيانة الهيكليــ

 . واجهة المبن  فيظهر عليه اإلهمال واثا  التقادم الزمنيل
  تفقــد األبنيــة المهملــة أي قيمــة إيجابيــة فــي النســيج، وتصــبح جــزءًا

مــن المشــاهد الحضـــرية القلقــة، وتنقطــع عـــن المشــهد الحضـــري 
وتمثـــــل البقـــــع الةريبـــــة علـــــى المشـــــاهد الحضـــــرية، فتفتقـــــر الـــــى 

الـــى أي فـــرد، وتحمـــل او الحســـية وال تنتمــي  .الســيطرة الجماليـــة
  المفاهيم السلبية كالنفور والخوف في النـــــــــسيج الحــضري.

  فــي النســيج،  كمعــالم ونصــ تفقــد األبنيــة المهملــة المميــزة قيمتهــا
وتصــب  هياكــ  غامـــضة، بســب  اإلهمــال وفقــدا  خصائصــها 

. ولكنهــا، قــد الســياقية والمعما يــة وغيــاب تفاعــ  النــاس معهــا

اذهــــان ســــكان المنطقــــة األصــــليين كونهــــا  تبقــــى مطبوعــــة فــــي
 تعكو ذكرياتهم في الحي.

 ـــــــة ـــــــاني المهمل ـــــــأثير المب ـــــــاض  فـــــــي يظهـــــــر ت الجـــــــودة انخف
ــــــــــاض جــــــــــودة  البصــــــــــرية للمشــــــــــهد الحضــــــــــري نظــــــــــرا النخف

العناصــــــر والعالقــــــات، وانقطــــــاع التكامــــــل البصــــــري، وفقــــــدان 
ـــــزة للمشـــــهد الحضـــــري، وتراجـــــع  جـــــودة النســـــيج الهويـــــة الممي

والتحلـــــــل الحضـــــــري، وتزايـــــــد معــــــــدالت بســـــــبب االضـــــــمحالل 
ــــــــْن النســــــــيج  ــــــــة، وفقــــــــدان أجــــــــزاء م  ــــــــة المهمل الشــــــــواغر واألبني

، وكســــــــــر تماســــــــــك "تمــــــــــزق النســــــــــيج الحضــــــــــري "الحضــــــــــري 
النســـــيج، مـــــع تراجـــــع ترســـــيم الحافـــــات والحـــــدود، فتشـــــكل هـــــذه 

 االنقطاعات عقبة امام حركة وحيوية المشاة في النسيج.
  عنــد مــرو   بــالقرب  الفــرد بــالتخلف وتنــاقل مــس الــزمنيشـعر

ـــ  المهمـــ  الـــذي دمـــره الوقـــت، فيشـــعر الفـــرد بوقـــت  مـــن المبن
مختلـــا تمامـــًا عـــن الحيـــاة اليوميـــة. اذ تجســـد األبنيـــة المهملـــة 
مجموعــة مــن المفارقــات التاريخيــة، والزمنيــة، وتحفــز الــذكريات، 

 وتخلق حالة من الحنين الى الزمن الماضي.
  هـو  صائصـه البصـريةاهمال المبنـ  وفقدانـه خإن أحد أسـباب

عــــدم وجــــود ثقافــــة االهتمــــام بالمبــــاني التاريخيــــة بصــــورة عامــــة 
ومبـــاني الحداثـــة بصـــورة خاصـــة )ضـــعا وعـــي النـــاس بأهميـــة 

  .التراث بصورة عامة وتراث الحداثة بصورة خاصة
  أساسـي ومركـزي كعنصـر  األبنيـة المهملـةإمكانية االستفادة مـن 

ــة المشــهد الحضــري يفــي إعــادة تشــك مــن جديــد، ودعــادة ل وهيكل
والهويـة وخلـق الشخصـية  ،للمشـهد والبصـرية االستمرارية الكتلية

 .للمكان المميزة
  إلرســاء ،كعناصــر وهياكلإمكانيـة االســتفادة مــن األبنيــة المهملــة

االبنيــة وتحويــل  ،إلــى الرمــوز لرجــوعخــالل ا مــنْ  ،قــيم المكانيــةال
ــــــة او  ) ملةـــــــــهـالم إلــــــى   الصــــــناعيةاآلثــــــار ذات القــــــيم المكاني

و الهويــــة وبالتــــالي تعزيــــز االنتمــــاء . متــــاحا او مراكــــز ثقافيــــة
 .سيجــللنابية ــالصورة اإليج أظهارو  و ،استعادة رو  المكانو 

 المصاد -7
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الحضري 

 المميزة

 

 

 غياب

الشخصية 

 المميزة

 

فقدان القــيمة المكانية للــــمنطقة )خصــــائص هذا المــــكان 

 عبر الزمن(
3 2 2 A 

فــــــــقــــــدان االســـــــتعماالت المــــــــميزة في 

 المـــــــنطــــــــقــــــة
4 3 2 A 

اإليجابيددددة( لةبنيددددة المهملددددة تراجددددع القيمددددة النصددددبية )القيمددددة 

المميددددددزة وفقدددددددان النقدددددداط المرجعيددددددة البصددددددرية للمكددددددان، 

وبالتددددالي تصدددددبح المبدددداني المهملدددددة جددددزء مدددددن المــــدددددـشاهد 

الحضددددرية القلقددددة )امبنيددددة المهملددددة هياكددددل غامضددددة فقدددددت 

 وظيفتها(

4 1 1 A 

االنقطاع في 

المـــشهد وتراجع 

تكامل المبنى مــــــع 

 المـــــــجاورات

 A 2 3 4 على مـــستـــــــــوى االســـــــــتعمال

 A 3 2 3 على مـــــــــستوى المقـــــــياس

 A,B 3 4 4 على مستوى العناصر والعالقات

 قيمة المفردة

 الثانوية

(4 *6  =24  ) 22 15 13 A 
92

% 

63

% 

54

% 

غياب 

الطـــراز 

المــعماري 

 المميز

غياب الـــــــتوافق في الــــــــعناصــــــر والعالقات / طــــراز 

 معمــــاري واضح وموحد
4 3 3 A 

غياب التـــــــــــــــنوع في الــــــعناصــــر والعالقات / 

 البصريالغـــنى والثـــــــــــــــــــــراء 
4 3 3 A 

استـــــــــــــــخــــــــــــــدام الــــمواد واملــــــــوان غير 

 الـــــــــــــمالئــــــــمة
4 4 3 A,B 

 قيمة المفردة

 الثانوية

(4 *3  =12) 12 10 9 A 
100

% 

83

% 

75

% 

 

 فقدان 

تماسك 

المــــــشهد 

 الحــــضري

تجزئة وتفكك )تمزيق( االبنية المتراصة والمدمجة بسبب 

 الثغرات البصرية
4 3 2 A 

 A,B 3 4 4 انخفاض نوعية المواد المستخدمة وجودة البناء

االنسجام في احجام المباني / التــباين والتفاوت  فقدان

 الحجـــــــمي
3 2 3 A,C 

 A 3 2 4 االستمرارية البصرية والكتلية فقدان

 A,B 2 3 3 فقدان محاذاة الواجـــهــــــــــــات/ عدم انتظام خط البناء

فقدان محــاذاة االرتـــــــفاعــات / انقطاع في استمرارية خط 

 السماء والتغير المفاجئ لالرتفاعات
3 2 3 A,C 

 قيمة المفردة

 الثانوية

(4 *6  =24  ) 21 16 16 A 

88

% 

67

% 

66

% 

قيمة التأثير الكلية لمفردة 

هوية المشهد الحضري 

 المميزة

(15    *4  =60  ) 55 41 38 A 
91.6

% 

68.3

% 

63

% 

 

انخفاض العناصر 

 الطبيعية والتكميلية 

والنافورات في الشوارع  المائية المسطحاتانخفاض التشجير و

 والساحات
3 4 4 B,C 

انخفاض اثاا الشارع وعناصر االضاءة واعمدة االنارة 

 والالفتات..........الخ
3 4 3 B 

غياب االهتمام بالطرق، وغياب ارصفة المشاة في الشوارع، 

او وجود امرصفة الضيقة التي تحد من الحركة والديناميكية 

 بالفضاء والمشهدوالتمتع 

3 4 3 B 
 

 B 10  12 9 ( 12=  4*    3) قيمة التأثير الكلية

75

% 

100

% 

83.3

% 

 

 انخفاض امكانية الوصول 

انعزال المكان وتراجع ارتباط الموقع مع خطوط النقل العامة 

 والمواصالت
3 2 1 A 

استمرارية النسيج الحضري ووجود حواجز الوصول تراجع 

 المادية
3 2 2 A 

 A,B 2 3 3 تراجع وضوحيه ومقروئية العناصر الهيكلية في النسيج

 A 5 7 9 ( 12=  4*    3) قيمة التأثير الكلية
75

% 

58.3

% 

41.6

% 
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 الحضريتلوا المشهد 

)التشوهات البصرية في 

 النسيج(

انتشار )القمامة والحطام والمركبات المهملة والمحطمة( 

 بالقرب من امبنية المهملة

3 2 1 A 

تزايد الملصقات على الواجهات وعلى اعمدة االنارة بجانب 

 امبنية المهملة

3 2 2 A 

واالبنية تزايد الكتابة السيئة على جدران المباني المهملة 

 المجاورة لها

4 2 1 A 

 ( 12=  4*    3) قيمة التأثير الكلية

 

10 6 4 A 

83.3

% 

50

% 

33.3

% 

 

 

 انعدام الصيانة والتجديد

 

 

 A 3 3 4 امرصـــــفة الـــمتـــــصــــدعــــة

)المهدمة( والقبيحة وآيلة الى السقوط، او الجدران المتهالكة 

 انـــــــعدام جـــدران امبنية المهملة

4 3 2 A 
 

 A 1 3 4 الــــنوافــــذ وامبـــواب المكسورة )المحطمة(

 A 2 3 4 التشققات والتصدعات في البناء

ظهور بقع من العفن الفطري على الواجهات بسبب اإلهمال 

الجمالية، وتزايد امعشاب الضارة والحشائش مما يقلل من 

 بجانب امبنية المهملة

3 2 

 
1 

 
A 
 

 A,B 3 4 4 اإلهمال والتآكل غير المنظم للمباني بسبب نقص الصيانة

عالمات اإلهمال والتخلف في البيئة الحضرية، مثل 

 المـــــساحات الشاغرة والمنازل المغلقة والمهجورة

3 2 

 
1 

 
A 
 

تجاهل صيانة الواجهات ذات القيم المكانية والتراثية في النسيج 

 وتدمير التراا

4 2 2 A 

تراجع )ادامة العناصر الطبيعية وصيانة العناصر التكميلية( 

 في الموقع

4 4 4 A,B,C 

 A 19 26 34 ( 36=  4*    9) قيمة التأثير الكلية
94.4

% 

72

% 

52.7

% 

 

 

غيــــــــاب المـــــــــراقبة 

 والسالمة في الموقع

 A 3 2 4 تراجع مستويات االضـــــــــــــــــــاءة في المكان

 A 1 3 4 تراجع مســـتويات الرقابــــــة اممنـية

 A 2 2 4 تراجع وجـــــود المــــــــارة في المــوقع

 A 1 2 3 تهديد السالمة الحضرية كخـــطر االنهيار وسقوط المبنى

 A 2 3 4 غياب الحماية المحيطة بالطرق السريعة في الموقع

عمليات الهدم المتعمد مجزاء من المباني المهملة، والحرق 

 المتعمد
2 1 1 A 

 A 10 13 21 ( 24=  4*    6) قيمة التأثير الكلية
  87.5

% 

54.1

% 

41.6

% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ا (: المراح  الزمنية التي يمر بها المبن  المهم   المصد : الباحة6شك  )  
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 ( : المشاهد الحضرية لمنطقة الد اسة7شك  )
 ا-المشهد ا  ب-المشهد ب  أ-المشهد أ

   




