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الملخ�ض

كمفهوم، ُتعدَّ املدينة املرنة جديدة نسبيًا يف اجلدل احلرضي عىل الرغم من أمهيتها الكبرية ملا تواجهه 
املدن من حتديات كبرية. جيب أن تكون املدن قادرة عىل الصمود يف وجه التغريات والتحوالت، سواء 
الناحية  املرنة وفهمها من  املدينة  النقاش حول  البحث يف  البيئية. يساهم هذا  أو  العمرانية أواملجتمعية 

النظرية والعملية.

عدة  إشتقاق  إىل  الثانوية  وحماورها  املرنة  املدينة  مفاهيم  إىل  دراستهم  طريق  عن  الباحثون  توصل 
مؤرشات رئيسة، ومن ثم تقسيم تلك املؤرشات حتت ثالثة حماور مهمة، وهم: )البنية العمرانية والبيئة، 
حماور  أربعة  إىل  العمرانية  البنية  مؤرش  وينقسم  اإلجتامعي(،  الانب  واإلسرتاتيجية،  والسلطة  اإلدارة 
البيني والعامل اإلقليمي(، يف  النظام احلرضي والرتابط  ثانوية: )التنوع الوظيفي ومدى صعوبة تغيري 
حني ان مؤرش اإلدارة والسلطة واإلسرتاتيجية ينقسم عىل: )اإلستجابة للحاالت الطارئة والقيادة املدنية( 
ومن ثم ينقسم مؤرش الانب اإلجتامعي عىل ثالثة حماور: )رأس املال االجتامعي، وتداخل امللكية العامة 
طريقها  عن  يتم  التي  األدوات  الثانوية  ومؤرشاهتا  املحاور  تلك  ُتعّد  إذ  املهاجرين(.  ونسبة  واخلاصة، 
تطبيق املدينة املرنة، والتي تعمل معًا بصورة متفاعلة و متكاملة للوصول إىل مدينة مرنة كفوءة، و تطبيقها 

عىل أرض الواقع.

الكلامت املفتاحية: املدينة املرنة، املرونة، املرونة احلرضية، املجتمع املرن، االستجابة.
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Abstract

As a concept, the flexible city is relatively new to the urban debate despite its great importance 

due to the significant challenges that cities face. Cities must be able to withstand changes and 

transformations, whether they were urban, societal or environmental. This research contributes 

to the discussion and understanding of the flexible city in theory and in practice.

Through their study of the concepts of the flexible city and its secondary axes, the researchers 

reached to derive several main indicators, and then divide those indicators under three 

important axes: (Urban structure and environment, management, authority, and strategy, the 

social aspect). The urban structure indicator is divided into four secondary axes. : (functional 

diversity, the difficulty of changing the urban system, the interconnection and, and the regional 

factor), while the indicator of management, authority, and strategy is divided into: (response 

to emergency situations and civil leadership). The social aspect indicator is divided into three 

axes: (social capital, the public and private sector ownership overlap, and the proportion of 

immigrants). These axes and their secondary indicators are the tools through which the flexible 

city is implemented, which work together in an interactive and integrated manner to reach a 

flexible and efficient city, and apply it on the ground.

Keywords: flexible city, flexibility, urban flexibility, flexible society, responsiveness.
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Introduction المقدمة

إن البحث يف موضوع املدينة املرنة يفتح للباحثني 
خمتلفة  بجوانب  تتعلق  التي  ــواب  األب من  جمموعة 
املرجعيات  وتعدد  البحث  سعة  تعكس  للموضوع 
وكل  للمفهوم،  العام  اإلطار  تناولت  التي  واآلراء 
مشاكل  بمجموعة  يتعلق  اجلوانب  هذه  من  جانب 
ختطيطية حاول الباحثون التوصل إىل احللول املناسبة 
هلا. ومما يزيد من أمهية هذا املفهوم يف وقتنا احلارض 
هو تركز السكان يف املدن، إذ أشارت اإلحصائيات 
السكانية إىل أن أكثر من نصف سكان العامل يقطنون 
اليوم يف املدن، مما جيعل املدن التي ال تتميز بخصائص 
البرشية  اخلسائر  من  عال  ملستوى  عرضة  املرونة 
هنا  ومــن  الــكــوارث،  ــدوث  ح عند  واألقتصادية 
من  مجلة  لتحديد  الرضورية  املعرفة  إمتالك  يتوجب 
املؤرشات التي يمكن من خالهلا حتديد مدى مرونة 
املدينة أو املنطقة احلرضية، كام ينبغي أن تدمج خمتلف 
إن  احلرضي.  التخطيط  علمية  ضمن  املرونة  قضايا 
عواقب املخاطر املتعلقة بتغري املناخ واألزمات املالية 
واهلجامت اإلرهابية، وما إىل ذلك تزداد صعوبة منعها 
بالكامل، إن قدرة النظم احلرضية عىل إمتصاص هذه 
حاالت  يف  الــذايت  التنظيم  حتى  أو  االضطرابات، 
توازن جديدة ومستقرة وأكثر تكيفًا، تصبح أمرًا بالغ 

األمهية.

Research problem م�شكلة البحث

يف  الفاعلة  ــؤرشات  امل حتديد  يف  املعريف  النقص 
احلــرضي  التخطيط  يف  املــرنــة  املدينة  حتقيق  جمــال 
كمشكلة رئيسة، وخلل يف قدرة مركز مدينة كربالء 
القديم عىل اإلستجابة ومواجهة الكوارث واحلاالت 

الطارئة بوصفها مشكلة خاصة.
Research aim هدف البحث

عىل  املرنة  املدينة  يف  الفاعلة  ــؤرشات  امل حتديد 
رئيس،  كهدف  عملها  وكيفية  احلرضي  التخطيط 
وهي  الــدراســة،  منطقة  يف  ــؤرشات  امل هذه  وحتقيق 
مركز مدينة كربالء القديم عرب إعتامد تلك املؤرشات 

كهدف خاص.
Research hypothesis فر�شية البحث

معا  املرنة  املدينة  من  املشتقة  ــؤرشات  امل تعمل 
احلرضي  التخطيط  مبادئ  مع  متداخلة  وبصورة 
احلرضية  املرونة  حتقيق  يف  فاعلة  ــؤرشات  م كوهنا 
اإلستجابة  ــدم  ع وأن  رئيسة،  فرضية  بوصفها 
والتكيف والتعايف الرسيع ملركز مدينة كربالء القديم 
املرنة  املدينة  مؤرشات  معظم  يف  القصور  عن  ناتج 

كفرضية خاصة.
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المبحث الول:

الجانب النظري
 مفهوم المدينة المرنة

هو  املدن  عىل  املرونة  فكرة  لتطبيق  األمثلة  أحد 
تعايف  كيفية  دراسة  من  نشأ  إذ  املرنة،  املدينة  مفهوم 

.)Vale & Campanella, 2005( املدن من الكوارث

قبل  من  مرة  ألول  املرنة  املدن  مفهوم  وأدخال 
)Godschalk(، وهــــــــو خمطط حـــــــــرضي امريكي 

.)Godschalk, 2003(

املبكرة  لــلــدراســات  الرئيس  الرتكيز  ــان  ك إذ 
للتخفيف  التحتية  والبنية  املادية  التحسينات  عىل 
اخلــارجــيــة  ــغــريات  ــت ال ــار  آثـ ــن  م  )mitigation(
احلــرضي  النظام  يف  حتــدث  التي  واإلضــطــرابــات 
 )Lu, 2004,واإلستجابة بشكل فاعل وإجيايب للمخاطر

.P. 32(

غالبًا ما يشري مصطلح املدن املرنة إىل القدرة عىل 
 .)Chelleri, 2012(احلفاظ عىل الوظائف واهلياكل

املدينة املرنة باعتبارها قادرة عىل حتمل الصدمات 
الشديدة دون فوىض فورية أو رضر دائم، يف حني أهنا 
تنكرس.  لن  فإهنا  للمخاطر  تعرضها  عند  تلتوي  قد 
مرتابطة،  اجتامعية  جمتمعات  من  املرنة  املدن  تتكون 
الكوارث  مع  التكيف  طريق  عن  أقوى  وستصبح 

.)Beatley & Newman, 2013(والتعلم منها

إلدارهتا  العامة  بالقدرات  املرنة  املدينة  ُتعّرف 

واإلجــتــامعــيــة  ــة  ــتــصــادي واألق ــة  ــادي امل وأنظمتها 
واإلستعداد  للتعلم  للمخاطر  املعرضة  والكيانات 
واملقاومة  اليقني  عدم  حلــاالت  والتخطيط  مسبًقا 
الوقت  يف  اخلطر  آثــار  من  والتعايف  واإلستيعاب 
طريق  عن  ذلــك  يف  بام  فعالة،  وبطريقة  املناسب 
وترميمها  األساسية  والوظائف  اهلياكل  عىل  احلفاظ 

.)Jabareen, 2013(

�شفات المدينة المرنة

أهم  حــددوا  وباحثون  مؤسسات  عــدة  هناك 
 Fran فان  املرنة،  املدينة  متيز  التي  املتكررة  الصفات 
norris، وهي أخصائية علم نفس جمتمعي، وصفت 

املدينة املرنة بأهنا قوية ولدهيا موارد زائدة عن احلاجة، 
ورسيعة وذلك لتخفيف اإلحتامل الضار خلطر معني 

.)Norris, Stevens, Wyche, & L, 2008(

متعدد  مركز  وهو   ،)MCEER( يقرتح  حني  يف 
واملخاطر،  الزالزل  هندسة  ألبحاث  التخصصات 
والوفرة  والتكرار  باملتانة  املرنة  املدينة  تتمتع  أن 

.)Renschler et al., 2010(والرسعة

التابعة  املدينة  ــوة  ق تشخيص  أداة  تستخدم 
لوصف  صــفــات  مخــس  ــدويل  الـ البنك  ملجموعة 
ــة ومــنــســقــة وشــامــلــة  ــوي ــي ق ــة، وهـ ــرنـ ــدن املـ ــ امل
.)Patel & Nosal, 2016( وانعكاسية  ومــتــكــررة 

متخصصة  مؤسسة  وهي   ،)Rockfeller( وتقوم 
مدينة   100 مــرشوع  عن  واملسؤولة  املرنة  باملدينة 
املدينة  لوصف  صفات  سبع  بوضع  بدورها  مرنة، 



المدينة المرنة نحو الإ�ستجابة للتغيرات في المدن/ درا�سة في المركز التاريخي..

210

والرد  الصمود  هلا  تتيح  احلرضية،  البيئات  يف  املرنة 
والتكيف بشكل أرسع مع الصدمات والضغوط، كام 

 :)Rockefeller Foundation, 2013(ييل

إلختاذ . 1 السابقة  اخلربة  إستخدام  اإلنعكاسية: 

القرارات املستقبلية.

متعددة البدائل: طرق بديلة إلستخدام املوارد.. 2

قوية وسليمة: أنظمة جيدة التصميم وبنية متينة.. 3

الوفرة: الطاقة االحتياطية التي انشئت عن قصد . 4

الستيعاب التغري.

تبني . 5 عىل  والقدرة  اإلستعداد  مرونة: 

إسرتاتيجيات بديلة إستجابة للظروف املتغرية.

الواسعة . 6 للمشاورات  األولوية  إعطاء  شاملة: 

خللق شعور بامللكية املشرتكة يف صنع القرار.

املتميزة . 7 املنظامت واملؤسسات  اإلندماج: تشجع 

لإلشرتاك يف حتسني وضع املدينة.

مبادئ المدينة المرنة

ما يأتي مجموعة شاملة من المبادئ لخلق مدينة مرنة:

وجمتمعاهتا . 1 املدن  أن  تعني   :)Robust( املتانة 

أمام  الصمود  عىل  القدرة  بناء  إىل  ستحتاج 

 Adger,( الصدمات والضغوط األكثر تواترًا وقوة

.)2000

الكفاءة: قدرة النظام عىل التعايف من االضطراب . 2

 Taşan-Kok, Stead, & Lu,( استجابته  ومدى 

 .)2013

األنظمة . 3 تنوع  زيادة  تعد   :)Diversity( التنوع 

املختلفة التي تتألف منها املدن أمرا مهام ألنه مع 

االزدهار  عىل  املتزايدة  القدرة  تأيت  التنوع  زيادة 

والضغوط  الصدمات  من  واالرتداد  والبقاء 

السلبي  التأثري  من  يقلل  النظم  تنوع  اخلارجية. 

نظام  أي  فشل  من  بأكملها  للمدينة  املحتمل 

معني. تعني زيادة تنوع األنظمة أننا سنرغب يف 

املختلفة  واملؤسسات  األعامل  أنواع  تنوع  زيادة 

 )Klein,وإلخ والصناعات  الغذاء  ومصادر 

 .Nicholls, & Thomalla, 2003(

بإستقاللية . 4 النظام  مكونات  تتمتع  إن  الوفرة: 

او  جزء  يف  الفشل  أو  التلف  يكون  إذ  كافية 

إلحداث  ضعيف  إحتامل  له  النظام  من  مكون 

يف  صلة  ذات  مماثلة  أخرى  مكونات  يف  فشل 

.)Ostrom, 2009(النظام

اإلتصالية )Connectivity(: الدرجة التي تتصل . 5

بعضها  مع  مبارش  بشكل  الشبكة  عقد  بيها 

شبكات  ترتبط  وظيفي،  منظور  ومن  البعض. 

وثيقًا  إرتباطًا  األرض  إستعامالت  وأنامط  النقل 

وقتًا  الكثافة  توفر  فعالة.  التحتية  البنية  تكون  إذ 

مجيع  يف  واملواد  املعلومات  لنقل  أقل  وتكاليف 

  )Fleischhauer, 2008,أنحاء النظام بطريقة كفوءة

p. 8888(

تعزيز . 6  :)Capital building( املال  رأس  بناء 

قدرة اإلنسان عىل التنبؤ بشكل سليم للتخطيط 



211

ا.م.د. ندى محمد عبد هدوان؛ م.د. عبا�س ها�سم �سحن؛ فاطمة جمال ح�سين

.)Davoudi, Brooks, & Mehmood, 2013(املستقبيل

املرونة )Flexibility(: زيادة القدرة عىل التكيف . 7

املختلفة  لألنظمة  النسبية  التنافسية  بالقدرة 

والبنية  املدن  أنظمة  أن  املدينة.  تضم  التي 

الظروف  مع  برسعة  للتكيف  املصممة  التحتية 

عىل  املدينة  قدرة  من  ستزيد  املتغرية  واملتطلبات 

 .)Dodman, 2009( مواجهة التغريات

نظام . 8 انشاء  عىل  القدرة   :)Innovation(التجديد

عىل  والرتكيز  أسايس،  بشكل  وخمتلف  جديد 

 )Walker املطورة حمليًا  التعلم والتجربة واملعايري 

 .& Salt, 2012(

قدرة . 9 تزداد  والتكامل:  البيئية  اإلستجابة 
إستجابة  مدى  طريق  عن  الصمود  عىل  املدينة 
وتكامل أنظمتها ووظائفها مع أنظمتها الطبيعية 
وخدماهتا ومواردها. لن تقلل اإلستجابة البيئية 
والتكامل من تكلفة إنشاء البنية األساسية التقنية 
وصيانتها، بل ستقلل من األحتامل النسبي للبنية 
التحتية التي تعاين من آثار سلبية كبرية من جراء 
املرتبطة  والضغوط  املتزايدة  البيئية  الصدمات 

.)Norris et al., 2008(بتغري املناخ

المبحث الثاني:

الجانب العملي
التمهيد

املرنة،  للمدينة  الــالزمــة  املـــؤرشات  حتديد  تم 
وحتت ثالثة حماور، وهي: البنية العمرانية، واإلدارة، 
إذ  االجتامعي،  واجلانب  واإلسرتاتيجية،  والسلطة 
يسعى الباحثون إىل دراسة تطبيق تلك املؤرشات يف 
منطقة الدراسة، عن طريق مجع املعلومات والبيانات 
الالزمة، واملسح امليداين لواقع احلال وتقييم اجلوانب 
احلرضية يف مركز مدينة كربالء القديم للوصول إىل 
تقييم مدى تطبيق تلك املؤرشات، فضاًل عن الرتكيز 
دون  حتــول  التي  واملشكالت  الضعف  نقاط  عىل 

حتقيقه او تطبيقه.
حدود منطقة الدرا�شة

من  األولية  وحــدودهــا  القديم،  كربالء  مركز 
الشارع  اجلنوب  ومــن  التامر،  ميثم  شــارع  الــرشق 
الربيد(،  )شارع  جنوبًا  اجلمهورية  لشارع  املــوازي 
ومن الغرب هنر اهلنيدية وجزء من هنر احلسينية، ومن 
الشامل هنر احلسينية، وتتكون ثامن حمالت وهي )حملة 
السالملة،  باب   الطاق- حملة  باب  بغداد- حملة  باب 
اخلان  باب  وحملة  النجف،  باب  وحملة  املخيم  وحملة 
حملة  من  وجزء  الرشقية،  العباسية  حملة  من  وجزء 
بنسيجها  املحالت  هذه  تتميز  الغربية(،  العباسية 
املرقدين  وجود  نتيجة  نشأ  والذي  القديم  احلرضي 
العباس  وأخيه    احلسني  اإلمــام  مرقد  الرشيفني 
رقم  اخلريطة  يف  موضح  كام  احلرمني(.  بني  )منطقة 

.)1(
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خريطة رقم )1( تو�شح موقع وحدود منطقة الدرا�شة.

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

المراحل التعاقبية لت�شكيل المدينة 

)61هـ  والتكون  النشوء  مرحلة  األوىل:  املرحلة 
أنَّ  عرفنا  أعاله  يف  909م(:  368هـــ/  680م/   -
العهد  وجود )كربالء( كمستقرة برشية قد يعود إىل 
إىل  يعود  احلايل  املوقع  نشوء  تاريخ  أن  إاّل  البابيل، 
يف  وصحبه  بيته  وأهل    احلسني  استشهاد  تاريخ 
يوم عاشوراء، سنة )61هـ-680م( يف واقعة الطف 
أن  إىل  املصادر  املباركة. وتشري  البقعة  ودفنه يف هذه 
 أول من أقام العمران عىل رضيح اإلمام احلسني
هو املختار الثقفي سنة )65هـ( بعد نجاح ثورته، إذ 
الرشيف  املرقد  عىل  للداللة  اآلجر  من  قبة  ببناء  قام 

إننا  إاّل  كاجلامع.  املرقد  وجعل  بسور  وأحاطها 
إىل  السبب  ويعود  ذلــك،  بعد  عمران  أي  نجد  ال 
هذه  يزور  أو  يسكن  من  ضد  )األموية(  السياسات 
وإخفاء  هلدمه  حماوالت  عدة  القرب  وشهد  املنطقة، 
معامله طوال عهد حكم )بني أمية(، غري أن وصول 
القرب  بناء  يف  ساعد  احلكم  كــريس  إىل  العباسيني 
ودعمت  ببنائه  املهدي(  )أم  اهتمت  فقد  الرشيف، 
)احلائر(  بتوسيع  )املأمون(  وقام  فيه،  السدنة  بعض 
 .)1971 )الكليدار،  الرشيد(  )أبــوه  هدمه  آن  بعد 
تلك  شهدت  اخلالفة  إىل  املتوكل  وصول  مع  ولكن 
البقعة أشد معاناة فقد قام هبدم القرب، ومنع الزائرين، 
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عاد  ثم  )332هـ(،  عام  يف  وبذرها  األرض  وحرث 
حرثها مرة أخرى عام )336-337هـ(، وإستمرت 
هذه احلالة إىل )347هـ(. إاّل أن منع املتوكل مل يمنع 
الناس من أداء  زيارة القرب الرشيف وتعلق الناس به 
وتقديسهم إياه، وبعد ذلك شهد القرب الرشيف حالة 
من البناء والعمران وذلك بعد أن توىل )املنترص باهلل 
إىل  أدى  الذي  األمر  اخلالفة  شؤون  )347هـ(  سنة 
إذ   .)1972 )الدليل،  حوله  واألسواق  البيوت  قيام 
خالل  إاّل  العمران  تعرف  مل  املدينة  إن  القول  يمكن 
والدور  األسواق  شيدت  إذ  اهلجري  الثالث  القرن 
التي  املدينة  نشوء  بداية  املرحلة  هذه  وُتعدَّ  املرتاصة 

شيدت لألسباب الدينية. 

العمراين  املدينة وتيز شكلها  الثانية: نمو  املرحلة 
تعد  1869م(:  ـــ/  -1285هـ م   910 )369هــــ/ 
فبعد  )كربالء(  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة  املرحلة  هذه 
مرقد  حناياها  يف  ضمت  برشية  مستقرة  تكونت  أن 
أزدهارًا  املرحلة  هذه  شهدت   .) )احلسني  اإلمام 
األقتصادية،  )العمرانية،  كافة  الصعد  عىل  وتطورًا 
األجتامعية( خاصة بعد زيارة )عضد الدولة البوهيي 
لـ كربالء( سنة 369هـ الذي أمر بتعمري الدور وبناء 
فوق  اآلجر  من  قبة  ببناء  وقام  واألســواق،  األروقة 
عام  ويف  ـــ،  371ه سنة   العباس ــام  اإلم رضيح 
من  املدينة  حلامية  )للحائر(  سور  أول  شيد  372هـ 
هذا  مساحة  قدرت  وقد  والنهب  السلب  عمليات 
السور بـ 2400قدم مربع )الكليدار(.  إاّل إن املدينة 
شهدت عام )407هـ( حريقًا أدى إىل خراب واسع 

وراء  كان  العبايس(  باهلل  )القادر  أن  ويعتقد  فيها 
الرامهرمزي  احلريق)كامل، 1990(. وقام )أبو حممد 
احلائر  سور  بتجديد  سهالن(  بن  الفضل  بن  احلسن 

سنة 412هـ – 414هـ )الطعمة، 1988(. 

وقد شهد القرن الثامن اهلجري حدثًا مهاًم له تأثريه 
)االيلخان  أمر  )702هـ(  عام  ففي  املدينة،  حياة  يف 
غازان( بشق هنر الفرات إىل كربالء وهو الذي عرف 
بـ)هنر احلسينية( )مرشوع تطوير منطقة ما بني احلرمني، 
1977(. إن هذا النهر قد دعم األساس األقتصادي 
للمدينة إذ نشطت الزراعة، وحتسنت احلالة املعيشية 
لسكان املدينة، فيصفها )أبن بطوطة(  الذي زارها عام 
)727هـ/1327م( فيقول: )هي مدينة صغرية حتفها 
املقدسة  والروضة  الفرات  ويسقيها  النخيل  حدائق 
ومتتاز  للفقه  عظيمة  مدرسة  وعليها  داخلها  من 
 .)1971 والصادر()الدليل،  الــوارد  الطعام  بكثرة 
اجلالئري(  )أويس  السلطان  قام  ويف عام )767هـ( 
أبيهام،  عامرة  ولداه  وأكمل  )احلائر(،  عامرة  بتجديد 
بالذهب)خصباك،  زينهام  منارتني  أمحد  أبنه  بنى  إذ 
تنافس  جراء  إزدهــارًا  كربالء  شهدت  كام   .)1998

إذ  املقدسة  األماكن  لتطوير  والصفويني  العثامنيني 
إختذ كال الطرفني من تطوير األماكن املقدسة واجهة 
سياسية )الكليدار، 1971(. جراء هذا األهتامم بلغت 
بيوت )كربالء(، كام يقول الرحالة الربتغايل )بيد رو 
بأهنا  أسواقها  ووصف  بيت  آالف(  )أربعة  تكيرسا( 
 .)1966 التجارية)اخللييل،  والسلع  بالبضائع  مألى 
كربالء  وقوع  هو  العهد  هذا  يف  يذكر  ما  أهم  ولعل 
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)1032هـ- سنة  حتى  العربية  القبائل  سيطرة  حتت 
األمر  خمتلفة  بإجتاهات  املدينة  1623م(.وتوسعت 
الذي أدى إىل هدم السور ألغراض التوسع، كام يشري 
إىل ذاك الرحالة األملاين )كارستن نيبور( الذي زارها 
عام )1178هـ/1795م( فيصف بيوهتا بأهنا مل تكن 
املشوي، وكانت  مبنية.باللبن غري  البنيان ألهنا  متينة 
بالشمس  املجفف  اللبن  من  بأسوار  حماطة  املدينة 
مهدمة.  كانت  ــوار  األس هذه  أن  إال  ــواب،  أب هلا  و 
ختريب  ــادة  زي إىل  املدينة  ــوار  أس ضعف  أدى  لقد 
للغزاة بدخوهلا، وتعد غزوة  املدينة ذلك ألنه سمح 
الوهابيني عام )1216هـ( من أشد اهلجامت وحشية 
بناء األسوار من  عىل املدينة، ولكن رسعان ما أعيد 
عيل  )السيد  الفاضل  العامل  قبل  من  وذلك  جديد، 
هلا  وجعل  /1802م(  1217هـــ  سنة  الطباطبائي( 
كان  لقد  خاص.  باسم  باب  كل  عرفت  أبواب  ستة 
ونموها  املدينة  تطور  يف  واضحة  أمهية  السور  هلذا 
األشــرت(  )جــون  املسرت  وصفها  وقــد  االقتصادي، 
يف  زارها  الذي  الربيطانية،  اجلغرافية  اجلمعية  عضو 
أزقة ضيقة،  بأهنا مدينة ذات  )1280هـ /1864م( 
وهي ذات حركة يسرية ونشاط ملموس عىل الرغم 
من  فيها  متيرس  شرب  كل  وكــان  إتساعها،  عدم  من 
األرض مشغوالً بالبيوت املرتاصة، أو التي كانت يف 
مرحلة التشييد. وأن عدد السكان قد وصل إىل مخسة 

آالف نسمة )املرشوع، 1977(.

إن هذه املرحلة متثل مرحلة تطور املدينة وإستقرار 
املرحلة كانت حتمل سامت  شكلها، واملدينة يف هذه 

ال  التارخيية  املرحلة  وهذه  األصيلة،  العربية  املدينة 
تقبل اجلدل، بل أهنا جاءت )متواصلة( غري منقطعة؛ 
ألهنا ناجتة من تراكم أحداث، وفكر وحضارة أدت 
إىل أكتامل الشكل املتوازن يف إستعامالت األرض فقد 
كانت مدينة )معامالت وعبادات( عىل الرغم من أن 
الديني  اجلانب  هو  املدينة  نشوء  يف  األصيل  السبب 

الروحاين. )الطعمة، 1988، ص 51(.

خريطة رقم )2(: المرحلة الثانية من 
مراحل التطور العمراني لمدينة كربالء

العالقات  تالحظ   )2001 )مالك،  عن  المصدر: 
الفيزياوي  بالمقياس  المراقد  هيمنة   - األساسية 

وباألثر النفسي واالجتماعي والديني.
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ــة  ــي ــال ــق ــت ــة اإلن ــنـ ــديـ ــة الـــثـــالـــثـــة: املـ ــلـ املـــرحـ
)1286هـ/1870م-1363هـ/1914م(: شهدت 
تعيني  مع  وتبدأ  التغريات،  من  مجلة  املرحلة  هذه 
األعــوام  خالل  العراق  عىل  واليًا  باشا(  )مدحت 
)1869-1872م(، الذي زار كربالء )1870م( أثر 
شكوى تقدم هبا أهل املدينة، وقد طبق نظام الوالية 
اجلديدة، وهو نظام إداري أصبحت كربالء بموجبه 
)سنجقًا( )لواء( تابعًا لوالية بغداد دون أن تتبعها أية 

أقضية أو نواح )الطعمة، 1988(. 

وقد بنيت يف سنة )1870م( حملة العباسية الرشقية 
والعباسية الغربية، وهدمت أسوار املدينة القديمة إىل 
)1871م(  عام  يف  )احلكومة(  ورشعت  كبري،  حد 
املدينة)مالك،  سوق  وبتوسيع  الدولة  دوائــر  ببناء 
2001(. لقد جاءت هذه املحالت اجلديدة بتخطيط 

مل تكن املدينة تعرفه وهو التخطيط الشبكي املتعامد 
)Grid( وهذا ناتج عن التأثر باملدن الغربية التي كان 

باشا(  )مدحت  تأثر هبا  والتي  الشكل  ختطيطها هبذا 
النسيج  من  نمطني  من  تتشكل  أصبحت  وبذلك 
العمراين األول هو املدينة األصلية احلاوية للمرقدين 
)املجاورة  اجلديدة  املحالت  هو  والثاين  الرشيفني، 
للسور( ذات الشوارع املستقيمة وقد إزدهرت املدينة 
اإلزدهار  معامل  أبرز  ومن  واجلديد(  القديم  )بشقيها 
التي  الفوي(  دي  )مدام  فتصفها  املدارس  كثرة  هو 
عن  عبارة  بأهنا  ـــ(  ــ )1881م-1298ه عام  زارهتــا 
الطالب من كل حدب  يقصدها  كبرية  دينية  جامعة 

وصوب…( )الطعمة، 1988(.

وقد جاء يف تقرير رسي للقوات اإلنكليزية إن عدد 
البيوت يف مدينة )كربالء( عام )1329هـ-1911م( 
البناء)اخللييل،  حسن  بيت  آالف  مخسة  إىل  وصــل 
احلاجة  إلنتفاء  هدمت  قد  األســوار  أن  إاّل   )1966

إىل وجودها، أو إستعامل طابوقها لبناء املساكن، وقد 
نحو  نفسها  املدة  يف  كربالء  مدينة  نفوس  عدد  قدر 
)60 ألف نسمة()مالك، 2001(، وقد بقيت املدينة 
الرغم  عىل  )التقليدي(  شكلها  عىل  حمافظة  القديمة 

من أن هناك بعض اخلراب الذي أصاهبا. 

مخطط رقم )3(: المرحلة الثالثة من مراحل 
التطور العمراني لمدينة كربالء

المصدر: عن )مالك، 2001(
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)اإلنتقالية(  التغيري  ــة  بــداي الــرابــعــة  املــرحــلــة 
تعد  /1967م(:  1386هـ   – /1914م  )1364هـ 
التي حدثت يف  للتغريات  بداية  مرحلة  املرحلة  هذه 
مهم،  سيايس  تغيري  حصل  فقد  )القديمة(.  املدينة 
بدأ  ــذي  ال للعراق  الربيطاين  باالحتالل  ويتمثل 
بدخول اجليش اإلنكليزي للبرصة )1914م(، وجاء 
ألسباب  التقليدية  العراقية  املدينة  يف  الشوارع  شق 
عسكرية، ويف خمتلف املدن العراقية، ففي بغداد شق 
الذي   العباس شارع  كربالء  ويف  الرشيد،  شارع 
العباسية،  حملة  إىل  الرشيف  الصحن  باب  من  يمتد 
الشارع  هذا  ويعد  )1916م(،  عام  يف  ذلك  وكان 
)السعدي،  القديمة  املدينة  يف  )مستقيم(  شارع  أول 

 .)1985

وما  األوىل  العاملية  ــرب  احل مرحلة  وشــهــدت 
إجتامعية  متطلبات  فنشأت  تطورات،  من  أعقبها 
)البيت  فأصبح  كــثــرية،  عــوامــل  ــراء  جـ ــدة  جــدي
اجلديد،  املطلب  إشباع  عىل  قــادر  غري  التقليدي( 
لتلبية  جديد  شكل  إجيــاد  الـــرضوري  مــن  فكان 
التقليدي(.  )البيت  به  يأبه  مل  الــذي  املطلب  هــذا 

والبناؤون  املهندسون  مارسها  التي  احللول  إن 
جاءت  األوىل  العاملية  احلرب  إنتهاء  منذ  العراق  يف 
وقد  معينة،  جديدة  متطلبات  يف  التطور  لتشبع 
العراقية  احلكومة  تأسيس  بعد  )كربالء(  توسعت 
احلركة  وكانت  اجلنوب  بإجتاه  )1921م(  عام  يف 
والسيام  عــامــرة،  ــواق  ــ واألس نشطة  االقتصادية 
مستقيمة  شوارعه  كانت  الــذي  احلديث  اجلــزء  يف 

 )Lady Daror دارور  )ليدي  وصفتها  كام  وعريضة 
.)2001 1924م)مـــالـــك،  ــام  ع يف  ــا  زارهتـ الــتــي 

خريطة رقم )4( �شق ال�شوارع العري�شة في 
المدينة

المصدر: عن)رشا مالك، 2001(

وبعد ان تسلم العراق السلطة احلكومية بدأ التأثر 
الشوارع  شق  محــالت  بــدأت  إذ  بالغرب  واضحًا 
قصد،  بدون  أو  بقصد  القديم  العمراين  النسيج  يف 
)التطوير  ألسباب  العريضة  الشوارع  شقت  فقد 
الغرب  لتقليد  كمحاولة  جهة  من  والتحديث( 
كـ  ــارزة  ب واجلوامع  املراقد  وجعل  الغربية  واملــدن 
فقد  ثانية  جهة  من  أمنية  وألسباب   )monument(

شقت الشوارع ألغراض السيطرة األمنية، ولسهولة 
أخرتاق )السيارة للنسيج( العضوي الذي كان مأوى 
اإلمام  شارع  شق  1935م  عام  ففي  للثوار،  جيدًا 
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وشارع  بجنوهبا،  املدينة  شاميل  يربط  الذي   عيل
)عيل األكرب( الذي يربط صحني املرقدين ببعضهام، 
إنَّ هذه الشوارع تعد أهم تغيري شهدته البنية العمرانية 
تم  كام  أمنية،  ألسباب  وجــاءت  كربالء،  مدينة  يف 
العقادة  أسلوب  تشييدها  يف  احلديثة  املواد  إستعامل 

بإستخدام احلديد )السعدون، 1990(. 

بمرقد  املحيط  شــارع  أفتتح  1948م  عــام  ويف 
املرقد  عزل  حاول  أسلوب  وهو   احلسني اإلمام 
العضوي، وجاء شارع  النسيج  الرشيف عن حضن 
الغريب،  لألسلوب  تأكيدًا  1949م  القبلة(  )بــاب 
ويف  املحور.  هذا  من  للعيان  بــارزًا  املرقد  أصبح  إذ 
اإلمام  بمرقد  املحيط  الشارع  أفتتح  1955م  عام 
العباس )السعدون، 1991( وبدأت املدينة تتوسع 
املدينة هي  الغرب واجلنوب )ذلك ألن شامل  بإجتاه 
املدينة(.  يف  الزراعي  النشاط  ومتثل  خصبة  أرض 
ــدأت  وب األعـــامر  جملس  تأسس  أن  بعد  وخــاصــة 
يف  األجنبية  الرشكات  مع  تتعامل  العراقية  احلكومة 

مشاريع التطوير وتشييد املدن. 

فقد وضع أول خمطط أسايس ملدينة )كربالء( عام 
لتطوير  ذلك   )Dioxides( مؤسسة  قبل  من  1956م 
جزءًا  ان  اال  احلديثة  األجــزاء  وإقامة  املدينة  مركز 
تتوسع  املدينة  وبقيت  ينفذ  مل  املخطط  هذا  من  كبريًا 
بأسلوب التخطيط الشبكي ولكن عىل الرغم من كل 
العامة. ويمكن  ابنتيها  املدينة حمافظة عىل  بقيت  هذا 
تلخيص التغيري يف هذه املرحلة بنمو املحورية احلركية 
للمراقد  اهليمنة  عالقة  عــززت  التي  ــة  ــي واالدراك

بقيت  األساسية  العالقات  ولكن  فيزياويًا.  املقدسة 
وإبقاء  األساسية  البنية  يف  حتوالً  هذا  ويعد  موجودة 

للبنى العميقة.

املرحلة اخلامسة: املعارصة )1387هـ /1968م-
أهم  املرحلة  هذه  شهدت  /2003م(:  هـ   1424
اإلحداث التي أوصلت املدينة إىل ما هي عليه، فبعد 
باملراقد  وأحاطت  )املستقيمة(  الشوارع  شقت  أن 
املرحلة  هذه  شهدت  السابقة  املراحل  يف  املقدسة 
إزالة أجزاء كبرية من النسيج العضوي للمدينة، ففي 
الشوارع  من  املزيد  شقت  املايض  القرن  سبعينيات 
خاصة بعد أن نفذت فكرة )تطوير( املنطقة القديمة 
التخطيط  هيئة  قبل  من  الرشيفني(  احلرمني  بني  )ما 

العمراين، عام )1977م(. 

يسري  غري  جزء  إزالــة  يف  أسهم  املــرشوع  هذا  إن 
من النسيج العمراين التقليدي فقد عمد املرشوع إىل 
تأكيد أبراز املراقد املقدسة كشواخص معامرية بارزة 
وكانت  رئيس،  بمحور  بعضها  مع  مرتبطة  للعيان 
الزائرين  حركة  لتسهيل  هي  املرشوع  هلذا  األسباب 
الوافدين للمدينة، كسبب رئيس والتواصل العمراين 
مع ما يشهده العامل من تطور يف جمال العامرة غري أن 
املدينة يف هذه املرحلة كانت تعاين من نقص اخلدمات 
الفنادق،  تقص  الشوارع،  )ازدحام  للزائرين  املقدمة 
)املــرشوع،  املياه(  شحة  العامة  الصحية  واملــرافــق 

.)1977

تكتمل  ان  )دون  عليه  هو  ما  عىل  احلال  وإستمر 
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إذ  التطوير( حتى عام )1991م-1411هـ(،  عملية 
العمراين  النسيج  من  أكرب جزء  إزالة  املدينة  شهدت 
أن دمرت أجزاء منها، ويمكن  بعد  التقليدي، ذلك 
اعتبار ذلك قطعًا لبعض البنى العميقة يف املدينة مع 
التي  العسكرية  )العمليات  جراء  أخرى  بنى  بقاء 
التي  اإلنتفاضة  عىل  للسيطرة  السنة  تلك  يف  حدثت 
حصلت يف العام نفسه(. ويف عام 1992م بدأ تنفيذ 
هذه  بجعل  وذلــك  احلرمني  ملنطقة  التطوير  خمطط 
هذا  )250م×118م(،  بإبعاد  فارغة  ساحة  املنطقة 
فضاًل عن توسيع املحاور الرئيسة والشوارع املحيطة 

باملراقد املقدسة )مالك، 2001(. كام ظهرت يف هذه 
وتشكلت  للمدينة  جديدة  أساسية  تصاميم  املرحلة 
طابع  عن  غريبة  عمرانية(  )بنى  ذات  جديدة  أحياء 
معامرية  اجتاهات  نجد  ان  فيمكن  التقليدية،  املدينة 

خمتلفة مل تكن املدينة تعرفها يف املراحل السابقة.

جديد  تكوين  ظهور  هي  املرحلة  هذه  وخالصة 
للبنية األساسية للمدينة شمل حتوالت عديدة )انتفاء 

بنى وتأكيد أخرى(.

خريطة رقم )5( م�شروع التطوير في المرحلة الخام�شة المعد من قبل هيئة التخطيط العمراني 1977

المصدر: دائرة التخطيط العمراني )محافظة كربالء(.
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البنية العمرانية

التنوع الوظيفي: . 1

طرق متعددة لتلبية حاجة معينة فهناك وجود تنوع 
يف الوظيفة التجارية يف مركز مدينة كربالء موزعة كام 

موضح يف اخلريطة رقم )6( ومقسمة كاآليت:

كل  يف  سياحية  رشكة   73 الدينية:  السياحة   -
خالل  من  يدخلون  الذين  الزائرين  نسبة  كربالء 

رشكات سياحية هي )66%( من الزائرين الكليني.

القديمة ومعظم  املدينة  فندق يف  فنادق: 421   -
الفنادق ترتكز فيها.

- الصناعات: هنالك اسواق للسائحني والزائرين 
هي  القديمة  املدينة  داخل  املوجودة  الصناعات  وان 

املتوسطة  صناعات صغرية وذلك لكون الصناعات 
والكبرية حتتاج إىل مساحات اكرب.

 لذا تقع خارج املدينة القديمة، من هذه الصناعات 
 - القاشاين  النقش   - ــزف  واخل )النقش  الصغرية 
االجر   - االصفر  النحاس   - اجللود  دبغ   - الدبس 
الصناعات   - احللويات   - القاشاين  بالطالء  املطيل 
الفلكلورية - مكمالت الصالة - االكفان - الطباعة 

- نجارة اخلشب - صياغة الذهب والفضيات(.

�شورة رقم )1( احد ال�شواق ال�شعبية

http://www.panoramio.com/photo/43406458 :المصدر
تاريخ الدخول إلى الموقع 2020/8/11 الساعة 11:45



المدينة المرنة نحو الإ�ستجابة للتغيرات في المدن/ درا�سة في المركز التاريخي..

220

خريطة رقم )6( تو�شح توزيع ال�شتعمال التجاري في مركزالمدينة القديم

GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

مدى صعوبة تغيري النظام احلرضي: . 2

النظام  مرونة  مدى  لقياس  مهاًم  املؤرش  هذا  يعد 
املدينة،  يف  حيصل  ــذي  ال التغيري  لتبني  ــرضي  احل
وكذلك هشاشة النظام، ومدى قربه من العتبة يمكن 
هذه  يف  حيصل  الذي  التغري  خالل  من  ذلك  قياس 

العنارص:

اإلستعامل أ.  تغري  االرض:  إستعامالت  يف  التغري 
يؤثر عىل املدينة بشكل كبري، فقد انتقل العديد 
املركز  خارج  إىل  املدينة  مركز  يف  الساكنني  من 
وذلك لعدة اسباب منها تغري إستعامل األرض 
اخلصوصية  وفقدان  التجاري  إىل  السكني  من 
التغري  توضح   )7( رقم  اخلريطة  للساكنني. 

 2007 السنني  خالل  االرض  استعامالت  يف 
و2017 و2020 عىل التوايل. وكذلك اخلريطة 
رقم )8( توضح التقلص يف اإلستعامل السكني 
السنوات  التجاري خالل  والتوسع لإلستعامل 

املذكورة.
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خريطة رقم )7(
 اأ- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2007. 
ب- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2017.
 ج- تو�شح ا�شتعمالت الر�ض في �شنة 2020.

  GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
(Farhan, Abdelmonem, & Nasar, 2018) و

خريطة رقم )8(
اأ- تو�شح التغير في الإ�شتعمال ال�شكني من �شنة 2007 اإلى �شنة 2020.

 ب-تو�شح التغير في الإ�شتعمال التجاري من �شنة 2007 اإلى 2020.
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  GIS 10.7.1 المصدر: الباحثون باالعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
)Farhan et al., 2018( و

التغري يف انامط وسائل النقل: لقد تغريت وسيلة ب. 
عدة  كربالء  مركز  داخل  يف  املستخدمة  النقل 
وسيلة  هي  امليش  وسيلة  كانت  فقديام  مرات 
يف  موضح  كام  العربات  إىل  باإلضافة  التنقل 
الصورة رقم )2(، وعند دخول السيارة فشقت 
شوارع طولية عريضة لتستوعب السيارة وعند 
أساسية  كوسيلة  امليش  إرجاع  تم  املركز  تطوير 
يف مركز املدينة مع وجود بعض السيارات التي 
تستخدم للنقل العام كام يف الصورة رقم )3(، 
القديم  كربالء  مركز  فأن  التغيريات  تلك  ومع 
تبنى التغيري يف كل مرة وحاول النظام إستيعابه 
خصوصية  عىل  يؤثر  أن  دون  منه  احلد  وليس 

املدينة.

�شورة رقم )2( تو�شح نمط و�شيلة النقل 
قديما

 2020/8/12 الموقع  إلى  الدخول  تاريخ  المصدر: 
mk.iq/view.php?id=917&ids=1 12:1 الساعة



223

ا.م.د. ندى محمد عبد هدوان؛ م.د. عبا�س ها�سم �سحن؛ فاطمة جمال ح�سين

�شورة رقم )3( تو�شح انماط و�شائل النقل حديثًا

 2020/10/19 الموقع  إلى  الدخول  تاريخ  المصدر: 
c-karbala.com/photos/1337    09:30 الساعة

عدم ج.  بسبب  املباين:  وهياكل  انامط  يف  التغري 
فقد  املباين  بواجهات  اخلاصة  القوانني  تطبيق 
عامرته  خصوصية  من  الكثري  كربالء  مركز 
املميزة بشكل غري خمطط وال يتامشى مع املباين 
الرتاثية ذات القيمة التأرخيية املوجودة. الصورة 
الوطنية  التأمني  رشكة  مبنى  توضح   )4( رقم 
املشيد عام 1975 للمعامري حممد مكية والذي 
تم  ولكن  القديمة،  التارخيية  املباين  من  يعد 
تغليف مقحمة عىل  بامدة  وتغليفه  معه  التعامل 

عامرة مركز كربالء القديم.

�شورة رقم )4( تبين التغيير الذي ح�شل في واجهة مبنى �شركة التاأمين العراقية.

المصدر: تاريخ الدخول إلى الموقع 2020/8/12 الساعة 10:16
https://www.facebook.com/hdrnaji/posts/3308632012498851 

الرتابط البيني: . 3

بينيا ويف املدينة  األنظمة لدهيا بنية شبكة مرتابطة 
يف  بينيًا  مرتابطة  شبكات  تكون  أن  يمكن  املرنة 
املسارات والعالقات حتقيق مفهوم الوصولية للنقل 

العام والفضاءات اخلرضاء واالماكن املميزة.

تقسم املدينة القديمة بمحالهتا عدد من الشوارع 
املدينة  الرئيسية والفرعية األخرى متفرعة من مركز 
املتمثل بالعتبتني احلسينية والعباسية، ومنطقة ما بني 
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احلرمني والتي تربط من اخلارج بسلسلة من الشوارع 
وشارع  املحيط،  بشارع  املتمثلة  واحلولية  املحيطة 
املدينة  حميط  مكونة  التامر  ميثم  وشارع  اجلمهورية، 

القديمة، وأهم هذه الشوارع الرئيسة هي:

•  الشوارع املتفرعة من جهة مرقد اإلمام احلسني
وشارع  الشهداء  وشارع  السدرة  )شارع  هي: 

القبلة(.

•  الشوارع املتفرعة من جهة مرقد اإلمام العباس
هي: )شارعي باب بغداد االول والثاين، شارع 

القبلة، شارع العلقمي(.

املدينة  • جوانب  تربط  أخرى  رئيسية  شوارع  هناك 
املختلفة امهها: شارع األمام عيل  الذي يربط 
منطقة مابني احلرمني بشارع اجلمهورية من جهة 
اجلنوب للمدينة وشارع أبن احلمزة الذي يربط 
ما بني تقاطع باب طويريج وشارع القبلة لإلمام 

العباس  من جهة اجلنوب أيضًا.

خريطة رقم )9( تو�شح ت�شنيف ال�شوارع وال�شوارع الرئي�شية في مركز كربالء القديم

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية



225

ا.م.د. ندى محمد عبد هدوان؛ م.د. عبا�س ها�سم �سحن؛ فاطمة جمال ح�سين

وفقاأ لموؤ�شر الإت�شالية )Connectivity Index )CI  فاأن:

خريطة رقم )10(

.CI تو�شح موؤ�شر الت�شالية 

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

مؤرش االتصالية CI= الروابط / التقاطعات

 1.4 = 582 / 406 = CI

 CI إعتمدت  التي  للمدن  احلالة  لدراسات  وفًقا 
مقبولة  شــارع  شبكة   1.8 إىل   1.4 من  املــؤرش  يمثل 
للتقسيامت الفرعية يف الضواحي واملناطق احلرضية، 
لذا فأن إتصالية شبكة الشوارع تعد جيدة ومقبولة يف 

مركز مدينة كربالء.

 )Connectivity( وكذلك حسب حتليل اإلتصالية
بإستخدام برنامج )Space Syntax( فأن هناك إتصالية 
واضحة ما بني مسارات احلركة واملرقدين الرشيفني 

لألسواق  الوصول  وسهولة  الوضوحية،  وكذلك 
التجارية. كام موضح يف اخلريطة رقم )11(.

تأثري العامل االقليمي. 4

حمافظات  اغلب  من  البرشية  احلشود  تتوافد 
اسالمية  دول  من  البلد  خارج  من  وكذلك  العراق، 
عديدة لزيارة هذه املدينة املقدسة يف الزيارات الدينية 
من  السنة  ايام  بمختلف  املدينة  هذه  تشهدها  التي 
كل عام، كذلك يف االيام العادية ويف هناية االسبوع 
تربط  التي  الطرق  عرب  احلشود  هذه  تتوافد  حيث 
الزيارات  تقترص  وال  العراقية  باملحافظات  املدينة 
عدد  يتوافد  بل  فقط  املدينة  خارج  من  الزائرين  عىل 
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الرشيفني.  املرقدين  لزيارة  املحافظة  كبري من سكان 
هذا  وأن   .)11( رقم  اخلريطة  شكل  يف  موضح  كام 
أكثر  كربالء  مدينة  من  جعل  اإلقليمي  الــرتابــط 
الزائرين  اعداد  مع  التكيف  استطاعت  كوهنا  مرونة 

واستيعاهبم.

خريطة رقم )11( 
من�شاأ الح�شود الب�شرية من خارج مدينة كربالء المقد�شة اإلى منطقة الدرا�شة

المصدر: ميمون موفق قاسم، التخطيط المكاني لحركة الحشود في مراكز المدن المقدسة/ كربالء المقدسة حالة 
دراسية، رسالة ماجستير غير منشورة، مركز التخطيط الحضري واالقليمي، جامعة بغداد، 2017.

الإدارة وال�شلطة والإ�شتراتيجية

اإلستجابة للحاالت الطارئة:. 1

اإلدارة الفعالة للطوارئ تعتمد عىل تكامل شامل 

خلطط الطوارئ عىل مجيع املستويات احلكومية وغري 
مركز  يف  ينطبق  ال  املؤرش  وهذا  املشاركة،  احلكومية 

مدينة كربالء التارخيي.



227

ا.م.د. ندى محمد عبد هدوان؛ م.د. عبا�س ها�سم �سحن؛ فاطمة جمال ح�سين

شكل رقم )1(

 يوضح االستجابة الفورية للحاالت الطارئة.

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

القيادة املدنية:. 2

تـــوىل شــخــص حمـــدد أو جمــمــوعــة من  وتــعــنــي 
وتوفري  ومتويل  تنظيم  يف  املبادرة  زمام  األشخاص 
كربالء  يف  املدينة.  وسط  تنشيط  لبدء  املشجع  دور 
واحلسينية  العباسية  العتبات  وهي  مدنية  قيادة  هناك 
التي اخذت هذا الدور يف تطوير مركز املدينة كسلطة 
مسؤولة باملشاركة مع دائرة البلدية منذ حوايل )14( 
تطوير  ــرشوع  م مثل  عــدة  مشاريع  وهناك  عــامــًا، 

العتبتني واملنطقة املحيطة هبا.

الجانب الإجتماعي

رأس املال اإلجتامعي. 1

قدرة الناس عىل التنظيم الذايت واإلستجابة سوية 
للتغري الناتج عن االضطرابات وأحساسهم باإلنتامء 

من  جمموعة  إجتامعية،  مؤسسات  ووجود  للمدينة 
العالقات التي تربط افراد املجتمع يف مدة زمنية معينة، 
فتحدد البنية اإلجتامعية تبعًا لتلك العالقات أشكال  
التي   )Social Organization( اإلجتامعية  التنظيامت 
أغــراض  لتحقيق  املجتمع  ــراد  اف هلا  وفقًا  يتجمع 
إجتامعية مشرتكة من جهة، كام حتدد من جهة أخرى 
 )Social Relationship( اإلجتامعية  العالقات  نوعية 
ووظائفها التي تتمثل يف سلوك األفراد بعضهم إزاء 
مدينة  مركز  يف  اإلجتامعية.  مجاعتهم  وإزاء  بعض 
يف  معدومة  تكون  تكاد  املؤسسات  هــذه  كربالء 
املنطقة، ولكن التواصل اإلجتامعي واإلنتامء للمنطقة 
يعد مؤرشًا قويًا وموجود يف مركز املدينة، ومن خالل 

إستامرة اإلستبيان تبني ذلك.
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�شكل رقم )2( يو�شح التفاعل الجتماعي

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

تداخل امللكية العامة واخلاصة:. 2

حيسن من مرونة النظم اإلجتامعية وااليكولوجية 
تغيري  أي  إلجراء  سهولة  هنالك  ويصبح  املرتابطة، 

رقم )12(  املنطقة احلرضية، ومن خالل خريطة  يف 
التي توضح امللكية ملدينة كربالء فأن هنالك تداخاًل 

واضحًا فيام بني امللكيتني.

خريطة رقم )12( تو�شح الملكية في منطقة الدرا�شة

 GIS 10.7.1المصدر: الباحثون باإلعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربالء 2020 وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية
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نسبة املهجرين:. 3

يف  الساكنني  من  األقل  يكون )2%(عىل  ان  جيب 
مركز املدينة هم من املهاجرين، وذلك للتشجيع عىل 
 )Burayidi,واإلجتامعي الثقايف  والتنوع  األختالط 

.2013(

وهذا املؤرش ينطبق يف مركز مدينة كربالء، حيث 
املهاجرين من مدينة  الساكنني هم من  )5%( من  أن 

أخرى كام موضح يف املخطط رقم )3(.

�شكل رقم )3( يو�شح ن�شبة المهاجرين ال�شاكنين في مركز المدينة.

المصدر: الباحثون باالعتماد على استمارة االستبيان.

تقييم الموؤ�شرات في منطقة الدرا�شة
واقع الحالالمقاييس الفرعيةالمقاييس الرئيسية

البنية العمرانية والبيئة

ينطبقالتنوع الوظيفي

مدى صعوبة تغيير النظام الحضري
ال ينطبقالتغير في إستعماالت األرض
ال ينطبقالتغير في أنماط وسائل النقل

ال ينطبقالتغير في أنماط وهياكل المباني
ينطبق=1.4CI الترابط البيني

ينطبقالعامل االقليمي السلطة واإلدارة 
واإلستراتيجية

ال ينطبقاإلستجابة للحاالت الطارئة

ينطبقالقيادة المدنية

ب 
الـــــجـــــانـــــ

االجتماعي

ال ينطبقرأس المال اإلجتماعي

ينطبقتداخل الملكية العامة والخاصة

ينطبق 5%نسبة المهجرين
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الإ�شتنتاجات

عىل . 1 القدرة  لدهيا  التي  هي  املرنة  املدينة 
األقتصادية  املستقبلية  الصدمات  استيعاب 
والتكيف  واملؤسساتية  واإلجتامعية  والبيئية 
التنمية  املرنة  املدينة  تعزز  منها،  والتعايف  معها 
املستدامة والرفاهية، وبإستطاعة النظام احلرضي 

اإلستمرار بعمله وهويته ووظيفته األساسية.
والسلطة . 2 واإلدارة  والبيئة  العمرانية  البنية 

هي  اإلجتامعي،  واجلانب  واإلسرتاتيجية 
مؤرشات رئيسة حتوي مؤرشات فرعية ومقاييس 
من  احلرضية  املرونة  قياس  خالل  من  يمكن 
فكرة  حتقيق  يف  الفاعلة  املؤرشات  وهي  عدمها 

املدينة املرنة.
مدينة . 3 بمركز  املتمثلة  الدراسة  منطقة  تعاين 

تردي  بسبب  مرونتها  عدم  من  القديم  كربالء 
وعجزها  السابقة،  الفاعلة  املؤرشات  وضع 
للساكنني،  املالئم  التخطيط احلرضي  توفري  عن 
والبيئة  العمرانية  البنية  مؤرش  يف  العجز  ويتمثل 
متعددة  واملراكز  النظام  تغيري  صعوبة  مدى  يف 
والسلطة  اإلدارة  مؤرش  ويف  للفعاليات،  منمطة 
اإلستجابة  يف  ضعف  هنالك  واإلسرتاتيجية 
خاص  دليل  وجود  وعدم  الطارئة،  للحاالت 
يوضح إرشادات التخطيط احلرضي ملركز مدينة 
اإلجتامعي  اجلانب  مؤرش  ويف  القديم،  كربالء 

هنالك ضعف يف رأس املال اإلجتامعي.

التو�شيات

خمتلف . 1 يف  املرنة  املدينة  فكرة  دراسة  يف  التوسع 
املمكنة  والتسهيالت  العدم  وتوفري  املقاييس 
لتطوير الفكرة الرئيسية، واألفكار املشتقة منها، 
وإدخاهلا كإطار عام جلميع اخلطط واملشاريع عىل 
أختالف أحجامها، والرتويج اإلعالمي لدروها 

يف حتسني احلياة لألجيال املستقبلية.
العمرانية . 2 البنية  مؤرشات  فكرة  من  اإلنطالق 

واجلانب  واالسرتاتيجية  واإلدارة  والبيئة 
جوانب  لتشمل  وتطويرها  اإلجتامعي، 
اكثر  تقييم  إىل  للوصول  أخرى  ومؤرشات 
املحيل  املستوى  من  اكرب  ألجزاء  تفصيال 
واحلرضي أو أجزاء أصغر عىل مستوى األبنية، 
وتطويره  الدراسة،  هذه  يف  املتبع  املنهج  وإعتامد 
الضمنية،  ومقاييسها  املؤرشات  إلشتقاق 
لإلسهام يف حتسني اليات وضع اخلطط احلرضية 

وأسلوب تقييمها ومتابعتها.
العمل عىل إجياد شبكات إجتامعية لتعزيز رأس . 3

زيادة  يف  فعال  دور  من  له  ملا  اإلجتامعي  املال 
مواجهة  عىل  الساكنني  وقدرة  املدينة  مرونة 

احلاالت الطارئة معًا.



231

ا.م.د. ندى محمد عبد هدوان؛ م.د. عبا�س ها�سم �سحن؛ فاطمة جمال ح�سين

المالحق
اإ�شتمارة الإ�شتبانة

العينة موجهة إىل الساكنني يف مركز مدينة كربالء 
املقدسة للوقوف عىل املشاكل التي يعانوها.

اإلستامرة  عىل  امليداين  املسح  يف  الباحثون  إعتمد 
االلكرتونية عن طريق )Google Docs Forms( وذلك 

بسبب احلجر الصحي جلائحة كوفيد-19.

حجم عينة إستامرة اإلستبانة وفقا  وتم أحتساب 
ملعادلة ريتشارد جيجر:

Sample size = 

Sample size = 351 / 1.03 = 341 

z = 1.96

P)1-P( = 0.25

e = 0.05

N = 11213

اأ�شئلة اإ�شتمارة الإ�شتبانة
تحية طيبة

ألغــراض  هي  هبا  تــزودنــا  التي  املعلومات  إن 
علمية فقط إلكامل البحث، لذا نرجو تعاونكم معنا 
لإلجابة الدقيقة عن األسئلة اآلتية.. مع فائق التقدير 

واألحرتام

السؤال
اإلجابة

ربماالنعم
هل هيمك ما حيصل من تغيري يف املنطقة من حيث التخطيط واملباين؟. 1
هل يتم أخذ رأي الساكنني عند إحداث تغيريات سواء يف اإلستعامالت أو يف . 2

واجهات املباين؟
هل توجد إستجابة فورية للحاالت الطارئة؟. 3
إذا توفرت إستامرة إلكرتونية جلمع بيانات شاملة من قبل السلطة املسؤولة . 4

ستشارك هبا؟
هل أنت ساكن أصيل يف املدينة؟. 5

هل تعرف مجيع السكان املحيطني بمنزلك أو قريبا منك؟. 6

هل يقدمون املساعدة إليك يف حالة أحتياجك إليها؟. 7

هل برايك أن التفاعل اإلجتامعي واإلتصال بني الساكنني رضوري ومهم؟. 8

هل يوجد جتانس فكري وثقايف للساكنني؟. 9

هل توجد منظامت أو شبكات إجتامعية؟. 10
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