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كم والمناقشةلجنة الح 
  
  
  
  

  (مشرفاً ورئيساً) يوسف محمود المنسي الدكتور .1
 (مشرفاً ثـانـياً) يقـبح القـريد صـف الدكتور .2
 (ممتحناً خارجـياً)أكرم العجلة           الدكتور .3
 داخلـياً) (ممتحناً محمد الكحلوت       الدكتور .4



  أ
 

 

  
  
  

   االفتتاحية
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  

لو غُير هذا لَكان  ،في يومه إالَّ قاَل في غَده"إني رأيت أنه ال يكْتُب إنسان كتاباً 
،أحسن  هذا لَكان أفضل ولو تُرِك هذا لَكان مولو قُد ،نستَحسي كَذا لَكان ولو زِيد
  ر"ــوهذا من أعظم العبر وهو دليٌل على استيالء النَقْص على جملَة البش أجمل.

  
  دين األصفهانيعماد الالكاتب الكبير 
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 اإلهداء
  
  

  وآثرنا على نفسه ... إلى رمز العطاء إلى من زرع في نفسي حب العلم
  الغاليأبي 

  التي أسعدها ما وصلت إليه وتتمنى لي المزيد... إلى  ورمز التضحية إلى نبع الحنان
  الغالية أمي

  يالكثير ألتم رسالتإلى الذين تحملوا وعانوا 
  فلهم مني كل الحب....  ابنتاي (النا ودانا)زوجي و

  ماًقلب الطيب الحنون ... إلى التي ألقاها بجانبي دوالإلى 
  الغالية أختي

  أشد بهم أزريبجانبي و واوقف نإلى الذي
  األعزاء وتيأخ

  .... إلى كل من علمني حرفاً أمسح به ظالم الجهل عن عقلي وقلبي
  ....أحبني وأسعده ما وصلت إليه إلى كل من
  هدي عملي هذا.أ

  
  

  
  

  ةالباحث                                                                           
  نسيالء زياد أبو وردة

  



  ت
 

  
  
  
  
  

 شكر وتقدير
  

ثم الشكر لكل من قدم لي يد العون  الدراسة، على أن يسر لي إنهاء هذه وآخراً أوالًهللا الشكر 
والدكتور فريد صبح القيق اللذان أشرفا  ،يوسف محمود المنسيالدكتور من:  كالً بالذكر وأخص

 ماوتوجيهاته ماوكانت لمالحظاته وبذال جهداً عظيماً ووقتاً كبيراً في متابعتي على رسالتي
 .على هذه الصورة اوإخراجه هذه الدراسةالسديدة األثر البين في إنجاز 

والشكر الكبير ألفراد عائلتي الكريمة، إلى والدي ووالدتي اللذان دعماني بدعائهم لي ورضاهم 
، الغالي الذي كان سندي في بحثي بصبره وتفهمهالغالية، إلى زوجي  وأختي إخوانيعني، إلى 

   .ي زينة حياتياإلى ابنت

كل من و أتقدم بالشكر إلى كل الزمالء واألصدقاء الذين استجابوا لمساعدتي أنأيضاً ويسعدني 
    .أبدى لي رأياً أو نصيحة أو مشورة



  ث
 

 

 

 

  إقـــــــــــرار
  

يقـر الباحث بالتزامه باألمانة العلمية وعدم النقـل واالستنسـاخ مـن    
األبحاث والرسائل التي تناولـت هـذا الموضـوع، وأن االقتباسـات     

علمياً والواردة في هـذه الرسـالة موضـحة المصـادر      المسموح بها
  والمراجع في مواضيعها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



  ج
 

  ملخص البحث
ا قانونها مإن وجود السلطة الفلسطينية على بقعتين جغرافيتين غير متصلتين واقعياً، لكل منه

وقانون تنظيم في غزة  1936لسنة  28العمراني الذي يختلف عن اآلخر (قانون تنظيم المدن رقم 
القانوني المتراكم  اإلرثمنهما يحوي كماً هائالً من  في الضفة)، وكالً 1966لسنة  79المدن رقم 

  عبر حقب زمنية توالت على حكم فلسطين،  
حيث تضم هذه الدراسة جزأين،  ،غزة قطاعل قامت الباحثة بتخصيص هذه الدراسةقد و

دراسة عمارة المسلمين (كونها كانت قائمة باألصل على التشريع  الجزء األول عام: تم فيه
وأسس غرستها في صناعة العمران  ،وركائز ،وقيم ،استنباط ما تحويه من قواعدتم كما اإلسالمي) 

تم إثبات أنه يمكن االستفادة كما فلسطين،  كامل السترشاد بها في تأصيل قوانين العمران فييتم ال
صالحة لعمارة األرض اليوم  ذه االستنباطاته وأن في مجال العمران  سالمياإل من تعاليم الدين

يمكن  التي بعض المتغيرات االجتماعيةوحدوث بالرغم من التقدم التقني  ،كما كانت صالحة باألمس
دراسة حيث تمت  الجزء الثاني فهو خاص بقطاع غزة:أخذها باالعتبار عند صياغة القوانين. أما 

 تقطاع غزة للتعرف على أهم المشاكل التي يعاني منها بشكل عام، ومن ثم تملي واقع العمرانال
  الضعف فيه، نقاط والتعرف على نقاط القوة و 1936لسنة  28رقم دراسة قانون تنظيم المدن 

المطبقة للقوانين فتم استقراء المشرعة ووألن الحديث عن قوانين العمران مقترن بالجهات 
واالكاديميين حول تقييمهم لواقع قطاع غزة العمراني من ناحية القوانين آراء أصحاب القرار 

وقد  )واألنظمة والتشريعات العمرانية والجهات المطبقة للقوانين (اللجان المحلية، واللجنة المركزية
على أن قطاع غزة يواجه جملة من المشاكل العمرانية (تتعلق بالقوانين والجهات المطبقة  اأجمعو

على ضرورة تأصيل  اأجمعووكما  ،لتي أصبحت معها القوانين العمرانية بحاجة إلى تطويراو) اله
  حسب التشريع اإلسالمي، القوانين والقرارات العمرانية 

تصورات مقترحة لتأصيل القوانين والقرارات العمرانية وقد خلصت هذه الدراسة إلى وضع 
 ،  واللجنة المركزية)التطبيق (جهات حليةالجهات الحكومية واللجان المعلى أربع أصعدة هي: 

القرارات العمرانية)، القوانين والتشريعات العمرانية (جهة (جهة إصدار  لألبنية وتنظيم المدن
. وذلك المجتمعباإلضافة لصعيد التشريع)، نقابة المهندسين (جهة مراجعة المخططات الهندسية)، 

  ين بشكل عام.لتطبيقها على قطاع غزة بشكل خاص ثم على فلسط
   



  ح
 

Abstract 
 

The existence of the Palestinian Authority on two separated geographic 
spots, as each one has its own urban law that differs from the other 
(Physical Planning Law no. 28 of year 1936 in Gaza Strip, and Physical 
Planning Law no. 89 of year 1996 in West Bank), and the accumulated 
legal legacy, that each area has over the different ages that Palestine 
witnessed, led the researcher to dedicate this study to target the Gaza Strip. 
The study includes two parts, the first is general and it examines Muslim 
Architecture (as it is based on Islamic legislation). This part derived what 
Muslim architecture had of values, fundamentals and rules to be used to 
consolidate urban laws in all Palestine. Moreover, it is proved that it can be 
benefited from teachings of Islam in architecture, and despite of the 
technological advancement and the occurrence of social changes, which 
can be taken into consideration upon forming urban laws, the inferred 
results from Muslim architecture are still valid nowadays for construction 
as they were in the past. Part two is for Gaza Strip in particular, and it 
examines the urban situation to identify main problems that the Strip faces. 
Furthermore, the researcher considered Physical Planning law no. 28 of 
year 1936 to determine its weaknesses and strengths.  

Discussing urban laws is connected to ligatures, and for that, the researcher 
surveyed opinions of decision makers and academics about the urban 
situation in the Gaza Strip in terms of urban laws and regulations and the 
concerned bodies such as; local committees and the central committee. 
They unanimously agreed that the Strip witnesses set of urban hindrances 
(related to laws and the authorities apply them), which made these laws in a 
desperate need to be developed. In addition, they agreed that it is important 
to consolidate urban decisions and laws according to Islamic legislation. 

In conclusion, the study put some suggestions to be applied on Gaza Strip 
particularly and in Palestine generally. These suggestions aim to 
consolidate urban laws and decisions at four levels; governmental and local 
bodies (execution bodies), Central Committee of Buildings and Physical 
Planning (issuing urban decisions), urban laws and legislations 
(legislatures), and Engineers' Association (review of engineering 
drawings), and in addition to the community.    
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  تمهيد:
ترجـع   من أنها قوانين قديمة جداً فلسطين تعاني األنظمة والقوانين المتعلقة بالتنظيم والبناء في

 اإلدارة البريطاني إلـى لحكومات المتالحقة من االنتداب اتعديالت ومن ثم إلى العهد العثماني، 
وتعديالت أخرى طفيفة في عهـد السـلطة    اإلدارة المدنية اإلسرائيليةما يسمى ب المصرية إلى

جد أن كل مدينة لها قوانينها نوبالنظر إلى أنظمة وقوانين المدن الفلسطينية المختلفة ، الفلسطينية
فقطاع غزة له قوانينه الخاصة ذات األصول المصـرية، أمـا منطقـة     ،الخاصة المنظمة للبناء

الضفة الغربية فترجع قوانينها إلى األصول األردنية، وهذه األنظمة رغم مرور زمـن عليهـا   
  .فلسطينمازال يعمل بها في 

  

الدين قد لعب في معظم الحضارات الدور األكبر في صياغة مفـردات كـل حضـارة     وبما أن
من تعاليم هذا  أن يتم االستفادة ورموزها وطرق التعبير عنها أدباً وفناً وإعماراً كان من األجدر

التـي   معماري المسلم باألمس في بناء حضارة المسلمين العريقـة كما استفاد منها ال اليوم الدين
بـالرغم  و بنتاجُ يفتخر به. اإلنسانيقد أثرت التاريخ  أنهاكثير من رواد الفكر في العالم يعتبرها 

في المجتمعـات اإلسـالمية   من حدوث بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقدم التقني 
والذي ربما يكون له تأثير على المظهر والشكل الخارجي للبيئة المبنية، لكـن تظـل   المعاصرة 

لمستنبطة من حاجة لمثل هذه األحكام والضوابط اباألسس والمعايير التصميمية للعمران والبنيان 
اسـتنباط هـذه الضـوابط واألحكـام      علـى في هذه الدراسة العمل  تمسي، والشريعة اإلسالمية

لتخـدم  التشريع اإلسالمي  على ضوءالتشريعات العمرانية  أصيلخطة لتوضع في  هاستخدامال
  .فلسطينعلى كامل كخطوة أولى نحو توحيد القوانين العمرانية اع غزة ـقط

  المشكلة البحثية:
يعاني الواقع العمراني لقطاع غزة من جملة من المشاكل العمرانية التي أصبح معها قانون تنظيم 

(المعمول به في القطاع) ال يلبي حاجة سكانه في كثير من الجوانب  1936لسنة  28المدن رقم 
كـان  ن، كبه تطور في األنظمة والقوانياتطور المجتمعات واتساعها ال بد أن يو ، وألنالعمرانية

فلسطين بشكل عام وقطـاع غـزة    المعمول بها فيقوانين النظمة وتطوير األمن المهم السعي ل
تتناسب مع المجتمع الفلسـطيني وثقافتـه   ل، بشكل خاص، والتي لم يتم تطويرها منذ فترة طويلة

بثوبها  اإلسالمي ليعيد بذلك إحياء الحضارة اإلسالميةمستلهمة من قيم التشريع وعاداته وتقاليده و
إعادة  بل أثناء عمليات تطوره أوحاضر أصيل، ويكون سندا لتأصيل المستقحتى يكون ال الجديد

، تكوينه المستمر مع الحفاظ على اإلحساس باالستمرارية بين الماضي والحاضـر والمسـتقبل  
   .فلسطين كامل يعمل به فيموحد عمراني وحتى تكون بداية نحو صياغة قانون فلسطيني 
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  :فرضية البحث
ـ  النتائج المتوقعة من هذا البحث هاتاإثب أو هابنى على نفيسي ةرئيسي ةيشمل البحث فرضي  يوه

 كالتالي:
صالحة لعمارة عمارة المسلمين األسس والمعايير التصميمية للعمران والبنيان في  تعتبر - 

ليوم كما كانت صالحة باألمس، بالرغم من حدوث بعض المتغيرات االجتماعية ااألرض 
 .واالقتصادية والتقدم التقني

  
  البحث: ميةأه

في قطاع القوانين واألنظمة المتعلقة بالبناء تنبع أهمية البحث كونه خطوة أولية في طريق تطوير 
البداية لصياغة قانون عمراني فلسطيني  بذلك تكونول بعيدغزة والتي لم يتم تطويرها منذ زمن 

 عمـاري ضح كيـف يمكـن للم  ، كما وتتجلى أهميته في أنه يوفلسطينموحد يعمل به في كامل 
ومن ثم  واضحة، وتخطيطية صميميةمعايير ت إعدادفي يسترشد بالمنهج اإلسالمي أن عاصر الم

   عليها.وضع مجموعة من القوانين واألنظمة العمرانية المستندة 
  

  أهداف البحث:
  

  يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي:
  

نقـاط القـوة   المعمول به في قطاع غزة ومدى صالحيته، وأهم  المدن دراسة قانون تنظيم .1
توافق يناسب المجتمع الفلسطيني وثقافته وعاداته وتقاليده وتطويره ليل السعيوالضعف فيه، و

  المناخية بعيدا عن التقليد. تهبيئمع 
 . والتخطيط العمارة في اإلسالمية تعزيز النظرية .2

في منهجية تقليدية تعتمـد علـى إعـادة األشـكال      توعية المعماري والمخطط من أن يقع .3
 التي أفرزتها. والمؤثرات دون وعي بالمعايير كما هي المعمارية القديمة

 كامـل  يعمل به فيأن تكون هذه الدراسة بداية نحو صياغة قانون عمراني معاصر موحد  .4
  .اإلسالميةومستند إلى الشريعة  فلسطين
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  منهجية البحث:
  :كالتاليسيتم إتباعها في إعداده  التيتتضح منهجية البحث 

، اإلسـالمي التشريع متعددة حول ومصادر  عن طريق استخدام مراجع المنهج التاريخي: .1
  .األنظمة والقوانين المتعلقة باألبنية في قطاع غزةوكذلك  وعمارة المسلمين،

 مصادر التشـريع اإلسـالمي  دراسة عمارة المسلمين وفي  :ستقرائيواالالمنهج التحليلي  .2
ووضعها كمقياس ليتم مـن   الستنباط أهم المعايير والقواعد التي قامت عليها هذه العمارة،

معاصرة لمحاولة تأصيل بعض الدول ال خالل هذه المعايير تقييم الحاالت الدراسية لتجارب
المشاكل التي  واقع قطاع غزة العمراني وأهمدراسة وتحليل  إلى، إضافة القوانين العمرانية

وضـع خطـة    إلى يعاني منها، ومدى مالئمة القوانين المعمول بها لهذا الواقع، للوصول
وفق التشريع اإلسالمي لتخدم قطـاع غزة كخطوة في القطاع لتطوير التشريعات العمرانية 

 . أولى نحو توحيد القوانين العمرانية على كامل فلسطين

والذي يتمثل بالزيارات والمقابالت في المؤسسات المعنيـة مثـل وزارة    :العمل الميداني .3
 وغيرها. البلدياتكذلك واألشغال العامة واإلسكان والتخطيط  تيالحكم المحلي ووزار

عن طريق عمـل اسـتبيان خـاص بـذلك      :واألكاديميين استقراء آراء أصحاب القرار .4
 عن طريق ليها من خالل تحليل فقراتهااستعراض أبرز نتائج اإلستبانة التي تم التوصل إو

التي سـيتم عرضـها   و) SPSSاستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية (
  .الخامس من هذه الدراسة وتحليلها في الفصل

  
  مصادر المعلومات:

  تم االعتماد في إعداد هذا البحث على العديد من مصادر المعلومات، وهي وفق التالي:    ي
  .الدراسةالكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من موضوع  - 
 علماء المسلمين. آراءإلى جانب  النبوية القران الكريم واألحاديث - 

 .واإلنترنتوكذلك المجالت  الدراسةموضوع  تخدم، التي أوراق العملاألبحاث و - 

  واألنظمة الصادرة عنه.المعمول به في قطاع غزة  1936لسنة  28تنظيم المدن رقم قانون  - 
 موضوع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.التقارير وإحصائيات مختصة ب - 

  .(وزارات، بلديات) الزيارات الميدانية - 
 .الدراسةفي مجال ، وذوي الخبرة المختصينومسؤولين ال عدد منالمقابالت الشخصية مع  - 

مندوبـة عـن    وتنظيم المدن بقطاع غـزة الباحثة كونها أحد أعضاء اللجنة المركزية لألبنية  - 
  .وزارة األشغال العامة واإلسكان



4 
 

  حدود البحث:
 الحدود المكانية:  - 

 شـكل  على وهو المتوسط، البحر على الفلسطيني الساحل من الجنوبية المنطقة هوو غزة قطاع
 شـمال  يقع فلسطين، وهو من الغربي الجنوبي الجزء في الجنوب إلى الشمال من ضيق شريط
 يمتـد  حيـث  التاريخية، فلسطين مساحة من%  1.33 تقريباً ويشكل سيناء، جزيرة شبه شرق
، كم 12 - 6 بين ما عرضه ويتراوح كم، 42 طوله ويبلغ مربع، كم 360 مساحة على القطاع

 بينما المحتلة، 48 أراضي وشرقاً شماالً ويحده المتوسط، األبيض البحر غرباً غزة قطاع يحدو
  م) 1997(صالحة،  .الغربي الجنوب من العربية مصر جمهورية تحده

حافظـة  هذا وينقسم القطاع إدارياً إلى خمس محافظات، وهي محافظة الشمال، محافظة غزة وم
  محافظة رفح.الوسطى ومحافظة خانيونس و

  

  
 من بالترتيب وهي البرية المعابر من مجموعة خالل من الخارجي بالعالم غزة قطاع ويتصل
 ومعبر) كارني( والمنطار الشجاعية ومعبر ،)إيريز( حانون بيت معبر الجنوب إلى الشمال

    
صورة جوية ): 1- 0شكل (

فلسطين توضح الموقع الجغرافي ل
  لقطاع غزة

  )Google Earth) ،2012: المصدر

لقطاع  اإلدارية): التقسيمات 2-0شكل (
 "خمس محافظات " غزة

، وزارة األشغال العامة واإلسكان( المصدر:
2012(  
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 تقع حيث ،م) 2010(عويضة، مايو  رفح ومعبر سالم أبو كرم ومعبر صوفا، ومعبر القرارة،
 مصر جمهورية مع يصله والذي رفح معبر ماعدا المحتلة 48 أراضي مع حدوده على جميعها
يقع المطار في رفح بالقرب من قطاع غزة كان يحتوي على مطار واحد فقط  ، ويذكر أنالعربية

اإلشارة م بشكل كامل. ويجدر 2006وقد تم تدميره من قبل قوات االحتالل في  الحدود المصرية
  أنه ال يوجد منافذ بحرية للقطاع سوى ميناء غزة الدولي المخصص للصيد.

 

 تاريخ إعداد الدراسة. 2012عام  نهاية المعلومات ذات العالقة وحتى الحدود الزمانية: - 
  

  :معوقات البحث
 أنظمة البناء في قطاع غزة. مالخاصة بتقييندرة الدراسات  - 

صعوبة الحصول على القوانين العمرانية الخاصة بموضوع إحياء عمـارة المسـلمين    - 
 والتراث المعماري.

 

  الدراسات السابقة:
  

والتي تمكنت الباحثة مـن االطـالع    البحث ذات العالقة بموضوعوهنا عرض ألهم الدراسات 
  :عليها ودراستها

حالـة  (أثر األنظمة والقوانين على البيئة العمرانية في فلسـطين  : تفاحة، عمرو باسم أحمد .1
   :2009. )المباني السكنية في مدينة نابلس –دراسية 

ناقشت الدراسة تأثير القوانين واألنظمة على البيئة العمرانية للمدينة في فلسـطين بشـكل عـام    
وتأثيرها على األبنية السكنية في مدينة نابلس بشكل خاص، حيث تسلط الضوء على الجوانـب  
اإليجابية والسلبية لهذه القوانين واألنظمة، كما حاول الباحث وضع تصور شـامل حـول تلـك    

ت وكيفية معالجة الجوانب السلبية لها من جهة وتعزيز الجوانب اإليجابيـة مـن جهـة    التأثيرا
 نتائج الدراسة إلى مدى التأثير الكبير لألنظمة والقوانين على البيئة العمرانيـة  وأشارتأخرى. 

، العمرانية فأقل تعديل على هذه األنظمة والقوانين ينعكس بشكل ملحوظ على البيئة فلسطين،في 
أن البيئة العمرانية الفلسطينية ما تزال تتأثر باألنظمة والقوانين القديمة التي كذلك تم التوصل إلى 

  وضعت خالل فترات زمنية مختلفة وتلك األنظمة والقوانين المؤقتة التي وضعت حديثًا.
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 نحـو تصـميم  اثر التشريع اإلسالمي في عملية التصميم ( علي عبد المحسن: فجرالتوايهة،  .2
  : 2011. )إسالمي معاصر

ناقشت هذه الدراسة األثر الديني على عملية التصميم وتناولت الدين اإلسالمي وما أتى به مـن  
تشريعات تمثل محددات عامة وخاصة في بعض األحيان على المصمم، وتعرض ابـرز هـذه   

عهـد   التشريعات والمحددات ومصادرها األساسية، وكيف أصبحت بعد ذلك قوانين للبناء فـي 
الدولة اإلسالمية، وكيفية تأثيرها على التصميم وأمثلة توضحها و تصل في النهاية إلـى مـدى   
مالئمة القوانين الحالية لهذه التشريعات، والمشكالت التي نتجت عن تبني ونسخ القوانين الغربية 

ض إلى دون إخضاعها للمعايير والتشريعات اإلسالمية. وتهدف الدراسة بشكل أساسي إلى التعر
هذه اآلثار وكيفية انعكاسها على عملية التصميم ومتابعة تطور عملية التصميم في ظل وجـود  
هذه المؤثرات والوصول في المحصلة النهائية إلى تصميم يراعي كل هذه األمـور ويتناسـب   

  معها.
  

  ): هـ1431. تأصيل الطابع المعماري المكي في عمارتها الحديثة: بن سعيد صدقةفقيه، ( .3
ن الهدف من هذه الدراسة هو العودة إلى التراث المعماري المكي األصيل واسترداد شخصيته، كا

وإعادة بناء مقوماته الحضارية المتمثلة في المحافظة على هوية معمارية ثابتة لمكة المكرمـة،  
 وكيفية حدوث التحول في العمارة المكية، وكيف نستطيع إعادة الشعور باالستمرارية، إضافة إلى

وضحت كيفية التعرف على مدى التباين و التوافق بين البيئة التقليدية والبيئـة المعاصـرة،    أنها
ومصادر هذا التباين، وأسبابه، وتوضح المحاوالت التي بذلت إلعادة اإلحسـاس باالسـتمرارية   

  الحضارية بين الماضي والحاضر، وتقيمها وتحدد مدى إمكانية االستفادة منها.

 –الحاضـر   –الماضـي  المعايير التخطيطية لطرقات المدينة اإلسالمية (ياد: مال، د.محمد ز .4
  المستقبل): 

تطرق الدراسة إلى مجموعة من المعايير التخطيطية والتصميمية لشوارع المدينـة اإلسـالمية   
والتحوالت الكبيرة التي ظهرت فيها في الفترة األخيرة والمشاكل التي تعـاني منهـا وتضـمن    

    أيضاً مقترحات عامة لتحسين ظروف حركة وسائل المواصالت في مدينة دمشق.الدراسة 

المعايير التخطيطية للمدينة العربية فـي ضـوء المـنهج    : د.م./ عصام الدين ،محمد على( .5
   ):م 2001. اإلسالمي

المعايير والقيم اإلسالمية في تخطيط المدنيـة  أهم الورقة البحثية بالدراسة والتحليل  هذه تتناول
العربية القديمة، من خالل البحث في العقيدة اإلسالمية ومصـادر التشـريع اإلسـالمي(المنهج    
اإلسالمي)، كما تبحث في األسباب التي أدت إلى انهيار القيم اإلسالمية في العمـارة العربيـة   
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المؤثرة على تخطـيط المدينـة    العامة يطيةاألسس والمعايير التخطبعض استنباط و ،المعاصرة
العربية اإلسالمية والتي يمكن االستفادة منها في تخطيط المدينة العربية المعاصرة من حيث تلبية 

  بيئة المناخية بعيدا عن التقليد لكل ما هو غربي.  الحاجة المجتمع وتوافقها مع 

   ):م 1987 الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة :حمودة، ألفت( .6
تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة أبواب . تحدث الباب األول عن مفاهيم الطابع واألصالة 
والمعاصرة في العمل المعماري. فقد ذكرت المؤلفة في بداية هذا الباب تعريف الطابع، ومن ثم 
ذكرت عدة أمثلة من عدة حضارات مختلفة على الطابع المعماري. وفي آخر الباب تحدثت 
بشكل موجز عن األصالة والمعاصرة في العمل المعماري وذكرت مفهومها ومدلوالتها. أما 
الباب الثاني فقد تم فيه دراسة العوامل المؤثرة على الطابع المعماري من خالل مجموعة من 
األمثلة المأخوذة عبر التاريخ، ومن أقاليم متنوعة. وقد تم تقسيم العوامل المؤثرة على قسمين 

ين، تنبثق منهما عدة تقسيمات أخرى، وهذين القسمين هما: عوامل البيئة الطبيعية رئيسي
والعوامل الحضارية. وأخيراً الباب الثالث الذي يعتبر امتداداً للباب الثاني، فقد تم فيه دراسة 
العوامل التي تم ذكرها في الباب الثاني وما لهذه العوامل من تأثير على طابع العمارة في مصر 

  .  ر العصور التاريخية المختلفة وحتى زمن تأليف الكتابعب
  
) ، م1969 -مثل المعماري حسن فتحـي (عمـارة الفقـراء    والدارسينالعديد من الباحثين  .7

  - المعاصـرة  اإلسـالمية الدكتور عبد الباقي إبراهيم (تأصيل القيم الحضارية في بناء المدن 
دكتور صالح علي الهـذلول  م)، ال1993 -نيةفي التنمية العمرا اإلسالميم، المنظور 1982

هــ)، الـدكتور    1414-أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية :(المدينة العربية اإلسالمية
م)، الدكتور محمد السيد الوكيل (عنايـة  1994 -فاروق عباس حيدر (تخطيط المدن والقرى

أحمد فريد مصطفى (إمكانية تحقيـق مقومـات   بتخطيط المدن وعمارتها)، الدكتور  اإلسالم
على وجود  اأكدوومبادئ المدينة العربية اإلسالمية في التخطيط العمراني المعاصر)، جميعهم 

بيئي وثقافي باألحياء السكنية العربية الحديثة والمعاصرة، وأنها انعكاس للعمارة الغربية خلل 
  .حياءلسكان لهذه األاعدم وجود انتماء  إلىأدت  التي

  
االستعانة بها في محاولة استنباط معايير وسابق ذكرها تمت االستفادة من الدراسات واألبحاث ال

عليهـا، وكـذلك تـم     تجميعها واإلضافةوومبادئ عامة مستقاة من عمارة المسلمين،  تخطيطية
واالسترشاد بها لمحاولة تطوير  ،ةالعمراني قوانينهااالستفادة من تجارب بعض الدول في تأصيل 
   .اإلمكانقدر اإلسالمي تشريع القوانين العمرانية لقطاع غزة على ضوء ال
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  تمهيد:
 تحكمه وسياسياً وثقافياً واقتصادياً اجتماعياً وتغيره المجتمع نمو نأب نعي نأو بد ال
 االيدلوجيا يسمى قد ما أو عليا مثل أو دين أو ثقافي موروث من تستقى ومحددات ضوابط
 تفاصيل في يدخل ما منها ومحددات، المجتمع حياة على فرضها ضوابط دين ولكل الفكرية،
 سماوي هو ما ومنها وضعي هو ما منها األمور، عوام عن يتحدث ما ومنها ودقائقها األمور
 هذه وتسمى الخاصة، وهويته وإنتاجه المجتمع نمو على تؤثر وان البد بالمحصلة ولكنها

 ولعل هوياتها واختالف األمم بين الثقافي التنوع نرى لذلك" التشريعات" ب والمحددات الضوابط
 ونحت رسم من مثال كالفن لغة من بأكثر عنها يعبر والتي ثقافتها هو األمة هوية يحدد ما ابرز
 وتمسكه تطوره ومدى المجتمع ثقافة عن معبرة لغة أقوى هي التي عمارتها إلى نصل أن إلى

   م)1986(ابراهيم،  .بثقافته

 اإلسالمية للمعتقدات فإن الدنيا علوم من كعلم والعمران العمارة المسلمون يتناول وحين
 يخدم مالم حقيقيا إبداعاً ال يكون فاإلبداع وجلية، واضحة تظهر وأن البد أمورا الدين وتعاليم
اإلسالم، لذا كان من المهم توضيح هذه التعاليم والمعتقدات  إليه يدعو الذي العام الصالح

  وتوضيح عالقتها بالعمران.
  

  :عمرانيةالتشريعات العن  عامة نبذة 1.1
  :مفهوم التشريعات العمرانيةن يتم توضيح أ دراسةالبد قبل البدء في تفاصيل ال

  المعنى القانوني للتشريعات العمرانية: 1.1.1

تعتبر التشريعات العمرانية من الناحية القانونية هي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة 
البناء الصادرة عن السلطة المختصة (وهي السلطة التشريعية) التي تحكم وتضبط عملية 

والمحلية، وجميع مدخالته األساسية التخطيط العمراني بكافة مستوياته القومية واإلقليمية و
، وتحدد اإلجراءات ةالعمراني عمليةوالفرعية، وتحدد شكل العالقات بين األطراف المرتبطة بال
(قديد، التخطيط العمراني. البناء ووالمتطلبات التنظيمية واإلدارية الالزمة لتحقيق أغراض 

2010(  
  

  )2010(قديد،  :العمرانية من الناحية القانونية المحاور الرئيسية التالية وتتضمن التشريعات
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تبني السياسات والخطط والبرامج التخطيطية االستراتيجية، التي تضعها السلطة السياسية   - أ
كمنطلق وموجه أساسي لعملية التخطيط العمراني على المستوى القومي، حيث تعكس 
التشريعات العمرانية رؤية السلطة السياسية المستهدفة، لتحقيق أغراضها التنموية، فتكون 

التخطيط الحضري، ووسيلة الرقابة البناء وه، لخطط وبرامج بمثابة الضابط والموج
 التنفيذية فيما بعد.

التخطيط العمراني، مع البناء وتحديد الجهات أو السلطات المختصة والمسؤولة عن عملية   - ب
تحديد نطاق سلطات وصالحيات الجهات المركزية والمحلية على السواء، وبما يحقق 

 التخطيط العمراني بشكلها األمثل.البناء والتوازن الالزم إلدارة عمليات 

وضع مجموعة القواعد القانونية الموضوعية (العامة المجردة)، والتي تعد تقنينا لمجمل   - ت
بناء المعايير والضوابط واألنظمة العمرانية العلمية والمنهجية، الواجب االلتزام بها، في 

تخطيط العملية البناء و فيوتتحكم تنظم تخطيط المناطق الحضرية والريفية، والتي و
 التيتحكم تصرفات األفراد والجماعات في مجال العمران، لتحقيق األهداف و، يعمرانال

  .والتنمية العمرانيةتنشدها مشروعات التخطيط 

 القواعد القانونية التي تحدد طبيعة العالقات واألدوار بين كافة األطراف المرتبطة بعملية  - ث
وذلك فيما بين السلطة العامة المختصة من جهة، وبين الجهات  التخطيط العمراني،البناء و

 األخرى من هيئات ومؤسسات وأفراد من جهة أخرى.

مجموعة القواعد الشكلية أو ما يمكن تسميته قانون اإلجراءات الالزمة لكل عملية من   -  ج
مام التخطيط العمراني، التي يتم بموجبها رسم الطريق أمام العمالء إلتالبناء وعمليات 

طلباتهم وكيفية متابعتها بما يحقق أغراضهم وأهدافهم بكل وضوح وشفافية ويسر، مع تحديد 
 التخطيط العمراني.البناء والصادرة عن سلطات  تطرق المراجعة والطعن في القرارا

  

القواعد القانونية التي تحكم عمليات استمالك األراضي، أو ما يسمى لدى البعض وضع اليد   -  ح
ة العامة، أو نزع الملكية للمنفعة أو المصلحة العامة، وتحقيق أهداف من قبل السلط
 ، وطرق التعويض عنها.نمية العمرانيةوأغراض الت

القواعد المنظمة ألعمال الرقابة وإجراءاتها، وتحديد صالحيات ومسؤوليات مأموري أو   -  خ
 مفتشي الضبط القضائي.
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المترتبة على تلك المخالفات، سواء ، والعقوبات موعة النصوص المتعلقة بالمخالفاتمج  - د
ارتبطت المخالفة بالقواعد الموضوعية أو الشكلية السالف ذكرها، أو التعدي على ملكيات 

 اآلخرين.

  :للتشريعات العمرانية فنيالمفهوم ال 2.1.1

عن المعنى القانوني لهذه  ،فنيةيختلف مفهوم التشريعات العمرانية من الناحية ال
  ق نفس األغراض.ي، على الرغم من أنها توضع من أجل تحقبق ذكره)(الذي س التشريعات

مجموعة الضوابط والمعايير  :يهوجهة النظر الفنية من التشريعات العمرانية ف
مشاريع الالتخطيطية واألنظمة العمرانية التخطيطية والبنائية الواجب االلتزام بها، لتنفيذ 

االستراتيجية وعلى مستوى المخططات الهيكلية والتفصيلية، ، ا، على كافة مستوياتهةالعمراني
من اختيار مواقع المدن أو المستوطنات الجديدة، وتصنيف استعماالت األراضي للمناطق  بدءاً

إلى المحددات البنائية على كل قطعة  التخطيطية، ومعايير وضوابط التخطيط التفصيلي، وصوالً
  )2010(قديد،  .أرض وعالقتها بما حولها من األراضي

  
  اإلسالمي: مصادر التشريع 2.1

 تفاصيلها أدق في ويتدخل الحياة مناحي بكافة يعنى شامل تشريع اإلسالمي التشريع إن
 العلماء قال كما التشريع من فالغاية كبر، أو صغر مهما خالف أي في إليها وليحتكم لينظمها

 سياسي ونظام ومعامالت، وأخالق وعبادة عقيدة من فيه بما السماء دستور الناس تعليم هي"
 تطبيقًا ذلك وتطبيق تعلموه بما العمل وجوب ثم وتعلمي، وجهادي وتربوي واقتصادي واجتماعي

 والجماعة واألسر األفراد عالقات مجال في ذلك غير تحكيم وأن الحياة، مرافق جميع في كامال
  . م) 2011(التوايهة،  " وفسقًا وظلما كفرا يعد

  يمكن تقسيم مصادر التشريع إلى قسمين:
  

  :عليها متفق مصادر 1.2.1

(حسن  .تشريع مصادر )والقياس واإلجماع، والسنة، القرآن،( اعتبار في جمهور العلماء اتفقلقد 
  م)1995م.، 
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  : الكريم القرآن  - أ

  محمد  سيدنا على تعالى اهللا عند من أنزل بما خاص األصوليين تعريف في والكتاب
 سيدنا على وحيا المنزل منه بسورة المعجز العربي اللفظ: (بأنه ويعرفونه عليه وسلم، اللَّه صلى 

(الكردي،  ).بتالوته المتعبد المصاحف في المحفوظ شبهة بال تراًامتو إلينا المنقول محمد
  م)2004

 كل في يبحث نراه ولذلك فيها، للتشريع األول والمصدر اإلسالمية األمة دستور والقرآن
 وال شاردة يترك وال والواجبات، الحقوق كل بين ويوفق األحكام، كل شتات ويجمع األمور،
 المصدر أو لألساس بتوجيه أو بإشارات أو بنصوص وينظمها إال الدنيا أو الدين أمور من واردة
 وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم( تعالى لقوله مصداقا وذلك فيها، عليه االعتماد يجب الذي
كُملَيي عتمنِع يتضرو اإل لَكُمالميناً سم)2004(الكردي، . 1)د  

  المطهرة: السنة  -  ب

من غير القرآن  عليه وسلم صلى اهللاوالسنة في االصطالح األصولي ما نقل عن النبي 
الكريم من قول أو فعل أو تقرير، والسنة بهذا التعريف االصطالحي بينها وبين الحديث عموم 

أما السنة الشريفة  فقوله أو  عليه وسلم صلى اهللاوخصوص مطلق، إذ الحديث هو قول النبي 
عليه  صلى اهللافعله أو تقريره، فكل حديث سنة وال عكس، وقيل الحديث ما روي عن النبي 

 صلى اهللاأو أصحابه  من قول أو فعل أو تقرير، أما السنة الشريفة فما روي عن النبي  وسلم
كل، فذلك اصطالح  من ذلك فقط دون ما روى عن الصحابة، فإنه ليس بسنة، وعلىعليه وسلم 

  م)2004(الكردي، وال مشاحة في االصطالح. 

  اإلجماع:  -  ت

في  صلى اهللا عليه وسلموهو في اصطالح األصوليين: (اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
، فليس هو في مرتبتها وال في عن السنة الشريفةيختلف اإلجماع وعصر على حكم شرعي). 

القرآن الكريم، بل هو في المرتبة الثانية بعدهما في أصل الحجية، فلو تعارض إجماع مرتبة 
وسنة قدمت السنة الشريفة من غير خالف، واإلجماع آنذاك باطل غير صحيح، ألن من شروط 

  م)2004(الكردي،  صحة اإلجماع عدم معارضته للنصوص، قرآنا كانت أو سنة.

                                                 
 
  3اآلية سورة المائدة  1



13 
 

   :القياس  -  ث

القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم والسنة 
  . مساواة الفرع لألصل في علة حكمه وهو في اصطالح األصوليين:، الشريفة واإلجماع

له أركانا أربعة يقوم بها ويتألف منها، وهذه األركان  يتضح من تعريف القياس السابق أنو
األربعة هي: المقيس ويسمى الفرع، والمقيس عليه ويسمى األصل، والحكم وهو المراد تعديته 

  م)2004(الكردي،  .من األصل إلى الفرع، ثم العلة وهي الجامعة بين األصل والفرع
  

  :عليها متفقغير  مصادر 2.2.1

" الفقهاء جمهور عند )عليها متفق غير(أخرى  مصادرهناك ن أهنا إلى  اإلشارةيجدر 
م)1995(حسن م.،  :منها ذكري  

أنه منهج  - : وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان األولاالستصحاب .1
  وليس دليالً.في الفهم واالستدالل 

هي المصالح التي لم يشهد لها الشرع باالعتبار وال باإللغاء. وهي األفعال  المصالح المرسلة .2
  التي يقصد بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة وليس لها دليل من الشرع.

والحجة قائمة في قول الصحابة إذا أجمعوا. أما الواحد أو االثنان أو األكثر،  مذهب الصحابي .3
  فليس قولهم أو فعلهم دليالً.

 : األقوال في تعريفه مختلفة، واشتهر عن الشافعي قوله: "من استحسن فقد شرع" واالستحسان .4

القاعدة أو قاعدة تندرج تحت قاعدة كلية هي قاعدة مآالت األفعال، وهذه هي سد الذرائع  .5
األصل مع القواعد المندرجة تحتها مثل قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل وقاعدة مراعاة 

  الخالف وغيرها إنما مرجعها إلى أن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. 
كذلك اختلف فيه، فقال البعض: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. وقال  وشرع من قبلنا .6

  م إن الشرائع السابقة كلها منسوخة بالجملة.غيره
  وقد اعتبره بعض المجتهدين ورده آخرون. العرف .7
: حيث المدينة مجمع العلم والعلماء، وشمس اإلسالم ومشع نوره، فالعقل إجماع أهل المدينة .8

يكون اتفاق أهل المدينة في أمر من األمور استمراراً لما كان سائداً في عصر  يقضي أن
  الصحابة رضوان اهللا عليهم وفي عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم. 
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هو بحث في مناط األحكام، أي إن الحكم متعلق بهذا المقدار أو بما هو  أقل ما قيلباألخذ و .9
علَّق الحكم أي مناطه، وهو إن صح فإنما يكون أكبر منه أو أصغر، فهذه المقادير هي متَ

  حكماً شرعياً وليس أصالً. 
هو منهج في المعرفة واالستكشاف يقوم استقصاء األشياء ذات الجنس الواحد أو  االستقراءو .10

 .التي تتمتع بصفات مشتركة وهو منهج في الفهم صحيح عموماً وليس خاصاً في الشرعيات

  

  :في القرآن المعمارية والعمرانيةالمفاهيم والمصطلحات  3.1
تزخر آيات القرآن الكريم بالعديد من المصطلحات والعناصر المعمارية والعمرانية، 

كل عنصر، والفرق بينه وهي توضح أحد مالمح اإلعجاز القرآني في تفسير المفهوم الدقيق ل
مثلة لتوضيح أن تعطي الباحثة بعض األحاول توس م) 2008(وزيري، صر األخرى وبين العنا

دقة وعظمة القرآن في هذا الشأن، وفيما يلي تفصيل لعناصر العمران كما استنبطها بعض 
  :الباحثين من آيات القرآن الكريم

  المأوى: 1.3.1
 من مختلفة نماذج بأربعة يمر أنه نجد المختلفة اإلنسان ومراحله متطلبات دراسة خالل من

  م)2007(العطار،  .اآلخرة الدار – القبر – الدنيا الحياة – األم رحم: هي المأوى
 

  
  باالعتماد على ما سبق (الباحثة)المصدر: ، عنى المأوى): يوضح م1-1شكل (
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 :وجل عز اهللا يقول كما أمه بطن في جنينا كونه منذ يبدأ للمأوى اإلنسان احتياج فنجد
}وه لَمأَع إِذْ بِكُم أَكُمشأَن نضِ مإِذْ الْأَرو متةٌ أَني أَجِنف طُونب كُماتهيخرج ثم 1}أُم 

… )  - قصر - دار – مسكن( المأوى من الثاني النموذج إلى الدنيا ويحتاج الحياة إلى اإلنسان
 اإلنسان حياة انتهاء وبعد. المختلفة أنشطته يزاول كي المأوى ويستخدم احتياجاته تتنامى حيث
 اهللا ويقول الدنيا واآلخرة الحياة بين انتقالية مرحلة يمثل الذى القبر أو البرزخ ييأت األرض على
  م)2007(العطار،  .2} يبعثُونَ يومِ إلى برزخ ورآئهِم ومن{  :ذلك عن وجل عز

 فَأَما{ :وتعالى سبحانه يقول حيث النار أو الجنة مرحلة تأتى القبر مرحلة انتهاء وبعد
نى مطَغ آثَراةَ ويا الْحينفَإِنَّ الد يمحالْج يى هأْوا الْمأَمو نم افخ قَامم هبى رهنو 

فْسنِ النى عوةَ فَإِنَّ الْهنالْج يى هأْونجد فإننا والعمران العمارة مفهوم دراسة عندو 3}الْم 
 فهو العمران أما واألرض والموقع البناء استعمال هي فالعمارة بينهما، واضحا اختالفا

 فَينظُروا الْأَرضِ في يِسيروا أَولَم{  العمران عن تعالى قوله ذلك ودليل الزمن في االستمرار
فةُ كَانَ كَيباقع ينالَّذ نم هِملوا قَبكَان دأَش مهنةً موا قُوأَثَارو ضا الْأَروهرمعو 
ا أَكْثَرما موهرمع مهاَءتجو ملُهسر اتنيا بِالْبكَانَ فَم اللَّه مهمظْليل نلَكوا وكَان مهفُسأَن 

  م)2007(العطار،  .4} يظْلمونَ

 الصلَاةَ وأَقَام الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه آمن من اللَّه مساجِد يعمر إِنما{  تعالى وقوله
 العمارة أما 5}الْمهتدين من يكُونوا أَنْ أُولَئك فَعسى اللَّه إِلَّا يخش ولَم الزكَاةَ وآتى
 وعمارةَ الْحاج سقَايةَ أَجعلْتم{  الحرام وسدانته المسجد عمارة وصف عند تعالى قوله فنجد

جِدسامِ الْمرالْح نكَم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ داهجي وبِيلِ فس ونَ لَا اللَّهوتسي دنع اللَّه 
اللَّهي لَا ودهي مالْقَو ينمإِلَى{  تعالى قوله وكذلك 6} الظَّالو ودثَم ماها أَخحالا قَالَ صمِ يقَو 

 ثُم فَاستغفروه فيها واستعمركُم الْأَرضِ من أَنشأَكُم هو غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا
 أخذ وعند العمران أساسها الحضارة بأن القول يمكن وبالتالي 7} قَرِيب ربي إِنَّ إِلَيه توبوا

  م)2007(العطار، . العصر عمارة عليه يطلق عصر كل متفرقا حسب العمران
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  البيت:  2.3.1

  :إن البيت هو 
 :البناء الذي له رب واحد يتصرف فيه كيف  شاء .1

وكذلك سميت المساجد بيوت اهللا، والبيت كلفظ مفرد لذلك سميت الكعبة بيت اهللا الحرام، 
وإِذْ يرفَع  { ومعرف يعبر عن بيت اهللا الحرام بمكة المكرمة كما ورد في آيات القرآن الكريم
يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهروالبيت   1} إِب

في معناه اللغوي يعبر عن االستقرار والديمومة، كما يعبر عن ملكيته ألسرة واحدة تبيت فيه، 
وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج  { ويمكن أن نستلهم هذا المفهوم من قوله تعالى
زكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وَآتين ال

لَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيالطْهِيرت كُمرطَهيو توفى اآلية الكريمة أمر لنساء النبي  2}ي
  م) 2008(وزيري،  .عليه الصالة والسالم باالستقرار والمكوث في بيوتهن

  :البيت يعبر عن كيان مادي منشأ .2
وأيضاً قول السيدة  3} {وكَانوا ينحتونَ من الْجِبالِ بيوتا َآمنِين ويظهر ذلك من قوله تعالى:

فالنحت والبناء من وسائل البناء   4}{رب ابنِ لي عندك بيتا في الْجنة آسيا امرأة فرعون
  م) 2008(وزيري،  المادي.

 م) 2008(وزيري،  الحيوان: اإلنسان أو المخلوقات سواء كل مأوى على بيت كلمة تعود .3

 :تعالى قولهو  5 }أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا{وأَوحى ربك إِلَى النحلِ قال تعالى:  كما
 أَوهن وإِنَّ بيتاً اتخذَت الْعنكَبوت كَمثَلِ أَولياء اللَّه دون من اتخذُوا الَّذين مثَلُ{

وتيالْب تيلَب وتنكَبالْع وا لَوون} كَانلَمع6ي  
  

                                                 
 
  127سورة البقرة اآلية  1
  33سورة األحزاب آية  2
 82سورة الحجر اآلية  3
  11سورة التحريم اآلية  4
  68سورة النحل اآلية  5
  41 اآلية العنكبوت سورة 6
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  باالعتماد على ماسبق (الباحثة)المصدر: ): يوضح ما هو البيت، 2-1شكل (

   المسكن: 3.3.1

سكونا ذهبت حركته وقر استقر وثبت، والمسكن في اللغة منسكن السكون بعد  سكن الشيء
تم االنتقال  الحركة، وهو بمعنى أن يكون البناء قد أقيم على أرض جديدة أو موطن جديد بعد أن

{ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد من الموطن األصلي إلى موطن جديد، يقول تعالى: 
  م) 2008(وزيري،  1غَيرِ ذي زرعٍ}

 البيت ليسوأن  لقد كان للقرآن الكريم السبق في التحديد المبكر لمعنى البيت والمسكن،
واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم من جلُود { كالمسكن، حيث يقول جل في عاله

رِها الْأَنعامِ بيوتا تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعا
ويمكن القول أن البيت يكون مسكناً ، جعل البيت مسكناً يفاهللا هو الذ 2}ا ومتاعا إِلَى حينٍأَثَاثً

  م) 2008(وزيري،  عندما:

                                                 
 
  34سورة إبراهيم اآلية  1
  80النحل اآلية سورة  2
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  ، أن كل مسكن بيت وليس كل بيت مسكن): يوضح 3-1شكل (

  سبق باالعتماد على ما (الباحثة)المصدر: 

  
 .من البرد والحر وقسوة المناخ الخارجي ويوفر األمان النفسي والمعنوييحمى ساكنيه  .1

من خالل فعل السكن الذي هو عالقة اجتماعية زمنية، وهذا ما  إال ال يعد البيت مسكنا .2
{لَيس علَيكُم جناح سبحانه وتعالى  إشارة أخرى في القرآن الكريم حيث يقول تؤكده
وفي اآلية الكريمة إشارة واضحة إلى أن البيت ،  1 تدخلُوا بيوتا غَير مسكُونة} أَنْ

إن المسكن  ساكنيه ويفقد قيمته كوسط له حرمته وخصوصيته إذا فرغ من ال يعد سكناً
{فَتلْك  ىقوله تعال تم تحديد مصدر غير صحيح..أكثر من البيت إنسانياً يحمل معنى

{ينارِثالْو نحا نكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعب نم كَنست لَم مهناكسفكلمة "من بعدهم"  م
  يعني أن فعل السكن قد وقع عليها لذا سميت بـ "مساكنهم".

  
  سبق باالعتماد على ما (الباحثة)المصدر: ، عالقة البيت بالمسكن): يوضح 4-1شكل (

  

                                                 
 
 29سورة النور اآلية  1
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  الدار:  4.3.1

الدار من دار يدور من كثرة حركات الناس فيها، فهي تدل على كثرة عددهم وهو ما يحيط 
 كما تعني الدار البلد، ولهذا .عناصر البناء والفناء بسكانه، وهو يعني جميع ما في الموقع من

{والَّذين تبوُءوا  سكان البلد، يقول تعالى: يتعدد سكانها وتعددهم كما سمي البناء داراً لكثرة
{هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالْإِيمو اربالدار في اآلية الكريمة  والمقصود 1الد

{فَعقَروها فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَلَاثَةَ  أيضا: سبحانه وتعالى كما يقول المدينة المنورة،
و كامٍ ذَلكْذُوبٍ}أَيم رغَي دومما والمقصود هنا قوم ثمود، ودارهم المعنية هي قريتهم 2ع 

  م) 2008(وزيري،  .أطول من عمر المسكن يتبين أن عمر الدار سبق

  
  سبق باالعتماد على ما (الباحثة)المصدر: ، مكونات الدار): يوضح 5-1شكل (

  

  والبنيان:  البناء 5.3.1

سبحانه  أعلى لقوله إلى البناء معناه االرتفاع أن البناء هو كل منشأ مرتفع عن األرض، والدليل
{وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ  وتعالى فيما يحكى عن فرعون:

{اببسبحانه وتعالى: ى حيث يقولأعل إلى أن البناء يكون طبقات أيضاً ويؤكد ذلك 3الْأَس 
ومرادف كلمة بناء في  ،4{لَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم غُرف من فَوقها غُرف مبنِيةٌ}

 وصف قرآني ليوضح ثم يأتي  5{فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنيانا}بنيان قال تعالى:  الكريم آنالقر
 سبحانه وتعالى يقول البنيان عبارة عن منشأ متكامل له قواعد وسقف وبالتالي حوائط، حيث أن

                                                 
 
  9سورة الحشر اآلية  1
  65سورة هود اآلية  2
 39سورة غافر اآلية  3
 20سورة الزمر اآلية  4
  21سورة الكهف اآلية  5
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فَو نم قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب ى اللَّهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد} هِمق
ثُ لَا ييح نم ذَابالْع ماهأَتونَ}ورعم) 2008(وزيري،  1ش  

  القصر:  6.3.1

ساكن واحد وأسرة واحدة، وقد  القصر في اللغة يعني البيت الفخم الواسع، وهو مقصور على
بعد {واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء من  وصف اهللا تعالى قوم ثمود بالغنى والثراء في قوله:

عاد وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصورا وتنحتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْكُروا 
{ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو الفخامة في وصف القصر في  إيضاح كما ورد ،2َآلَاَء اللَّه

حيث تدل كلمة  3{وبِئْرٍ معطَّلَة وقَصرٍ مشيد} قوله تعالى:آخر من القرآن الكريم في  موضع
  م) 2008(وزيري،  .في الزخرفة على الفخامة والمغاالة» مشيد«

  القرية:  7.3.1

 واحد مثل القبيلة وجنسهم واحد، حيث أصل إلى القرية هي مجموعة من المساكن لقوم ينتسبون
أطلق  كما 4{فَلَولَا كَانت قَريةٌ َآمنت فَنفَعها إِيمانها إِلَّا قَوم يونس} سبحانه وتعالى: يقول
{وكَذَلك أَخذُ  تعالى: سبحانه وتعالى على مساكن قوم عاد وثمود اسم القرى في قوله اهللا

 طلق اسم القرية على مساكن قوم لوط حيث يقولأ كما 5ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ}
  م) 2008(وزيري،  6{ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ} سبحانه وتعالى:

 7رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ} {وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرءانُ علَى سبحانه وتعالى: كما يقول
سبحانه على مكة المكرمة  أطلق اهللا كما والقريتان هما مكة والطائف وسكانهما قريش وثقيف،

أقوام  شديدة التأثير فيما حولها، وسكانها من الحجم والمكانة، فهي كبيرة» أم القرى« مسمى

                                                 
 
  26سورة النحل اآلية  1
  74سورة األعراف اآلية  2
  45سورة الحج اآلية  3
  98سورة يونس اآلية  4
  102سورة هود اآلية  5
  74سورة األنبياء لآلية  6
  31سورة الزخرف اآلية  7
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 1ولتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها}{ سبحانه وتعالى: أصل واحد، يقول اهللا إلى ينتسبون
  م) 2008(وزيري، 

  
  سبق باالعتماد على ما المصدر: (الباحثة)، مكونات القرية): يوضح 6-1شكل (

  المدن والمدائن:  8.3.1

تربطها روابط الدم، قال  ومن تجمعات ال المدينة هي مساكن ألقوام مختلفي األصل والجنس
{ودخلَ الْمدينةَ علَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها  اهللا موسى: تعالى في قصة نبي

{لَانتقْتنِ يلَيجأقوام مختلطو األجناس  أن مدينة فرعون موسى كان يقيم بها والثابت تاريخيا 2ر
؛ ألنها »المدينة «باسم » يثرب «ويؤكد ذلك تسمية إسرائيل وغيرهم،  من المصريين وبني

اليهود، يقول اهللا  إلى باإلضافة )ألوس والخزرج(قبائل العرب من المهاجرين واألنصار  جمعت
، 3{ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّه} تعالى:

ألنها كانت مكونة من عدة  ن المدائن فقيل إنها جمع مدينة، وسميت مدائن كسرى بالمدائنما عأ
{قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسلْ في الْمدائنِ  تعالى: مدن متقاربة، وقد جاء ذكر المدائن في قوله

رِيناشم) 2008(وزيري،  .4}ح  

                                                 
 
  92سورة األنعام اآلية  1
 15سورة القصص اآلية  2
  120سورة التوبة اآلية  3
 111سورة األعراف  4

  ..... 


األقوام متجانسيين
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  سبق باالعتماد على ما المصدر: (الباحثة)، مكونات المدينة): يوضح 7-1( شكل

  

  البلد:  9.3.1

مكة المكرمة أم  وتعالى واصفاً سبحانه أو المدينة، يقول أي مجتمع عمراني مثل القرية هو
أن كلمة بلد تعبر  ونستشعر هنا 1{وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا َآمنا} القرى بالبلد:

  م) 2008(وزيري،  .على مجتمع عمراني أي تدل عن المكان والسكان

{إِنما  يقول تعالى: آيات القرآن للداللة على المكان فقط، حيث ما البلدة فقد وردت في بعضأ
{ةلْدالْب هذه بر دبأَنْ أَع ترعاله في جل قال كما 2أُم:  كا كَذَلتيةً ملْدب ا بِهنييأَحو}

{وجرم) 2008(وزيري،  فقط. بالمكان اقترن البلدة لفظأن  3الْخ  
  

قامت آيات القرآن الكريم،  السابق للمفاهيم المعمارية والعمرانية التي وردت في بعد الشرح
  بالربط بين هذه المفاهيم عبر الشكل التالي:الباحثة 

                                                 
 
 126سورة البقرة اآلية  1
  91سورة النمل اآلية  2
  11سورة ق اآلية  3

  ..... 


األقوام غير  
متجانسيين
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   في القرآن التفرقة بين المفاهيم والمصطلحات المعمارية والعمرانية): 8-1شكل (

  سبق باالعتماد على ما المصدر: (الباحثة)

  
  المعاصر: سالميت والمتغير في الفكر المعماري اإلالثاب 4.1

(علـي   تأتي نتاجا لعدة ثوابت ومتغيرات وهي كاآلتي:ن المدينة اإلسالمية المعاصرة البد وأن إ
  م) 2001ع.، 

وهو المنهج اإلسالمي بقيمه وسلوكياته التي توجب االلتزام بتعاليمه وأحكامه  الثابت العقائدي: -
 واجتناب نواهيه، فهو منبع االحتياجات الروحية والمعنوية لإلنسان الذي يعمل فـي صـورة  

 متكاملة تتوازن فيها المعنويات بالماديات. 
  

وهو ذلك الجانب الذي يلتزم المنهج العلمي وما يحمله من منطقيات بديهيـة   الثابت المنطقي: -
 وأساليب هندسية تندرج تحت نظريات التخطيط دون اإلخالل بالجانب العقائدي.
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وهو أسلوب وطريقة البناء والمواد المستعملة التي تتغير وتتطور بمـرور   المتغير الزماني: -
الزمن في خضم االختراعات العلمية الحديثة التطور التكنولوجي الهائل. وال نغفل في ذلـك  

) وتطور واخـتالف متطلباتـه   واقتصادياً وثقافياً المضمار مستوى معيشة اإلنسان (اجتماعياً
ـ  والتي تظهر في  عاداته وت ى البيئـة  قاليده وعالقاته اإلنسانية والتي تنعكس في النهايـة عل

 العمرانية للمدينة. 

  
وهو العامل البيئي الذي يتوقف على الظروف المناخية للمكان الواحد مـن   المتغير المكاني: -

حرارة وبرودة ورياح، وكذا الظروف البيئية كطبيعة وطبوغرافية األرض حيث تـؤثر تلـك   
العوامل على الحلول التخطيطية والمعالجات المعمارية من مكان إلى آخر. ومن ثم فالمدينـة  

 في جنوب أفريقيا وان تشابهت في منهجها اإلسالمي.اإلسالمية في آسيا تختلف عنها 
  

  
  أثر مصادر التشريع على عمارة المسلمين: 5.1

 خاصةبصورة أساسية ومباشرة بتعاليم الشريعة اإلسالمية  عمارة المسلمينتأثرت 
من خالل العديد من العناصر والتعبيرات ذلك والسنة النبوية الشريفة وظهر  القرآن الكريم

ضوابط العمران من  لم تقتصرو م)1994(عكاشة،  من صلة المسلم بخالقه. المستوحاة المعمارية
إلى وضع رؤية تكاد تكون  والخطوط العامة فقط، بل تعدتها وجهة النظر اإلسالمية على القواعد

وإزالة الظواهر المتعارضة مع الشريعة ، م) 2008(وزيري،  لنظام البنيان اإلسالمي تفصيلية
اإلسالمية بحيث يمكن القول بأن هناك مبادئ خاصة بحياة اإلنسان المسلم وجهت إليها الشريعة 

ما يحفظ صحته، ، وأسرته، وحرمة االجتماعية بحياة اإلنسان المسلمفاهتمت  ،العمرانيلتطور ا
  م)1998(القاضي،  .ويؤمن راحته وعقله وأطفاله وماله
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  :الخالصة
تم التعرف على ماهية التشريعات العمرانية من الناحية الفنية والقانونية وأهم  ،سبق من خالل ما

مصادر  إلىالمحاور القانونية التي يجب أن يشتمل عليها القانون العمراني. كما تم التطرق 
وأخرى (القرآن، السنة، اإلجماع، القياس) قسمين: مصادر متفق عليها  إلىالتشريع وأنها منقسمة 

  غير متفق عليها.

تبين مدى دقته في  عمرانيةمن خالل دراسة ما جاء في القرآن من مصطلحات معمارية وو
قصر، القرية، المدن، التفرقة بين هذه المصطلحات (المأوى، البيت، المسكن، الدار، البنيان، ال

  .وأن لكل منها داللة مختلفة اجتهد الباحثين في تفسيرها البلد)

في عمارة المسلمين  ومؤثراً فعاالً دوراً خاصة، للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أننستنتج 
بل إن العقيدة اإلسالمية كانت الموجه والمحرك والمنظم لحياة المجتمعات اإلسالمية فمن خالل 

، يسبق المعماري المسلم إليها أحد الدين والعقيدة ظهرت عناصر وأسس متفردة في العمارة لم
  وإزالة ظواهر كانت موجودة ال تتماشى مع عقيدة اإلنسان المسلم.

  
    



26 
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  تمهيد:
 وليدة كانت وعمرانية تخطيطية باتجاهات اإلسالمية العصور في المدن تميزت لقد
 كما المعاصرة، ونظرياته بمفاهيمه معروفا التخطيط علم يكن لم حيث سكانها وظروف احتياجات

 الحالية، مثيالها عن االختالف كل تختلف كانت القديمة العصور في البناء وأساليب وسائل أن
 في ومعايير ومبادئ قيماً تمثل وعمرانية تخطيطية اتجاهات ظهرت فقد ذلك من الرغم وعلى

 من مثالية مدينة الوسطى العصور في اإلسالمية المدن تعتبر ذلك وعلى. والعمارة التخطيط
 بين وتطابق توافق من حققته لما وذلك الحديثة بنظرياته المعاصر التخطيط نظر وجهة

 االجتماعية المؤثرات عن يعبر فراغياً تشكيال جاءت التي والمعنوية المادية االحتياجات
  .م)1995(محمد و.،  والدينية والثقافية واالقتصادية

 لشعوب السابقة األجيال تراكم عن تعبر التراثي بشكلها العربية المدينة بان الباحثة ولقناعة
 الناتج وأنها الحالية، اإلمكانيات عن مختلفة وتكنولوجية اقتصادية إمكانيات ذات ومجتمعات

 الزمانية والمتغيرات والمنطقية، العقائدية الثوابت من مجموعة بين التفاعل لعملية النهائي
 نقاط وتتشكل وتستند ترتكز الحاضر للواقع معاشة معاصرة إلى الوصول فكان والمكانية،
 الجمع أساس على ليس بنائه، استكمال في التواصل إلى ويحتاج السلف بدأه قد فكر على بداياتها

 أساس على بل بينهما التكامل إيجاد يجب مختلفين كعنصرين" والحاضر الماضي" النقيضين بين
 كان قد اضيفالم متصل، كيان والمستقبل والحاضر فالماضي والحاضر، الماضي استمرارية
 يعتمد الزماني التواصل فإظهار لذا للمستقبل، الحال وكذلك ماضياً سيصبح والحاضر حاضراً،

 أنها على األفكار باستخالص وليس الزمن، خالل الثقافي الفكري التسلسل وتفعيل إدراك على
 للعمران الحرفي النقل الخطأ من سيكون وعليه ما، بطريقة الجمع تستوجب منفصلة نقاط

 أفرزتها، التي بالمعايير وعي دون هي كما القديمة المعمارية األشكال إلعادة والسعي التراثي،
 العربية المدينة من استنباطها يتم التي والمبادئ واألسس المعايير من االستفادة يمكن ولكن

 السلف واجتهادات والسنة القران من المستقاة العربية واألحكام المصادر تفهم ومن اإلسالمية
  .المناخية وبيئته عاداته مع وتتوافق المجتمع حاجة لتلبي الحالية للمتغيرات تطويعها يمكن والتي
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  :في تنظيم البناء عمارة المسلمينعتمد عليها ت ثابتة بادئقيم وم 1.2
اإلسالمية فباإلضافة إلى االعتماد على  العصور عبر وتطور نما قد اإلسالمي المجتمع إن
 لديهم نتيجة للبناء ومحددات أسس وتطورت تكونت فقد اإلسالمية للتشريعات األساسية المصادر

وأصبحت قواعد وأعراف بنيت عليها  والدنيوية والنفسية، الدينية الحسية المجتمع الحتياجات
 والمجتمع البيئة ومتطلبات واحتياجات طبيعة من نبعت بادئقيم وم أنها بمعنى عمارة المسلمين.

 والثقافية االجتماعية المجتمع احتياجات ومن اإلسالمية الشريعة قواعد من واستنبطت المحلي،
  ، ويمكن توضيح هذه القيم والمبادئ بما يلي:السابقة والتراكمات الخبرات وليدة وهي والنفسية

  :قاعدة اإلضرار  1.1.2

اليومية  وحتى العمرانية التشريعات لمعظم كأساس استخدمت والتي األشمل القاعدة وهي
 حديث رسول اهللا من نابعة وهي والنزاعات الخالفات معظم لحل عليها واُعتمد المسلم للمجتمع
r "1."ال ضرر وال ضرار من ضار ضاره اهللا ومن شاق شاق اهللا عليه هذا  

يقوم به الشخص من فعل لجلب مصلحة له ويكون في  فسر بعض الفقهاء الضرر بأنه ما
يقوم به الشخص من فعل ظاهره مشروع غير أنه  الضرار فهو ماذلك ضرر على غيره، أما 

ليس وراءه مصلحة بينه، مما يبين وجود نية فاسدة وراء ذلك الفعل وتعتبر مسألة الضرر 
. 2نظرية قائمة بذاتها لكون قواعد فقهية كثيرة تندرج تحتها، ذكرت في كتب القواعد الفقهية

ية الخاصة وكذلك قيود تصرف السلطات العامة في ويمكن إدراك مدى حرية التصرف في الملك
المجال العمراني من خالل نظرية الضرر، فليس ألحد أن يمنع آخر من تصرف في ملكه إال إذا 
كان ذلك التصرف منبعا للضرر على الغير أو على الحياة العامة. وفي بعض الحاالت يكون 

، وفي 3الغير أو على الحياة العامة العكس صحيحا حيث ال يجوز التصرف منبعا للضرر على
بعض الحاالت يكون العكس صحيحا حيث ال يجوز استعمال الملكية العامة لإلضرار بالملكية 
  الخاصة وهي بذلك تقييد للقاعدة التي تنص على أنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

                                                 
 
دار الكتب ، محمد بن عبد اهللا: المستدرك على الصحيحين، النيسابوري يخرجاهحديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم  1

  .2345رقم الحديث ، 1ط،1990،بيروت،العلمية
 بالضرر تتعلق قواعد عدة العدلية األحكام مجلة في ورد ،214: 183 ص ،1989 دمشق القلم، دار الفقهية، القواعد شرح الزرقاء، أحمد 2

 يدفع الضرر: 31 والمادة العام، الضرر لدفع الخاص الضرر: 26 والمادة يزال، الضرر: 20 والمادة قديما، يكون ال الضرر: 7 المادة منها
  .36 ،32 ،31 ،28 ،27 المواد إلى إضافة الغير، حق يبطل ال االضطرار: 33 والمادة اإلمكان، بقدر

/ 5( عابدين البن المختار الدر: كذلك انظر عاما، فيه الضرر كان فيما اإلجبار والية لإلمام): 175/ 23( للسرخسي المبسوط في جاء 3
 وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار الجزائري، العثماني األرشيف خالل من اإلسالمي العمران فقه حموش، بن أحمد مصطفى ،)488

  .82 ،81 ص ،2000 دبي التراث،
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لمتعلق بالجوار يتمثل في يمكن تقسيم الضرر إلى نوعين، ضرر جوار وضرر عام، فالضرر ا
وإحداث ما يخشى الحظر منه، مثل الحائط المائل واألنشطة االقتصادية  واالطالعضرر التكشف 

التي تقوم على استعمال النار والمتفجرات كالبارود، وكذلك اإلزعاج الناجم عن األصوات وتقليل 
  .1اإلضاءة والهواء في بعض األقوال

  
  :ضرار ضرر وال قاعدة المن القواعد المندرجة تحت و

ضرر وال  هذه القاعدة، عبر بها بعض العلماء عن القاعدة األم (ال الضرر يزال:  - أ
من بنى ( :أمثلتهامن و ضرار)، وتفيد أنه إذا وقع ضرر بغير حق على أحد وجب إزالته

يضر بالمارة أجبر على إزالته، وكذا لو حفر في طريق الناس حفرة الزم  سباطاً
  هـ)1430(السبيل،  .)بردمها

أن األولى دفع الضرر عن أن يقع، فإذا وقع وجبت إزالته، : يدفع الضرر بقدر اإلمكان  - ب
 ولكن إذا حصل العجز عن إزالته كله، فإنه يزال منه بالقدر الممكن، ألن الميسور ال

 .هـ)1430(السبيل،  يسقط بالمعسور

ضرار، وهي أيضاً  وهذه القاعدة تمثل القسم اآلخر للقاعدة وهو ال: الضرر اليزال بمثله  - ت
يكون بالضرر، لكن من  كالقيد للقاعدة السابقة، فنقول الضرر يزال، ولكن بشرط أن ال

المعلوم أن أخذ الحق من صاحبه أو ضمان المتلف لما أتلفه ليس هو بضرر عليه، ولكن 
يترتب عليه أمر فوق ما وجب عليه، أو كان يمكن إزالة الضرر الواقع من  الضرر أن

 .هـ)1430(السبيل،  غير إضرار بأحد فهو المتعين

 إذا أنه والمعنى السابقة، للقاعدة كالتتمة القاعدة هذه: الضرر األشد يزال بالضرر األخف  - ث
 فيرتكب ضرر، بارتكاب إال ضررهما إزالة يمكن ال وكان واحد، محل في أمران اجتمع
 لدفع المفسدتين أدنى ترتكب: قاعدة معنى وهو منهما، لألكبر دفعاً الضررين أخف

 .هـ)1430(السبيل،  أعالهما

 بقصد الجيران، عن والشمس يحجب الهواء الذي البناء رفع عن النهي :ومثل ذلك
 المالك منع أن المالكية الفقھاء يعتبر حيث، الماسة للحاجة البناء ذلك من ويستثنى الضرار

 الحنفية الفقهاء ناقش كما. والهواء الشمس حجب من ضرراً أكثر ملكه في التصرف من
  م)2000(أفندي،  .بإسهاب الشمس و الريح من الجار منع مسألة

                                                 
 
 والشمس، الضوء جاره يمنع بنيانا يعلى أن فمثل فيه المختلف أما فيه، ومختلف عليه متفق: قسمين إلى الضرر كذلك جزى ابن يقسم 1

 .82ص اإلسالمي، العمران فقه حموش، مصطفى/ د. يمنع وقيل منه يمنع ال أنه فالمشهور
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المراد بالخاص ما يتعلق بعدد قليل من الناس، : لدفع الضرر العاميتحمل الضرر الخاص   -  ج
إذا احتاج المسلمون ، ومثل ذلك (والعام ما كان متعلقاً بعموم المسلمين، أو أكثرهم

لتوسعة طريق أو مسجد، فأبى بعضهم البيع، فيجبر عليه دفعاً للضرر العام، وإن كان 
 .هـ)1430(السبيل،  )يحصل له ضرر ببعده ونحو ذلك

يعرف له وقت ألوله، فهو قديم، والمعنى أن األصل  أن ما ال: القديم يترك على قدمه  -  ح
 ، منهو عليه، ولو لم تكن بينة، فالقدم دليل على االستحقاق أن يبقى الحكم على ما

من كان له جناح ممدود قديما على الجار فأراد الجار إزالته أنه ليس له  أن(: أمثلتها
من كان له منفعة في طريق يمر بأرض جاره منذ مدة طويلة فأراد الجار  ، وكذلكذلك

 .هـ)1430(السبيل،  )إغالقه عن جاره فليس له ذلك

وهذه في الحقيقة استثناء من قاعدة القديم يترك على قدمه، فبينت : يكون قديماً الضرر ال  -  خ
يكون قديماً، بل  يقر في األصل، فإنه يزال ألن الضرر ال أن القديم إذا كان فيه ضرر ال

يجب إزالته، وفي القاعدة تفصيل: وهو إن كان الضرر عاماً فيجب إزالته، وإن كان 
يخرج ماء من بيت رجل على جاره منذ مدة، خاصاً، فيزال إن كان فاحشاً كما لو كان 

وخشي الجار من أن توهن أساسات البيت فال يقال إن القديم يترك على قدمه، ألن 
يكون قديماً فيجب إزالته، وإما إن كان غير فاحش، فبقاؤه طول هذه المدة  الضرر ال

  .هـ)1430(السبيل،  دليل على أن ثمة أصل استند إليه وربما نسي مع الزمان

  مراعاة الحقوق: 2.1.2

  حق اهللا تعالى:  - أ
تعتبر حقوق اهللا سبحانه إحدى مميزات العمران اإلسالمي عن غيره، ويعرفها الفقهاء بكونها ما 
ليس للمكلف إسقاطه، وأمثلة هذه الحقوق في العمران متعددة منها: االتجاه للقبلة في الصالة وما 

على بناء المساجد وتوجيهها، وتنزه المسلمين عن استقبالها واستدبارها في قضاء لذلك من أثر 
حوائجهم، وتحريم المرور بين يدي المصلين، وكذلك تحريم التكشف واالطالع على ما في 

 م)2000(حموش،  .البيوت، وقسمة التركات وفق ما جاء بالقران

  :الملكية حق   -  ب
 الملكية احترمت أنها الشرائع من العديد عن اإلسالمية الشريعة يميز ن ماإ :الخاصة الملكية
 التملك حق يطغ فلم اآلخرين تملك وحقوق العام الحق وبين بينها كبير بشكل ووازنت الفردية
  .م) 2001(علي ع.،  األفراد تملك حقوق العام الحق ينزع ولم العامة الحقوق على الفردي
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وهذه الملكية يشترك فيها أفراد يجمعهم حق التصرف في هذه الملكيات دون  الملكية العامة:
 الن عليها الحفاظ على وحث العامة الملكية حق اإلسالم أقروقد  .م)2008(محمد ع.،  غيرهم

  م) 2001(علي ع.،  .استعمالها نظم والجماعة، كما الفرد مصلحة ذلك في

كل ما ليس ملكاً خاصاً وال ملكاً عاماً يندرج في إطار ملكية الدولة لها حق هو و ملكية الدولة:
يتفرد أو يتصرف أو  التصرف الكامل فيها بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره وال يجوز أن

يحتكر هذه األمالك شخص أو جهة أو مجموعة مهما كانت وإنما مؤسسات الدولة تبعا للنظام 
وهي المخزون  ،السياسي الذي يرتضيه المجتمع وهي من يمتلك حق إدارة هذه الملكيات

وكذلك االستراتيجي والثروة العظمى لألمة وجلها بالطبع هي أراضي الدولة وما فيها من ثروات 
أية مشاريع اقتصادية أخرى تقوم بها الدولة لتنمية مواردها االقتصادية وزيادة مقدراتها و 

  .م)2008(محمد ع.،  تحسين مستوى معيشة أفرادها

  :حق الجار  -  ت
 والسالم الصالة عليه اهللا رسول قال حيث للجار كبيرة أهمية اإلسالمية التعاليم أعطت  

  :البناء نواحي في هذا الحق على األمثلة ومن" جاره يؤذي فال اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من"
  

ü البناء بفعل جاره عن الريح يحجب أن له يجوز ال اإلنسان أن  
 تستطيل ال"  جبل بن معاذ حديث من وسلم عليه اهللا صلى الرسول لقول تطبيقا وذلك  
 يجوز فال الشمس ذلك على ، ويقاس)الطبراني("بإذنه إال الريح عنه فتحجب بالبنيان عليه

 من أخرى قواعد مع وتشترك القاعدة هذه تحت تندرج التي األخرى األمور من والعديد حجبها
 عليه( المؤمنين أمير علي اإلمام يقول ضرار وقاعدة الخصوصية، وال ضرر ال قاعدة أبرزها
  "سيورثه ظنن أنه حتى بالجار وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأوصانا"): السالم

ü النوم أو لالستقبال سواء للضيوف مهيأ مكان أو غرفة على البيت يحتوى أن يفضل.  
 باهللا يؤمن كان من") وسلم عليه اهللا صلى( اهللا ويستدل على ذلك من قول رسول    

 جاره فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان ومن ليصمت أو خيراً فليقل اآلخر واليوم
 فما أيام ثالثة وضيافته وليلة يوم جايزته ضيفه فليكرم اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان ومن
   1"يحرجه حتى عنده يثوى أن له يحل وال صدقة ذلك بعد كان

  

                                                 
 
  والترمذي داود وأبي ومسلم البخاري وصحيح مالك موطأ في 1
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  :األسبقية حق  -  ث
 البناء، أحكام تقرير في ،"بالعرف األخذ"و ،"ضرار وال ضرر ال: "مبدأ على لقد ترتب  
" الضرر حيازة"و. شاملة صياغة اإلسالمية المدينة صاغ الذي ،"الضرر حيازة: "مبدأ نشوء
 أن بعده يأتي الذي جاره على يجب التي المزايا من العديد يحوز البناء في سبق من أن: تعني

 الالحق، المنزل األسبق المنزُل يصيغ وبذلك مسكنه، بنائه عند اعتباره في يأخذها وأن يحترمها،
 حقوق عديدة على األسبق 1العقار ويسيطر الضرر، لحيازته نتيجة المعمارية، الناحية من

 التنظيم مجال في الشريف الشرع قررها التي الحقوق عن فضال بنائهم، عند اآلخرون يحترمها
 هـ)1418(عزب،  العمراني.

 حق الشفعة  - ج
 هي اصطالحا·  والشفعة. الجار أو للشريك العقارات في الشفعة حق الشارع أعطى  

 ألحد يحق أنه أي". إليه انتقلت من يد من عنه المنتقلة شريكه حصة انتزاع الشريك استحقاق"
 الملكية أسباب من فالشفعة. األخر الشريك عقار باألولوية يشتري أن العقار في الشركاء
 إذن بدون السكنية للمنطقة الغرباء دخول من المتوقع األذى دفع هي الشرع في منها والحكمة
لى اهللا عليه ص النبي أن" جابر عن للسكان، االجتماعية التركيبة على والمحافظة السكان
 حتى يبيع أن له يحل ال حائط، أو ربعة تقسم لم شركة كل في بالشفعة قضى" وسلم
 والربعة. "به أحق فهو يؤذنه ولم باعه فإن ترك، شاء وإن أخذ شاء فإن شريكه، يؤذن

عن سمرة عن و م)2010(الكحلوت، . الربيع في فيه يتربعون الذي البيت وهو ربع تأنيث هي
  2"جار الدار أحق بدار الجار أو األرض"النبي صلى اهللا عليه وسلم قال : 

  حق المرور:   - ح
يصل اإلنسان إلى ملكه، دارا أو أرضا، بطريق يمر فيه سواء أكان من  وهو حق أن  

  طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معا.

ولقد فرق التشريع باإلسالم بين الشارع العابر وهو الطريق العام الذي يحق لكافة الناس   
دة حيث اعتبره غالبية الفقهاء طريقاً خاصاً المرور فيه وبين الممر أو الطريق ذي النهاية المسدو

تابعاً لألمالك المحيطة به. كذلك الفناء المفتوح المحيط بالمبنى حيث اعتبر هو اآلخر جزءاً من 
 يضر بما فيه يتصرف ال النافذ، وعليه فالطريق (Saleh, 1996) الملكية برأي غالبية الفقهاء.

                                                 
 
 وهذا آخرون، أو سكنه آلخرين، ملكيته انتقلت إذا حتى للعقار، حق الضرر حيازة ألن المالك، أو الساكن من بدالً ،"عقار" كلمة استخدمت 1
  .أحكامهم خالل من المسلمين فقهاء يؤكده ما

  لأللباني" سنن أبي داود " قال الشيخ األلباني : صحيح 2



33 
 

ساباط  وال روشن، أو جناح، فيه يشرع فال كافة، للمسلمين فيه ألن الحق مرورهم، في المارة
 أو أو أهله صاحبه على مقصور به االنتفاع فحق خاصاً، الطريق كان إن وأما .الناس يضر

 حق الناس ولكل منهم، إال بإذن نافذة، أو بابا عليه يفتح أن لغيرهم فليس فيه، المشتركين
 الوجه غير على فيه االرتفاق الحق من أصحاب ألحد ليس كذلك الحاجة، عند استخدامه
  هـ)1418(عزب،  .كلهم الشركاء بإذن إال المعروف

  الطريق:  حق  - خ
 رسول يا: فقالوا ”بالطرقات والجلوس إياكم“: قال وسلم عليه اهللا صلى إن النبي  
 الطريق فأعطوا المجلس، إال أبيتم فإذا: “فقال فيها، نتحدث بد مجالسنا من مالنا اهللا،
 السالم ورد األذى وكف البصر غض: “قال اهللا؟ رسول يا الطريق حق وما: قالوا. ”حقه

  ”المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر

 العامة للمجالس ضوابط وكذلك الطرقات تشريعات جاءت األحاديث هذه من ولعله  
 من ألنها عليها التعدي وحرمة منها األذى وإزالة حقها وحفظ فيها، الجلوس عدم وتفضيل
 لكي مناسبة وقياسات ضوابط لها ووضع عليها، التعدي من اإلسالم حذر التي العامة الحقوق
 لمصالحهم الطريق استخدام من الناس منع ومنها منها، المطلوبة وظيفتها الطريق تؤدي

 حق متابعة أمر أوكل وقد الطريق في للتجار البضاعة عرض أو الطريق في كالعمل الشخصية
 في الداخلية والحدائق والساحات الفراغات على االعتماد إلى أدى مما المحتسب، إلى الطريق
  م) 2011(التوايهة،  .المنازل

  االرتفاق:  حق  - د
 حق وهو الناقص، الملك أنواع أحد هو: وشرعا بالشيء، االنتفاع: اللغة في االرتفاق  
 كإجراء المالك، شخص كان أيا األول، لغير مملوك آخر، عقار لمنفعة عقار، على قصر عيني
 أرض في المرور أو معين، مصرف في الملوث الماء تصريف أو الجار، أرض من الماء
   .وخاصة عامة أحكام االرتفاق ولحقوق ..الغير

 ترتب فإن بالغير، ضرر بقائها على يترتب لم ما تبقى، ثبتت إذا أنها: العامة فأحكامها
 شيء أي مرور ويمنع العام، الطريق في القذر المسيل فيزول إزالتها، وجب أذى أو ضرر عليها
 االحتراز يمكن فيما السالمة، بشرط مقيد العام الطريق في المرور وألن العام، بالطريق يضر
  هـ)1418 (عزب، .منه
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  هـ) 1400(التويجري،  :منها متعددة بأسباب االرتفاق حقوق وتنشأ

 فيها الحق يثبت عامة، ومصاريف وأنهار، طرقات، من العامة كالمرافق العام، االشتراك .1
 لهم يباح الناس بين شركة المنافع هذه ألن .إلخ.. والسقي بالمرور منها، قريب عقار لكل

   .باآلخرين اإلضرار عدم بشرط بها االنتفاع
   .بها مرور حق له يكون أن المشتري على البائع كاشتراط العقود، في االشتراط .2
 ألن ثبوته، وقت الناس يعلم ال قديم، زمن من لعقار االرتفاق حق يثبت أن: التقادم  .3

  .مشروع بسبب ثبت أنه الظاهر
 

  المصلحة العامة مقدمة: 3.1.2

تنقسم المصالح الواجب مراعاتها من حيث العموم والخصوص إلى مصالح خاصة 
منفعتها تابعة آلحاد المكلفين، ومصالح عامة تعود منفعتها على عامة المكلفين، وفي مجال 
العمران يقع في بعض األحيان التعارض بين هذين النوعين من المصلحة، إال أن الفقهاء حسموا 

يم لصالح المصالح العامة نظرا لقوة أدلتها وعموم نفعها، ومثال ذلك منعهم هذا التعارض منذ القد
التوسع في االرتفاقات الشخصية على حساب الطرق واألفنية العامة، وقد استدلوا على هذا بما 

"أن حدادا ابتنى كيرا في سوق المسلمين... فمر عمر بن الخطاب رضي اهللا ورد من 
  م)2007(عبد الرازق وورقية،  السوق ثم أمر به فهدمه". عنه فرآه، فقال لقد انتقصتم

وقد استدلوا أيضا على تقديم المصلحة العامة وعدم االعتداء عليها بقضاء عمر رضي اهللا عنه 
 .1باألفنية والمصاطب وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة ومنع حيازتها بالنيان والتحظير

  هـ)1398(العبدري ، 

تعد المصلحة العامة مقدمة لدى الفقهاء على كل شيء، وتحديد ماهية المصلحة العامة تخضع 
الجتهاد الفقهاء،  ولذلك يذكر القرافي في قاعدته ما ينفذ من تصرفات الوالة والقضاة وماال ينفذ 

ا إلى الوصية ال يحل له أن يتصرف إال بجلب المصلحة (أن كل من ولى والية الخالفة فما دونه
أو درء مفسدة، وقد ساهم علماء أصول الفقه في ضبط مصالح اإلسالم والمسلمين بتحديدها وفق 

  مقاصد الشريعة التي تتمثل بالترتيب في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

                                                 
 
  .203 ص ،4ج العرب، لسان منظور، ابن انظر كالحظيرة، األرض وجعل غيره على لمنعها اإلحاطة هو التحظير1
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  :الخصوصية 4.1.2

 وقد انتهاكها وعدم اآلخرين خصوصية واحترام والتواصل االتصال يعني الخصوصية مفهوم أن
 وأيضا وحريته الفرد خصوصية وتصون تحمي التي المبادئ من الكثير اإلسالمي الدين وضح
 وكذلك يمارس الذي النشاط بنوع تتأثر الخصوصية درجة وأن. اآلخرين خصوصية احترام
  الخصوصية في عمارة المسلمين إلى:األنشطة، ويمكن تصنيف  هذه يمارسون الذين األفراد

  : خصوصية سمعية  - أ
وهي تعني توفير بيئة صوتية مناسبة سواء على مستوى المسكن أو خارجه تحقق القدر 
المطلوب من الراحة النفسية وتساعد اإلنسان على القيام بأنشطته المختلفة دون إزعاج أو قلق 

وتعني أيضا عدم انتقال األصوات إلى الخارج من التطفل على أحاديثه وعالقاته داخل المسكن، 
  (محمد أ.) أو إلى الداخل.

  . 2"... واغضض من صوتك..."، وقال تعالى: 1 .. "."وال تجسسواقال تعالى: 

 مع ولتحقيق هذه الخصوصية قام المعماري المسلم باستخدام معالجات وعناصر معمارية تتوافق
المسلمين، فاستخدم األفنية الداخلية والحوائط السميكة،  مجتمعات لعمارة المعماري الفكر

 تحقيق بجانب تلك الوظيفة تأدية على ساعدت والتي المياه، ونافورات النباتات أيضاًواستخدم 
  .للمستخدم الجمالية والبيئية النواحي

   :خصوصية بصرية  -  ب
 ومع وسلم علية اهللا صلى اهللا رسول باب حجر في أطلع رجال أن سعد بن سهل عن روي لقد

 لو: "وسلم علية اهللا صلى النبي له فقال رأسه بها يرجل مدري وسلم علية اهللا صلى اهللا رسول
 قل"  تعالى ، وقال"النظر أجل من األذن جعل إنما عينك بها لطعنت تنظر انك أعلم

 بما خبير اهللا إن لهم أزكى ذلك فروجهم ويحفظوا أبصارهم من يغضوا للمؤمنين
  3"  يصنعون

 التطلع وعدم النظر بغض وأمر حرمات لألسرة شرع تعالى من خالل األدلة السابقة نجد أن اهللا
 لحجبللمدخل  خصوصية عمارة المسلمين فتم إعطاء على ذلك انعكس الغير، وقد حرمات على

                                                 
 
  12 اآلية الحجرات سورة 1
  19 اآلية لقمان سورة 2
 30 النور اآلية سورة 3
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 اتجاه له والضيف الداخل إلى اتجاههم األسرة أفراد أن للمسكن. كما نجد الداخلي الفراغ
 طريقة روعي حيث للخارج بالنسبة روعيت أيضا ولكن للداخل بالنسبة فقط تراعى ولم معاكس،
 أفنية على الداخل إلى المسكن توجيه، وكذلك تم (محمد أ.) ومعالجتها الخارجية الفتحات تصميم
 الجيران، وقد من المسكن داخل الرؤيا حجب وبالتالي الخارجية، الفتحات وجود من بذلك فقلل
 المساكن تكشف ال حتى والساللم المنازل سطح تعلو التي البنائية السترات بإنشاء الفقهاء أفتى

 الشوارع على المطلة المساكن فتحات تقابل عدم كان لذلك. عليها بإطاللتها لها المجاور
 كشف عدم على الحفاظ إلى دعت التي اإلسالمي الفقه ألحكام تطبيقا معمارية سمة والطرقات
  .م)1991(االكيابي،  المداخل هذه خالل من المساكن حرمات

  

  :خصوصية اجتماعية  -  ت
 حتى األفراد خصوصية على حافظ كما الغرباء، من وحرمتها األسرة خصوصية اإلسالم عظم
  تطبيق ذلك في عمارة المسلمين:ومن أمثلة  الواحدة األسرة داخل

 من المسكن داخل النساء حجب على اإلسالم حض لقد :المسكن داخل الحفاظ على حرمة النساء
 وظهر المسكن تصميم على ذلك انعكس لذلك الجيران ومن المسكن زوار من الغرباء أعين

 تغطية المنكسر، المدخل الفتحات، معالجات داخلية، أفنية على المسكن توجيه في بوضوح
 الجنسين بين المكانية العالقاتفي  الفصل وكذلك م)1998(محمد و.،  بمشربيات الفتحات

  .)والحرملك السالملك(

 عليه الرسول يقول حيث واضحة اإلسالمية التعاليم أن نجد :األسرة أفراد بين العالقة تنظيم
 الحلم منكم األطفال بلغ وإذا{ شأنه جل ويقول"  المضاجع في بينهم فرقوا" والسالم الصالة

 العائلة لحجرة يكون أن روعي لذلك ،1}قبلهم من الذين استأذن كما فليستأذنوا
 روعي كما محددة أوقات في االستئذان بعد إال بدخولها يسمح وال المسكن داخل خصوصيتها

 أعين عن بعيدة تكون بحيث العلوية الطوابق في أو المسكن مؤخرة في النوم غرف وضع
  (محمد أ.) الغرباء من الزوار

  

                                                 
 
  59 النور اآلية سورة 1
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توجيه المسكن على أفنية داخلية، المدخل منزل بمصر يوضح مسقط أفقي ل ):1-2شكل (

   المنكسر، كذلك الفصل في العالقات المكانية بين الجنسين (السالملك والحرملك)
 م)1982(شافعي،  المصدر:

  :خصوصية أمنية  -  ث
 التي األسباب أهم من ودروب وحارات خطط عدة إلى المسلمين مدن تقسيم لقد كان  
 عبث أي من اإلسالمية العمائر على المحافظة ثم ومن الخصوصية قيمة تدعيم على ساعدت
 على ويصعب البعض بعضهم أصحابه يعرف مميزاً مجتمعاً الحارة مجتمع كان ثم ومن خارجي
  م)2009(عبد الحي،  .بسهولة يخترقه أن الدخيل الشخص

إحدى مظاهر الخصوصية األمنية والذي ساعدها على أداء  بالمدنكما وتعتبر األسوار المحيطة 
  .الحضاريدورها 

  :ومصادرها البيئة الحفاظ على 5.1.2

 بالبيئة االهتمام فيها فنجد الشامل بمفهومه يالبيئ البعد اإلسالمية الشريعة تغفل لم  
 بأهمية الوعى من انطالقا المختلفة التلوث عناصر من وخالية نظيفة المختلفة إلبقائها بأبعادها
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 بما مواردها واستغالل إمكانياتها من االستفادة يجب هاما وثقافيا حضاريا مظهراً تمثل يالت البيئة
يه لويضمن حق األجيال المقبلة قال رسول اهللا صلى اهللا ع لإلنسان وأجمل أيسر معيشة يحقق

 صور، و1"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسوسلم ""
  ذلك كثيرة منها:

 : والتخضير التشجير  - أ
عن أنس رضي اهللا عنه أن  البيئة، على المحافظة في المعتمدة الركائز أهم من فهي

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة،  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :
فالمراد من هذا الحديث هو الحث . 2 فإن استطاع أال تقوم حنى يغرسها فليغرسها "

 م)2001(القرضاوي،  .على الغرس إلى آخر رمق في حياة اإلنسان

 الثمار من قديما الناس عرفه ما غير أخرى فوائد له التشجير الحديث أن العلم بين ولقد
 وامتصاص البيئي، التوازن حفظ في المساعدة: مثل وغيرها، الحرارة وتخفيف والظل

  .األقل على منها التخفيف أو البيئة على للتصنيع الضارة اآلثار ومقاومة الضوضاء

 العمارة والتثمير:   -  ب
المقومات األساسية للمحافظة على البيئة في نظر اإلسالم ما حث عليه التوجيه من 

اإلسالمي وقام عليه التشريع اإلسالمي من عمارة األرض و إحياء مواتها، وتثمير 
  م)2001(القرضاوي،  مواردها وثرواتها.

  

 :النظافة  -  ت
الملكيات العامة بقدر اهتمامه بنظافة الفرد  حث اإلسالم على النظافة واهتم بنظافة 

وممتلكاته الخاصة والحفاظ عليها، فقد كان يؤمر أهل األسواق بكنسها وتنظيفها من 
األوساخ وغير ذلك مما يضر الناس، وقد كانت تكنس الشوارع في مدينة بغداد كل يوم 

ول إليها إال مشاة وتحمل األتربة إلى خارج المدينة. كما كانت هناك شوارع يمنع الدخ
بما فيهم الوالة. وتعتبر هذه احدث نظريات التخطيط في المدينة المعاصرة بحيث يفرغ 

(علي  الجزء المركزي من استعمال السيارات لتامين أكبر قدر من السالمة للمتسوقين.
  م) 2001ع.، 

                                                 
 
 متفق علیھ 1
  )242/  1(    479رواه البخاري في األدب المفرد باب اصطناع المال :رقم الحديث:   - 2
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المدينة كالحمامات والمياه فقد ذكر من  أما تامين الخدمات العامة الضرورية في شوارع
أنباء مدينة بغداد انه كان بها عشرون ألف حمام ولكل حمام خمسة نفر للتأمين وعمل 

  .م)1993(إسماعيل،  النظافة الضرورية له
  

  :اإلتالف من البيئة على المحافظة  -  ث
 محرما عمال ذلك ويعتبر عناصرها ويتلف البيئة يفسد عمل كل بشدة اإلسالم يقاوم
 اهللا صوب سدرة قطع من" :وسلم عليه اله صلى اهللا رسول عليه، قال اهللا يعاقب
  1."النار في رأسه
بثماره وظله ومعنى الحديث أن من قطع سدرة  الناس وينتفع الحر يقاوم شجر والسدر

. صوب اهللا رأسه في النارفي فالة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق 
  م)2001(القرضاوي،  .عناصرها بكل البيئة على المحافظة تأكيد على يدل الحديث وهذا

  :صيانة البيئة من التلوث  - ج

من األحكام اإلسالمية ذات الداللة على صيانة البيئة من التلوث ما جاء من تشريع 
يوجب التطهير لألماكن الخاصة والعامة وصيانتها من كل ما قد يلوثها، حيث قال صلى 

المالعن الثالث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،  ا" اتقواهللا عليه وسلم 
، ففي هذه المواقع يكون البراز أكثر تلوثاً للبيئة، إذ هي مواقع حركة من شأنها 2"والظل

  م)2007(حسن ن.،  أن تزيده انتشاراً، فورد النهي عنها منعاً للتلوث.
  

تغذية المدن بالماء النظيف والعناية بوسائل التصريف الصحي و الحرص على النظافة 
والسواقي المخطط المسلم فقد شقت القنوات  للمدينة من أهم األمور التي عني بهاالعامة 

و األنهر (نهر الجامع في دمشق ) لتزويد التجمعات السكنية بالمياه و في المنازل حفرت 
قد  في مدينة دمشق على سبيل المثالو، عن آبار الصرف حتى ال تتأثر بها اآلبار بعيدة

عادة تصميم و تنفيذ شبكات المياه الصحية والمجاري العمومية لتخدم مساجد و إتم 
     م)2008(محافظة و القضاة،  و دور المدينة منذ العهد األموي.حمامات 

                                                 
 
 )5/404(   5239رواه أبو داود في سننھ كتاب األدب، باب قطع السدرة رقم الحدیث  1
  .رواه أبو داود، كتاب الطھارة 2
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، في عمارة المسلمين الصحية افقرالم في للتصريف مبتكرةال وسائلأحد ال :)2-2( شكل

  م)2012(الزبيدي و شاهين، المصدر: 
  

 

 : وعدم اإلسراف في االستعمال وارداستخدام الم كفاءة  - ح
مياه ري المزارع  من اواستفادو، قدر معين من الماء لكل حي صونخصفقد كانوا ي

مياه الوضوء في  اوواستخدملغسيل األواني والوضوء قبل أن يصل إلى المزارع، 
 .)2009(الكناني ح.،  س وقف المسجد من نخيل وغيرهالمساجد لسقي غرو

استخدام  :وسائل التحكم الخاصة بقياس المياه في عمارة المسلمين مثل أيضاً اواستخدمو
(الكناني ح.،  العود أو العصا لقياس الماء المقسم بين الشركاءو طريقة الري بالتنقيط،

الكف كوحدة لقياس الماء المستخدم للري حيث يقسم اليوم والليلة إلى اثنتين و، )2009
ستخدام طريقة الري بالتنقيط حيث ا إلىإضافة ، هـ)1402(السياغي،  وأربعين كفاً

   .)2009(الكناني ح.،  توضع جرتين كبيرتين من الفخار

 : استخدام مواد البناء المحلية  - خ
هو  من هذه البيئة جعلها جزءاًلمنطقة كل على مواد البناء المحلية الموجودة في عتماد اال

كل منطقة طابع وهوية تميزها عن غيرها وكانت لكانت و ،أحد مميزات عمارة المسلمين
هذا المجتمع التي  نية الخاصة بها والتي تعبر عن ثقافةامفرداتها العمركل منطقة لها 
، فمثالً: نجد سيدنا عمر رضي اهللا عنه قد أقر أن يبني العراقيون مدائن هي جزء منه

(الكناني  الكوفة والبصرة من القصب كونها زاهدة وفعالة وتتماشى مع البيئة المحلية.
استخدام الطين المجفف في دول الشرق األوسط، والحجر في المناطق  وتم، )2009ح.، 

  م)2010(كمونة،  الجبلية، والخشب كمادة مساعدة.
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استخدام الطين المجفف في ): 3-2شكل(

 ، المصدر:البناء في العمارة اليمنية
  م)2009م.، (الجديد 

على نتوء صخري على قلعة ): 4-2شكل(
  :، المصدر عمان سلطنةسفح جب ب

  م) 2008(وزيري، 
  

 : االستفادة من الطاقة الشمسية والظواهر الطبيعية  - د

فعلى سبيل المثال امتازت عمارة المسلمين بالعناية بالظل في جميع أجزاء ومكونات 
النسيج العمراني حيث يعتبر الظل من أهم العوامل المساهمة في توفير الطاقة بنسبة 

استعملوا الطاقة الشمسية في الغرف . كما م)2004(وزيري،  %30تصل ألكبر من 
وجعلت التدفئة في  المصممة لألشغال الشتوي وخزنوا الطاقة في الحيطان والسقوف،

، تاء تتم في الحجرات المستعملة للسكن والنوم فقط من اجل االقتصاد في الطاقةالش
. السقوف المقببة من اجل الزيادة من معامل االنتقال الحراري ومسطحةأيضاً استعملوا و

  م)2008(ثويني، 
  

  االجتماعي: السلوك ضبط 6.1.3

 ضبط نحو موجها اإلسالمية العربية المدينة على المطبقة السلوك قواعد مجال في التركيز كان
  . محددة عمرانية تنظيمات فرض نحو منه أكثر االجتماعي السلوك

 على ذاته والتطفل اإلشراف منع في تكمن الخصوصية مسألة تحكم التي المبادئ فمثالً
 المرونة على للتدليل أخر مثال وهناك. الحائط في الفتحات منع في وليس الجوار خصوصية

 الشكل على منها أكثر االجتماعي السلوك قواعد على وتركيزها والقيم األعراف بها تمتاز التي
 هناك نشأت حيث المنورة مثالً، المدينة في المساكن بأنماط المثال هذا ويتعلق العمراني والتكوين

 بما السلوك بقواعد ملتزمة جميعها وكانت المميز طابعه له منها كل المساكن من أنواع ثالثة
 وعناصرها أشكالها في كثيرا تباينت لكنها عليها المتعارف االجتماعية والقيم المبادئ مع يتفق
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 االستعمال تفاصيل بين التوفيق على التشريع حرص على ذلك ويدل. وارتفاعاتها وتكويناتها
 قبوال يلقى كان االستعماالت لتلك مراع عمراني شكل أي فان عمله، يجب ال ما تفادي وخاصة

  (Saleh, 1996) المجتمع. من
  

  

  

  
): يوضح األنواع الثالثة من المساكن التي ظهرت بالمدينة المنورة، المصدر: 5-2شكل (

(Saleh, 1996)  
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المسلمين في تنظيم عمارة استنتاجها من  يمكنالقواعد التي م ـأه 2.2
  :البناء

 في المسلمين عمارة عليها اعتمدت التي القواعد ألهم سيتم في هذه الفقرة من الدراسة حصر
  .البناء تنظيم

  :بداخلها التي والمرافق للمدن المناسبة المواقع اختيار 1.2.2

  أهمها: المبادئ من عدد تطبيقوكان ذلك عن طريق 

 الحضري.األرض صالحة للنمو أن تكون   - أ
 بن عمر الخليفة الحظه ما للمدن، الصالحة المواقع باختيار االهتمام على يؤكد ما  
 خور من أصابهم وما بها، والنزول المدائن فتح بعد اإلسالمي الجيش أفراد على الخطاب
 قولته وقال يوافقهم، آخر موضع إلى واالنتقال المدينة هذه سكنى بعدم فأمرهم وضعف
  م) 1988(عثمان،  "اإلبل يصلح ما إال يصلحها ال كاإلبل العرب إن: "المشهورة

 المفكرون أشار أساسية نظرية مفاهيم اإلسالمي التراث مصادر عرضت كما وقد
" الربيع ابن" ويعد. مواضعها وتخطيط المدن مواقع اختيار دعن بها األخذ ضرورة إلى المسلمون

 موقع اختيار في مراعاتها تجب ستة شروطًاً  مثال حدد فقد لذلك، عرضوا الذين أوائل من
 الهواء، وجودة المكان واعتدال المستمدة، الميرة وإمكان المستعذبة، المياه سعة" وهى المدينة،
 يعين سور بها يحيط وأن األعداء، من منازلها وتحصين واالحتطاب، المرعى من والقرب
  ."أهلها

 تخطيط عند الحاكم يراعيها أن يجب أخرى ثمانية شروطًا حدد الربيع ابنكما أن 
 عسف، غير من تناوله ويسهل أهلها، ليشرب العذب الماء إليها يسوق أن: "وهى المدينة موضع
 وسطها في للصالة جامعا يبنى وأن تضيق، وال تتناسب حتى وشوارعها طرقها يقدر وأن

 قرب، عن حوائجهم سكانها لينال كفايتها بحسب أسواقها يقدر وأن أهلها، جميع على ليتعرف
 أفسح فليسكن سكانها أراد وإن متباينة مختلفة أضدادا يجمع بأال ساكنيها قبائل بين يميز وأن

 األعداء اغتيال مخافة بسور يحيطها وأن جهاته، سائر من به محيطين خواصه ويجعل أطرافها،
 حتى لسكانها الحاجة بقدر والصنائع العمل أهل من إليها ينقل وأن واحدة، دار بجملتها ألنها
  ."غيرها إلى الخروج عن بهم ويستغنوا يكتفوا

  ويمكن تلخيص هذه النقاط كالتالي:
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ü استغالل مياه األمطار واالستفادة منها: و تسهيل وصول الماء إلى أجزاء المدينة 
الوديان لالحتفاظ بمياه األمطار فقد قام المسلمون ببناء السدود وتشيد البرك في بعض 

(البركة وهي عبارة عن حفرة في األرض دائرية  اأطول فترة ممكنة. كذلك استخدمو
الشكل ومتفاوتة في العمق، وقد تكون مربعة مبنية بالحجارة لحفظ مياه األمطار عن 

  .)2009(الكناني ح.،  طريق السواقي أو أسطح المنازل

ü .توفير البنية التحتية 

ü  الحضري لسكان المدينة األمانتوفير. 

ü األمراض من ، للسالمةالهواء بطيب يتمتع الذي الموقع اتخاذ مراعاة. 

ü  لسكان عمل فرص خلق شأنها من التي األنشطة توفيراالستقرار السكاني عن طريق 
 .الجديدة المدن في بقاءال على وتشجعهم المدينة

ü حجم الشوارع والخدمات مع السكان. تناسب 
ü يجب أن تناسب عادات وثقافة المنطقة مع عادات و ثقافة السكان المنتقلين إليها. 

  

  العمل على تنمية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء لهما.  -  ب
) إبدال العصبية من القواعد التي أرساها الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) في المدينة (يثرب

، وذلك بتنمية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء ية بعصبية الموطن أو األرضالقبل
لهما، واتجهت تطبيقاته نحو تأكيد هذا االتجاه، فبدت مسميات أخرى بدالً  من مسميات القبائل 

. دالالته الحضرية االستيطانية ، ولهذا االتجاه"أهل الطائف"و"أهل المدينة" وأهل قباء" مثل "
ولعل هذا ما جعل المدينة اإلسالمية تقسم إلى أحياء أو مناطق تعرف بها حتى في العصر 

ً  من القبائل  المعاديالحديث، وينسب السكان إلى هذا الحي، مثل سكان الزمالك أو  بدال
 م)2007(حسن ن.،  والعصبية، التي تغلب على الحياة في القرية.

  

  .الموات األرض إحياء  -  ت
لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة  التيإحياء الموات معناه إعداد األرض الميتة 

العمران  فيواإلسالم يحب أن يتوسع الناس  .السكنى والزرع ونحو ذلك فيلالنتفاع بها 
تحقق األرض ويحيوا مواتها، فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء، وبذلك ت فيوينتشروا 

لهم الثروة والقوة، وهو لذلك  يحبب أهله أن يعمدوا إلى األرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا 
   هـ) 1414(سابق،  .خيراتها وينتفعوا  ببركاتها
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 إحياءها ملكية األرض من أن فيتنمية البيئة ما جعل  فيومن التشريعات اإلسالمية 
أرضا ميتة  أحيا  منه ملكيتها، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم: "من يبتغى يبالزرع هو السبب الذ

 فيللثروة النباتية قد يكون سببا  اإلنمائي، وما جعل من أن تعطيل األرض عن دورها 1له" فهي
من كانت له أرض فليزرعها، أو وسلم: " نزع ملكيتها من صاحبها، فقد قال صلى اهللا عليه

الّنباتية سببا لملكية األرض فإن ذلك يكون دافعا قويا   ، وحينما يعتبر إنماء البيئة2"ليمنحها أخاه
 النفوس من حب التملك عامة وتملك األرض بصفة خاصة فيلتحقيق هذا اإلنماء لفطرية ما 

  .هـ) 1419(النجار، 

  :م)2009(الشافعي،  من الضوابط والشروط ولقد وضح الفقهاء مفهوم اإلحياء بعدد

  ضرر خاص أو عام. أيأال ينجم بسبب اإلحياء  - 
  وليس بقصد التملك فقط. واالستثمار االنتفاعأن يكون اإلحياء بقصد  - 
أو  الدولةك غالباً الحصول على إذن مسبق من المالك شرط لصحة عملية اإلحياء، والمال - 

 .الشرعيم كالحا
  

  :ألراضيا تاستعماال 2.2.2

الذي يقضي بوضع كل  عرفت المدن اإلسالمية نظام استعماالت األراضي للمناطق
نشاط حضري في منطقة معينة من المدينة بما يحقق التوازن في استعماالت األرض الحضرية، 

المناطق السكنية هي المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية، ويتم تقسيمها إلى خطط أو  فكانت
  .م)2006(حموش،  قطائع، وكانت األنهج (الطرق الرئيسية) تفصل فيما بينها

  ن نستنتج من المدن اإلسالمية مجموعة من المعايير كالتالي:أويمكن 

  :في تقسيم المناطق Zoningاستخدام نظام التنطيق   - أ

المناطق الحضرية إلى قطاعات ومن ثم استعمال الصيغ القانونية  وب التنطيق بتقسيمليتم أس
 .ذه المناطقهضمن  هوكثافات السكن ونوع االستعمال المسموح ب لتنظيم مساحات البناء

)Chapin ،1965(  

                                                 
 
 ، كتاب األحكام، باب ماُ  ذكر في إحياء الموات.الترمذيأخرجه  1
 أخرجه البخارى، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة. 2
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 أن األسواق بتنظيم المتعلقة الكثيرة والنصوص المراجع خالل من نستنتج أن يمكنناو  
 الذي) المناطق نظام أو( Zoning التنطيق اإلسالمي التمدن بداية منذ عرفت قد اإلسالمية المدن
 المناطق إلى يمتد يكن لم أنه غير. المدينة من معينة منطقة في حضري نشاط كل بوضع يقضي

 منطق إلى يخضع كان فقد السكني الفضاء أما. والحرفي التقني الجانب على اقتصر بل السكنية،
  م)2003(حموش،  .الطبقي وليس االجتماعي، التجانس مبدأ وفق القبلي التوزيع

  
 المناطق التجارية والصناعية:  -  ب

ü  والحرفيالتجاري (استخدام نظرية التجمع النوعي التخصصي:( 
  

 المناطق التجارية داخل المدن على أساس المعايير التالية: نظمت

  معيار التجانس بين الصناعات المتشابهة والمتكاملة. .1
على المحيط وعلى اإلنسان  أثرها السلبيمعيار الضرر الذي يقتضي إبعاد األنشطة بسبب  .2

  (الدخان، الرائحة، اإلزعاج الصوتي، التلوث، العرقلة).
يجاد المكان المخصص وإمكانية المقارنة المرتبطة إمعيار الحاجة اليومية للسكان بتسهيل  .3

  بالجودة.
 .منع الغش والجهالة والغررلمعيار المراقبة  .4

  

أهم ميزة عرفتها المدن اإلسالمية مع اختالف مواقعها الجغرافية وتاريخها هو تنظيم  حيث إن
وعلى "سالم. يقول في ذلك أبو نصر الشيزري األسواق وفق مبادئ حددتها الحسبة في اإل

المحتسب أن يجعل ألهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم.  وتعرف صناعتهم فيه فإن ذلك 
لقاصدهم أرفق ولصانعهم أنفق. ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار كالخباز والطباخ 

دم المجانسة بينهم وحصول والحداد، فالمستحب أن تبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين، لع
. وقد تجسدت هذه المبادئ في معايير تنظيم التوزيع المكاني م)1969(الشيزري،  "األضرار

  لألسواق فقد كانت تجمع الصناعات المتجانسة في مكان واحد.

ü يةالمدنمناطق الصناعية في لل معالجة اآلثار البيئية: 
 

فوضعوا الضوابط التي ، بالجانب التقني والحرفي في االستعماالت غير السكنيةاهتم المسلمون 
ومعايير الحكم بالضرر الناتج عنها، ، تتحكم بمناطق األنشطة الصناعية والتجارية والحرفية

حيث عرفت المدينة اإلسالمية تكاثر الحرف والصناعات التي تطورت على مر التاريخ 
األنشطة محظورة في المناطق أو األحياء السكنية ( كالحدادين الحضري اإلسالمي فكانت بعض 
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والثاني هو خطر الحريق، ، والفخارين والطواحين ) وذلك لسببين األول الدخان المنبعث منها
بتوفير ، وهذا ما استدعى وجود قانون يلزم أصحاب هذه الصناعات في المناطق المخصصة لها

  .م)2006(حموش،  الحرائق كمية من الماء بغرض االحتياط إلطفاء

 عن بعيدة أماكن في السلبي، البيئي األثر ذات المرافق وكذلك الصناعية المناطق تخططوعليه 
 السائدة، الرياح التجاه معاكس باتجاه المدينة بأطراف تكون أن ويفضل السكنية، االستعماالت

 بينها عازلة مناطق ترك مع المدينة سكان يخدم وبشكل للمدينة، المستقبلي التوسع يعيق ال وبما
  .األخرى مع ضرورة مراعاة احتياطات السالمة االستعماالت وبين

 
 :السكنيةالمناطق   -  ت

ü  مفهوم وحدة الجيرةتبني:  
وهي تجمع سكني تأخذ بنظر االعتبار: التجانس االجتماعي، فرص العمل، نوعية ومستوى 

الضرورية، التسوق واألنشطة التجارية، الفعاليات الترفيهية، كيفية المدارس، الخدمات 
(عبد الرزاق و  الوصول إلى أماكن العمل والتي بمجملها تشكل مجتمعات ذات اكتفاء ذاتي

  كان ذلك واضحاً من خالل عدة أمور منها:، وفي عمارة المسلمين م)2008الدباغ، 

    
في عمارة  وحدة الجيرةل): نموذج 6-2شكل(

   .المسلمين
  م)2012(الزبيدي و شاهين، المصدر: 

 الحركة مسدودة النهاية لمنع):7-2شكل(
، وحدة الجيرة دخول الغرباء والحفاظ على

  م)2012(الزبيدي و شاهين، المصدر: 
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 :عمرانية متعددة االستعماالت إيجاد تجمعات - 
تمثلت بعمارة المساجد والوحدات السكنية المحيطة بها بصورة حيث أن عمارة المسلمين 

النقطة المركزية المحيطة بالجامع كانت مركزا للتجمع ، فحول المسجد ومجتمعةمتالحمة 
(عبد الرزاق و الدباغ،  خطيا لتمتد حتى المناطق السكنية. والنشاط التجاري وتأخذ شكالً

 م)2008
 

 :و إيجاد تجمعات عمرانية متقاربة الحفاظ على األراضي الفضاء - 
، في عمارة المسلمين" في تجميع المباني 1النسيج العمراني المتضاممن خالل ويظهر ذلك 

األراضي في اإلسالم واجب على مقدس ولكن يجب أال يفهم هذا بأنه  علىالحفاظ ف
مقصور على الجهاد وصد األعداء ودحر المحتلين، ولكن أيضا يمتد إلى حسن استغالل 

  م)2008(محمد ع.،  واستعمال وتخطيط هذه األرض لينتفع منها المسلمون بأفضل السبل

.  

  
(الزبيدي و شاهين، ): النسيج المتضام في عمارة المسلمين، المصدر: 8-2شكل(

  م)2012

                                                 
 
المعمارية مع التركيز الشديد  المبانيو تالصق كتل  يتم فيه تجاور عمرانيالمتضام بأنه نمط  العمرانيويمكن تعريف النسيج يمكن تعريف  1

  .األراضي في
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ü  في المناطق المحدودة المساحاتالدعوة إلى التوسع الرأسي في البناء. 
 عليه اهللا صلى(  للنبي الوليد بن خالد المشهور القائد اشتكى عندما وما يدلل على ذلك أنه

 كافيا يعد لم الذي الشريف النبوي المسجد من الشرق إلى الواقع بيته صغر بشان)  وسلم
  ".السعة اهللا وسل السماء في ارتفع" أن)  وسلم عليه اهللا صلى(  النبي أجابه ألسرته

  
  )2009(الكناني ح.،  ): تفاوت ارتفاعات المباني، المصدر:9-2شكل (

  
ü  للزراعة تصلح ال التي األرض في كونت وأن البد السكنيةالمناطق:  

 كل" المدينة أهل له جعل المدينة إلى هاجر حين) وسلم عليه اهللا صلى( الرسول أنحيث 
  .م) 1988(عثمان،  1"يشاء ما بها يصنع الماء يبلغها ال أرض

  
ü أن أو السكينة المباني تجاور أن األذى في تتسبب ال التي الصناعية للمنشآت السماح 

 وحداتها:  بعض تشغل
 والمناطق السكنية المناطق بين العالقة تحديد في دورا الفقهية األحكام فقد لعبت  
، "ضرار وال ضرر ال" قاعدة - خاص بشكل – حكمتها وقد اإلسالمية، المدينة في الصناعية

 بعض تشغل أن أو السكينة المباني تجاور أن األذى في تتسبب ال التي الصناعية للمنشآت فسمح
 وتأثر المدينة، أطراف إلى بها دفع فقد الضرر تسبب التي الصناعية المنشآت أما وحداتها،
. المعمارية التكوينات إلى والضرر األذى لمنع وصول تأكيدا كبير حد إلى الريح باتجاه موضعها

                                                 
 
 .مسلم صحيح 1
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 للمنشآت أو مجاورة مالصقة الجديدة العمرانية االمتدادات إنشاء إلى الحاجة تدعو وربما
 اإلسالمي القانون يسمح ال الحالة وفي هذه األم، المدينة أطراف عند أنشئت التي الصناعية

 ألن حاله؛ على يبقى القديم والضرر ،"عليه مدخول" ضررها ألن المنشآت هذه بإزالة
  م) 1988(عثمان،  .عنه بعيدا بالبناء تجنبه كان بوسعهم منه المتضررين

  
 :خضراء والمحميات الطبيعيةالالمناطق   -  ث

ü ذات الطبيعة المتميزة ناطقحماية المناطق الخضراء والم: 
العمراني أو التدهور البيئي كمحميات طبيعية  النمو من حمايتها الواجب استغالل المناطقإن 

 التوجيه جاءحيث  نالمسلميمما دعت له عمارة  البيئية من االنقراض األنواعتضمن حماية 
 التوجيه هذا في جاء فقد ولذلك االنقراض، من البيئية ة األنواعحماي على بالعمل والنبوي القرآني
: تعالى قوله يتضمنه ما وذلك حديثا، إال اإلنسان يعرفها لم التي البيئية المحميات لفكرة تأسيس

  .1" حرم وأنتم الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين أيها يا"

 إلى األمر النتهى الصيد فيه أبيح ولو األرض، أصقاع من الناس إليه يتقاطر المكي فالحرم
 بعض ينال أن من للبيئة صيانة محمية أرضا جعل ولذلك منه؛ البرى الحيوان أنواع انقراض
 عليه اهللا صلى( النبي عن روى ما المعنى هذا نفس على يحمل أن ويمكن. االنقراض مكوناتها

 والنحلة النملة: الدواب من أربع قتل عن ينه ومن النمل، تحريق عن ينه من) وسلم
 االنقراض من البيئية األنواع لهذه الصيانة لغرض إال النهى هذا يخال وال ،والصرد والهدهد

 والصرد الهدهد أمر هو كما المتناقصة الندرة بفعل أو الحرق، مثل الشامل الدمار عوامل بفعل

(حسن ن.،  طبيعية. محمية أول هو المكي الحرم بأن القول يمكن وبذلك ،هـ) 1419(النجار، 
  م)2007

  

ü .دعا اإلسالم على المحافظة على األشجار القائمة ونهى عن قطعها إال للضرورة  
 سدرة قطع من: "قال) وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن حبشي بن اهللا عبد عن روى وقد

 الحديث هذا فقال الحديث هذا معنى عن داود أبو سئل النار في رأسه اهللا صوب
 حق بغير وظلما عبثا والبهائم السبيل بن بها يستظل فالة في سدرة قطع من يعنى مختصر
 واألشجار النباتات لحماية واضح دليل هذا وفي ،"النار في رأسه اهللا صوب فيها له يكون

                                                 
 
  75سورة المائدة آية  1
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 من آخر لون والنباتات األشجار حماية ففي بالنفع؛ اإلنسان على تعود التي الكثيرة وظائفها بسبب
(حسن ن.، العمران والتعمير في ضوء  اإلنسان فيها يعيش التي للبيئة التنموي العمران ألوان

  .م)2007القرآن والسنة، 

ü حيوانياً تنميتها أيضا شرع نباتيا البيئة تنمية اإلسالم شرع وكما. 
 عناية بالحيوان العناية طلب إلى تجاوزته وإنما األنواع، إبادة عن المغلظ بالنهى تعاليمه تكتف لم

 واألصواف، واأللبان اللحوم من إنتاجه وفي نوعه في وتحسينه عدده في تكثيره إلى تؤدى
(حسن ن.، العمران والتعمير في ضوء القرآن  التنمية بهذه يخل قد تقاعس كل عن والنهى

  .م)2007والسنة، 

ü .النهى عن اغتصاب األرض أو إحيائها من غير إذن أهلها  
من ظلم شبراً من األرض (رضي اهللا عنها) أن النبي (صلى اهللا عليه وسلم) قال: " عائشةفعن 

" وفي حديث رافع بن خديج أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) أرضينطوقه اهللا من سبع 
(حسن ن.، " وله نفقته ءشيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع قال: "
  .م)2007

ü انتزاع الملكية ممن يهمل األرض أكثر من ثالث سنوات.   
" من عطَّلَ أَرضا ثَلَاثَ سنِين :  قال بن الخطابغيره أن عمر وروى عن عمرو بن شعيب  أو 

" لَه ا فَهِيهرمفَع هراَء غَيا فَجهرمعي م )1986(العسقالني،  لَم  

  

  :شبكة الطرق والممرات (حركة المشاة والمركبات) 3.2.2

معايير  ارتبطت وقد المدينة في الحركة شبكة تخطيط أهمية مبكرة فترة ومنذ المسممون أدرك
 التخطيطي بالنظام متصال كان ما منها عوامل بعدة اإلسالمية المدينة في الشوارع تخطيط
 في دورها اإلسالمية للقيم كان كما المناخ وعوامل الموضع بخصائص ارتبط ما ومنها للمدينة
  :يالمعايير ما يل، ومن هذه المعايير هذه تحديد

 الطرق: استعمال ضبط  - أ

ü أن يجب ال وبالتالي للسير، مخصصة هي إذ الطرق، استعمال ضبط قد اإلسالم أن 
 صلى اهللا عليه وسلمويدل عليه حديث الرسول  المارة، يضايق نشاط أي فيها يتواجد

 ،"الطرقات على والجلوس إياكم" حيث قال: )طريقالذي تم ذكره في الحديث عن حق ال(
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 اهللا صلى( اهللا رسول فقال فيها، نتحدث مجالسنا من لنا البد اهللا رسول يا قالوا
 رسول يا الطريق حق وما: قالوا ،"حقه الطريق فأعطوا أبيتم إن): "وسلم عليه
 والنهى بالمعروف، واألمر السالم، ورد األذى، وكف  البصر، غض: "قال اهللا؟
 م)2007(حسن ن.،  "المنكر عن

ü علي  .االرتفاقض عن هذا يوال يجوز أخذ تعو بالشوارع النافذة حق للجميع االرتفاق)
  م) 2001ع.، 

ü  يحق لمن يملك على هذه الشوارع بيتا أو أرضا أن يفتح له بابا سواء كان للنزل أو
المالك له حرية التصرف بالملكية تصرفا مطلقا،  أنلدكان، فقد أتفق الفقهاء على: "

(علي ع.،  ".على أن ال يستعمل هذا الحق المطلق في الضرر بالجيران، وإال منع
  م) 2001

ü  يحق لمالك األراضي حول الشارع النافذ االرتفاع بمبانيهم دون قيد أو شرط والبناء
ماق يريدونها باستثناء القاعدة الشاملة ال ضرر وال تحت مستوى سطح األرض بأي أع

 م) 2001(علي ع.،  ضرار.
ü  به إال ألهله وحدهم، حيث لهم  االرتفاقفي حالة الشارع أو الطريق الخاص ال يجوز

(علي  حق فتح األبواب وليس ألحد سواهم أن يفتح باب عقاره عليه إال بإذن منهم.
 م) 2001ع.، 

ü  ال يسمح بسقف الشارع النافذ بين الرصيفين حتى وإن كانت األرض المقابلة لنفس
   .م) 2001(علي ع.،  المالك ومهما كان ارتفاع السقف

 
 :حركة المرور عليهاتناسب عروض الشوارع مع   -  ب

ü  ففي . المدينة اإلسالمية بتوزيع حركة المرور عليهاارتبطت مقاييس الشوارع في
البصرة أمر الخليفة عمر بن الخطاب الوالي أبو موسى األشعري بفتح شارع كبير 

مترا) ليكون بمثابة مربد المدينة والشوارع األخرى  30عا (حوالي ابعرض ستين ذر
متر)   3.5( ذرعأأمتار) أما األزقة فعرضيا سبعة  10(حوالي ذراعا بعرض عشرين 

(العميد،  وأمره أن يجعل في وسط كّل خطة رحبة فسيحة لربط خيول الساكنين
إن الحد األدنى لعرض األزقة والبالغ سبعة اذرع إنما استند إلى رأي متفق  .)1986

إذا عليه ونص ال تجوز مخالفته فقد روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "
  .م) 1988(عثمان، تدارأ القوم في طريق فليجعل سبعة اذرع" 
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ü  ال يجوز نزع ملكية األراضي المحيطة بالشوارع ألغراض جمالية أو ما شابه ذلك
تنزع الملكية من حوله فقط في حالة الضرورة القصوى التي حددها الفقهاء  ويجوز أن

 في توسعة الشارع إن ضاق بالمارة، وفي هذه الحالة تدفع للمالك كامل التعويضات.

 م) 2001(علي ع.، 
   

 :ارتفاعات المبانيتناسب عروض الشوارع مع   -  ت

 1:3المباني إلى عرض الشارع تصل في بعض المدن إلى فقد كانت نسبة ارتفاع 
  م)1981(مصطفى،  .1:4وأحياناً 

  
 :أو الراكبينمراعاة سالمة المارة   -  ث

ü الدول اإلسالمية قبل من فائقة عناية نال الرئيسة الطرق في المارة سالمة مراعاة إن 
 شكل عليها بأي يعتدي من كل ومعاقبة الشوارع مراقبة مهمة أسندت حيث المتعاقبة،

 ألمن العصر األموي أوائل منذ خاصة دائرة استحداث تم بل ال للمحتسب، األشكال من
  م)2008(الهرفي،  الطرق.

ü يمنع استغالل الشارع في حفر بئر خاصة أو حفرة للمجاري أو ما شابه ذلك، كما و
بحفر البئر إذا كانت للعامة، ومن هذا يتحقق حق المرور بعدم وجود بينما يسمح 

عوائق بالشوارع سواء للمارة أو الراكبين وذلك فيه تطبيق لقول الرسول صلى اهللا 
 م) 2001(علي ع.،  عليه وسلم: "إماطة األذى عن الطريق صدقة".

ü اء الشارع، بشرط أن تكون هذه البروزات يسمح بعمل بروزات (شرفات) تتعدى هو
مرتفعة بالقدر الذي ال يضر المارة. وقد حددت المعايير التخطيطية اإلسالمية الحد 
 األدنى الرتفاع هذه البروزات عن مستوى الشارع بارتفاع الفارس ورمحه منصوبا

(علي ع.، )، ويكون مالك هذه البروزات ضامن للمارة من الضرر. أمتار 5 حوالي(
  م) 2001

  
 الشوارع: النواحي البيئية في تخطيط وتصميممراعاة   - ج

ü إلى الشمال من الحارة المناطق في المدن شوارع توجيهكانت عمارة المسلمين تهتم ب 
 تكون ال ألشعة الشمس وحتى والطرق المباني واجهات تتعرض ال حتى الجنوب
 طوال ظالال تكتسب الشوارع يجعل ما وهذا الظاهرية، الشمس حركة مع عمودية
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(عباس، الشوارع.  هذه في العالية التظليل نسبة مع الشمالية واكتسابها الرياح النهار
 م)2007

ü على وتعمل الفناء بدور قليال (مجازات) تقوم واسعة بأماكن الضيقة تنتهي الشوارع 
(عباس،  .للرياح هبوب أول مع تسربه وتمنع الليل في البرودة المعتدل تخزين الهواء

 م)2007
ü رياح أو الباردة الشتوية للرياح أنفاق إلى تحويلها عدم يضمن الشوارع تعرج 

 م)2007(عباس،  باألتربة والرمال، المحملة الساخنة الخماسين
ü الشمس حرارة من التجارية والمحالت الشوارع لحماية التجارية الشوارع تغطية 

 م)2007(عباس،  .والمطر
  

  .خاصة وظيفة منها ولكل والزقاق) والحارة (الشارع تدرج الشوارع وتكاملها  -  ح

ü  م)2002(زياد،  الشوارع في عمارة المسلمين كما يليكانت تدرجات:  
تبدأ بالبوابات وتخترق المدينة مروراً بالمسجد الجامع  شرايين الحركة الرئيسية: -

  واألسواق المحيطة به.
  : وهي تفصل بين األحياء وتربط بين الشرايين الرئيسية للحركة.الطرقات الثانوية -
  : وهي تؤمن االتصال بين األجزاء المختلفة من الحي الواحد.الفرعيةالطرقات  -
  .غيرة: وهي تخدم مجموعة سكنية صالطرقات غير النافذة -

ية من لإن هذا التتابع ينتهي إلى تسلسل هرمي متقن يدل على وجود مستويات عا
الخصوصية وأن كل شكل من أشكال شبكة الطرقات في المدينة قد تكيف تماماً مع 
طبيعة الفراغ الذي يخدمه، فمثالً الطرقات الرئيسية تخصص للفعاليات التجارية 

تتخلل المناطق السكنية، كما وواألسواق، أما الطرقات الثانوية فكانت تقسم بين األحياء 
(زياد،  تخصص تخدم مجموعة محددة من البيوت السكنية. كانت الطرقات الغير نافذة

  م)2002

 مراعاة الجانب األمني:  - خ

ü من بشكل واضح، األمني الجانب تراعي كانت عمارة المسلمين في الطرق هندسة إن 
 الطرق على طول المحارس وتوزيع البوابات، وتحصين تغلق، التي الطرقات خالل

 م)2008(الهرفي،  .الرئيسة
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  االهتمام بعناصر تأثيث الشوارع:  - د
ü كانت المتحركة التي القناديل واستخدموا الشوارع، إضاءة في تفننوا المسلمين إن 

 التي في الوقت إليها، اإلشارة تجدر التي اإلبداعات من تعد والتي البغال على تحمل
  م)2008(الهرفي،  دامس. ظالم في تعيش العالم مدن معظم فيه كانت

ü خاصة بوثائق السكان وتزويد شارع، كل سكان أسماء وتسجيل الشوارع، تسمية إن 
 االستثنائية، الظروف في التجوال منع عن ناهيك ذلك، منهم يطلب عندما إلبرازها
 كل والدوريات، العيون، بث عن فضال الدقيق، للتفتيش الخارج من القادمين وإخضاع

 أمن على المحافظة أجل من اإلسالمية الدولة تتبعها كانت التي األساليب من كان ذلك
 م)2008(الهرفي، المسافرين. 

  
الواحد أو الطابع المعماري  ةالشخصيباستمرار  إمااستمرار الشوارع والممرات   - ذ

 :الواحد
ü  التقسيم بمميزات تصميمية منها:  القديمة اإلسالمية العربية في المدينةتميزت الشوارع

انتقال ، إلى مقاطع بصرية والرؤية عن بعد وما يحققه ذلك من تالفي اإلحساس بالملل
المحاور البصرية يحقق متعة بصرية باإلضافة إلى أنها تساعد السائر على تحديد 

، الظهور والوضوح والرؤية عن بعد، اتجاهه وال يتم ذلك بواسطة المحورية
االستمرارية واإلحساس بالحركة وذلك عن طريق استمرار الشخصية الوظيفية الواحدة 

 م) 2001(علي ع.،  وكذلك الطابع الواحد.
 

 :والحد من أضرارها(الدواب) حركة وسائل النقل داخل المدينة  ةمراعا  - ر
ü  .تخصيص أماكن لوقوف وانتظار وسائل النقل (الدواب) تسمى المرابض أو المناخ

  م) 1988(عثمان، 
ü .2009(الكناني ح.،  تنظيف المرابض بشكل دوري(  
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  .تسمى المرابض أو المناخ ن مخصصه للجمالكتوفير أما):10-2شكل (

  www.ohudclub.comالمصدر: 
 

  المرافق العامة:الخدمات و 4.2.2

 األماكن العامة:الساحات و  - أ
ü .التدرج الفضائي للمساحات المفتوحة في المدينة اإلسالمية 

 كانت تتميز عمارة المسلمين بالتسلسل المنطقي والتدرج في الساحات من حيث السعة والوظائف.
، ياإلنسان اختيار األبعاد والمساحات المالئمة للساحات للمقياس، إضافة إلى م)2004 (وزيري،

  )2009(الكناني ح.،  والعوامل المناخية، واحتياجات الناس المختلفة.

ü  ساحات عامة لمزاولة األنشطة المختلفةتخصيص: 
للمدن اإلسالمية على مر العصور هي ممارسة األنشطة  كانت الوظيفة األساسية للساحات العامة

  هـ)1432(قطان،  الجماعية للجماهير سواء منها الدينية أو االجتماعية أو السياسية.
  

  
  م)1982(ابراهيم،  ، المصدر:): ساحة عامة وسط مدينة جاسالما بالهند11-2شكل (

http://www.ohudclub.com
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  م)2003(عزب، : ، المصدرراجستان في سمرقند): ساحة 12-2شكل (

  
  

ü  العام، والحدائق والمقابر كالطريق( المشتركة المنافع ذات األماكن في البناءمنع(. 
جعلت المعايير التخطيطية بالمدينة العربية اإلسالمية للمناطق العامة كالحدائق والمقابر والمساجد 
حرم خاص بها، ال يجوز االعتداء عليه أو االختصاص به حتى من قبل ولي األمر. فقد جاء في 

ن"، كما المغني: "ال يجوز أن يتفرد المسلم بأرض ملح أو ماء أو من كان به منفعة عامة للمسلمي
جاء به أيضا "ليس لإلمام وال لغيره من الوالة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس في الشارع، أو أي 

  م)1983(حماد،  مرفق عام"
  

 المسجد:  -  ب

 كان هناك مجموعة من المعايير تحكم بناء المسجد في عمارة المسلمين أهمها:

ü المختلفة بالخدمات المسجد ربط: 
 الثقافية ربط المسجد بالخدمات المختلفة من األمور التي تميزت بها عمارة المسلمين

 تنعكس حتى للمدينة المختلفة المستويات على وذلك والصحية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية
 بوظائف اإلسالم بداية منذ المسجد ارتبط، فلقد المدنية لهذه العمراني التكوين على تلقائيا ذلك بعد

  :م)1991(العقبي و خطيري،  أنه في تتلخص
 اهللا، وكتاب الدين تعاليم ودراسة وتفسير الصالة، شعائر فيه تقام واجتماعي، ديني مركز -

  .الصالة أداء بعد يوميا مرات خمس بساحته المصلين اجتماع إلى باإلضافة
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 ومكان الجيوش، وخروج وحشد البيانات وإذاعة البيعة وتلقي الخطب إللقاء سياسي، مركز -
 الناس بين للحكم العدل ساحة انه إلى باإلضافة المزادات، وعمل السفراء واستقبال لالجتماع
  .الحدود وإقامة

 .العلماء بين والمناظرات العلم حلقات فيه تقام وتعليمي، ثقافي مركز -
  

  
  م)2003(عزب، ، المصدر:  في القاهرة اييتبمدرسة السلطان قا ):13-2شكل (

 الفترة في السير مسافة على) المسجد يخدمها التي المساحة( المساجد بين البعد يتوقف
 الخاصة التخطيطية المعايير تناولت التي األبحاث من العديد وهناك واإلقامة، اآلذان بين الزمنية

  .ومساحته نفسه المسجد وسعة المسجد يخدمها التي للمساحة األقصى الحد حيث من بالمساجد
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   دحول المسج ةيبين تمركز المدين مركز مدينة طنطا):14-2شكل (

  م)1968(ابراهيم،  المصدر:

 القيم إلحدى إحياء فقط ليس اإلسالمية العربية بالمدينة المسجد دور فإحياء ذلك وعلى
 الحضارية القيم لتأصيل األساسية المقومات إحدى إنه بل اإلسالمي للمجتمع التخطيطية والمعايير

  .م)1982(ابراهيم،  .المدينة بناء في

ü  الخاصة باختيار موقع المسجد: التوجيهاتمراعاة  
الرسول (صلى اهللا عليه  مسلمين، ألنأو فيها قبور  أال تكون األرض قبورا للمسلمين: )1

اتخذوا  لعن اهللا اليهود والنصارىحيث قال: " وسلم) نهى عن الصالة في المقابر
 1"قبور أنبيائهم مساجد

الصالة في األرض  بل ذهب أهل العلم إلى عدم صحة أال تكون األرض مغصوبة: )2
ء المساجد على أرض العلم. وفى بنا المغصوبة، أما تحريم الصالة فمحل إجماع من أهل

 (رحمه اهللا): بناء المسجد على ملك المرء جائز مغصوبة يقول الحافظ ابن حجر
 هـ) 1419(الصغير،  .ممتنع باإلجماع باإلجماع وفى غير ملكه

فيه كثير من الناس.  مثل أن يكون في طريق ينتفع أال يكون في محل انتفاع الناس: )3
يضر بأحد جائز أيضا لكن شذ  حجر (رحمه اهللا): وفى المباحات حيث ال يقول ابن

                                                 
 
  رواه البخاري  1
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موضوعة النتفاع الناس فإذا بنى فيها مسجد منع  بعضهم فمنعه، ألن مباحات الطرق
 1.انتفاع بعضهم

والَّذين اتخذُوا  " : قال اهللا تعالى:أال تكون أرض المسجد مجاورة لمسجد آخر )4
وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِين وإِرصادا لمن حارب اللَّه ورسولَه مسجِدا ضرارا 

ذكر  2 " من قَبلُ ولَيحلفُن إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ
 في المحلة الواحدة فقال: ينبغي اهللا) أن من البدع المادية كثرة المساجد (رحمه القاسمي

جمع المسلمين  أال يبنى مسجد بجوار آخر لغير حاجة كضيق ونحوه ألن ذلك يفرق
وخصوصا الجامعة منها بالقرب  وربما أشبه مسجد الضرار، ويتأكد عدم بناء المساجد

وتحقيقًا لحكمة مشروعية الجمعة التي هي الصالة  من بعضها وذلك بعدا عن الضرر
  هـ)1419(الجديد م.،  .تجمع الناس التي

 

ü  حائط القبلة: طولزيادة  

عن أبي هريرة رضي روي وذلك نظراً لألهمية التي أوالها اإلسالم لمصلين الصف األول فقد 
صفوف الرجال أولها، وشرها  خير" أنه سمع رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقول: اهللا عنه

فعن أبي أمامة (رضي اهللا عنه) وأيضاً  3"أولها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها
إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول"، قالوا: يا " أن النبي (صلى اهللا عليه وسلم) قال:

  4"الثانيالثاني؟ "قال: وعلى  رسول اهللا وعلى

عن الذكر والصالة وهو ما يفترض معه  األرض خالية من كل ما يلهيهم فيبأن يجعلوا بيوته 
جدار القبلة وأن تقتصر الفتحات  فيأغلب حوائط المساجد خالية من الفتحات وخاصة  أن تكون

ذلك التوجيه اإللهي  لإلضاءة والتهوية. وباإلضافة إلى ذلك فانه من خالل على فتحات علوية
لرقاب  لة حتى ال يحدث تخطىالمقابل لحائط القب الخلفي تكون مداخل المساجد من الحائط

   الصالة. تشتت لخشوعهم أثناء أيالمصلين أو 

                                                 
 
  (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس)صحيح البخاري  1
  107سورة التوبة آية  2
 روى الحديث: الجماعة إال البخاري. 3
  روى الحديث: أحمد والطبراني. 4
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ü  من كل ما من شأنه تشتيت المصلين وإشغالهم عن الصالة: خالياًأن يكون 
عندما بنى الرسول (صلى اهللا عليه وعلى مستوى نظر المصلين، فمن ذلك فتح النوافذ جهة القبلة 
القبلة أمام المصلين، اللهم إال فتحات في ظهر المسجد  في حائط وسلم) مسجده لم يكن به فتحات

روى البيهقي في سننه عن ابن عباس (رضي . وم)1988(أبا الخيل،  المصلين لإلضاءة خلف
والجم هو البناء الذي ال " أمرنا أن نبني المساجد جما، والمدائن شرفًا"اهللا عنهما) قال: 

شرفة له وبهذا أخذ عامة أهل العلم، ذلك ألن المساجد محل للعبادة والصالة والذكر، فاألولى أن 
تجنب كل ما يشغل المصلى، وليس معنى هذا أن تجعل المساجد مظلمة ولكن يمكن أن ترفع 

ن وحيث أ بخارجه  [ وسيلة إضاءة، وأن ال يرى من بداخل المسجد من هو.النوافذ بحيث تكون
أثناء تأدية الصالة،  يعلى المصل وضع النوافذ يؤثر بشكل قاطع على وظيفة المسجد، وبالتالي

النوافذ في مستوى نظر المصلين، وبشكل خاص في حائط  ومن هنا تنبع أفضلية عدم وجود
  م)2002(حسن ن.،  .الحوائط الجانبية القبلة أو

  

ü على اتجاه القبلة وضع دورات المياه على محور عمودي ضرورة:  
إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال " وذلك استنادا لقول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم):

  1"شرقوا أو غربوا تستدبروها ولكن

  

ü  في الحائط الخلفي الموازي لحائط القبلة المدخلأن يكون:  

موضع المداخل الخاصة به، فعن  وظيفة المسجد كمكان للصالة ضوابطًا خاصة في تحديد يتمل
أتموا الصف المقدم ثم الذى اهللا عليه وسلم) قال: " أنس (رضي اهللا عنه) أن النبي (صلى

عليه وسلم):  قال رسول اهللا (صلى اهللاو 2"الصف المؤخر فييليه فما كان من نقص فليكن 
. من هنا نجد أن هناك ضوابطًا 3"الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنممن تخطى رقاب "

 لحائط القبلة، حتى يتم ملء الموازيبحيث تكون في الحائط الخلفي  في وضع مداخل المسجد،
  م)2002(حسن ن.،  .بأول الًالصفوف األولى أو

                                                 
 
  .الصالة كتاب في البخاري :الحديث روى 1
ى 2 ى :الحديث رو ي داود أبو رو ي والنسائ   .والبيهق
  روى الحديث: الترمذي. 3



62 
 

  :السوق التجاري  -  ت

  للسوق التجاري في اإلسالم تتمثل في:لقد وضعت ضوابط 

ü :كفالة حق االختصاص  

يعرف حق االختصاص بأنه عبارة عما يختص مستحقه باالنتفاع به وال يملك أحد مزاحمته فيه، 
قول الرسول صلى اهللا فالسابق إلى األسواق أحق بها، وقد أجاز العلماء هذا الحق استناداً إلى 

عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه قال: كما روي  1"مناخ من سبق منى عليه وسلم "
"إن األسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو 

  م)2009(نوفل،  يفرغ من بيعه".

ü :الحفاظ على السلوكيات العامة  

بالرجوع إلى ضوابط استعمال الطرق التي تم الحديث عنها سابقاً فإنه يجب الحفاظ على الطريق 
التجاري من بعض لسلوكيات وذلك بعدم فتح المقاهي على قارعة الطريق وجلوس المرتادين 

  م)2009(نوفل،  أمام المقاهي على األرصفة، حيث أن ذلك يؤذي المارة خاصة السيدات.

ü  التجاري والحرفي(استخدام نظرية التجمع النوعي التخصصي:( 
  في هذا الفصل. تم الحديث عنها سابقاً

ü :ضرورة قرب المسجد من السوق التجاري  

وقال عز وجل  2{رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهللا}لقد وصف اهللا المتقين بقوله: 
 للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا{يا أيها الذين آمنوا إذا نودى 

، لذا وجب قرب المسجد من السوق حتى تتيسر العبادة للتجار والمرتادين على حد 3} البيع
  سواء.

                                                 
 
  وقال حديث حسن صحيح. يرواه الترمذ 1
 37سورة النور آية  2
 9سورة الجمعة آية  3
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  م)2013(آل سعود و النعيم،  . المصدر:بإسطنبولسوق مسقوف ): 15-2شكل رقم (

  الوكالة  -  ث
 بالقرب من المناطق التجارية، وكانت مخصصة إلقامة التجار القادمين من غالبا ما توجد

الطوابق العليا وتوضع  فيالبالد المجاورة، وخاصة الشام والعراق حيث كانوا يقيمون بها 
  م)1998(القاضي،  .األرضيمخازن بالطابق في البضائع 

  
  م) 2008(وزيري،  ، المصدر:المملوكية بالقاهرة من الخارج الغوريوكالة ): 16-2شكل (
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  القيسارية  - ج
اشتقت كلمة قيسارية من كلمة قيصرى (سوق القيصر)، وهى تختلف عن السوق والبازار 

ناحية الحجم. فالقيسارية عبارة عن مبنى به عدة ممرات مسقوفة توجد حول صحن كبير  من
 وشاع. مصر فيعدة مداخل. وقد أهملت هذه الكلمة وإن كانت استعملت بعد ذلك  ويكون له

  م)1998(القاضي،  استعمال كلمة خان أو وكاله أو فندق.

  :الخان  - ح
 األصل لخدمة المسافرين على الطرق فيخان كلمة فارسية بمعنى فندق. وقد بنيت الخانات 
على هيئة قالع أو حصون نظرا  المبانيالستراحة والمبيت ( الموتيل حاليا ). وقد أقيمت هذه 

خارج المدن وتعرضها لغارات اللصوص. كذلك أقيمت الخانات داخل المدن الستقبال  لوقوعها
  م)1998(القاضي،  الوكاالت. مبانيالقادمين. وقد أطلق هذا االسم بعد ذلك على 

  
  الدفاعية: المباني  - خ
المباني والحصون الدفاعية عبارة عن والبرج في  المنيعة صون: وهى الحشيدةالم بروجال

القصور بغرض زيادة فاعلية هذه  عنصر معماري الغرض منه دعم أسوار المدن أو القالع أو
صغيرة لقذف النار، كما  العناصر من الناحية الدفاعية، وتزود هذه األبراج عادة بغرف علوية
  م) 2008(وزيري، .  تزود بمزاغل رأسية لرمي السهام ومزاغل أفقية لصب السوائل المحرقة

تعتبر األسوار من أهم التحصينات الحربية سواء على مستوى المدن أو األسوار الدفاعية: 
األول؛ ألن المهاجمين إذا تمكنوا من اقتحام أسوار المدينة المباني أو الحصون، فهي خط الدفاع 

والنفاذ منها إلى الداخل، ف إن هذا يعني تمكنهم من االستيالء على باقي المدينة  أو الحصن 
  م) 2008(وزيري،  .بسهولة ويسر
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  م) 2008(وزيري، : المصدر، سور قلعة نخل بسلطنة عمان أبراج في): 17-2شكل (

  

   :السجون  - د
أو  أكثر مستقل البناء سجن واحد أو سجن وهو المحبس، وقد كان في كل مدينة جمعوهي 

  م) 2008(وزيري،  .أو برج أو قلعة ملحق بسور

  العامة الحمامات  - ذ

للرجال وأخرى للسيدات أو حددت أيام للسيدات واحتوت القصور خصصت حمامات 
  م)1998(القاضي،  الخاصة على حمامات. والمساكن

  :المستشفيات  - ر
لقد اهتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعالج مرض األبدان فلقد سن الرسول عليه السالم 
إنشاء مقار للعالج والتطبيب، فقرر بعد رجوعه من غزوة الخندق وضع خيمة في المسجد 

التي توفر العالج  1للتداوي، وتأسى الحكام وأهل البر بهذه السنة وسعو إلى إنشاء البيمارستنات
  .م)2009(نوفل،  لمحتاجيه

"واشتمل البيمارستان على أقسام العالج المتنوعة فكان فيها قاعة لمرضى الحميات، وأخرى 
للرمد، وثالثة للجراحة، ورابعة لمن به إسهال، وزود بمطبخ لتجهيز طعام المرضى، وكان فيه 

                                                 
 
 يعنى: مستشفى، يرجع أصلها إلى دول شمال شرق آسيا حيث وردت مع المماليك النازحين للشرق. أعجميلفظ  1
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وبلغ التكامل ذروته عندما كحال وغيرها موضع لألدوية واألشربة، ومكان لترتيب المعالجين واأل
  م) 1988(عثمان،  "قرر به مكانا لتدريس الطب

  

  
  م)2003(عزب، : ، المصدرمدرسة وبيمارستان قالوون بالقاهرة: )18-2شكل (



67 
 

  :المقابر  - ز
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه  ألنقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " 

تجلسوا  ال تصلوا إلى القبور وال وقال " 1"جلده، خير له من أن يجلس على قبر فتخلص إلى
، مما يعني عدم جواز بناء أي أبنية على المقابر ويكتفى بوضع أحجار صغيرة كشواهد 2"عليها

  م)2009(نوفل،  على القبور.
  

 :العدالة والمساواة 5.2.2

في مجال العمران  والمساواة الناس بين العدالةوهي من أهم مميزات الدين اإلسالمي ف
 في السكان يتساوى بحيث السكنية المواقع داخل الخدمات توزيع عدالة تشملعلى سبيل المثال 

  .والجماعة الفرد مصلحة فيه لوظيفتها وتأديتها الخدمات هذه فوجود للخدمات الوصول زمن

 توجيه التخطيط العمراني جهة القبلة:استحباب  6.2.2

القبلة ما كان  العامة جهة أو السكنية سواء  المباني، وبالتالي توجيه العمراني توجيه التخطيط
 ذلك ممكناً أمراً مستحب ألسباب عدة منها:

 عن أحمد اإلمام روى وقد :محمد أمة على اهللا بها من التي النعم هي إحدى للقبلة التوجه - 
 عن األشعث بن محمد عن قيس بن عمرو عن الرحمن عبد بن حصين عن عاصم بن علي
 يحسدوننا ال الكتاب) أهل يعني ( إنهم: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قالت عائشة
 القبلة وعلى عنها، ضلوا و لها اهللا هدانا التي الجمعة يوم على يحسدوننا كما شيء على
  ». آمين اإلمام خلف قولنا وعلى عنها، ضلوا و لها اهللا هدانا التي
 وسلم عليه اهللا صلى الكريم لرسوله وتعالى سبحانه اهللا ارتضاها التي للقبلة التوجه فعملية إذن

وهداهم  على أمة محمد اهللا بها من التي النعم إحدى تعتبر المسلمين، سائر و الكرام وصحابته
 على المسلمين يحسدون أهل الكتاب فإن لذلك عنها، والنصارى اليهود ضل الذي الوقت في لها،

  .والشرعية الدينية من الوجهة وهذا المباركة، القبلة لهذه اهتدائهم
 

                                                 
 
  رواه مسلم عن أبى هريره رضى اهللا عنه. 1
  از بن الحصين رضى اهللا عنه.كنرواه مسلم عن أبى مرئد  2



68 
 

 شيء سيدا  لكل إن «: والسالم الصالة كما قال عليه  القبلة: قبالة كان ما المجالس سيد أن - 
 أو السكنية سواء المباني، توجيه يتم أن يفضل فإنه وعليه» القبلة قبالة المجالس سيد وإن

  بسهولة. المباني هذه داخل الصلوات أداء على يساعد ما وهو جهة القبلة، العامة،
  
 الكريم القرآن حيث يؤكد األخرى: الملل أهل من باآلخرين تشبهه وعدم المسلم شخصية تميز - 

 الْكتاب أُوتوا الَّذين أَتيت ولَئن  {قال تعالى:  السماوية الشرائع أهل بين التميز هذا على
 اتبعت ولَئنِ بعضٍ قبلَةَ بِتابِعٍ بعضهم وما قبلَتهم بِتابِعٍ أَنت وما قبلَتك تبِعوا ما َآية بِكُلِّ

ماَءهوأَه نم دعا بم اَءكج نلْمِ مالْع كإِذًا إِن نلَم ينم1 } الظَّال  
    

 حجة بكل جاء لو بأنه والسالم الصالة عليه الكريم للرسول توضح الكريمة فاآلية
 هذه تبعوا ما اهللا، عند من الحق هو الصالة في الكعبة إلى توجهه أن على الكتاب ألهل وبرهان
 في أهوائهم اتباع وأن بعض، قبلة بتابع بعضهم وما قبلتهم بتابع هو وما واستكبارا، عنادا القبلة
 لمن ووعيد تهديد هذا وفي الظالمين، زمرة في يدخلهم العلم من جاءهم بعدما وغيرها القبلة شأن
 أهل أن للقبلة التوجه في شأن الكريم القرآن أوضح ولقد. اإلسالم لشريعة المخالفين أهواء يتبع
 هنا ومن بعض، قبلة بتابع بعضهم وما بهم، الخاصة القبلة لهم السماوية الشرائع من شريعة كل
 أراده الذي والتفرد التميز المسلمين يفقد للقبلة اإلسالمية المجتمعات في العمران توجيه عدم فإن
 أهل حرص بمدى علمنا مع ،األخرى الشرائع أهل ومباني عمران عن لهم وتعالى سبحانه اهللا

. البينات واآليات الحجج من لهم ظهر مهما المسلمين قبلة اتباع عدم على األخرى الشرائع
  م) 2008(وزيري، 

  
 تميز عوامل أهم المسلم المجتمع يفقد القبلة جهة اإلسالمي العمران توجيه عدم إن
 إسالمي مجتمع أي في مسلم كل يشعر حيث والنفسية، المعنوية الناحية من وتفرده شخصيته
 فقط المسجد في ليس القرى، أم المكرمة مكة وبين بينه دائم روحي رباط وبوجود االتجاه بوحدة
 أنشطته فيها يمارس التي المباني جميع وفي عمله ومكان بيته في أيضا ولكن الصالة أداء أثناء

  م) 2008(وزيري، . ذلك تطبيق ما أمكن الحياتية

                                                 
 
  145 البقرة سورة 1
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نحو  ومبانيها شوارعها الحرام، بحيث تتجه سجدمقترح للمنطقة المحيطة بالم): 19-2(شكل
  م) 2008(وزيري،  إبراهيم"، المصدر:الدكتور عبد الباقي  صميممن ت " شرفةالكعبة الم

    

  :)الرقابة التخطيطية(الحسبة  7.2.2

الواسعة والتي شملتها الحضارة اإلسالمية هنالك جانب يتصل من بين الجوانب المتعددة 
اتصاالً وثيقاً بحياة الناس وأمورهم ومعاشهم في المدن اإلسالمية، وهو الحسبة والذي يعبر عن 
ابرز المظاهر الحضارية في المجتمعات العربية واإلسالمية ومن يدقق في أصول هذا المفهوم 

حقائق التي تعبر عن مظاهر متنوعة للحياة االقتصادية وموضوعاته يجد فيه الكثير من ال
واالجتماعية والصحية والثقافية وغير ذلك ممن يتناول حياة األفراد والمجتمعات في العصور 

  م)1980(ألعبادي،  .اإلسالمية السابقة والمعاصرة وبشكل شامل ودقيق
  

احتسب فالن على فالن أي أنكر عليه قبيح : مأخوذة من االحتساب فيقال الحسبة لغة:ف
وقد تطور ، ابتغاء وجه اهللا على العمل وطلب الثواب: أما معناها في اصطالحا فهي تعني، عمله

فاستعمله ، استعمال المصطلح بمرور الزمن تطوراً ال ينفصل عن المعنى اللغوي الرئيسي
وم على صيانة حقوق المجتمع المدني ومراعاة اآلداب العامة يق، البعض بشكل وظيفي إداري

واستتر والنهي عن المنكر إذا  فيبموجب األمر بالمعروف إذا اخت، والسهر على استمرارها، فيه
   م)2007(العمار، . فشا وانتشر



70 
 

اهللا تعالى حيث قال جل فمناط الحسبة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فرضها 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ شأنه:(

  )   وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

: كما جاء في حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم، المروي عن أبي سعيد الخدري قوله
فإن لم ، من رأي منكم منكراً فليغيره بيده(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولسمعت 

  .  1) فبقلبه،  وذلك أضعف اإليمان، يستطع فبلسانه
  

كل من أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما يقومان بدور ، وكان في زمن الخالفة األول
، ادة أعباء الحكم على الخليفةوزي، ولكن مع  توسع رقعة الدولة اإلسالمية، المحتسب بأنفسهما

، صار يعهد لكل من القاضي والمحتسب بمهمة تطبيق القواعد المتعلقة بأمور البناء والعمران
الكف عن التعدي في الطرقات  - كما يقول الماوردي  -حيث كان ضمن مسؤوليات القاضي 

ينفرد بها وإن لم يحضره خصم وهي  واألفنية وإخراج ما ال يستحق من األجنحة واألبنية وله أن
ما كان يفعله قضاة المدينة المنورة من قياس ، ومن التطبيقات العملية لذلك، من حقوق اهللا تعالى

وكذلك قاضي تونس ( ابن الرفيع ) حيث كان يقوم ، عرض الشارع أمام منزل سيعاد بناؤه
ط اآليلة للسقوط وهدمها وإن لم بنفسه أو من يفوضه بالسير في شوارع المدينة ومراقبة الحوائ

  )2010(قديد، يحضره خصم. 

مقتديا بذلك برسول اهللا ، وكان القاضي يستعين بأهل الخبرة في األمور الخاصة بالبناء والعمران
حيث أرسل حذيفة ، صلى اهللا عليه وسلم الذي كان أول من طلب مشورة أهل الخبرة بهذا الشأن

  .وقد كان ذا خبرة في البناء للنظر في خصومة بشأن ملكية حائط مشترك، ن اليمانب
  

  وكانت مهام أهل الخبرة تقع في ثالثة اختصاصات هي:
قضايا الضرر والشكوى منه، فقد كان يطلب منهم إبداء الرأي بشأن وقوع الضرر من  .1

  .عدمه وكيفية إزالته في حالة وقوعه
حيث كان يطلب من أهل الخبرة الخوض على الطبيعة ، الملكيةالنزاع حول الملكيات  .2

لمعاينة موضع النزاع كما في حاالت الحوائط المشتركة والتعدي على الملكيات 

                                                 
 
 باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان -صحيح مسلم  - 1
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المجاورة أو البروز باألجنحة واألبنية إلى فضاء الطرق العامة واألزقة ورفع تقرير 
  .بذلك إلى القاضي

  . وإيجار وإعادة بناء المعامالت الخاصة باألوقاف من استبدال .3

  
وترتبط ، فهو موظف متخصص تناط به مهمة تطبيق الحسبة في المدينة، أما المحتسب

حيث كان يتدخل لمنع التعدي على حدود الجار شريطة تقديم ، وظيفة المحتسب بمسائل العمران
ومنها أال ، شكوى له وأن ال تكون القضية قد وصلت إلى حد النزاع مما يستوجب دخل القاضي

يعلو البناء على المباني األخرى المجاورة وإال فإنه يلزم من عال بناؤه أن يستر سطحه أو أن ال 
   )2010(قديد، يشرف على غيره. 

  
كما يراقب المحتسب البروزات إلى فضاء الشارع وإزالة األنقاض ومخلفات البناء من 

وفي مثل ، وضمان عدم وجود ما يضر بالصالح العام أو يعيق الحركة المارةالشوارع واألسواق 
إضافة إلى ما يتعلق بالبنيان من مراقبة جودة ، هذه الحاالت يكون تدخله مباشراً بمبادرة منه

ومراقبة الحيطان المائلة أو ، وتوفير عوامل األمان المتعلقة بالصحة العامة والسالمة، التنفيذ
  .  م)2006(حموش، وإجبار أصحابها بإصالحها أو إعادة بناؤها  اآليلة للسقوط

  
 يسيطر القاضي كان فقد المسلمين؛ عمارة في أثرتا شخصيتين أهم والمحتسب القاضي كانو
 في الحضرية الفراغات استخدام شئون في أحكاما إصداره خالل من المبنية البيئة مستعملي على

 ).البلدية رئيس اليوم نسميه مما قريبا وكان( البناءين على يسيطر المحتسب كان بينما المدينة،

   م) 1998(خلوصي، 
  

ن الحسبة توصف بأنها، وظيفة اجتماعية ال يستغنى عنها مجتمع يرجو لنفسه إمما تقدم، ف
) أن  ما أملته عليه واجباته الدينية والدنيوية ( ومن خالل الكمال والصالح فالمحتسب استطاع

يسيطر في اليوم الواحد بمساعدة عيونه وغلمانه ما تقوم به عدة إدارات وزارية في العصر 
  الحالي.

  
مجالس البلدية الك ناهيك عن تشكيالت غير رسمية أخرى كثيرة تمارس دوراً مكمالً(

أخرى كمجلس حماية تحسين البيئة أو المجلس تحت تسميات قطاعية  ) أووالقروية أو المحافظات
  م)2007(العمار،  .اإلداري
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  :النسب قرابة 8.2.2

 تحديد في بعيد حد إلى ساهمت التي عمارة المسلمين ركائز إحدى النسب قرابة تعتبر
 الشريعة مقاصد إحدى القرابة وباعتبار. الداخلية وخططها اإلسالمية للمدن المعمارية التشكيلة
 اإلرث مثل الفقهية األحكام لبعض كان فقد - النسل بحفظ ارتباطها حيث من -  اإلسالمية
 ذلك ويتمثل. اإلسالمية المدن داخل المستمر تجددها في الكبير الدور وغيرها، والشفعة والملكية
 السكنية األحياء تموضع في بينها، فيما المباني تداخل في للفضاءات، المجالي التدرج في خاصة

  .العمرانية التكوينات في المحكم التنظيم وفي والصنائع

 اإلدارية األجهزة تشكيل منها أوجه، عدة في عمارة المسلمين في القرابة صور وتتجلى
 القبيلة أفراد لجمع هندسية كوحدة الخطة اعتماد ومنها. واالقتصادية االجتماعية واألنظمة
 التركيبة حيث من داخلها في ومتجانسة بعضها عن مستقلة سكنية أحياء شكل على الواحدة،

 حتى وربما الحرفي أو العرقي بانتمائها متميزة طائفة يضم حي كل كان حيث االجتماعية،
  م)2009(تاوشيخت،  .أحيانا الديني مذهبها

 تحدد خطة كل ألن ذلك مختلفة، أو المقاييس نفس على تتوفر الخطط تكون ما وغالبا
 للقبيلة، الداخلي النمو أساس على يتم الخطة توسع فإن وبالتالي فيها تنزل التي القبيلة لحجم تبعا
 فمبدأ إذن. والهندسية العمرانية وحدته إلى باإلضافة االجتماعية هويته حي لكل يعطي كان مما

 الفضائي تنظيمها في ثم ابتداء، اإلسالمية المدن نشأة في أساسيا عامال كان النسب في القرابة"
  م)1998(حموش،  اليومية. وإدارتها

  

  االرتدادات:االلتزام بمفهوم  9.2.2

ومن أمثلة التشريعات التخطيطية المتعلقة بمفهوم االرتداد بالبناء، عدم تجاوز البناء 
وتعديه على حرم الطريق، ما جاء في كتاب اإلعالن بأحكام البنيان في معرض الكالم فيمن 

فإن أضر ، بالناس أو غير ضاراً يخرج بنيانه في طريق المسلمين بأنه ال يخلو أن يكون ضاراً
وإذا لم يضر بأحد وكانت السكة ، ممرهم هدم ما بنى، قّل أو كثر باتفاق أهل المذهبالناس في 

ومنهم من قال ال يهدم، ومنهم من حدد الشارع فقال :إذا كانت ، واسعة جدا فمنهم من قال يهدم
السكة أقل من سبعة أذرع هدم الجزء المتعدي من البناء، وإن كانت السكة أكثر لم يهدم، وكان 

من اقتطع من "ي المنع ما روي عن ابن وهب أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: األصل ف
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من األرض طوقه يوم القيامة  طريق المسلمين أو أفنيتهم أو من أرض ليست له شبراً
  .م)1999(اللخمي،  "إلى سبع أرضين

التعدي على األراضي العامة أو الخاصة حتى وإن  (وهذا الحديث يدل داللة واضحة على أن
  كان مقرونا بالحاجة هو من الذنوب العظيمة ذات الجزاء األعظم).

  

  :النفسية و البصرية والحرارية) ( راحةالتحقيق  10.2.2

بتحقيق الراحة لإلنسان داخل مسكنه سواء الراحة النفسية أو  عمارة المسلمين اهتمت
الواسع الذي  فعلى سبيل المثال دعت السنة النبوية إلى اقتناء المسكنالبصرية أو الحرارية. 

 الْمرأَةُ: السعادة من أَربع" : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يحقق الراحة لإلنسان قال
 الْجار: الشقَاوة من وأَربع، الْهنِيُء والْمركَب، الصالح والْجار، الْواسع والْمسكَن، الصالحةُ
   .1 " السوُء والْمركَب، الضيق والْمسكَن، السوُء والْمرأَةُ، السوُء

إليه الشريعة، أما إذا لم تكن لضيق ذات اليد فال  وفتوسعة المسكن مطلب إسالمي يحقق ما تدع
ع في هذه الحالة نوعاً من أنواع الترف الغير يكلف اهللا نفساً إال وسعها ويكون المسكن الواس

  مرغوب فيه.

 وحيث أن عمارة المسلمين كانت في المناطق الحارة غالباً فقد اهتمت بشكل كبير بتحقيق
 تساعد التي المناخية المعمارية المعالجات في ظهر هذا االهتمام فقدلسكانها،  الحرارية الراحة
   :على

 الشديدةلحماية من أشعة الشمس ا .1

 تلطيف درجة الحرارة .2

 التهوية .3

 ترطيب الهواء .4

  حلول للحماية من العواصف .5

 يلي: ما منها صور عديدة ذاتنابعة من البيئة المحلية وتلقائية كانت المعالجات  وهذه

                                                 
 
 أن استحباب في صريح صحيح حديث فهذا حبان، البن واللفظ،وصححه والحاكم صحيحه في حبان وابن والطبراني والبزار أحمد هروا 1

  .اإلنسان لصحة بالنسبة أهميته الحديث العلم يؤكد ما وهذا، واسعاً المسكن يكون
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ü اإلسالمية  البيوتفي و عامة بصفة اإلسالمية المدينةفي  والنباتات ارـاألشج دامـاستخ
وتحقيق  الحرارة درجات وتلطيف الظالل وتوفير البصرية المتعة إليجاد خاص بشكل

 م)2007(العطار،  الخصوصية

  
 

  
(آل سعود و  . المصدر:صورة توضح استخدام النباتات لتلطيف الجو): 20-2شكل رقم (

  م)2013النعيم، 
 
ü كونه إلى باإلضافة اإلسالمية بالبيوت المعيشية الفراغات وترطيب استخدام الماء لتلطيف 

 جاء ما منها أشكال عدة على عمارة المسلمينفي  الماء استخدام جاء وقد. الطهارة عن معبرا
 علوية أنابيب شكل على أو نوافير شكل على باألشجار أو مظللة مائية مسطحات شكل على

في  السابق التنوع من وبالرغم. سلسبيل شكل علىيتدفق  الماء جعل أو المياه منها تتساقط
 نظرا الماء من ممكن قدر بأقل تتم كانت أنها إال الستخدام الماء المختلفة والتطبيقات األشكال
 م)2007(العطار،  .الصحراوية المناطقفي  لندرته
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  م)2003(عزب،  ، المصدر:اإلسالميةقاعة في أحد المنازل نافورة وسط ): 21-2شكل (
  
 
ü بنجاح البيئة مشاكل عالجت التي المعمارية العناصر من الفناء يعد :الداخلي) الفناء( الحوش 

 خالل من ونهارا، ليال المبنى داخل الحرارة لدرجات كمنظم الداخلي الفناء يعمل حيث كبير
 الحرارية بالراحة اإلحساس من مزيدا المبنى ليعطي المبنى داخل الحرارى الحمل توزيع
 وبالتالي ليالً البارد الهواء تخزين على يساعد المبنى قلب الخارج، حيث أن تفريغ و الداخل
 ليالً الفناء أرضية أن كما النهار، فترات أثناء بالبيت المعيشية الفراغات إلى توزيعها إعادة
. النهار أثناء المبنى في والمختزنة الزائدة الحرارية الطاقة من التخلص على تساعد

 مناطق من اإلكثار على تساعد المباني داخل الموجودة الفراغات فان ذلك إلى وباإلضافة
 .المباني لتلك حرارية كمعالجات تعمل والتي البارد الهواء مناطق وبالتالي الظالل

 
 بحكم ذلك و الضوضاء عزل إلىأيضاً  المسلمين أدى عمارةفي  الداخلي الفناء واستخدام
 .الضوضاء نفاذ ضد قويا و طبيعيا حاجزا يذلك فيشكل عناصره والتفاف المبنى في وضعة

  م)2000(رضوان، 
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(عيد و يوسف،  ، المصدر:التقليدي المسكن في الوسطي للفناء الحراري األداء):22- 2شكل(

  م)2009

  
(الزبيدي و  :المصدر، التقليدي المسكن في الوسطي للفناء الحراري األداء):23- 2شكل(

  م)2012شاهين، 
  

ü الحرارة درجات بين حراريا عزال يحقق الخارجية الحوائط سمك زيادة :الحوائط سمك 
 تؤخر والتي الحوائط لتلك العالية الحرارية االستيعابية القدرة نتيجة وداخله البيت خارج
 عندها يكون التي الليل فترة خالل إليه تصل بحيث الداخلي سطحها إلى الحرارة وصول
 . به الزائدة الحرارة فقد في بدأ قد للحائط الخارجي السطح
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  .استخدام سمك الحوائط كمعالجات حراريةصورة توضح ): 23-2شكل رقم (

  م)2013(آل سعود و النعيم،  المصدر:
  
 

ü ترتفع الصحن على بالكامل مفتوح إيوان أو حجرة التختبوش واإليوان: والمقعد التختبوش 
 المطلة واجهته وتتجه الصيف فصل في الضيوف الستقبال خاصا وكان الفناء، عن أرضيته

 والحديقة الفناء بين يقام حيث الهواء تدفق على التختبوش ويساعد. الشمال إلى الفناء على
 مما الشمس، ألشعة تعرضا أكثر أنها كما الفناء مساحة من أكبر الحديقة أن وحيث الخلفية
. التختبوش عبر الحديقة إلى الفناء من الحركة إلى المعتدل البارد الهواء تدفق على يساعد
 صغير واآلخر ومشمس المساحة كبير أحدهما ينداخلي(  فنائين بين التختبوش يوضع وقد

 م)2007(عباس، . )الشمس أشعة بفعل الهواء لتحريك ومظلل المساحة
 

 أو الفناء على وتطل أعمدة على محمولة واجهة وتكون التختبوش أعلى غالبا يوجد والمقعد
 ألقل يتعرضان والمقعد التختبوش فإن التكوين وبهذا الشمال، نحو وتتجه الداخلية الحديقة
  . األخرى الواجهات عن الشمسية الطاقة من ممكنة كمية أقل مع للشمس تعرض ساعات
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  م) 2008(وزيري، المصدر: ، واجهة مقعد مطل على فناء بالقاهرة): 24-2شكل رقم (

 
ü تسمح علوية نوافذ بعمل يسمح المعماري الفراغ سقف منسوبفي  فرق يه الشخشيخة 

 بدال الخارج من بارد هواء سحب إمكانية بالتالي و المتصاعد ألعلى الساخن الهواء بخروج
 م)1985(الوكيل و سراج،  .سفلية فتحات من منه

ü من ليخرج الغرف داخل إلى يدفع للهواء مداخل تمثل باألسقف فتحات وهي الهواء: مالقف 
 من القادم الهواء منها ليخرج الشخشيخة واستخدمت الهواء، حركة إلتمام الداخلي الفناء

 تيارات تواجه التي الجهة عدا ما الجوانب مثلثة األسقف مائلة المالقف وتكون. الملقف
 . درجة 45 بمقدار تميل المظلة وكانت السفلي، الطابق إلى ينحدر الذي الهواء

 

 
 )2009(الكناني ح.، . المصدر: البراجيل قف الهواء أومل): 25-2شكل رقم (
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ü تسمح معمارية معالجة وتمثل عمارة المسلمينب الخشبية المشربيات ظهرت: المشربيات 
 المباشرة الشمس أشعة حدة من تخفف حيث الضوء مرور ضبط الملطفة، الرياح بدخول
(علي . من الخصوصية كبير قدر لتحقيق تستعمل كما ،(الحماية من اإلبهار) المباشرة وغير
 م)1993أ.، 

 

    
من  ): مشربية خشبية26-2شكل رقم (

  .داخل أحد المباني القديمة
 م)2009(عبد الحي،  المصدر

من  مشربية خشبية): 27-2شكل رقم (
  .دقيقةال هازخارفب تتميزالخارج 

  م)2009(العواودة، المصدر: 
  

  
ü :األشعة  ومنع الرؤية زاوية لتوسيع الخارج من واسعة الداخل من كانت ضيقة الفتحات

 بأشكال الرخام محفورة من أو بالجص شبابيك النوافذ في الدخول، واستخدمت من المباشرة
 حجما أقل نوافذ نفذت بالشمسيات، كما عرف مما الملون بالزجاج أو وكتابية ونباتية هندسية

 لمنع عليها الظالل استخدام و الخارجية الفتحات مساحة سميت القمريات، باإلضافة إلى قلة
 م)1989(احمد،  .الدخول من المباشرة األشعة
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. مبنى بالرياض يبين استعمال الفتحات الضيقة للحماية من الشمس): 28-2شكل رقم (

  م)2013(آل سعود و النعيم،  المصدر:
 
ü فان الداخلي، الفناء على يكون الفراغات توجيه أن حيث للمباني: الخارجية الواجهات كتل 

 في جليا ظهر ما وهذا خارجية، فتحات أي للمبنى يكون أال األحيان بعض في تطلب األمر
 واإلسالمية العربية للمدن العمراني التخطيط عملية ميز الذى المتضام العمراني النسيج
 المباني وجدت الحاالت بعض ففي. الحرارة شديدة و الحارة المناطق في تقع والتي القديمة،

 على يكون االعتماد أن حيث المدخل، يمثل الخارجية الواجهة من جزء سوى لها ليس و
 م)2007(عباس، . الداخلي الفناء على الداخل إلى التوجيه

 
ü  المزيد من الظالل بشوارع المدينة لتوفير ف لتوفير الظالل: الواجهات إبرازتغطية الشوارع و

اإلسالمية لجأ المخطط المسلم إلى تغطية بعض الشوارع للحماية من العوامل الجوية كالمطر 
و الشمس. أما في حالة الشوارع الغير مسقوفة فقد ابتكر المعمار المسلم فكرة عمل بروزات 

يث يشغل الطابق السفلي بواجهات المباني المطلة عليها عن طريق البروزات المتراكبة. ح
قطعة األرض بكامل مسطحها بينما يبرز واجهات الدور األول عن الدور األرضي على 

وبذلك تقوم هذه البروزات  )كما هو في حارات دمشق القديمة(هيئة بروزات خارجية 
ولهذه البروزات ، رض المبنى و على الشارع الذي تطل عليهأ المتراكبة بإلقاء الظالل على

لألعلى يساعد على حركة الهواء وتجدده  األسفلفالمقطع المتناقص للشارع من  أخرىة فائد
 م)2008(محافظة و القضاة،  األعلى. إلىمن اسفل 
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  . بروز الواجهات لالستفادة من الظالل): 29-2شكل رقم (

  م)2012(الزبيدي و شاهين،  :المصدر
 
ü  :هـ)1432(قطان،  عن طريق ضيق الممرات وتعرجها.الوقاية من العواصف 

ü :عن طريق توجيه المباني ناحية الشمال والجنوب، وبذلك تسقط أشعة الشمس على  التوجيه
 الواجهة الجنوبية فقط.

  

  
  )2009(الكناني ح.،  :المصدر .تعرج الشوارع في عمارة المسلمين): 30-2شكل رقم (

  

  الوظيفية: 11.2.2

 بحتة موضوعية ألسباب تنشأ لم أنها اإلسالمية المدينة تتميز من ناحية تخطيطية    
 فعل كرد تنشا لم أنها كما فقط، المادية والجوانب االقتصادي الوضع يراعي هندسي وبأسلوب
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 كانت بل الغربية، المدينة في الحال هو كما نشأتها قبل موجودة كانت معينة مشاكل لحلول
 وكانت. والمادية والروحية النفسية حاجاته وإشباع اإلنسان، مطالب لتلبية إنشائها منذ تخطط
 والمرافق والصحة التعليم مثل لإلنسان الخدمات تقديم تراعي معينة خطة وفق وتتطور تشيد

  م)2010(الكحلوت،  العامة.
  

 أن يمكن كحيز المسقط واستخدام الوظيفية المرونة فكرةكما وتظهر في عمارة المسلمين     
 فالحيز المسجد، لمبنى المعمارية التصميمات في كبير بشكل ضحتقد وو وظيفة من أكثر يؤدي

 وكان دينهم، أمور الصحابة فيها تعلم مدرسة كان كما للعبادة، مكانًا كان النبوي لمسجدل الداخلي
 صحيا مركزا كان كما الجند، وتسيير األلوية وعقد السياسية األمور ومناقشة للقضاء دارا

 هذه كل وكانت. االجتماعية الوظائف من ذلك وغير الغزوات، في المصابين لمعالجة
 المعماري التصميم عملية في جوهرية تغييرات أي دون من واحد حيز في تتم االستخدامات

 المجلس عقد كحالة الحيز وضع ترتيب في التغييرات بعض هناك كانت فقط المسجد، لحيز
  م)2002(اإلكيابي و حسن،  .المرضى لمعالجة امـالخي ضرب أو المتنازعين، بين للقضاء
  

  :البساطة وعدم التبذير 12.2.2

 ال إذ. اإلسالمية العربية العمارة سمات من بارزة سمة تشكل التي والتبسيط البساطة
 مجمل تشمل بل المجردة الكمية الجوانب في واالختزال التبسيط اإلطار هذا في البساطة تعني

 للنتاج الكلية البنية عناصر بين المتزن التكامل حالة عن تتولد التي واالنطباعات األحاسيس
 والمفردات والتكوينات المجردة الكمية القيم من ينطلق ال البساطة مفهوم وان. المعماري
 واالعتدال واالتزان والترابط الشد لدرجة طبيعي نتاج هو وإنما الشكلية، أو اللونية أو الحجمية

 عنصر ولكل وظيفة جزء لكل إن حيث بالهيئة، غنياً بالمعنى، ثرياً يجعله بما النتاج مفردات بين
  هـ) 1430(المعموري و خلف، . تكلف دون آنياً إدراكاً المتلقي ذهن في يترك هدف

 قيم ابن يقول المسكن، ألمر) وسلم عليه اهللا صلى( الرسول تدبير في البساطة وقد تجلت
 فيها ينزل مسافر مرحلة الدنيا وأن سير،  ظهر على أنه وسلم عليه اهللا صلى علم لما: "الجوزية

 االعتناء تبعه، ومن أصحابه، هدى وال هديه  من يكن لم اآلخرة، إلى عنها ينتقل ثم عمره، مدة
 الحر تقي المسافر، منازل أحسن من كانت بل وتوسيعها، وزخرفتها وتعليتها وتشييدها بالمساكن
 وال ثقلها، لفرط سقوطها يخاف وال الدواب، ولوج من  وتمنع العيون، عن وتستر والبرد،
 تحت وليست الرتفاعها، المؤذية والرياح األهوية عليها  تعتور وال لسعتها، الهوام فيها تعشش
 وأنفعها، المساكن أعدل وتلك وسط، بل عليه، االرتفاع  غاية في وال ساكنها، فتؤذي األرض
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 فتأوي فائدة وال منفعة بغير عنه تفضل وال فينحصر، ساكنها  عن تضيق وال وبردا، حرا وأقلها
 الروائح، أطيب من رائحتها بل برائحتها، ساكنها فتؤذى كنف  فيها يكن ولم خلوها، في الهوام
 أطيب من وعرقه الرائحة، أطيب من هو وريحه عنده، يزال  وال الطيب، يحب كان ألنه

 وأنفعها، المساكن أعدل من هذه أن ريب وال رائحته، تظهر كنيف  الدار في يكن ولم الطيب،
 االحتياج من النابعة البساطة جوهر هو وهذا. هـ)1418(عزب،  "صحته  وحفظ للبدن، وأوفقها
  .  بها البناء يتم التي المواد ومن االستعمال ومن الوظيفة ومن

 كَانوا الْمبذِّرِين إِنَّ كما جاء النهي عن اإلسراف والتبذير في القرآن الكريم فقال تعالى "
 ترشيدومن أمثلة ذلك في عمارة المسلمين . 1"كَفُورا لربه الشيطَانُ وكَانَ الشياطينِ إِخوانَ
 المجتمع وبوحدة جهة من باالحتياج ذلك وضبط واألرض البناء لمواد المجتمع أفراد استهالك
  . م)2003(حموش،  أخرى جهة من أفراده بين االجتماعي والتكافل

  
  :االتزانو الوسطية 13.2.2

وكذلك سورة البقرة "  فيعلى مبدأ "الوسطية" قال تعالى  اإلسالميةلقد بنيت الحضارة 
 " وإذا...شهيدا.جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

ينظم  الذيالمبدأ  هيفال أقل من أن تكون  اإلنسانينظم حياة  الذيالمبدأ  هيكانت الوسطية 
العمل  يالعمارة يمكن اعتبارها مقياسا للكم والكيف ف يالعمران على مر الزمان.  والوسطية ف

كما تطبق  اإلسالميتتناسب مع متطلبات المجتمع  التيتطبق على المعايير التصميمية  المعماري
استعمال  يلمنشأ كما تطبق الوسطية أيضا فمن خالل الجدوى االقتصادية ل اإلنفاقعلى قدرة 
على استعمال التقنية المتوافقة النابعة من البيئة وقدرة المجتمع في تطلب المقام و إذاالزخرف 

المجتمعات  يالموجهة لحركة التعمير والعمران ف هيالوسطية  أصبحتوالبناء. وهكذا  اإلنتاج
  .اإلسالمية

  

عمارة  التشكيل بينما يالفردية الرأسمالية ف ستعكما كانت عمارة الغرب عادة  وإذا  
يمكن أن توائم بين  اإلسالميةن الوسطية إتشكيل آخر،  ف ياالشتراكية ف الجماعيةالشرق تعكس 

الداخل وتنعكس  العمارة منبحيث تنعكس الفردية على  المعماريالتعبير  فيالفردية والجماعية 
الخارج،  فالمبنى من داخله ملك لصاحبه يوفر له خصوصيته الفردية  العمارة منالجماعية على 

ترضى عنها الجماعة من  لمقوماته االجتماعية التي للمجتمع يخضعأما من الخارج فهو ملك 
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اإلسالمية للمدينة  العمرانيشكلت النسيج  التيالصيغة العمرانية  يالناس. لقد كانت الوسطية ه
تأثر امتداداتها المعاصرة بالفردية الرأسمالية الواردة من الغرب أو عصورها األولى قبل أن ت في

 المدينة بالمبادئ يبالجماعية االشتراكية الوافدة من الشرق. عندما كانت تدار الحركة العمرانية ف
البنيان وبتنظيم الفراغات الداخلية بما  يف التعاليباحترام خصوصية الجوار وعدم  اإلسالمية،

 والخارجي، والتنسيق الداخلياألثاث  يللفنون ف والتوظيف النفعي اإلسالميةتقاليد يتناسب مع ال
الحرفية والمالية المتاحة  اإلمكانياتعندما كان يتم كل ذلك بواسطة التقنية المتوافقة مع 

 الذيالبناء واألخذ بمبدأ التكافل  يمشاركة المجتمع ف والجغرافية المحلية معوالخصائص البيئية 
    م)1993(ابراهيم،  .كان للغنىكما  من العمرانحتى كان للفقير نصيب  اإلسالمعليه يحض 

 بين العالقة باتزان يكون االتزان وتحقيق ،ءشي كل في التوازن بتحقيق اإلسالم اهتمكما 
 أو بها الخضراء والمسطحات المدينة المساكن في حجم بين اتزانا نجد كأن المختلفة المكونات

(العطار،  .الفراغ وارتفاع طول وعرض بين اتزانا نجد أو سكانها وعدد المدينة مساحة بين
  م)2007

  متانة البناء: 14.2.2

 الذين مثل: "قوله تعالى في الضعيف والمبنى القوي المبنى إلى الكريم القرآن أشار لقد
 كانوا لو العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن بيتًا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء اهللا دون من اتخذوا
(حسن ن.،  ضعيفة وموادها عناصرها أن كما متين، أساس لها ليس العنكبوت فبيوت ،1"يعلمون
 المسمى النبوية، الحكومة نظام" كتابه في الكتاني الحي عبد الشيخ وصف كما. م)2007

 أن إلى مشيرا النبوي، المسجد حوائط في اللبن بناء طريقة" الدينية والواليات اإلدارية بالتراتيب
 والثانية لبنة، أمام لبنة وهو: بالسميط األولى مرات، ثالث بناه) وسلم عليه اهللا صلى( الرسول
 تعرض لبنتان وهي: والذكر باألنثى والثالثة الحائط، عرض في ونصف لبنة وهي: بالضفرة
 مساحة زيادة وتمت المسلمين، عدد كثر لما البناء أسلوب اختالف نرى وبذلك. لبنتان عليهما

 فكلما آخر، مبنى أي أو المسجد وظيفة ليخدم البناء، أسلوب تطويع أهمية على يدل مما المسجد،
  هـ)1418(عزب،  البناء بمتانة االهتمام زاد المستعملين عدد كثر
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  :للبناء الفنية المواصفات مراعاة 15.2.2

 قيام أهمية على الفقهاء شدد فقد التراثية؛ العمارة في البناء مواد على الحسبة جاءت   
 ويساعد البنيان، جوهر يمس أمر وهو لصناعها، ومتابعته البناء مواد جودة بمراعاة المحتسب

 اإلسالمية الحضارة إليه وصلت ما مدى على ويدل وأرواحهم، المسلمين أموال على الحفاظ في
  .م)2002(اإلكيابي و حسن،  المسلمين بشؤون يتعلق ما لكل المتابعة مجال في رقي من

  

  االستفادة من تقنيات البناء: 16.2.2

البناء في عصره وتطويرها لتناسب بيئته فعلى سعى المعماري المسلم إلى االستفادة من تقنيات 
  سبيل المثال تم:

ü بالبيت لالحتفاظ التبعة الوسيلة هي الطين أو الطوب من المبنية السميكة الجدران استخدام 
 انه إال للحرارة رديئا موصال كان وان السميك الحائط ان وذلك الحار النهار أثناء مبردا
 عليه تقع التي الحرارة كل واختزان اكتساب الحائط يواصل وهكذا طويال زمنا به يحتفظ

فان  ولهذا الحجرة لداخل منه جزء ويكون لخارجه ثانيه الحرارة هذه الليل طوال يشع ثم
(الوكيل و سراج، . خارجه في مما كثيرا أعلى الليل في تكون المنزل داخل في الحرارة
  م)1985

 
ü بواسطة الكبيرة الفراغات لتغطية إنشائي بهدف) القبو أو القبة( المنحنى السقف استخدم 

 غير أخرى وظيفة له كان المنحنى السقف استخدم ان نجد و. كالحجارة التقليدية البناء مواد
 بعكس السقف من لجزء الشمس أشعة من حماية يعطى الشكل فهذا اإلنشائية، الوظيفة
 الجزء و ساخنا يجعله مما للشمس مواجه السقف من جزء وجود فبسبب. المستوى السقف
 بين الضغط لفرق الهواء تحريك على يساعد مما باردا يكون للشمس مواجه الغير اآلخر

 مغطاة خارجية األولى طبقتين من شيدت القباب. الجزأين هذين أسفل الواقعتين المنطقتين
 الفراغ خالل من بالتهوية ولسماح الداخلية القبة لحماية الشمس أشعة تعكس معدنية بشرائح

 فخارية أوان بينها التي المزدوجة األسقف استخدمتو ،الصخرة قبةفي  كما السقفين بين
 والفراغات المبنى على ائيـواإلنش الحراري الحمل وتخفف اميةـالمس خاصية لتوفر
 م)2007(عباس، . أسفله
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  م)2009(الجديد م.،  نماذج الستخدام الطين بالبناء واستخدام القباب): 31- 2شكل (

   

  اإلنساني: المقياس 17.2.2

 الخاصة و العامة، للمدينة المكاني الحيز مستويات جميع في يتمثل المقياس هذا

 حركة بإمكانية األولى بالدرجة وأبعادها المدينة حجم يتحدد العام المستوى فعلى، والتفصيلية

 وأزقة طرق و مساحات من العامة األرض استعماالت حجم فان الخاص المستوى على المشاة، أما

(الكناني ك.،  إنسانية مقاييس ذات جميعها عليها، المطلة لألبنية العامودية األبعاد عن فضالً
   .م)2006

  

ال إن أربعين أ"رواية كعب بن مالك:  في صلى اهللا عليه وسلميقول الرسول الكريم و
داراً جوار وال يدخل  الجنة من ال يؤمن جاره بوائقه"، وبذلك حدد الرسول (صلى اهللا 

اتجاه تكون؟ يكمل هذا  أي فيعليه وسلم) حدود  الجيرة حتى أربعين دارا، ولكن 
عن  عبد السالم بن أبى الجنوب عن أبى سلمة عن أبى هريرة (رضى  يالحديث المرو

اهللا عنه) مرفوعا: حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا يمينا ويسارا 
األربعة  فيدارا  40اإلسالم  يفوأماما وخلفًا". ومن الحديثين يتبين أن حدود الجيرة 

   .م)1988زم، (حا .اتجاهات
  

  والتنوع: الوحدة 18.2.2

إلى العقيدة اإلسالمية مما ميز هويتها الموحدة على امتداد  المسلمين خضعت عمارة
العصور، ولكن اختالف العادات واللغات والحضارات في العالم الذي دان باإلسالم من الصين 

 مما يدل على أن واألشكال، والطرز األساليب في شرقاً إلى المحيط األطلسي غرباً، أوجد تنوعاً
وتنوعها، كما أن  اإلبداعات تراكم في األهم العامل كانت المعماري المسلم لدى اإلبداعية الحرية
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 العمارة فن تطبيع على ودليالً المعماري، التصميم في اإلبداع دور على يعتبر دليالً هذا التنوع
  فيها. تنشأ التي والثقافية واالجتماعية العمرانية البيئة مع

 تكوين في ستساعد التي المميزة الخصائص هو من الوحدة المسلمين ضمن عمارة تنوع ويبقى
  .واإلبداع والتجديد للتطور قابلية عن وتعبر باألصالة، تتمتع حديثة، عمارة

  

  الجمال: 19.2.2

 1"اهللا جميل يحب الجمالإن "لقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول (صلى اهللا عليه وسلّم) قال 
ولذلك فقد أباح اإلسالم إضفاء القيم الجمالية على المسكن واالستمتاع بها كباقي النعم مثل الملبس 

  .والمأكل
   

ü  استحباب استخدام اللون األخضر في المباني وتجنب األحمر واألصفر  
أكن للناس روى ابن خزيمة وصححه: أن عمر (رضي اهللا عنه) أمر ببناء المساجد فقال "

، ألن اللونين األحمر واألصفر من من المطر وإياك إن تحمر أو تصفِّر فتفتن الناس"
األلوان الساخنة (الدافئة) التي تجذب النظر وتشد العين نحوها؛ مما يخشى معه انصراف الناس 
وشغلهم بهذه األلوان أثناء الصالة، وخصوصا لو كانت في األرضية أو الحوائط أو األثاث، 

متكئين على رفرف خضر : "تعالىوبالتالي فاألفضل األلوان الهادئة وخصوصا األخضر، قال 
عاليهم ثياب (أي وسائد ذات أغطية وفرش حسان)، كما قال جل وعال: " 2" وعبقري حسان

" يوهذا من عجائب القرآن، ففي دراسة بحثية أجراها "على المفت 3"..سندس خضر وإستبرق
% من خاليا شبكية العين مخصصة  ٨٠عن خاليا الشبكية وعالقتها باأللوان خلص فيها إلى أن 

% للونين األحمر واألزرق، وهو يرى أن هذه النتائج تفسر  20الستقبال اللون األخضر مقابل 
الراحة النفسية واإلشباع البصري الذي يسببه التعرض للون األخضر، كما أضاف أن اللون 

  م)2007(حسن ن.، يقلل من حدة اإلبصار، واألحمر  يثير االنتباه. األبيض 
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ü .االهتمام بإضاءة المباني المميزة في المدينة والتي يقصدها السكان ليال  
ذكر إن مسجد رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) كان إذا جاءت العتمة يوقد فيه سعف 

ً  ال وزيتا، وعلق تلك  يتميم الدارالنخيل، فلما قدم  المدينة صحب معه قناديل وحبا
المسجد وأوقدت فقال (صلى اهللا عليه وسلم) نورت مسجدنا نور اهللا  يالقناديل بسوار

  م)2007(حسن ن.،  .عليك
  

ü ضرورة استكمال الشكل الخارجي والتشطيب النهائي للمباني:  
حيث يشير الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) إلى البناء غير المكتمل وعدم صالحيته فيما روى 
عن أبى هريرة (رضي اهللا عنه) أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قال: "إن مثلى ومثل 
األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس 

(حسن  ه ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"يطوفون ب
  م)2007ن.، 

  
  :الكفاءة واإلتقان 20.2.2

قال فقد  م)2004(إبراهيم م.،  الكفاءة باعث لإلتقان، أساسها: األمانة، والقصد، والعلم
إضافة  1" قَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليمتعالى على لسان سيدنا يوسف "

  2"إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين إلى قوله تعالى "

 وهو وسلم عليه اهللا صلي النبي على قدمت: قال التميمي على بن طلق روى قدف
 فأخذت طين وخلط عالج صاحب وكنت معه فيه يعملون والمسلمون مسجده يبني

 وفي طين) لصاحب الحنفي هذا إن: (ويقول إلى ينظر اهللا ورسول الطين أخلط المسحاة
 القوة أن على سبق ما فدل. )للطين أضبطكم فإنه والطين الحنفي دعوا( قال إنه آخر قول
 الحفظ منه القصد ألن بل فحسب، إتقانه ينبغي عمالً باعتباره واجبا ذلك ألن ليس البناء في شرط

     م)2007(عزب،  .الخطر ودرء والستر
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  االلتزام بطراز جماعي مشترك: 21.2.2

ن إطالق العنان لسكان المدينة في تجميل مبانيهم و زخرفتها قد يؤدي إلى التنافر في إ
الوحدة، وهو عين التنافس المادي الذي ينهى عنه اإلسالم. ولذلك ففي التاريخ الهندسة وغياب 

عدم السماح تقضي ب ضوابط اإلسالمي وكذا في التراث العمراني ما يوحي أنه كانت هناك
، والذي يترجم من لتحقيق وحدة األمة، وذلك التنافس الماديبلألفراد بالتظاهر في المجتمع و

  . بااللتزام بطراز جماعي مشترك الناحية المعمارية
  

ولعل األحاديث العديدة التي جاءت في ذم التطاول في البنيان تصب في هذا الجانب 
 قبةين إلى بناء أحد المسلموفي حادثة فريدة في المدينة المنورة عمد االجتماعي. 
و ربما تكون الوحيدة  من الخارج وتميز المبنى عن غيره، تظهرأصبحت  فوق مسكنه

عن صاحب المبنى فلما رآها الرسول (صلى اهللا عليه وسلّم) غضب  .في المدينة المنورة
. ففهم ذلك المسلم سبب غضب الرسول (صلى اهللا عليه وأصبح يمتنع عن رد السالم عليه

وسلّم) فقام وهدمها.  فمـر النبي (صلى اهللا عليه وسلّم) بعد ذلك فلم يرها فسأل عنها 
ال يعني تحريم القبة، ذلك و . 1"رحمه اهللا يرحمه اهللايبلغه عنك، فقال:  إنه وضعها لما"فأخبر 

  بل يعني منع التنافس واالنفراد عن األعراف واألنماط السائدة في المجتمع.
 

  التشكيالت الهندسية: 22.2.2

من المالمح المعمارية التي تعطيها عمارة المسلمين تلك التكوينات والتشكيالت الهندسية 
تظهر في التفاصيل المعمارية الدقيقة التي تكون العناصر المعمارية الكبيرة وهي تقسيمات التي 

هندسية متداخلة تستعمل في األجزاء المفرغة كما في الفتحات والنوافذ أو في األجزاء المغلقة 
كما في األبواب واألثاث الداخلي وهناك عدد ال حصر له من هذه التشكيالت وتظهر هذه 

ت الهندسية كذلك في الزخارف التي تغطي الحوائط سواء من الرخام الملون أو التكوينا
الفسيفساء، والفن اإلسالمي غني بهذه التكوينات الهندسية المبنية على أسس هندسية لها مفاتيحها 

  الخاصة في الرسم والتنفيذ.
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، وتمثل تجسيد المقرنصات): 32-2شكل رقم (

  الهندسيةلفكرة التكرار والتتابع 
 م)2009(العواودة، المصدر: 

نموذج ): 33-2شكل رقم (
. زخرفي لكلمة "هللا الحمد"

  م)2009(العواودة، المصدر: 
  

  االستفادة من التجارب السابقة: 23.2.2

 جسور لبناء التأصيل هو الحضاري، التطور سلسلة في المسلمين عمارة ميز ما ن أهمإ
 لغير الحضاري النشاط يطمس لم اإلسالم تاريخ في العمارة ففن. الحضاري والتالقح التواصل
 على له، الموازية أو لإلسالم السابقة سواء الحضارات، جميع في الفنون من استفاد إذ المسلمين،

 بين متفاعلة بمؤثرات قام خالق إنساني عمٌل األرض كوكب على الحضارات بأن اإليمان قاعدة
 سلسلة في وفريد مميز بطابع يتفرد أن القاعدة هذه خالل من واستطاع. واألقوام الشعوب مختلف
  م)2010(أحمد،  العالمية. للعمارة الحضاري التطور
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  :في صناعة العمران المسلمين عمارة األسس التي غرستها 3.2

  تلخيصها كما يلي:ويمكن 
  

  
في العمران، شكل يوضح األسس التي غرستها عمارة المسلمين ): 34-2شكل رقم (

 المصدر: (الباحثة)

  

  :اإلطالق ال التقييد 1.3.2

إن المالمح الفكرية لعمارة المسلمين كانت نابعة من العملية الفكرية في التصميم والتخطيط 
التفكير، وذلك إلتاحة الفرصة للمعماري للوصول إلى  العمراني مما يعطيها صفة اإلطالق في

أفكار ال نهائية لكل مشكلة تصميمية ضمن االطار العام لهذه القواعد، وبما يتناسب مع الظروف 
  األخرى االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية.
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  :التطوير ال الجمود 2.3.2
كانت مالمح فكر وليست عناصر معمارية  نالمسلمي ن القواعد التي قامت على أساسها عمارةإ

أو مفردات جامدة يتم تحقيقها في المباني، بل إنها تنطوي على كثير من القيم والمفاهيم 
 والمشربيات والمقرنصات العقود استخدام بمجرد تتحقق المعمارية القابلة للتطوير والتي ال

تطويع هذه القيم في  خالل من تتحقق وإنما الداخلية، واألفنية الزخرفية والعناصر والقباب
  . ينعناصر معمارية تناسب مع هذا العصر وتستفيد من التقدم التق

  :التعميم ال التخصيص 3.3.2
ارتكزت عمارة المسلمين على مالمح فكرية عامة ال ترتبط بمبنى بذاته أو باتجاه معماري 

وجميع الوظائف، يبقى فقط  خاص، مما يعطيها صفة العمومية في التطبيق على جميع المباني
المواءمة بين الظروف األخرى المحيطة بالعمل المعماري وفق منهجية إمكانية تحقيق هذه 

  المالمح في عملية التخطيط العمراني.

  :القسرية ال الطوعية 4.3.2
 نوعية غالبها في كانت بل وقسرية، إمالئية تكن المسلمين لم القواعد التي قامت عليها عمارة إن

. الباقي في الحرية وتترك العامة المصلحة لحفظ فعله عليهم يمنع ما للسكان تحدد فهي وطوعية،
 إلى الزمن بفعل تحولت وقد األساس في ضميرية كانت فقد والدينية، األخالقية بالقيم والرتباطها

  الناس. يتداولها أعراف

  :التفريق ال التجميع 5.3.2
الذي يمثل المبنى  - كانت متمثلة بالمسجد  تجميع السكانلمراكز تميزت عمارة المسلمين بتوفير 

، كما كان للتقاليد العربية وكذلك السوق وخدمات أخرى متنوعة - الديني الثقافي االجتماعي
اإلسالمية أثرها في تكوين المدينة من حيث توزيع المناطق السكنية وتكوين المجاورات المستقلة 

 عن مستقلة سكنية أحياء شكل على الواحدة، القبيلة أفراد لجمع سيةهند كوحدة الخطة فتم اعتماد
  .داخلها في ومتجانسة بعضها

  :التوافق ال التناقض 6.3.2
 مواد وتوافق الموقع مع المبنى وتوافق مع الوظيفة الكتلة وتوافق بعضها مع الكتل توافق يعنى

 الغرض مع التشكيل ووسائل التشكيل عناصر توافق الوظيفة، وكذلك مع اإلنشاء وطريقة
  .إليه التوصل المطلوب والتعبير المعماري الوظيفي
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  :مشقةال ال رفقال 7.3.2
علَيه، ومن  اللَّهم من ولي أَمر أُمتي شيئًا فَشق علَيهِم فَاشقُقفقد قال صلى اهللا عليه وسلم:" 

بِه فُقفَار بِهِم فَقئًا فَريي شتر أُمأَم نم يلفالدعاء من النبي صلى اهللا عليه وسلم على ، 1"و
كل من ولي أمر المسلمين وشق عليهم ، سواء أكان األمر (عاماً) أم (خاصاً) ، فيدخل في ذلك : 

  .وغيرهم ...ط، والمصمم، والمخطشرعوالم، والمحافظ، والوزير ،الحاكم

  :االبتكار ال التقليد 8.3.2
أن عمارة المسلمين تمتاز باالبتكار والتجدد المستمر  إالفرغم االستفادة من التجارب السابقة 

    سواء بالحلول العمرانية أو المظهر الجمالي.

                                                 
 
  رواه أحمد وابن ماجة 1
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  :الخالصة
 فإننا البناء تنظيم في المسلمين عمارة عليها اعتمدت والمبادئ التي القواعد ألهم العرض هذا بعد

  ننجد:
ü يةالعمران جوانبال ألغلب تغطي خاصة فكرية على مالمح تشتمل أن عمارة المسلمين.  

ü حقبةفي و المكان محددة كمنطقة التشكيلي أو الشكلي المقوم إلى المسلمين تخضع عمارة لم 
 والتعاليم القيم من النابع العقائدي المقوم إلى تخضع ما بقدر الزمان محددة تاريخية

  الزمان. أو للمكان محددات إلى تخضع ال التي اإلسالمية

ü أفكار إلى التوصل في أفضل نتائج يحقق أن شأنه مع هذه المالمح الفكرية من التعامل أن 
 في خاللها من التغيير يقع قد جامدة مفردات مع التعامل حالة في عنها ومبتكرة جديدة

 التطوير. عملية أهداف تحقق ال ضيقة نطاقات

ü واالجتماعية لم تكن في اعتبار المخططين للمدن  الباحثين أن الجوانب االقتصادية يذكر
الرؤية ، وهنا أثبتت الجوانب حديثة العهد في الحضارات القديمة وأن االهتمام بهذه

عمرانية  مراعية لجوانب التخطيط المختلفة سواءأنها كانت اإلسالمية في تخطيط المدن 
  .أو بيئية عيةاقتصادية أو اجتماأو 

ü والتي تم  المسلمين عمارة عليها اعتمدت القواعد التيالقيم ويمكن تقسيم  أنه الباحثةترى و
 بشأن تحصيل اإلسالم جاء به على ما إلى ثالث رتب بناءاً استنتاجها في هذا الفصل

  :ثالث رتب ذات المصالح وهذه، المفاسد ودرء المصالح
 الضروريات وجماع بها إال والدنيا الدين مصالح تقوم ال التي، الضرورية :األولى الرتبة
  ).والمال - النسل -العقل - النفس - الدين( أشياء خمس

  .والمشقة الحرج يحصل وبعدها، الحرج ينتفي بوجوده التي وهي: الحاجية: الثانية الرتبة

  لإلنسان. والرفاهية الكمال يحصل بوجودها التي، التحسينية :الثالثة الرتبة

     كالتالي:
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  ))الباحثة(يوضح تقسيم القيم والقواعد التي تم استنتاجها في هذا الفصل حسب الرتب الثالثة: ضرورية وحاجية وتحسينية، المصدر: ): 1- 2( جدول
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 عتمد عليها النظم واللوائح الخاصة بعمارة المسلميناقيم ومبادئ ثابتة 

رية
رو

ض
  

 الخصوصية المصلحة العامة مقدمة مراعاة الحقوق ال ضرر وال ضرار
الحفاظ على البيئة 

 ومصادرها
 ضبط السلوك االجتماعي

 عمارة المسلمين تم استنتاجها منالقواعد التي 

مبادئ اختيار 
 المدنمواقع 

معايير 
تخطيط 

استعماالت 
 األراضي

 تحقيق الراحة
شبكة الطرق 
 والممرات

الخدمات 
والمرافق 
 العامة

الحسبة 
(الرقابة 
 التخطيطية)

مراعاة 
المواصفات 
 الفنية للبناء

 متانة البناء
االلتزام 
بمفهوم 
 االرتدادات

العدالة 
 والمساواة
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 الوظيفية قرابة النسب
البساطة وعدم 

 التبذير
الوسطية و 
 االتزان

المقياس 
 اإلنساني

االستفادة من 
التجارب 
 السابقة

االلتزام بطراز 
 جماعي مشترك

الكفاءة 
   واإلتقان
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توجيه 
 لقبلةلالتخطيط 

االستفادة من 
 تقنيات البناء

الوحدة 
 والتنوع

 الجمال
التشكيالت 
      الهندسية
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  ))(الباحثةيوضح تلخيص للقيم والقواعد التي تم استنتاجها في هذا الفصل وتقسيمها حسب الرتب الثالثة، المصدر: ): 2- 2( جدول
  تحسينية  حاجية  ضرورية  رتبتها

عتمد عليها قيم ا
النظم واللوائح 
  بعمارة المسلمين

    الخصوصية  قاعدة اإلضرار
   البيئة الحفاظ على  الحقوق مراعاة
  االجتماعي السلوك ضبط  مقدمة العامة المصلحة
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األرض صالحة  أن تكون
  للنمو الحضري

 .تسهيل وصول الماء إلى أجزاء المدينة .1
 توفير البنية التحتية. .2
 الحضري لسكان المدينة.توفير األمان  .3
 .الهوا بطيب أن يتمتع الموقع .4
 .األنشطة للسكان االستقرار السكني عن طريق توفير .5
 تناسب حجم الشوارع والخدمات مع السكان. .6
 .تناسب عادات وثقافة المنطقة مع السكان المنتقلين إليها .7

االلتزام بطراز 
  جماعي مشترك

 توجيه
 التخطيط
  للقبلة

  الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء لهماالعمل على تنمية 
 إحياء األرض الموات
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  في تقسيم المناطق Zoningاستخدام نظام التنطيق 

 من االستفادة
 التجارب
  السابقة

االستفادة 
من 

تقنيات 
  البناء

  النوعي التخصصياستخدام نظرية التجمع  .1  المناطق التجارية والصناعية
  للمناطق الصناعية في المدنية معالجة اآلثار البيئية .2

 .مفهوم وحدة الجيرةتبني  .1  المناطق السكنية
  الدعوة إلى التوسع الرأسي في البناء في المناطق المحدودة المساحات. .2
  المناطق السكنية البد وأن تكون في األرض التي ال تصلح للزراعة .3
  السكينة  يالمبان ةجاوربمتسبب األذى  ال يالصناعية التالسماح للمنشآت  .4

المناطق الخضراء والمحميات 
 الطبيعية

  حماية المناطق الخضراء وذات الطبيعة المتميزة. .1
  المحافظة على األشجار القائمة. .2
  تنمية البيئة نباتيا وحيوانيا. .3
 النهى عن اغتصاب األرض. .4
  انتزاع الملكية ممن يهمل األرض أكثر من ثالث سنوات.  .5
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  النفسية

البساطة وعدم 
  التبذير

 الوحدة
  والتنوع

  البصرية

  الحرارية

  حلول للحماية من أشعة الشمس الشديدة .1
  تلطيف درجة الحرارة .2
  التهوية .3
  ترطيب الهواء .4
  حلول للحماية من العواصف .5

ق 
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  ضبط استعمال الطرق

 و الوسطية
  الجمال  االتزان

  تناسب عروض الشوارع مع حركة المرور عليها
 تناسب عروض الشوارع مع ارتفاعات المباني

  مراعاة سالمة المارة أو الراكبين
  مراعاة النواحي البيئية في تخطيط وتصميم الشوارع

  تدرج الشوارع وتكاملها
  مراعاة الجانب األمني

  االهتمام بعناصر تأثيث الشوارع
 أو الشخصية الواحدة استمرار الشوارع والممرات إما باستمرار الطابع المعماري الواحد

 مراعاة حركة وسائل النقل داخل المدينة (الدواب) والحد من أضرارها

امة
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فق
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وال
ت 
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 .التدرج الفضائي للمساحات المفتوحة في المدينة اإلسالمية .1  واألماكن العامةالساحات 
  تخصيص ساحات عامة لمزاولة األنشطة المختلفة .2
  األماكن ذات المنافع المشتركة فيمنع البناء  .3

  المســجد

  ربط المسجد بالخدمات المختلفة .1
  مراعاة التوجيهات الخاصة باختيار موقع المسجد .2
  حائط القبلةزيادة طول  .3
  هم المصلين عن الصالةلشغي أن ما من كل أن يكون خالياً من .4
  ضرورة وضع دورات المياه على محور عمودي على اتجاه القبلة .5
  أن يكون المدخل في الحائط الخلفي الموازي لحائط القبلة .6

  السوق التجاري
  كفالة حق االختصاص .1
  الحفاظ على السلوكيات العامة .2
  التجمع النوعي التخصصياستخدام نظرية  .3
  ضرورة قرب المسجد من السوق التجاري .4

  المباني الدفاعية  الخان  القيسارية  الوكالة
  المقابر  المستشفيات  الحمامات  السجون

    الوظيفية  )التخطيطية الرقابة( الحسبة
    الكفاءة واإلتقان  مراعاة المواصفات الفنية للبناء

    النسبقرابة   متانة البناء
      االرتداداتااللتزام بمفهوم 

      العدالة والمساواة
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  زةـغ قطاع في بالبناء المتعلقة واألنظمة القوانين: لثالثالفصل ا
  

    تمهيد
  

    األنظمة والقوانين الخاصة بالعمران والبناء في فلسطين. 1.3
  

    والتشريعات في قطاع غزة.مراحل تطور القوانين  2.3
    القوانين والتشريعات أثناء الحكم العثماني. 1.2.3

    ).1948- 1917التشريعات التنظيمية أثناء االنتداب البريطاني (  2.2.3

    ).1967 - 1948التشريعات التنظيمية أثناء اإلدارة المصرية (   3.2.3

    ).1994- 1967اإلسرائيلي ( التشريعات التنظيمية أثناء االحتالل   4.2.3

    .1994التشريعات التنظيمية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ  5.2.3

    لمحة موجزة عن واقع قطاع غزة العمراني. 3.3
    يعتبر القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية بالعالم. 1.3.3
    النمو العمراني العشوائي السريع. 2.3.3
  .حدات السكنيةعجز كبير في الو 3.3.3
    تدهور الرصيد الوطني من األراضي الزراعية. 4.3.3
    التلوث البيئي واإليكولوجي. 5.3.3
    ارتفاع الطلب على األراضي المخصصة للبناء وارتفاع سعرها. 6.3.3
    التعدي على األراضي الحكومية وتحولها إلى عشوائيات. 7.3.3
    مشاكل خاصة بمخيمات الالجئين. 8.3.3
    غياب الثقافة العمرانية للمجتمع. 9.3.3

    غياب التسوية لكثير من األراضي في القطاع. 10.3.3
    انتشار مخالفات البناء. 11.3.3

دراسة تحليلية لقانون البناء المعمول به في قطـاع غـزة (قانون  4.3
    ) وأهم نقاط القوة والضعف فيه.1936لسنة  28تنظيم المدن رقم 

    نقاط القوة.  1.4.3
    نقاط الضعف.  2.4.3

    الخالصة
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  تمهيد 
 فبعد ،الماضية العقود خالل مختلفة إدارات العثماني الحكم بعد فلسطين على تعاقبت

 اإلدارة تحت غزه قطاع و األردنية، اإلدارة تحت الغربية الضفة وضعت البريطاني االنتداب
 1967 عام وفي. 1948 عام فلسطين باقي على الصهيوني الكيان دولة وتأسست المصرية،

 قبل من تشكل الذي القانوني اإلطار تشويه إلى الواقع هذا أدى. والقطاع الضفة احتلتو
 تضع كانت والتي السياسية، وتوجهاتها المؤسساتية تشكيالتها في والمتناقضة المتعاقبة اإلدارات
  . الفلسطيني المجتمع ومتطلبات بحاجات عناية بدون قوانين

األنظمـة والقـوانين الخاصـة    لذا ففي هذا الجزء من الدراسة سيتم إلقاء الضوء على 
مراحل تطـور التشـريعات والقـوانين    بشكل عام تم سيتم ذكر لبالعمران والبناء في فلسطين 

أهم المشكالت التي يعاني منهـا الواقـع   ، والتعرف على بشكل خاص العمرانية في قطاع غزة
دراسة تحليلية لقانون البناء المعمول به في قطاع غزة (قانون تنظيم بعها قطاع يتالالعمراني في 

  ) وأهم نقاط القوة والضعف فيها.1936لسنة  28المدن رقم 

  
  :األنظمة والقوانين الخاصة بالعمران والبناء في فلسطين 1.3

تنوعت إن األنظمة والقوانين الخاصة بالعمران والبناء في فلسطين متعددة ومتنوعة، وقد 
تعاقب السـلطات   ما أنك درجات التشريع بالعديد ومنها: القوانين، األنظمة، القرارات، األوامر.

أدى إلى ظهور العديد من التشريعات وكثـرة األوامـر التعديليـة لهـذه      فلسطينالحاكمة على 
  التشريعات وخصوصاً في فترة االحتالل اإلسرائيلي.

التي مرت على فلسطين  ة لتجميع أغلب التشريعاتوفي هذا السياق قامت الباحثة بمحاول
في سنوات مختلفة ومتسلسلة وبدون تفصـيل لتوضـيح    (من فترة االنتداب البريطاني إلى اآلن)

(ديـوان   :فلسـطين  ة القوانين واألنظمة التي مرت علىكميلبيان التعاقب في مختلف الفترات و
 م)1997(الحايك و الدحدوح، و  م)2003(وزارة الحكم المحلي،  و م)2009الفتوى والتشريع، 

  م)2005(وزارة العدل،  و
  
  .طانيي، فترة االنتداب البر 1921لسنة  3قانون تنظيم المدن رقم  .1
  .طانيي، فترة االنتداب البر 1923المدن لسنة نظام (رخص) تنظيم  .2
 .طانيي، فترة االنتداب البر 1930نظام تنظيم المدن (األبنية المؤقتة) لسنة  .3
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  .1934قانون البلديات لسنة  .4
 اآلنل به إلى . يتم العم طانيي، فترة االنتداب البر 1936لسنة  28قانون تنظيم المدن رقم  .5

  في قطاع غزة
  .طانيي، فترة االنتداب البر 1938لسنة  8المعدل رقم قانون تنظيم المدن  .6
  .طانيي، فترة االنتداب البر 1938لسنة  مةيغزة القد نةينظام األبنية في مد .7
  .طانيي، فترة االنتداب البر 1941نظام رخص تنظيم المدن لسنة  .8
  1933قانون تنظيم المدن لسنة  .9

 ، فترة الحكم األردني في الضفة الغربية. 1938لسنة  4رقم  اتينظام األبنية، نظام البلد .10

  1953) لسنة 2قانون استمالك األراضي لغايات المنفعة العامة رقم ( .11
بشأن مشروع اإلنارة الكهربائية بمدينة غزة " أمر الحاكم  1955لسنة  354أمر رقم  .12

  اإلداري العام لفلسطين". 
ئيس لجنه األبنية وتنظيم المدن المركزية لسنة قرار مدير الشئون البلدية و القروية ور .13

بشان تصنيف مناطق ومساحات قسائم البناء واالرتدادات في منطقة تنظيم مدينة  1961
  غزة 

بشأن تعديل بعض أحكام نظام المباني  1963) لسنة 20قرار الحاكم العام رقم ( .14
  .واالرتدادات في منطقة مدينة غزة الجديدة

 ، فترة الحكم األردني في الضفة.1955لسنة  31لقرى واألبنية رقم قانون تنظيم المدن وا .15

، فترة الحكم 1966لسنة  79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية (قانون مؤقت) رقم  .16
 األردني في الضفة الغربية وال زال يعمل به إلى اآلن في الضفة.

، فترة الحكم 1961قرار تصنيف مناطق مساحات البناء واالرتداد في منطقة غزة لسنة  .17
  المصري في قطاع غزة

، فترة 1963قرار تصنيف مناطق مساحات البناء واالرتداد في منطقة غزة الجديدة لسنة  .18
 الحكم المصري في قطاع غزة

، فترة االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 1970لسنة  393أمر بشأن مراقبة أعمال البناء رقم  .19
 الغربية.
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، فترة االحتالل 1971لسنة  418رقم والقرى واألبنية  أمر بشأن قانون تنظيم المدن .20
 اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

لسنة  577أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المعدل في الضفة الغربية رقم  .21
 في الضفة الغربية. اإلسرائيلي، فترة االحتالل 1974

لسنة  604) في الضفة الغربية رقم 2أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية (تعديل .22
 في الضفة الغربية. اإلسرائيلي، فترة االحتالل 1975

 ).10- 3مجموعة تعديالت على نفس األمر السابق (تعديل  .23

، فترة 1967لسنة  125أمر بشأن قانون تنظيم المدن (قطاع غزة وشمال سيناء)، رقم  .24
 االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.

، فترة 1970لسنة  347وشمال سيناء)، رقم  أمر بشأن قانون تنظيم المدن (قطاع غزة .25
 االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة. 

  .1936لسنة  28تعديالت قانون  .26
 ، فترة االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.1971نظام تنظيم المدن (قطاع غزة) لسنة  .27

في قطاع  اإلسرائيلي، فترة االحتالل 1974تنظيم المدن (قطاع غزة) لسنة  )(رخص نظام .28
  هذا النظام.على غزة، يضاف إليه تعديالت 

، 1981لسنة  2نظام بشأن ترخيص بناء البنايات العامة في قطاع غزة وشمال سيناء رقم  .29
 فترة االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.

، فترة السلطة الوطنية 1994 في قطاع غزة لسنة نظام بشأن األبنية متعددة الطوابق .30
 الفلسطينية.

  . 1995نظام بشان رسوم البناء في المناطق التنظيمية واإلقليمية بقطاع غزة  .31
 .1995نظام بشان رسوم ترخيص الحرف والمهن والصناعات لسنة  .32

على بقرار المصدق من مجلس التنظيم األ 1996نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية لسنة  .33
 (يعمل به بالضفة الغربية) .1966لعام  79استناداً لقانون مؤقت رقم  30رقم 

 .1996 لسنة والمحالت والشقق الطبقات تمليك بشأن 1 رقم والقانون األراضي قوانين .34

م المصدق من مجلس التنظيم 1996 نظام األبنية والتنظيم لألراضي خارج التنظيم لسنة .35
 .31األعلى بقرار رقم 
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في (يعمل به 1996 لسنة التقسيم ومشروعات والتفصيلية الهيكلية المخططات بشان نظام .36
 قطاع غزة).

 1996 لسنة غزة بقطاع الوقود محطات وترخيص تنظيم بشان نظام .37

  1997 لعام الفلسطينية المحلية الهيئات قانون .38

  م1997نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة  .39

  م1997 لسنة غزة لمدينة الهيكلي المشروع نظام .40
بمنطقة نفوذ بلدية جباليا  2000) لسنة 1نظام الشوارع والطرق واألرصفة وصيانتها رقم ( .41

  .م2000النزلة 
  م2000) لسنة 1نظام هدم األبنية الخطرة في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة رقم ( .42
  (يعمل به في قطاع غزة). 2003نظام ترخيص إنشاء حظائر الحيوانات لسنة  .43
 (يعمل به في قطاع غزة). 2003نظام ترخيص صاالت المناسبات العامة  .44

(يعمل به في قطاع  .2003نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة  .45
 زة).ـغ

م بالالئحة التنفيذية إلعداد مخططات التنظيم 2005) لسنة 306قرار مجلس الوزراء رقم ( .46
  .اإلقليمية

 (يعمل به في قطاع غزة). م2005نظام ترخيص مزارع الدواجن والحيوانات لسنة  .47

(يعمل به بالضفة  بنظام مفرخات الدواجن 2005) لسنة 380قرار مجلس الوزراء رقم ( .48
  الغربية)

(يعمل به في قطاع  م2005از المنزلي لسنة ـنظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغ .49
  غـزة).

    .م2020-2005لقطاع غزة المخطط اإلقليمي  .50
 (يعمل به بالضفة الغربية)م.2011) لسنة5نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم ( .51

بشأن النظام األساسي للجنة المركزية لألبنية  2012) لسنة 229قرار مجلس الوزراء رقم ( .52
 في قطاع غـزة). صدروتنظيم المدن (

للجنة المركزية لألبنية وتنظيم آليات عمل ا 2012) لسنة 13رقم ( وزير الحكم المحليقرار  .53
 في قطاع غـزة). صدر( والعاملين فيها المدن
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  :في قطاع غزةوالتشريعات  القوانين تطور مراحل 2.3
 فلسطين على المتعاقبة اإلدارات نتاج من خليط الفلسطينية تعتبر القوانين والتشريعات

 اإلسرائيلي االحتالل حتى المصرية واإلدارة البريطاني باالنتداب مروراً العثماني الحكم منذ
  :تطور هذه القوانين والتشريعات لمراحل عرض يلي الفلسطينية، وفيما الوطنية السلطة وأخيرا

                          
  : العثماني الحكم أثناء القوانين والتشريعات 1.2.3 

 سيطرتها على العالم اإلسالمي فيم وبسطت  1300ظهرت الخالفة العثمانية في سنة 
 م ومن ثم تلتها فترة من الفتوحات في أوروبا وصلت إلى حدود البلقان ووصت إلى 1500سنة 

 كانت عبار عن األولىحدود الصين ،ويمكن تقسيم فترة الخالفة العثمانية إلى مرحلتين فالمرحلة 

 - م 1500ت تلك الفترة من استمرار للخالفة اإلسالمية ومفهومها الحضاري السابق وامتد
 فالدولة الواليات، بنظام تحكم العثمانية الدولة كانت، وم)1990(الموسوعة الفلسطينية،  م1850
 إلى ينقسم اللواء أو والسنجق ،)ةلويأ( سناجق عدة إلى تقسم والوالية واليات، عدة من تتكون
 في إدارية وحدة اصغر القرية أو المدينة تمثل حيث وقرى، مدن عدة إلى والقضاء أقضية عدة

 في صفد لواء ،)ةلويأ(  سناجق 4 إلى ومقسمه الشام والية من جزءا فلسطين وكانت. الدولة
  م)2006(الكحلوت،  الجنوب. في غزه لواء ثم الوسط في القدس ولواء نابلس ولواء الشمال

  

 المدن في خصوصا فلسطين في العمران بتطوير كبيراً اهتماماً العثمانية السلطات أبدت وقد
 على ويافا القدس ففي. وغزه وطولكرم ونابلس ويافا القدس رأسها وعلى والمهمة، الرئيسية

 البنية مشاريع من العديد وإنشاء اإلدارة تحسين في العثمانية السلطات أسهمت المثال، سبيل
 العمران على السيطرة مؤسسات أهم الفلسطينية المدن في البلدية وكانت. العامة والمباني التحتية

 .والمواصالت الطرق شبكات ومشاريع العامة، المباني مشاريع البناء، رخص خالل من
  م)2006(الكحلوت، 

) الحكومية المباني( السرايا إنشاء خالل من الوالية إلدارة كذلك دور هناك كان كما
 الحكومة مشاريع لبعض كان كما. العامة الحياة وسبل والمتنزهات الساعات وأبراج والمساجد
 في التطور جذب في األثر أكبر يافا – القدس حديد سكة لخط كان حيث هامة، تأثيرات المركزية
  م)2006(الكحلوت،  الحديد. سكة خط طول على المدينتين عمران
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  :المجالس البلدية  - أ
(عكا، حيفا،  ) مجلسا بلديا هي22وبها ( األولىترك العثمانيون فلسطين بعد الحرب العالمية 

اهللا، اللد،  شفا عمرو، صفد، الناصرة، طبريا، بيسان، طولكرم، نابلس، جنين، القدس، رام
(تفاحة،  بيت لحم، بئر السبع، المجدل، غزة، خانيونس).الرملة، يافا، الخليل، بيت جاال، 

  م)2009

  : العثماني األراضي نظام  -  ب
 تعتبر و دينية، صفة قوانينها تكتسب و قدسية صفة بامتالكها لألرض اإلسالم نظرة تتميز
 بأيدي كانت التي العمران داخل الخاصة الملكيات عدا فيما( اإلسالم في عادة فلسطين أراضي
 و. األزمان عبر قاطبة المسلمين ألجيال رقبتها تعود إسالمي وقف أرض) الفتح حتى أصحابها

 االهتمام عن الناس وعزوف ،19 القرن أواخر في االقتصادية العثمانية الدولة أوضاع تدهور مع
 العثمانية السلطات أصدرت الضرائب، جبي وطرق اإلقطاعيات نظام مظالم بسبب باألرض،

 و توزيعها إعادة و األرض ملكية تنظيم إلى هدف الذي و العثماني األراضي قانون 1856 عام
  م)2006(الكحلوت،  .للدولة أفضل عوائد تحقيق و الزراعة تحسين

 للمادة وفقاً تقسيماتها وحدد باألراضي المتعلقة األحكام 1858 لسنة العثماني األراضي قانون نظم
  م)2006(الكحلوت،  :التالي الشكل على وهي أنواع خمسة إلى فقسمها منه، األولى

  ).الطابو( كاملة ملكية صكوك لها تعطي و خاصة أراضي هي و :المملوكة األراضي
   

 بها تعطى ال و المدن و القرى حول المفتوحة الزراعية األراضي هي و :األميرية األراضي
 رسوم دفع بعد بها االنتفاع يتم و الدولة بيد رقبتها تبقى و استعمال صك إنما و ملكية صكوك
  . سنوية وضريبة تسجيل

 أوقفت و صحيحا مملوكة كانت التي األراضي هي األول النوع :نوعان وهي: الوقف أراضي
 شروط بموجب معها التعامل ويجب للوقف، تعود واستعمالها رقبتها وتكون للشرع، وفقا

 حضراه أوقفها و األميرية األراضي من أفرزت التي األراضي فهي الثاني النوع أما. الواقف
 األميري ورسومها أعشارها مثل األرض منافع تخصيص عن عبارة الوقفية وهذه السالطين،

  . السلطنة طرف من ما لجهة
 ملكيتها تعود وال المدينة عن وبعيده المأهولة وال المستغلة غير األراضي هي و :الموات أراضي
 أراضي إلى إما لتحويلها للبيع األراضي قانون خالل من العثمانية الحكومة عرضتها قد و أتحد،
  . المدفوع السعر حسب أميرية أراضي أو ملك
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 و الساحات و الشوارع و الطرق مثل العامة االستعماالت أراضي هي و :المتروكة األراضي
  .للدولة كاملة األراضي هذه ملكية تعود كذلك، العامة التحطيب أراضي و العامة، المراعي

  

  

   
   العهد العثماني أول البيت ذو الصالة الوسطية في  - أ

   
  في أواخر العهد العثماني بيت المتعدد الطبقات ذو الصالة الوسطى وزيادة الفتحات في الواجهاتال  - ب

   السكني في العهد العثمانيالبيت وضح التطور الحاصل على ): ي1-3شكل (
   م)2009(تفاحة،  المصدر:

  
  ):1948- 1917(  البريطاني االنتداب أثناء التنظيمية التشريعات 2.2.3

  : يلي فيما أهمها نعرض سوف قوانين، عدة على االنتداب تشريعات تشتمل

  :1934 لسنة البلديات قانون  - أ
 مع تتفق أنظمة و قوانين سن صالحيات وممارسة بمهام القيام المحلية السلطات يخول

 لسنة، غزة في الشوارع صيانة نظام مثل كثيرة أنظمة البلديات قانون عن وينبثق القانون،
 نظام و، 1941 لسنة الخطرة األبنية هدم نظام و، 1938 لسنة غزة مياه مشروع نظام و 1938
 األسوار إقامة نظام و، 1941 لسنة غزة بلدية مسلخ تنظيم نظام و، 1941 لسنة النبات رقابة

 لسنة األبنية ترميم نظام و، 1945 لسنة غزة في الشوارع إنشاء نظام و، 1945 لسنة واألسيجة
  م)1997(الحايك و الدحدوح،  .1947
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  :1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون  -  ب

لسنة  58وهو يقتضي بتوحيد قوانين تنظيم المدن والقرى وتعديلها (القوانين المعدلة رقم 
لسنة  527مر ، األ1941لسنة  30، رقم 1939لسنة  5، رقم 1938لسنة  8، رقم 1936
ويتضمن القانون العديد من المواد التي نظمت العالقة بين لجنة اللواء وسلطاتها فـي  .)1957

محلية لمنطقة تنظيم المدن لجنة ، وقرارات خاصة بتأليف دار أنظمة داخلية من حين إلى آخرإص
مشتملة على منطقة بلدية، ودورها في إرسال التفاصيل الغير و المشتملة على منطقة بلدية

والمعلومات الضرورية إلى لجنة اللواء بشأن ما تحتاج إليـه منطقة تنظيم المدينة مـن توسيع 
لى مواد تتعلق بتحديد سلطات إافة ض، باإلع وإعداد شوارع جديدة أو مساحات عموميةالشوار

، بنية وهدمها وتوسيع الشوارع وتنسيقهانشاء األإللجان المحلية وذلك فيما يتعلق بوواجبات ا
نص على تشكيل مناطق تنظيم المدن ومواد تتعلق بتقييد البناء بعد لى المواد التي تإضافة باإل
  م)1997(الحايك و الدحدوح،  نطقة تنظيم المدينة.نشاء مإ

والتفصيلي ثم يتناول القانون المواد المتعلقة بمشاريع تنظيم المدن مثل المشروع الهيكلي 
كما نص القانون على العديد من المواد المتعلقة بالرخص وقضايا نزع الملكية  ومشاريع التقسيم.

عن هذا  نبثقتاوقد  لى وجود مواد تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفات.إضافة باإل
 استعماالتتتعلق بموضوع  التي ، ونستعرض فيما يلي األنظمةنظمةيد من األالقانون العد

الدحدوح،  (الحايك و .لى حد كبير في تنظيم المدن والقرىإبدورها ساهمت  األراضي والتي
  :وهي م)1997

  

  :1938بنية في مدينة غزة القديمة لسنة نظام األ .1
لى إضافة طقة باإلالمسموحة في المن رتفاعاتاالهذا النظام على مواد تحدد  تملشاحيث 

(الحايك و  مواد البناء والتغطيات والحرف والصناعات المسموح بممارستها في المنطقة.
  م)1997الدحدوح، 

 
  :1941نظام رخص تنظيم المدن لسنة  .2

تبع في جراءات التي تُصدار رخص، واإلإشغال التي تتطلب حيث حدد هذا النظام األ
(الحايك و  رخصة ومدة العمل بالرخصة وتجديدها والرسوم والعقوبات. ستصداراحال 

  م)1997الدحدوح، 
  



106 
 

  :)1967 - 1948(  المصرية اإلدارة أثناء التنظيمية التشريعات  3.2.3

 البريطاني، االنتداب قبل من أعدت التي التنظيمية التشريعات المصرية اإلدارة تبنت لقد
  : م)1997الدحدوح، (الحايك و  أهمها من البريطانية التشريعات إلى جديدة قوانين عدة وأضافت

 1953) لسنة 2قانون استمالك األراضي لغايات المنفعة العامة رقم (  - أ

 الحاكم أمر"  غزة بمدينة الكهربائية اإلنارة مشروع بشأن 1955 لسنة 354 رقم أمر  - ب
  ". لفلسطين العام اإلداري

 لسنة المركزية المدن وتنظيم األبنية لجنه ورئيس القروية و البلدية الشئون مدير قرار  - ت
 مدينة تنظيم منطقة في واالرتدادات البناء قسائم ومساحات مناطق تصنيف بشان 1961
   غزة

حكام نظام المباني أن تعديل بعض أبش 1963) لسنة 20قرار الحاكم العام رقم (  - ث
  في منطقة مدينة غزة الجديدة: واالرتدادات

ر كان قد صدر في عام خآعليها قرار  اشتملبعض المواد التي  القرارعدل هذا حيث 
قعة هذا القرار على خمس مواد تتعلق بتنظيم المباني التجارية الوا شتملا، بحيث 1961

من الحد الشرقي لسينما السامر حتى ميدان البحر  بتداءإعلى جانبي شارع عمر المختار 
على مادة  اشتملكما ، رتداداتواالشغال ، من حيث مساحة القسيمة ونسب اإلغرباً

لى مواد إضافة ، باإلواالرتداد االستعمالملحق بدار السكن من حيث طبيعة التتعلق ب
  المحالت المقامة على الشوارع التجارية في المنطقة. رتفاعاتباتتعلق 

  

  ):1994-1967(  اإلسرائيلي االحتالل أثناء التنظيمية التشريعات  4.2.3

 المستوطنات لبناء األراضي من مزيد على بالسيطرة غزة لقطاع االحتالل فترة تميزت
 البريطانية، القوانين اإلسرائيلي االحتالل تبنى فقد. للمواطنين التنمية مشاريع وتعطيل اإلسرائيلية
 وقد. دوله أراضي إلى العثماني األراضي نظام حسب األميرية األراضي تحويل قانون وخاصة
 لبناء ذريعة بذلك واتخذ دوله، بأراضي األميرية األراضي تسمية من كثيرا االحتالل استفاد

  م)2006(الكحلوت، . لها مالكين ال التي الدولة أراضي في المستوطنات

 في المدن لبعض هيكليه مشاريع البريطانية القوانين بموجب االحتالل سلطات واعدت
 ال الغالب في المشاريع هذه وكانت. االستيطانية االحتالل سياسة مع تتمشى والتي غزة قطاع
 قبل من أعدت المخططات هذه آن إلى باإلضافة هذا للتنفيذ، قابله وغير السكان حاجات تلبى



107 
 

 وكانت لالحتالل، ركن ضباط أعضاؤها كان والتي غزة قطاع في المدن لبناء المركزية اللجنة
 الوطنية السلطة ظل في البلديات دعى الذي األمر .توسعها وتمنع والقرى المدن حدود تحدد

 واقعية اكثر فلسطينية بأيدي جديدة مخططات وإعداد المخططات هذه إلغاء إلى الفلسطينية
  م)2006(الكحلوت،  .المدن وتنمية السكان لخدمة ومالءمة

  

  :1994 منذ الفلسطينية الوطنية السلطة ظل في التنظيمية التشريعات 5.2.3

 وبناء التنظيم وتشريعات العثماني، األراضي قانون الفلسطينية الوطنية السلطة تبنت
بنية نظام األ.1( المصرية واإلدارة البريطاني االنتداب فترة في المفعول سارية كانت التي المدن

 أضاف وقد ،)م1941لسنة نظام رخص تنظيم المدن . 2، م1938في مدينة غزة القديمة لسنة 
  :أهمها وأنظمة قوانين عدة الفلسطيني المشرع

  

  م)2005(وزارة العدل،  :1994 بنية متعددة الطوابقن األأظام بشن .3
وط الخاصة والشرالمعمارية ولق بالشروط التنظيمية تناول هذا النظام مواد تتع

  .ومراحل الترخيصعمال الكهربائية خرى، واألخطار األبالخدمات، والحريق واأل
 

(وزارة . 1995 غزة بقطاع ةواإلقليمي التنظيمية المناطق في البناء رسوم بشان نظام .4
  م)2005العدل، 

 
(وزارة العدل، . 1995 لسنة والصناعات والمهن الحرف ترخيص رسوم بشان نظام .5

  م)2005
 

 .1996 لسنة والمحالت والشقق الطبقات تمليك بشأن 1 رقم والقانون األراضي قوانين .6
 م)2005(وزارة العدل، 

 

(وزارة العدل، : 1996 لسنة غزة بقطاع الوقود محطات وترخيص تنظيم بشان نظام .7
 م)2005

ضافة نشاء محطات الوقود باإلإواد تشتمل على شروط عامة تتعلق بالنظام متناول هذا 
بعاد والمسافات بين رخيص وتزويد الموقع بالخدمات واأللى الشروط التنظيمية ومراحل التإ

  محطات الوقود.
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(وزارة  :1996 لسنة التقسيم ومشروعات والتفصيلية الهيكلية المخططات بشان نظام .8
 م)2005العدل، 

لى إضافة ظهار الخاصة بهذه المشاريع باإلنظام طرق اإلحيث حددت المواد في هذا ال
عداد المشروع إخدمة وعدد النسخ المقدمة ومراحل لوان والرموز المستمقاييس الرسم واأل

راضي في األ استعماالتبات التقسيم المتضمنة تغيير خطة لى وجود مادة تتعلق بطلإضافة باإل
  .اإلقليميةراضي األ

  

 م)2005(وزارة العدل،  م1997نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة  .9
حيث حددت المواد في هذا النظام طرق اإلظهار الخاصة بهذه المشاريع باإلضافة إلى مقاييس 

المقدمة ومراحل إعداد المشروع باإلضافة إلى  الرسم واأللوان والرموز المستخدمة وعدد النسخ
وجود مادة تتعلق بطلبات التقسيم المتضمنة تغيير خطة استعماالت األراضي في األراضي 

  اإلقليمية.
  

  م)2005(وزارة العدل،  :1997 لسنة غزة لمدينة الهيكلي المشروع نظام .10
 استعماالت لمخطط والرموز األلوان ونظام غزة لمدينة الهيكلي المشروع أهداف يبين
  .العامة للسالمة اشتراطات ويوضح األراضي،
  

  م)2005(وزارة العدل،  :الفلسطينية المحلية الهيئات بشان 1997 لسنة 1 رقم قانون .11
 وصالحيات المحلية بالهيئات المحلى الحكم وزارة عالقة حول مادة 40 على ويحتوى

 على الضوء ويلقى كما. المجلس وأعضاء رئيسها وصالحيات ومهام المحلية الهيئات ومهام
 والرسوم والضرائب والجباية واإليرادات باألمالك التصرف وطرق المحلية الهيئة مؤسسات
  .الخ …األراضي وتسجيل

  
بمنطقة نفوذ بلدية  2000) لسنة 1نظام الشوارع والطرق واألرصفة وصيانتها رقم ( .12

 م)2005(وزارة العدل،  م2000 جباليا النزلة
بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت الطريق بنسبة  المالك وألول مرة  في هذا النظام يتم تكليف
صالحية للمجلس البلدي بفرض غرامات  إعطاءإلى أنه يشمل  إضافة ،طول واجهة تلك األمالك
 أو أي عائق آخر أو عموداً م حائطا أو سياجاًيقيأو  ئنشيبنى أو يأو  ،على من يحدث أضراراً

  .أي قسم منهبالشوارع أو 
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 م2000) لسنة 1نظام هدم األبنية الخطرة في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة رقم ( .13
 م)2005العدل، (وزارة 

يوضح النظام األحوال التي يتم فيها توجيه اإلخطارات للمالكين ألخذ التدابير واالحتياطات 
  وتجريم وتغريم من يرفض عمل التدابير واالحتياطات بعد تبليغه بها.  

  

 م)2005(وزارة العدل،  2003نظام ترخيص إنشاء حظائر الحيوانات لسنة  .14
إنشاء حظائر الحيوانات نشاء إواد تشتمل على شروط عامة تتعلق بتناول هذا النظام م

بعاد والمسافات رخيص وتزويد الموقع بالخدمات واأللى الشروط التنظيمية ومراحل التإضافة باإل
  .ها وبين أي منشأبين

  

(وزارة العدل،  م2003نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة  .15
 م)2005

باإلضافة إلى  محطات تعبئة الغازتناول هذا النظام مواد تشتمل على شروط عامة تتعلق بإنشاء 
 تزويد الموقع بالخدمات واألبعاد ومراحل الترخيص ولكل نوع من الفئات الشروط التنظيمية 

التنظيمية الخاصة بالحد األدنى للمسافة الفاصلة بين أقرب اإلنشاءات الفنية للمشروع عن المباني 
  .واإلنشاءات العامة والخاصة

  

  م)2005(وزارة العدل،  :2003 نظام ترخيص صاالت المناسبات العامة .16
صاالت المناسبات العامة تناول هذا النظام مواد تشتمل على شروط عامة تتعلق بإنشاء 

  .باإلضافة إلى الشروط التنظيمية ومراحل الترخيص وتزويد الموقع بالخدمات واألبعاد
  

(وزارة العدل،  .م2005نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة  .17
 م)2005

نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة " تطوير على بنود النظام السابق
  ."م2003
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 م)2005(وزارة العدل،  م2005نظام ترخيص مزارع الدواجن والحيوانات لسنة  .18
مزارع الدواجن نشاء إواد تشتمل على شروط عامة تتعلق بتناول هذا النظام م

رخيص وتزويد الموقع ومراحل الت رض المقامة عليهالى شروط األإضافة باإلوالحيوانات 
وأقرب بناء مأهول أو منطقة  مزارع الدواجن والحيواناتبين  ةبعاد والمسافبالخدمات واأل

  .تنظيمية
 

  م:  2020- 2005لقطاع غزة  اإلقليميالمخطط  .19
 غزة ليكون إطاراً إقليمياً لمحافظات الدولي مخططاًأنجزت وزارة التخطيط والتعاون 

ت بين الوزارات بسبب التداخل في الصالحيالكن وم) و2015 –م1998للعمل من عام (
في كثير من األحيان  ستخدامهاصادق على المخطط رسمياً ولكن تم لم يالمختصة في حينه 

 لمحلي واإلقليمي والوطني.كمدخل وأساس للكثير من العمليات التخطيطية على المستوى ا
  )2020-2005(المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية 

  والتي تنص: غزة لقطاع المعدل اإلقليمي المخطط نظام من 5 المادةإلى أن  اإلشارةيجدر 
 ضمن واقعة محلية منطقة أية وتنظيم تخطيط بشأن وضعت أحكام أية على أحكامه تغلب(

  .فرعي كقانون القانونية القوة له من المفترض أن يكون نأتبين  )حدوده
  

بشأن النظام األساسي للجنة  2012) لسنة 229قرار مجلس الوزراء رقم ( .20
 المركزية لألبنية وتنظيم المدن (يعمل به في قطاع غـزة).

النصاب وهو يوضح مهام اللجنة المركزية ومكونات أعضائها ودرجاتهم الوظيفية، وتحديد 
، إضافة (مرة كل أسبوعين) وتشكيل أمانة سر للجنةالدوري موعد انعقادها القانوني النعقادها، و

  إلى بعض صالحيات التي تمنح للجنة ورئيسها.
 

عمل اللجنة المركزية  آليات 2012) لسنة 13قرار وزير الحكم المحلي رقم ( .21
 لألبنية وتنظيم المدن والعاملين فيها (يعمل به في قطاع غـزة).

ماهية اللجنة المركزية وآلية عملها واختصاصاتها ومهام كل من رئيسها ونائبه، أمانة سر اللجنة 
لجنة المركزية، وأمين سر اللجنة المركزية، والمستشار القانوني ألمانة السر، وأقسام أمانة سر ال

  المركزية، ومهندس اللجنة المركزية والمحلية، ومهام موظفي دائرة المناطق اإلقليمية، 
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  لمحة موجزة عن واقع قطاع غزة العمراني: 3.3
  

م،  1948مليون فلسطيني أغلبهم من الجئي حرب  1.7يعيش في قطاع غزة حوالي 
مليون نسمة أي ثالثة أرباع السكان في القطاع هم من الالجئين الفلسطينيين،  1.1 حيث يقدر أن

(مبيض،  حيث يعيش حوالي نصف مليون الجئ في مخيمات القطاع والتي يبلغ عددها ثمانية
النصيرات، المغازي، مخيم  مخيم البريج، مخيم الشاطئ، مخيم جباليا، مخيم :وهي م)2010

  .مخيم دير البلح، مخيم خانيونس ومخيم رفح
  
  يعاني الواقع العمراني لقطاع غزة من عدة مشاكل أهمها:و
  

  :العاليةسكنية الكثافة ال 1.3.3
ويتوزع السكان في قطاع غزة على عدة تجمعات سكانية مرتبة تنازليـاً وهـي غـزة    

والمغازي والبريج وبيت الهيا وبيت حـانون،  ورفح ودير البلح وجباليا والنصيرات  وخانيونس
فـي مخيمـات    2مواطن/كم  55,500في المدن، و  2مواطن/كم  26000تقريبية  وذلك بكثافة

   وبذلك يعتبر القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية بالعالم.  الالجئين 
 

  ع:النمو العمراني العشوائي السري 2.3.3
العمراني العشوائي السريع و زيادة عدد التجمعات السـكنية  النمو يعاني قطاع غزة من 

على حساب األراضي الزراعية المحدودة المساحة وكذلك على حساب المناطق الخاصة بالموارد 
 25حيث أن المساحة العامة للتجمعات السكنية والتي عددها  الطبيعية ذات األهمية االستراتيجية،
 إجمـالي % من 76.5 إلىالتابعة لها تصل نسبتها  اإلداريةذ تجمعا حضريا وريفيا ومناطق النفو

المساحة العامة لقطاع غزة وانتشار ظاهرة الخلط والتناقض في استخدامات األراضـي داخـل   
وخارج حدود التجمعات السكنية في ظل غياب المعايير التخطيطيـة والتشـريعات العمرانيـة    

  . م)2010 (أبوحميد، المناسبة

  :في الوحدات السكنية كبير عجز 3.3.3
في دراسة قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان بإعـدادها بالتعـاون مـع لمجلـس     

 75,334 ـب 2011) فقد تم تقدير العجز في الوحدات السكنية حتى منتصف NRCالنرويجي (
%) المتناقص حسب تقديرات الجهـاز  6وحدة سكنية، و باالعتماد على معدل الزيادة الطبيعية  (

  المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فان الزيادة السنوية تكون كما في الجدول التالي:
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  في قطاع غزة يوضح الحاجة السنوية والمتراكمة للوحدات السكنية ):1- 3( جدول

  م)2012(وزارة األشغال العامة واإلسكان، المصدر: 
سنةال حاجة السنوية من الوحدات السكنيةال الحاجة المتراكمة للوحدات السكنية  

75,334 75,334 Mid 2011 
90,247 14,913 2012 
106,026 15,779 2013 
122,669 16,643 2014 
140,210 17,541 2015 
158,680 18,470 2016 
178,105 19,425 2017 
198,605 20,500 2018 
220,005 21,400 2019 
242,505 22,500 2020 

  
يتوقع  2020وكما يظهر في الجدول السابق فان االحتياج من الوحدات السكنية في العام 

منتصف  – 2011وحدة سكنية و بطرح ما تم إنشاؤه في الفترة من ( 242,505يكون حوالي  ان
وحدة سكنية  فيكون االحتياج من الوحدات السكنية في  15,000) وهم ما يقارب حوالي 2013
  م)2012(وزارة األشغال العامة واإلسكان،  وحدة سكنية. 227,505حوالي  2020العام 

من الوحدات السـكنية يبلـغ    م 2013 في عاميظهر في الجدول السابق أن احتياج قطاع غزة 
وحدة سكنية بما فيهـا   15,000وحدة سكنية، و بتقدير انه تم إنشاء حوالي  106,026حوالي  

 (من خالل االنفراجـة  2013مايو - 2011مشاريع إعادة اإلعمار والقطاع الخاص  في الفترة 
، فهذا )العمرانية التي شهدها قطاع غزة بعد دخول كميات من مواد البناء عبر األنفاق والمعابر

)  وحدة سكنية  لتغطية العجز السكني 91,026يعني أن القطاع ال زال بحاجة إلنشاء حوالي ( 
  م)2012(وزارة األشغال العامة واإلسكان،  الحالي الالزم لقطاع غزة.

 
  :تدهور الرصيد الوطني من األراضي الزراعية 4.3.3

الجنوبيـة   األجـزاء األراضي الزراعية وهي تقع في معظمها في تقلص نسبة مساحة 
مناطق الزراعة  أما، وتذبذبها األمطاروالشرقية من محافظات غزة وتعاني من قلة معدل سقوط 

بسبب قيام االحتالل بعمليات التجريف الدائم وخاصة في منطقة بيت  المروية فقد تضررت كثيراً
 وهي تعتمد على المياه الجوفيـة فـي نشـاطها الزراعـي     األخرىحانون والمناطق الحدودية 

وفـي ظـل   في القطـاع  وكذلك فإن محدودية األراضي الحكومية السكنية  .م)2010(أبوحميد، 
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تحويل كثير مـن األراضـي الزراعيـة    لجأت الحكومة إلى لسد العجز السكني، سة الماالحاجة 
  .العجز السكنيهذا تغطية محاولة ل المحررات) خاصة أراضي(الحكومية إلى أراضي سكنية 

 
  واإليكولوجي:التلوث البيئي  5.3.3

وخاصة  واإليكولوجيتدهور وضع البيئة الطبيعية ونشوء حالة شاملة من التلوث البيئي 
لخزانات المياه الجوفية والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب وكافة االستعماالت حيث أكدت 

 % من المياه االرتوازية في قطاع غزة غير صـالحة للشـرب،   90ن أمنظمة الصحة العالمية 
مختلفة في الزراعة، فضال عن تلوث التربة الزراعية بسبب االستخدام المفرط للمواد الكيميائية ال

ومياه البحر بسبب تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصـحي غيـر    شواطئو كذلك تلوث 
البحر مباشرة مما أثر سلبيا على الحياة البحرية والثروة السمكية ومناطق السياحة  إلىالمعالجة 

للصحي للسكان  ن تدهور الوضع البيئي كان له نتائج سلبية على الوضعأواالستجمام المحدودة، 
ونتج عنه زيادة كمية و نوعية في معدل العديد من األمراض خاصة أنواع السرطان المختلفـة  

  .م)2010(أبوحميد،  وأمراض القلب

  
  سعرها: وارتفاع للبناء المخصصة األراضي الطلب على ارتفاع 6.3.3

 بما وذلك اإلسرائيلي، االحتالل من تضررا الفلسطينية المناطق غزة اكثر قطاع يعتبر
 أراضيه من كبيرا جزءا واقتطاع عشوائية مخيمات وبناء إليه السكان هجرة من االحتالل سببه
. فيه السنوية الزيادة ومعدل السكان عدد ارتفاع مع الطبيعية موارده األخضر وقلة الخط داخل
 وميول سعرها وارتفاع للبناء المخصصة األراضي على الطلب ارتفاع إلى أدى الذي األمر
 .م)2006(الكحلوت،  األرض لتوفير البناء في العشوائية إلى السكان

  
  الحكومية وتحولها إلى عشوائيات: األراضي على التعدي 7.3.3

 وبوجه واالستيالء التعديات من أنواع لثالث تعرضت غزة قطاع في الحكومية األراضي
 :وهي أخرى تارة الرسمية الجهات وبعض تارة المجتمع فئات قبل من عليها مشروع غير

 م،1994 عام السلطة قدوم بعد عليها والمتعدى ،67 عام قبل عليها المتعدى األراضي
 بأراضي وتُعرف المستوطنات من" اإلسرائيلي" االنسحاب عقب عليها المتعدى واألراضي
  . م)2011(اللواء،  المحررات

 أو السكن بغرض التعدي يكون فقد عدة أشكال يأخذ الحكومية األراضي على والتعدي
 تستغل أن الدولة، مما يعيق وغيرها والمياه الرمال على التعدي كذلك مشروع إقامة أو الزراعة
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 أو تخصيصها أو تأجيرها خالل من الحكومية األراضي من كغيرها وتستصلحها األراضي هذه
 ثروة تمثل األراضي هذه أن باعتبار قانوناً الجائزة التصرف وسائل من أخرى وسيلة أي

  .م)2011(اللواء،  للمجتمع
حيث أدى إلى  التعديات أنواع خطرأ منللسكن  الحكومية األراضي على التعدي يعتبرو

 أراضي على مقامة عشوائية منطقة وعشرين خمس نأ وتبينتحولها إلى مناطق عشوائية، 
 وتتركز % من مساحة المناطق العشوائية،15.8، أي بنسبة دونم 1722 مساحتها تبلغ حكومية
  م)2012(المصري،  .والشمال وغزة رفح مناطق في التعديات هذه معظم

أما أسباب التعديات فهي كثيرة، إال أن السبب األهم هو عدم االستقرار السياسي 
واإلداري في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى االحتالل اإلسرائيلي لمحافظات غزة 

  م)2012(المصري،  لفترة طويلة، وغياب السلطة التشريعية سواء بالتخطيط أو التنفيذ.
  

  :مشاكل خاصة بمخيمات الالجئين 8.3.3
 الالجئين مخيمات من عدد وجود عن الناجمة والتأثيرات المتبادلة العالقة في وتتمثل

 أو داخل)  م 1967 عام وحرب م 1948 عام حرب بعد السكانية الهجرات بفعل نشأت التي(
 السكاني االكتظاظ من تعاني المخيمات هذه أن حيث السكانية، والتجمعات المدن أطراف على

 التطور عشوائية والضرورية، الحياتية والمرافق الخدمات غياب والمساحة، األرض ومحدودية
 أنها إال مسؤولية تحت تقع المخيمات هذه أن من الرغم وعلى. العمراني التخطيط غياب ظل في

 وجمع منظمة وإشراف) UNRWA( والمياه الكهرباء مثل( األساسية الخدمات على تحصل
 هذه تخضع فال األبنية تراخيص ناحية من أما. الفلسطينية والهيئات البلديات من) النفايات

 مما الفلسطينية، والقرى المدن في بها المعمول والتنظيم التخطيط وأنظمة قوانين إلى المخيمات
 يعرف ما نشوء إلى ويؤدي المدن هذه في العمراني التطور أمام كبيرا وتحديا عائقًا يشكل

   .م)2005(عبد الحميد،  العشوائي السكن بظاهرة
  
  للمجتمع: العمرانية غياب الثقافة 9.3.3

 للمجتمع العمرانية الثقافة تنمية تماما تتجاهلإن القوانين المعمول بها في القطاع 
 ضبطه و العمران على السيطرة تفهم في المجتمع بدور كبيرا اهتماما تعطى ولم الفلسطيني،

، التفصيلي أو الهيكلي المخطط إعداد عملية في المواطن إشراكفال يتم  ،م)2006(الكحلوت، 
 المؤشر بمثابة يكون يجري عما ورضاؤهم المخطط إعداد مراحل في اشتراكهمرغم أن 
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 تنمية يتم وبالتالي ومالئم، مناسب يكون بحيث المخطط إعداد على القائمين يوجه الذي الحساس
 .للمجتمع العمرانية الثقافة

  
  غياب التسوية لكثير من األراضي في القطاع: 10.3.3

 التسوية غياب كون والتنظيم التخطيط أعمال في خاصة أهمية الموضوع لهذا أن حيث
 لعدم وذلك األرض، على السيطرة في القدرة من يضعف لكثير من األراضي(تسوية ملكيات) 

تعيق عملية االستفادة  وبالتالي م)2005(عبد الحميد،  األرض ملكية عن الالزمة المعلومات توفر
  مثل كثير من أراضي السبع. ،منها على الصعيد العمراني

  
  البناء: مخالفات انتشار 11.3.3

 الترخيص شروط أحد يخالف أو ترخيص بدون يشيد الذي ذلك هو المخالف البناء
 إلى وجودها وترجع عديدة أشكاال تأخذ كثيرة، تنظيميه مخالفات غزة قطاع مدن فيو ،له الممنوح

 للمدينة العمرانية البيئة على بالطبع سلبيه آثارا المخالفات هذه تركت وقد متنوعة، ومصادر أسباب

   .م)2006(الكحلوت،  الفلسطينية
  :نوعين إلى التنظيمية البناء مخالفات تصنيف يمكن التعريف السابق وحسب

  
    :الترخيص إمكانية عدم بسبب التنظيمية المخالفات: األول النوع

  إنشاؤها تم التي العمرانية التجمعات في القائمة األبنية جميع المخالفات من النوع هذا يشمل
  على الحالة هذه وتنطبق المحلية، اللجنة من ترخيصها يمكن وال ترخيص على الحصول بدون

  عن امتلكت التي الحكومية األراضي و المخيمات مثل( عليها للمواطنين ملكية ال التي األراضي
  الحالة وهى رسميا، إفرازا مفروزة الغير األراضي وعلى ،)الغائبين وأمالك اليد، وضع طريق
  م)2006(الكحلوت،  .غزة قطاع مدن في وانتشارا شيوعا األكثر

    
   



116 
 

  : الممنوحة الرخصة بشروط االلتزام عدم بسبب التنظيمية المخالفات: الثاني النوع

  الشروط بمخالفة المالك وقام بناء، رخصة منح مبنى كل المخالفات من النوع هذا يشمل
  موجودة الظاهرة هذه .الغرامات نظام بتطبيق واستبدالها إلغاءها إلى أدى مما للرخصة، التنظيمية

  من إصرار بسابق ترتكب المخالفات الن خطيرة، حاله وتمثل القطاع مدن في كبير حد إلى
(الكحلوت،  ، ومن أشكالها:الترخيص على للحصول إمامه المتاحة اإلمكانية رغم المواطن،

  م)2006
ü الشوارع تنظيم خطوط على االعتداء 

ü والجانبية األمامية باالرتدادات االلتزام عدم  

ü  األرصفة على المباني مداخل تعدي   
ü به المسموح الحد عن األدوار عدد زيادة و القانوني باالرتفاع البناء يلتزم ال أن 

ü ا به المسموح الحد عن الموقع في البناء نسبة زيادةنظام. 

ü به الترخيص تم ما خالف جديدة مخططات وفق المبنى أقيم إذا. 

ü البناء رخصة تجديد عدم.  
ü له خصص ما لغير المبنى استخدام. 

ü  المنطقة الستعماالت مخالفًا المبنى نفذ إذا 

ü  للسقوط اآليلة أو الخربة األبنية إزالة عدم   
ü للغير مملوكة ارض في البناء 

ü نقل  أو، العامة األماكن أو الغير أراضي في إلقائها أو، الترميم أو البناء مخلفات إزالة عدم
 لذلك المخصصة األماكن غير من األتربة

ü ا يسبب أو البلدية تعليمات مع يتعارض بما العامة الساحات أو الطرق استخدامأو  خطر
 .للجمهور إزعاجا

ü تراه محققًا ما وفق البلدية تحددها التي المناطق في األراضي محيط تشجير أو تسوير عدم 

 .البلدية تضعها التي والتعليمات المواصفات وحسب العامة للمصلحة

ü من جزء أو الرصيف رخصة استعمال بدون حكمها في ما أو واألكشاك الصناديق إقامة 

 البلدية إذن بدون طويلة لفترة الردم أو البناء مواد لتشوين الشارع

ü البلدية من إذن دون والبيع العرض ألعمال المرورية والشوارع األرصفة استعمال 
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  :وانتشارها الممنوحة الرخصة بشروط االلتزام عدمفي  سبابأهم األ

ü  فمثالً وقد صادفت الباحثة كثر من السكان يعتقدون عدم وعي كثير من السكان بالقوانين
 .أرضه" على حد قولهم"فهو يطير على أن من حقه أن يطير على كامل الجهات 

ü مدى الضرر الذي ينتج من هذه رغبة المالك في توسيع بعض الفراغات دون وعي ب
المخالفات والتي تسبب في كثير من األحيان مشاكل اجتماعية نتيجة تكشف الجيران على 

 بعضهم البعض.
 

  
  

  لخصوصيتها فقدانهامما أدى إلى : منازل تخالف قوانين االرتداد في مدينة جباليا )2- 3(شكل
  المصدر: (الباحثة)

 
ü :التأسي بالجيران كما نجد بالصورة التالية 

  

علماً أن م 2): منازل تخالف قوانين االرتداد الجانبي والخلفي المنصوص عليها بـ3- 3شكل(
  المصدر: (الباحثة)جباليا،  - هذه الواجهة الخلفية للبنايات والسور هو حد البناء 
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ü االلتزام وعدم الرخصة مخالفة المالك على تفرض البناء رضأ مساحة محدودية 

 م)2006(الكحلوت،  .القانونية  باالرتدادات

ü وتسيب انفالت إلى أدى واألمنية السياسية األوضاع بسبب البلدية لسلطة التنفيذ القوة غياب 

  م)2006(الكحلوت،  .التنظيم قوانين تطبيق في
ü لتوحيد تنظيميه تشريعات غياب ظل وفي القطاع، في الخاصة للملكيات الواسع االنتشار  

 .موحد معماري بطابع منظمة إسكان مشاريع إعداد فرص من يقلل المعماري، الطابع

  م)2006(الكحلوت، 
ü في ذلك وضع وقد لها، جيد دخل يشكل ألنه المخالفة لغرامات المواطن بدفع البلديات اكتفاء 

وهذا يقودنا للقول أن  م)2006(الكحلوت،  .1"الغرامات نظام تطبيق " يسمى قانوني إطار
  البلديات بهذا القانون تعمل على تشريع المخالفات.

ü إلى تفتقد أنها حيث المخالفات، على المسؤولية من جزءا أيضا تتحمل التنظيمية التشريعات  
 والنسيج والعمراني المعماري بالطابع المتعلقة تلك وخصوصاً نصوصها بعض في التفصيل
    م)2006(الكحلوت،  .للمدينة العمراني

ü .ضعف بعض البلديات في تنفيذ القوانين 

ü  الهندسية مع المالك في المخالفة بحيث يتم عمل مخططين أحدهما تواطؤ بعض المكاتب
 للتصديق واآلخر المخالف للتنفيذ.

  
قانون ( زةـاع غـالبناء المعمول به في قطلقانون  تحليلية دراسة 4.3

  الضعف فيه.القوة و وأهم نقاط )1936لسنة  28تنظيم المدن رقم 
ودراسته بناء على المعطيات التي تم سردها في  1936لسنة  28 بعد االطالع على القانون

الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد اتضح للباحثة مجموعة من نقاط القوة والضعف في القانون 
  كانت على النحو التالي:

  
  

                                                 
 
 .مفرزة الغير لألراضي ويمنح واالستعمال بالبناء إذن وإنما رخصة يعتبر ال الغرامات نظام تطبيق 1
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  نقاط القوة:  1.4.3

 والجميلة األثرية األهمية ذات المواقع على إلى المحافظة 1936لسنة  28 دعا القانون  - أ
  دينية. حرمة لها التي واألماكن

  فقرة (ز) 2 بند 14في المادة  إلى ذلك القانون أشار

  ببعض النواحي الجمالية للمدينة: 1936لسنة  28اهتم القانون   -  ب
  : 2 بند 14في المادة  إلى ذلك القانون أشار
  .بها والتصرف والقمامات النفايات إلقاء ومراقبة وتنظيم منع) (د

  .التنوير) (هـ
  .إنشائها وإعادة بالسكان والمكتظة المزدحمة المناطق إبطال) ح(
  .الخارجي ومظهرها وهندستها وشكلها وارتفاعها المباني حجم مراقبة) ط(
  .األشجار على المحافظة) ي(

  تقيد البناء في مناطق تنظيم المدن إال بعد موافقة اللجنة المحلية على ذلك:  -  ت
 بعد إال التعديل عليها أو اهدمه أواألبنية  إنشاء حيث قيد 11في المادة  إلى ذلك القانون أشار
 إعاقةأي منشئة تعمل على  إقامة، كما منع المحلية اللجنة من بذلك رخصة على الحصول

  أيضاً. المحلية اللجنة من بذلك رخصة على الحصول بعد إالتخطيطه  إعادةالشوارع أو 

  المواطن حق االعتراض على أي مشروع: 1936لسنة  28 يعطي القانون  -  ث
يجوز لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألبنية أو األمالك المشمولة بأي مشروع أودع 

أن يقدموا اعتراضاتهم في  1936سنة  28من قانون تنظيم المدن رقم  17بموجب أحكام المادة 
عه دة المعينة بنظام تضأي مكتب من مكاتب اللجنة المحلية، حسب الصيغة المحددة وخالل الم

 اللجنة إلى االعتراضات جميع المحلية اللجنة ترسلاللجنة المركزية لتلك الغاية، ومن ثم 
 وتبلغ بمفرده، اعتراض كل في المركزية  اللجنة وتنظر عنها، بتقرير مرفقة المركزية
   .المشروع على تعديل إدخال أو االعتراض رفض إما متضمناً اعتراضه على جواباً المعترض

وضرورية إلنشاء أو  أرضه وكانت تعويض المالك في حال تضرر من نزع ملكية  -  ج
  .تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ساحة لعب أو ساحة تنزه

   والتي نصها: نزع ملكية بدون تعويضالخاصة ب 27المادة 
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على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يكون للجنة المحلية صالحية نزع ملكية أية أرض 
مشمولة في مشروع تنظيم المدينة وضرورية إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو 
ساحة لعب أو ساحة تنزه مشمولة في المشروع بدون دفع تعويض عنها على أن ال تزيد 

يتها من أرض أي مالك على ربع مساحة أرضه بكاملها. ويحق للجنة المساحة المنزوعة ملك
المحلية أن تضع يدها في الحال على هذه األرض التي ال تزيد مساحتها على ربع المساحة 
الكاملة كما ذكر للغايات التي سلف بيانها. على أنه إذا ثبت أن عدم دفع التعويض إلى المالك 

لسامي بمحض إرادته أن يأمر بدفع تعويض له من قبل اللجنة يوقعه في ضائقة فيجوز للمندوب ا
المحلية كما يراه مناسباً بعد اعتبار جميع ظروف القضية. وإذا أخذ أكثر من ربع المساحة يدفع 
تعويض لصاحبها عما زاد على الربع، وإذا فرضت ضريبة تحسين (شرفية) بمقتضى أحكام هذا 

 .مجاناً من ضريبة التحسين المستحقة على المالكالقانون فتخصم قيمة األرض المأخوذة 

ضرورية إلنشاء أو تحويل أو هذه الفقرة من القانون خاصة بقطعة أرض كانت  - 
 توسيع أي طريق أو شارع أو ساحة لعب أو ساحة تنزه مشمولة في المشروع

  بمعنى ان نزع الملكية اقترن بالضرورة.

  .ولم يتم تحديد الحد األدنى% من قطعة األرض) 25( تم تحديد الحد األقصى - 

  نصت على أنه في حالة تضرر المالك يتم النظر في تعويضه.تمت اإلشارة  - 

ما تفعله بعض اللجان المحلية عند إفراز قطع أراضي  وهذا يقودنا إلى استنتاج أن
هو  ،% في بعض البلديات30% أو 25ستقطاع عن االنسبة ال تقل للمواطنين وإجبارهم على 

% هي النسبة 25النسبة مقترنة بالضرورة، إجراء غير قانوني حيث نص القانون واضح (
  ).ولم يتم تحديد النسبة الدنيا القصوى

 

  نقاط الضعف:  2.4.3

  :ويمكن إجمال أهم نقاط الضعف كالتالي
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  :لتشريعات القائمةبعض اضعف المستوى القانوني لأوالً: 

  األنظمة:مشاكل قانونية في إصدار   - أ

 يتضمن تشريع أي إصدار فلها تريد، الذي بالشكل التشريعات تصدر أن للسلطة يجوز
 تشريعات الفلسطينية السلطة عن صدر وبالفعل التشريعات، من وغيرها وأنظمة أساسية قوانين
  :التالي النحو على كانت

  . القوانين بها ونقصد العادية التشريعات. 1 
  . واللوائح األنظمة بها ونقصد الثانوية التشريعات. 2
   .الوزارية والقرارات كالمراسيم أخرى، أشكال. 3

 تصدرها الثانوية التشريعات أن الدستوري والعرف القانوني الفقه في عليه المتفق منو
 الدولة مرافق وتنظيم القانون تنفيذ أجل من تنفيذية لوائح أو أنظمة شكل على التنفيذية السلطة
 التشريعات أن القانونية واألنظمة الفقه لدى عليه المتفق من أنه كما. العامة الحياة شؤون وتسيير
 تقدير، أقل على الوزراء مجلس عن صدورها يقتضي قانونية وقيمة تشريعية صفة ذات الثانوية
 والمعيار. القوانين طائفة من األخرى التشريعية القواعد شأن شأنها الرسمية الجريدة في وتنشر
 الثانوية التشريعات وبين ،)والقوانين الدساتير( واألولية األساسية التشريعات بين للتمييز المتبع

 القاعدة به صدرت الذي الشكل على أساساً يعتمد للقانون، العامة النظرية وفق (األنظمة)
 يصدر وما العادية، أو األساسية سواء بالقوانين يسمى التشريعية السلطة عن يصدر فما القانونية،

  م)2008(أبو هنود،  .الفرعية أو الثانوية بالتشريعات يسمى التنفيذية السلطة عن

األنظمة واألوامر والقرارات وفقا لقانون تنظيم المدن  الصادرة عنها ولئن كان عمل تلك الجهات
شرعيا أو قانونيا من ناحية الصالحية والمرجعية، إال أن بعض ممارساتها  1936لسنة  28رقم 

فعلى سبيل المثال ال تعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي تفتقر إلى الشرعية، 
  الحصر:

  
ü السلطة رئيس عن النظام هذا صدر. غزة قطاع في الطوابق المتعددة األبنية بشأن نظام 

 واستند الفلسطينية، الوقائع من الثاني العدد في ونشر م،17/9/1994  بتاريخ الفلسطينية
 رخص نظام وعلى وتعديالته، 1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون على صدوره في

نشائية تناول هذا النظام مواد تتعلق بالشروط التنظيمية والشروط اإلوي 1941 لسنة المباني
عمال خرى، واألخطار األبالخدمات، والحريق واألوالشروط المعمارية والشروط الخاصة 
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 رقماً يحمل ال أنه النظام هذا على يالحظ الكهربائية ومستندات ومراحل الترخيص.
 فيما يشر ولم ،1الوزراء مجلس عن وليس الفلسطينية السلطة رئيس عن وصدر متسلسالً،

  م)2008(أبو هنود،  .ال أم الوزراء مجلس موافقة بعد النظام هذا صدر إذا
  
ü المركزية اللجنة عن صادر غزة، قطاع في الوقود محطات وترخيص تنظيم بشأن نظام 

 وهذه. 1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون من الرابعة المادة بمقتضى والتنظيم للبناء
 الوزير عن يصدر لم بصدده نحن الذي فالنظام األنظمة، إصدار في انالحظه أخرى مشكلة

 التي الثانوية التشريعات وضع في الخلل مدى يبين ما وهو أدنى، إدارية مستويات عن بل
 أية عن أو منفردين الوزراء عن وليس الوزراء مجلس عن فقط وتصدر تعطى أن يجب

 م)2008(أبو هنود،  .أخرى إدارية مستويات

  
  :1936لسنة  28األعلى في قانون ال وجود لمجلس التنظيم   - ب

(وزارة الحكـم المحلـي،    :ما يلـي ك لسلطات التنظيم في قطاع غزة ةاإلداريالهيكلية التنظيمية 
  :م)2003

  .ري) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/أو الوز1
  ) مجلس التنظيم األعلى.2
  .ةيزكلألبنية وتنظيم المدن/اللجنة المر ةيزك) اللجنة المر3
  .) اللجنة المحلية لألبنية وتنظيم المدن4

  
 28أنه ال وجود لمجلس التنظيم األعلى في قانون  2أكد المستشار القانوني بوزارة الحكم المحلي

نظام األبنيـة   المطبق في الضفة الغربية نظاميتم اعتماداً على الكان وأن العمل به  1936لسنة 
قامـت  . وقـد  "1966لسنة  79 المؤقت لقانونالمستند ل " 1996 والتنظيم للهيئات المحلية لعام

والتي المادة الرابعة  التي تتحدث عن ذلك وكانتالمادة الرجوع إلى القانون الستخالص ب الباحثة
  م)2003(وزارة الحكم المحلي،  :تنص

  
                                                 

 
، بشأن نقل السلطات والصالحيات، وبموجب هذا القانون أشرك الرئيس  1995لسنة  5أصدر رئيس السلطة الفلسطينية القانون رقم  1

وجاء ترتيبه السابع من بين القوانين التي   17/4/1995معه مجلس الوزراء في عملية سن التشريعات، وقد صدر هذا القانون في 
  ذا القانون كانت القوانين تصدر بإرادة الرئيس المنفردة دون مشاركة مجلس الوزراء.أصدرتها السلطة. وقبل صدور ه

 حسام أبو وردة 2
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  : سلطات التنظيم 4المادة 
من السلطة  بدءاَة تطبيق أحكام هذا النظام، تكون مرجعية سلطات تنظيم الهيئات المحلي اتيلغا

  العليا ووفق التسلسل التالي:
  التنظيم األعلى وقراره قطعي وغير قابل للطعن. مجلس - 
  للتنظيم والبناء.  ةيزكالمر اللجنة - 
  المحلية للتنظيم والبناء. اللجنة - 

  

تحديد الجهات المناط بها عملية التخطيط  1936لسنة  28 تضمن القانونال ي  - ت
  :العمراني

تحديد الجهات المناط بها عملية التخطيط الحالي ال يتضمن   1936لسنة  28 إن القانون
وبيان مسؤولياتها وصالحياتها في إدارة العملية التخطيطية، والدور الذي تقوم به كل  العمراني

من هذه الجهات، وتنظيم العالقة وتحديد آليات التنسيق فيما بينهم لعدم تداخل أو تضارب 
  األدوار.

  
  :1936لسنة  28 عدم تحديث التعريفات والمسميات التي تغيرت داخل القانون  - ث

  على سبيل المثال:
أصبحت اللجنة اللوائية حسب الهيكليات المحدثة داخل وزارة الحكم اللجنة اللوائية:  - 

  .المحلي هي اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن
المندوب السامي: حيث تم نقل الصالحيات الخاصة بالمندوب السامي في هذا القانون  - 

 . لوزير الحكم المحلي

جنيه" ال" ب وهيالقانون بالعملة السائدة أيام االنتداالعملة: وضعت قيمة الغرامات في  - 
  والتي ال يتم التعامل بها اآلن.
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 التخطيطية القضايا من الكثير تحكم التي النصوص من الكثير غياب وقصورثانياً: 
  :التشريعية الناحية من والعمرانية

 ومتكامل شامل تشريع وجود إلى تنظيم البناء في القطاع  1936لسنة  28 يفتقر قانون
 من الكثير لدى بها المعمول قوانينال غرار على ،للنواحي العمرانية والمعمارية على حد سواء

 من الكثير تحكم التي النصوص من الكثير غيابوبالتالي  والغربية، والعربية اإلقليمية الدول
  على سبيل المثال: التشريعية الناحية من والعمرانية التخطيطية القضايا

  

تشريعات العمرانية المنظمة ألعمال ال لكثير من  1936لسنة  28 شمولية القانون عدم  - أ
  :البناء

واالطالع على المحاور الواجب توافرها بعد اطالع الباحثة على جميع بنود القانون 
أن  للباحثة فقد تبينبالتشريعات العمرانية (والتي تم ذكرها في الفصل األول من هذه الدراسة) 

  ال يشمل جميع المحاور حيث: 1936لسنة  28القانون 

 تحديد الجهات أو السلطات المختصة والمسؤولة عن عملية البناء والتخطيط العمرانيلم 
يوضح نطاق سلطتين فقط هما اللجنة المحلية واللجنة المركزية  1936لسنة  28فقانون  ،بالكامل

التي تم استحداثها بعد مجيء  عمل بقية السلطاتنطاق بينما ال يوجد في القانون ما يحدد 
   .، وزارة التخطيط، سلطة األراضي1نوزارة األشغال العامة واإلسكاك، السلطة

ال يتحدث سوى عن المشاريع التفصيلية والهيكلية  1936لسنة  28 أن القانون كما 
 من الكثير تحكم التي النصوص من الكثير غياب عليه يترتب الذي األمرومشاريع اإلفراز، 

التي تتضمن الضوابط والمعايير واألنظمة البنائية، التي تتحكم وتوجه أعمال البناء داخل  القضايا
  .والعمرانية ماريةمن الناحية اإلنشائية والمعقطعة األرض 

  

                                                 
 
تقوم مسؤولية تخطيط األراضي الحكومية الواقعة ضمن نفوذ البلدية على من تقع؟ ففعلياً على سبيل المثال:  1

على أراضي حكومية وإن كانت األرض تقع وزارة األشغال العامة واإلسكان بتخطيط المشاريع السكنية المقامة 
ويتم تقدمه اللجنة المحلية للجنة  داخل نفوذ سلطة محلية ومن ثم تأخذ موافقة اللجنة المحلية على المشروع المقدم

  وهذا غير موجود بالقانون.المركزية 
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 التي العمرانية باألنظمة المتعلقةالبيئي و بالبعد الخاصة العمرانية التشريعات ضعف  - ب
  والمناخ. العمارة بين التوازن تحقق

األفنية  مساحات قانون يحكمنجد  للمباني فال فيما يتعلق باإلضاءة الطبيعية والتهويةفمثالً 
المطلة عليها وكذلك مساحات الفتحات المطلة  المبانيالداخلية أو الخارجية بالنسبة الرتفاعات 

اشتراطات أو معدالت خاصة بمستوى اإلضاءة  أيوعلى ذلك لم تحدد  على تلك األفنية.
، وهذا يؤدي إلى أننا لو تخيلنا شكل البيئة العمرانية بعد إتمام البناءات نجدها الطبيعية أو التهوية

  عبارة عن كتل من الطوب والخرسانة تتخللها الطرق.

 معيار وتحقق الوطنية الهوية على بالمحافظة المرتبطة التشريعية النصوص ضعف  - ت
  .القائمة العمرانية األنظمة ضمن خصوصيةال

لم لم يراعي القانون تحقيق متطلبات واحتياجات السكان وأهمها الخصوصية الالزمة لهم، و
يتعامل القانون مع المظهر الخارجي للمباني أو االلتزام بطابع معين أو الصورة البصرية 

منح في الواجهات الخارجية تُ ن االشتراطات التي تتحكمأل ،للعمران كأحد أهدافها المحددة
  للسلطات المحلية بدون تحديد تفاصيل لهذه الصورة البصرية لعمران المدينة.

 التخطيط بمواضيع الشعبية المشاركة بدور الخاصة التشريعية النصوص غياب  - ث
  .العمراني وتنمية الثقافة العمرانية للمجتمع الفلسطيني

 على االعتراض حق هوفي هذا القانون  مواطنينلل الممنوح الوحيد القانوني السلطة مصدر
 بكثير ذلك من أكبر دوره أن الرغم) على 17المشروع المودع (حسب ما ورد في المادة 

   .االعتراض مرحلة ثم ومن التحضيرية المرحلة في دورا له يكون أن فيتوجب

عقوبات يترتب عليه من  وما التخطيطية الرقابة بموضوع المتعلقة النصوص ضعف  - ج
  عند وجود مخالفات تخطيطية.

 ينظم الذي القانوني االطار تشكل التي القانونية للنصوص القائمة التشريعات منظومة تفتقر
 ضمن تمتلك التي المختصة جهاتال لدى والتصميمية التخطيطية الرقابة موضوع ويضبط
  .الجهاز هذا مثل كوادرها
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  الخاصة بالمخطط اإلقليمي: النصوص غياب  - ح

ال يتضمن أي نصوص خاصة بالمخطط اإلقليمي والجهة  1936لسنة  28إن القانون 
المسؤولة عن إعداده أو اعتماده، وبالتالي ال يوجد تخطيط وإعداد مخططات على مستوى 
المحافظات مما يعطي استقاللية كاملة لكل مدينة في التخطيط وكأنها دولة في حد ذاتها مما أدى 

  :)2010(أبو الطيف،  ر التاليةإلى التوصل إلى األمو

ال يربط المدن الواقعة تحت اللواء الواحد أي طابع تخطيطي أو عمراني بالوسط المحيط  - 
  بها من مدن ومناطق تنظيم.

  وجود عشوائية واستنزاف للمصادر الطبيعية والهامة على مستوى اللواء. - 
  كبيرة بين اللجنة المحلية وبين لجنة اللواء.وجود فجوة تخطيطية تنموية  - 
ليس هناك أي جهة تقوم بإعداد الخطة الوطنية الشاملة، وتقوم بعمل التوجيهات  - 

التطويرية والتنموية للجهات اإلقليمية في مراحل إعداد المخططات لألقاليم المختلفة 
 للدولة.

للتنظيم والتخطيط العمراني بوزارة الحكم اإلدارة العامة (والبد من اإلشارة إلى أنه تم تكليف 
المحلي مع اإلدارة العامة للتخطيط المكاني بوزارة التخطيط، بالتنسيق مع أية سلطة أخرى ذات 

مجلس الوزراء  قرارجاء في  حسب ما ،، بإعداد مخططات التنظيم اإلقليمية في فلسطين)عالقة
) والذي 2(مادة  مخططات التنظيم اإلقليميةم بالالئحة التنفيذية إلعداد 2005) لسنة 306رقم (

) 1قانون الهيئات المحلية رقم (كان بالرجوع إلى ولكن هذا القرار  قامت الباحثة باالطالع عليه،
، كما أن قرار اإليداع الخاص بالمخطط اإلقليمي فقط بالضفة الغربية والمطبق أصالً 1997لسنة 

 28األعلى والذي هو فعلياً غير موجود في قانون يودع من قبل مجلس التنظيم الذي يتم عمله 
  كما ذكر سابقاً. 1936لسنة 

  والهيكلي: التفصيلي للتخطيط معايير محددة يحتاج القانون لوجود  - خ

 إلعداد الالزمة التخطيطية والضوابط بالمعايير يتعلق فيما القائمة التشريعات في قصور يوجد
 تحكم محددات وجود عدم وبالتالي واألراضي، المناطق وتقسيم التفصيليةو الهيكلية المخططات

 المنهجية المعايير بعض فقط والموجود كما أنه لم يتعرض ألي فكر تخطيطي ،فيهم لتخطيطا
 معايير وجود إلى بالنتيجة يؤدي الذي األمر)، 14و 12العامة (ماورد في البند الثاني للمادتين 

 النسيج في التوازن اختاللمن  عليه يترتب مما مختلفة، منهجيات إلى تستند متعددة، وضوابط
  .التخطيطية المناطق بين العمراني
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والتي لم يتطرق لها  العمراني للنسيج المكونة األساسية المحدداتنذكر على سبيل المثال بعض 
  القانون:

 واألبعاد واالرتفاعات البناء ومساحة واالرتدادات عليها البناء وموضع األرض مساحة -
  .األربع للجهات بالنسبة األرض على األبنية وتوقيع واإلنارة والتهوية

  .البناء استعمال وطبيعة غاية -
  .واألسيجة واألسوار األبنية في المستعملة البناء مواد وأنواع وألوان تصميم -
  .والبنائية السكنية الكثافة -
  .البناء أو الشقة عليها تشتمل أن يجوز التي الغرف عدد -
  .األمطار مياه لجمع بآلية المباني تزويد -
  .سياراتال مواقفالمساحات الالزمة ل -
  .واٍألسوار الخارجية واألدراج والبروازات والشرفات البالكين -
  .السكنية للمناطق المجاورة الصناعات -
 والمدينة والحي المجاورة مستوى على وجودها المفترض العامة والخدمات المرافق -

  .ونسبتها
 .والساحات المنتزهات تجميل -

 الحد األدنى لعروض الشوارع. -

 .والمكاره اإلضرار ومنع المدن، مظهر على الحفاظ -

  التلويث والضوضاء. -
  

 التقسيم ومشروعات والتفصيلية الهيكلية المخططات بشأنإلى انه قد صدر نظام  اإلشارةمع 
ولكن هذا النظام لم  - الذي تم ذكره سابقاً - م 1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانونل وفقا

  .المخططات إلعداد الالزمة التخطيطية والضوابط المعاييريتطرق إلى 
  

  إلنجاز المخططات التفصيلية والهيكلية:فترة زمنية  1936لسنة  28 لم يحدد القانون  - د

الهيكلية يحدد للجان المحلية فترة زمنية محددة لالنتهاء من المخططات  ال يوجد في القانون ما
حيث أن التأخر في إعداد هذه المخططات يجعل تلك التفصيلية للمناطق الواقعة ضمن نفوذها و

المناطق تتجه إلى التخطيط العشوائي وبالتالي تتعامل السلطات المحلية معها كأمر واقع مما يفقد 
دائماً جميع أعمال التخطيط أو بمعنى آخر أن  أن يسبق التشريعلمتمثلة في التشريع فاعليته ا

  .الزمن الحاضر في صياغة استعماالت األراضي في المستقبل يسبق التشريع
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  :تفصيلها وعدم التشريعات عمومية  - ذ

 قد و تفصيلية و دقيقة قواعد ليست و عامة أطر هي القطاع في التنظيمية التشريعات إن
 حل في تساهم عالجية ليست و رادعة وقائية تحريمية سيطرة أي السلبية، للسيطرة وسائل مثلت

   م)2006(الكحلوت،  .مؤثرة و فعالة بصورة العمران مشاكل

  على شرح لكثير من المصطلحات الواردة فيه: م1936لسنة  28عدم اشتمال قانون   - ر

القوانين في العالم إلى شرح كامل للمصطلحات الواردة فيه ودالالتها لم يتطرق القانون كباقي 
 األبنيةالفسحة، االرتداد،  بناية، بناء، خط البناء،( على سبيل المثال المصطلحات التالية:

  )...الخ التنظيم مشروع، الخطرة

تضم واجبات اللجنة  خاصة على مادة م1936لسنة  28عدم اشتمال القانون   - ز
  وائية):لالالمركزية (

إلى يفتقر القانون إلى مادة كاملة تضم واجبات ومهام اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 
بشأن النظام األساسي للجنة  2012) لسنة 229قرار مجلس الوزراء رقم (أن تم إصدار 

) 13رقم ( وزير الحكم المحليقرار المركزية لألبنية وتنظيم المدن (يعمل به في قطاع غـزة). 
(يعمل به في قطاع  والعاملين فيها للجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدنآليات عمل ا 2012لسنة 

م عمل اللجنة المركزية إال أنه لم يتم العمل به بشكل كامل حتى فترة ليعمل على تنظي غـزة).
 إعداد الدراسة.

  .محددات اتخاذ القرارات داخل اللجنة المركزية غير واضحة  -  س

 محددات اتخاذ القرارات العمرانية داخل اللجة المركزيـة القانون أي شيء عن  لم يذكر  
  واألسس التي يتم فيها قبول االعتراضات أو رفضها.

  

  قصور القانون في نواحي السالمة والوقاية من الحريق.  -  ش

 األشـغال  فـي  والمسـتخدمين  والعمال الجمهور سالمةلم يذكر القانون أي شيء عن   
، كما لم يتناول القانون متطلبات الموقع والمسافة بين المبـاني التـي   األبنية أو بالطرق المتعلقة

تجعل المبنى في مأمن من انتشار النيران بينه وبين المباني المحيطة، إضافة إلى ذلك فـإن لـم   
  يتعرض لمتطلبات التصميم للوقاية من الحريق.
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  قصور القانون في نواحي االحتياطات الصحية:  - ص

على المستوى العمرانية الصحية الواجب توفرها  الشروطقانون أي شيء عن لم يذكر ال  
مالءمة النشاط مع محيطه العمراني والبيئي وحفاظا لضمان لعمراني أو مستوى المبنى الواحد ا

  .للسكان على الصحة والراحة
  

خاص بمتطلبات ذوي االحتياجات  دبن م على1936لسنة  28عدم اشتمال القانون   - ض
  .الخاصة

  
 والتشريعات التعديالت واقتراح القائمة للتشريعات دورية مراجعة وجود ثالثاً: عدم

 الحضرية التنمية سرعة مع والتنظيمية اإلدارية الحركة مواكبة لتحقيق الالزمة
  .القطاع في والعمرانية
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  الخالصة 
فلسطين بشكل عام وقطاع غزة  في العمرانالتشريعات والتنظيمات المسؤولة عن القوانين ون إ

 وتوجهاتهـا  المؤسساتية تشكيالتها في والمتناقضة حاكمةال اإلدارات وضعت لتخدم خاص بشكل
وهذا ما يظهر  الفلسطيني المجتمع ومتطلبات بحاجات عناية بدون قوانين تضع كانتف السياسية،

أدى لظهور كثيـر مـن    مما بكمية القوانين واألنظمة التي مرت على فلسطين في فترة قصيرة،
عجز هذه النظم والتشريعات عن الوفاء باحتياجات المدن مـن   بينتالتي و المشكالت العمرانية

حيث التنظيم والتنسيق وحتى الرقابة والمتابعة كنتيجة للنمو المتسـارع والعشـوائي( سـكانياً    
 السـتياء والشـكوى  أدى إلى شـيوع ا وومكانياً) وهذا ما أثر سلباً على أداء السلطات المحلية 

  .وظهور مشكالت عمرانية كبيرة تهدد مستقبل قطاع غزة العمراني على وجه الخصوص

تحليلية لقانون البناء المعمول به في قطاع غزة (قانون تنظيم المدن رقـم  الدراسة ومن خالل ال
القانون يعاني من نقاط ضعف كثيرة تتلخص في ثالث نقاط رئيسـية   تبين أن) 1936لسنة  28

غياب وقصور الكثير من النصوص ، وثانيها: ضعف المستوى القانوني للتشريعات القائمةأولها: 
عدم وجـود  ، وثالثها: التي تحكم الكثير من القضايا التخطيطية والعمرانية من الناحية التشريعية

لقائمة واقتراح التعديالت والتشريعات الالزمة لتحقيق مواكبة الحركة مراجعة دورية للتشريعات ا
وعليه فيمكننا القول أن ؛ اإلدارية والتنظيمية مع سرعة التنمية الحضرية والعمرانية في القطاع.

بما يتعلق بالمجالس  ضبط العمل اإلداري داخل مؤسسة وزارة الحكم المحليالقانون  كان أقرب ل
ممـا   ،ضبط العمرانمنه إلى  ة ومجلس التنظيم األعلى وما يتفرع عنه من لجانالبلدية والمحلي

 وعـادات  النظر والتطوير ليتالئم مع حاجات ومتطلبات ةيعني أن القانون بحاجة ماسة إلى إعاد
  الشعب الفلسطيني والواقع العمراني الحالي.

في  1936لسنة  28المدن رقم (قانون تنظيم  منفصلين لفلسطينوقد تبين أيضاً أن وجود قانونين 
  :عمل على في الضفة) 1966لسنة  79لمدن رقم غزة و قانون تنظيم اقطاع 

ألن  ،الضـفة  يمكن العمل بهـا فـي  حيث أن األنظمة في غزة ال  :األنظمةبعمل فصل ال .1
 . 79بينما أنظمة الضفة تعتمد قانون  28األنظمة الصادرة في غزة تعتمد قانون 

ال وجود لمجلس التنظيم األعلى عدم مشروعية تطبيق "مجلس التنظيم األعلى" في غزة ألنه  .2
وأن العمل به كان يتم اعتماداً على النظام المطبق فـي الضـفة    1936لسنة  28في قانون 

لسنة  79" المستند للقانون المؤقت  1996الغربية نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 
 المطبق في الضفة فقط.و "1966
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وانين تأصيل القلمحاولة  ةمعاصر تجارب: رابعالفصل ال
  يةالعمران

  
  

  
  تمهيد

  الخطط العمرانية واللوائح الخاصة بإمارة أبوظبي.الحالة الدراسية األولى:  1.4
  الفكرة القائمة عليها هذه الخطط واللوائح. 1.1.4
  قوانين ووثائق إمارة أبوظبي لتطوير المجتمعات العمرانية وإعادة إحيائها. 2.1.4
  تحليل الحالة الدراسية. 3.1.4

البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية العمرانية لمدينة : ثانيةالحالة الدراسية ال 2.4
  .مكة المكرمة

  .البنودهذه العناصر التي تم االسترشاد به عند صياغة  1.2.4
  .محتوى هذه البنود التوجيهية 2.2.4
  تحليل الحالة الدراسية. 2.2.4

    الخالصة.
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  تمهيد:
هناك العديد من األمثلة المعاصرة التي تحاول تأصيل العمران على ضوء التشريع اإلسالمي 

في الغالب تُركز على  ولكن هذه األمثلة ،وكٌل منها يعبر عن رؤية خاصة للمخطط أو المصمم
ويصعب الوصول  جداً فالخوض فيها قليل القانونية، أما الناحية النواحي التصميمية أو التخطيطية

  غير منشور. معظمهاإليها كون 

الخطط العمرانية واللوائح  األولى بدولة اإلمارات العربية: حالتين اختياروبعد البحث الدقيق تم 
والتي هي عبارة عن مجموعة من القوانين واألدلة واألنظمة التي تم  ،الخاصة بإمارة أبوظبي

تعبيراً فريداً عن الثقافة والتراث والقيم  وقد روعي فيها أن تعبر تطبيقها في مدينة أبو ظبي
وكان السبب وراء اختيار هذه الحالة كون اإلمارات  والتقاليد العربية في كافة أرجاء اإلمارة.

في التقدم  تضاهي الدول الغربيةوأكثر دول الشرق األوسط نهضةً عمرانية تعتبر من العربية 
وراعت مع ذلك إحياء تراثها الثقافي المحلي وجعله أحد المبادئ التي تعتمد عليها  العمراني

  .قوانينها ولوائحها

مرانية البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية الع بالمملكة العربية السعودية: الحالة الثانيةأما 
عبارة عن ذكر مبسط وتمهيدي لمجموعة من المبادئ التي سيتم بناء  وهي ،لمدينة مكة المكرمة

 انهتأكيد تفردها بأو عليها صياغة البنود التوجيهية لحماية الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمة
 - رغم كونها بنود توجيهية  - السبب وراء اختيار هذه الحالة، أما العاصمة المقدسة للمسلمين

أخذها باالعتبار إلحياء الهوية اإلسالمية خاصة في و التطرق له لرؤية أهم البنود التي يتم كان
  العالم قدسية عند المسلمين. مدنأكثر مكة المكرمة 

ا بما تم استنتاجه في مربطه ومن ثم طريق تحليلهما دراسة الحالتين عنخالل هذا الفصل سيتم و
الثالث من هذه الدراسة والخاص بالقيم الثابتة والقواعد التي اعتمد عليها عمارة المسلمين الفصل 

  وما هي النقاط اإلضافية التي يمكن إضافتها إلى هذه القيم والقواعد. في تنظيم المدن
 

إمارة واللوائح الخاصة ب ةالخطط العمرانيالحالة الدراسية األولى:  1.4
  .أبوظبي

  
 يةمستقبلالالجهة المسؤولة عن الخطط العمرانية  هو أبوظبي للتخطيط العمرانيمجلس يعتبر 

من إرشادات وقواعد وسياسات التخطيط التي  ةمجلس مجموعال أعد هذا وقدإلمارة أبوظبي، 
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تكمل بعضها البعض وتدعم بشكل متساوٍ إعداد المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال 
ما يضمن توفير ببالفعل  تنفيذها وإعادة إحياء المجتمعات القائمة المجتمعات العمرانية الجاري

(فريق  مارة.اإلمجتمعات عمرانية ذات جودة عالية ونابضة بالحياة والتي تعكس قيم وثقافة 
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تعرف على المجتمعات العمرانية المستدامة الكاملة في 

  . م) 2012، 2012ي سكيب معرض سيت

  الخطط واللوائح: هذهالفكرة القائمة عليها  1.1.4

الركائز يجب مراعاتها وهي  أربعة ركائزتواجه المجتمعات العمرانية المتكاملة يرى المجلس أن 
الحركة  :. ويتطلب ذلك النظر في عدة مسائل مثلالبيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

المتزايدة والوصول إلى المرافق المجتمعية وربط األماكن ببعضها ووسائل الراحة في الهواء 
(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تعرف على  الطلق لتشجيع زيادة نشاط المشاة.

   .م) 2012، 2012المجتمعات العمرانية المستدامة الكاملة في معرض سيتي سكيب 

كما تم جعل نظم المعلومات الجغرافية العمود الفقري للعملية العمرانية حيث يبدأ به التخطيط 
وتكتشف به الخيارات ويصنع على أساسه القرارات ألجل رؤية ذكية متكاملة، وأصبحت صناعة 

 رار التخطيطي.على النظام الذي وضع واكتسب الثقة في تسهيل الق جذرياً القرار معتمدة اعتماداً
، م)2011(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، حوار مع فريق نظم المعلومات الجغرافية، 

وتتيح هذه األنظمة الفرصة للمخططين لوضع تصور عن مدى تناغم المخططات الرئيسية 
القائم في المدينة، مما يسمح بالتخطيط ومخططات البنية التحتية والمشاريع التطويرية مع النسيج 

الواضح للجوانب البيئية، والتأكد من عدم تسبب المشاريع الجديدة في حجب الرؤية عن المعالم 
  .م) 2010(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أنظمة المعلومات الجغرافية،  المهمة

بادئ الشاملة التي تدعم عملية التخطيط للمجتمعات العمرانية مجموعة من الم وعليه تم تحديد
(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، األدوات الخاصة لتخطيط  :المستدامة المتكاملة

  م)2012المجتمعات العمرانية المستدامة المتكاملة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، 

أماكن حيوية توفر التنوع وتوسع دائرة االختيار  – ومتنوعة وجذابةآمنة ومريحة  .1
وتشتمل على مجموعة من المرافق المجتمعية، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، 

  بما في ذلك: 
 .يستطيع جميع المصلين الوصول إليها بسهولة ويسر بحيث المساجد عالية الجودة •

   .ي تتماشى وتتواكب مع احتياجات وحجم السكانمجموعة من المرافق المجتمعية الت •
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عدد من الحدائق والمتنزهات والساحات المفتوحة وأماكن ممارسة التمارين الرياضية  •
   ورصيف للمشاة باإلضافة إلى تلبية متطلبات الترفيه واالسترخاء.

فضالً عن االستفادة من  تتسم بالتكامل الجيد، مادياً وبصرياً، مع األشياء المحيطة بها .2
 الموارد المتاحة والمناخ والبيئة الطبيعية، بما في ذلك: 

توجيه المباني لالستفادة من أقصى درجات التظليل ضد حرارة الجو ووسائل التبريد  •
  .الطبيعية

  .االستفادة من زراعة النباتات المحلية المقاومة للجفاف في مناطق األعمال التجميلية •

لتلبية مجموعة  ومريحة تضم مجموعة متنوعة من االستخدامات واألشكال أماكن ممتعة .3
 متنوعة من المطالب ألوسع نطاق ممكن للمستخدمين، بما في ذلك: 

مجموعة من خيارات المساكن المستدامة عالية الجودة لتلبية االحتياجات المختلفة  •
 .للسكان

األفراد من ذوي الجنسيات مزيج من المرافق المجتمعية التي تلبي احتياجات جميع  •
 واألعمار والقدرات المختلفة 

لدعم الحركة والتنقل بين المنازل والمرافق  متصلة ومترابطة فيما بينها بشكل جيد .4
  المجتمعية:

المساعدة في ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات من خالل توفير ممرات مظللة  •
  ومسارات للدراجات. ” السكك“للمشاة، والمعروفة باسم 

توفير خيارات وسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها للتشجيع على ممارسة  •
  رياضة المشي وتقليل االعتماد على السيارات. 

بما  وتتم إدارتها وصيانتها بشكل جيد وتتسم بالمرونة الكافيةذات جدوى اقتصادية  .5
الفورية ألية تغييرات تطرأ على مستوى الفلل والمباني والمجتمعات  لالستجابةيسمح 

  العمرانية، بما في ذلك:
الفلل التي تم تصميمها على شكل يتسم بالمرونة الستيعاب النمو السكاني المتزايد لألسر  •

  .بشكل مريح
من المنازل ذات األنواع واألحجام المختلفة بغرض تلبية احتياجات جميع األفراد مزيج  •

  .على اختالف مستويات الدخل الخاصة بهم
تحقيق مستويات عالية من التوفير في استهالك الطاقة والمياه من خالل تطوير نظام  •

   .التقييم بدرجات اللؤلؤ للفلل والمباني والمجتمعات العمرانية
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، بما تواكب مع الثقافة والمناخ والتراث على مستوى المجتمع واإلمارة كلهاتتماشى وت .6
  في ذلك: 

   .نمط العمارة المحلية عالية الجودة •
   .منشآت وتركيبات فنية عامة تعبر عن هوية المجتمع •
 .مناطق للتجمعات العامة والعروض الفنية والترفيهية •

  :لتطوير المجتمعات العمرانية وإعادة إحيائها إمارة أبوظبي ووثائق قوانين 2.1.4
لتطوير  إطار العمل التنظيمي والتوجيهيعن  مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مسؤول

وتمثل الوثائق التالية المكونات الرئيسية إلعداد مجتمعات  المجتمعات العمرانية وإعادة إحيائها.
وثائق على مساحات أو أنواع معينة من عمرانية مستدامة متكاملة. وتركز كل مجموعة من ال

المرافق. وفي حالة حدوث تداخل في المساحات التي تعمل هذه الوثائق على تنظيمها أو توفير 
اإلرشادات لها، فإنها في هذه الحالة تعمل بطريقة متكاملة لضمان إتباع نهج شامل لتصميم 

(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، األدوات الخاصة  المجتمعات العمرانية المتكاملة.
لتخطيط المجتمعات العمرانية المستدامة المتكاملة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، 

  م)2012

   :أبوظبياألراضي في تطوير استخدام و قانون 1.2.1.4
والتوجيهات التي تلقي الضوء على شكل ووظيفة المباني في كافة  اإلرشادات هذا القانونيقدم 

. وفضالً عن ذلك، يغطي الخاصة بكل قطعة أرض على حدا أنحاء التجمع الحضري في أبوظبي
القانون بعض العناصر التي تشمل ارتفاع األبنية واألرضيات إلى نسب المنطقة والمساحات 

(فريق مجلس أبوظبي المسموحة.  واالستخداماتة المتروكة حول المباني والمساحات المغطا
  م)2011للتخطيط العمراني، للنجاح قانون، 

متابعة التطوير، حيث يمنح المطورين مجموعة من اللوائح لوإلى جانب ذلك، يقدم القانون الدعم 
ويسهم هذا األمر في تشجيع  واإلرشادات التي يتوجب عليهم اتباعها من أجل إقرار المخططات.

اعتماد الشفافية في القرارات المتخذة والمتعلقة بقبول أو رفض طلبات التخطيط، فضالً عن إنه 
(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، للنجاح  يؤمن نظاماً منفتحاً قائماً على العدل والمساواة

   .م)2011قانون، 

(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط  تألف من ثالثة مكونات أساسيةتالمواد الرئيسة في القانون 
  : م)2011العمراني، للنجاح قانون، 
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وهي غير قابلة للنقاش والبد من االلتزام بها وتتعلق باستغالل األرض  اللوائح المنظمة: .1
  وارتفاع األبنية والكثافة. 

جهات الشوارع وتصاميم األبنية والظالل اوهي مرنة وقابلة للنقاش وتغطي و التوجيهات: .2
  ومناطق المشاة ووسائل الراحة والبنية التحتية كالمياه والكهرباء وتعليمات مبادرة استدامة.

  والتي تلخص الطبقات أو المناطق المختلفة. خارطة قانون التطوير: .3

   

(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، للنجاح قانون،  ضرورة كما وتؤكد بنود القانون على
  : م)2011

تنظيم عملية استثمار األراضي وتطوير األراضي العامة والخاصة، حيث يغطي هذا القانون  - 
وكافة األراضي والمياه المملوكة من قبل أفراد أو مؤسسات أو شركات  جميع اإلستخدامات

  أو منظمات كقطاع خاص أو من قبل إمارة أبوظبي أو بلدية أبوظبي أو أية جهات خارجية. 
تمتع بمخططات منطقية، بدالً من السماح لمشاريع التطوير ليتم الإدارة المشاريع التطويرية  - 

  مع الرؤية بعيدة المدى إلمارة أبوظبي.  بتقديم أنماط خاصة ال تتوافق
  صون األماكن واألبنية المهمة التي تشكل شطراً حيوياً من تراث أبوظبي. - 
يتحتم أن تكون عمليات تطوير التجمعات الصغيرة الجديدة (أو الشروع بأية تغييرات على  - 

  المعالم القائمة) متوافقة بشكل تام مع المتطلبات المحلية. 
تعذر الموافقة على استمرارية أي مشروع بما في ذلك استصالح األراضي وسيكون من الم - 

أو استخدام أو تشييد أو استغالل أو توسيع أو تبديل أو هدم أو تحريك أي أبنية أو استخدام 
  أراضي في حال عدم موافقتها مع القانون. 

بق الخضوع أن يتحتم على المباني والمخططات الرئيسية التي حظيت على موافقة في السا - 
لهذا القانون، بما في ذلك عمليات التعديل على المشاريع التي حازت على الموافقات قبل 

 هذا القانون، سيكون لزاماً عليها اعتماد اللوائح والتوجيهات المتضمنة في القانون الجديد.  
 

  :أبوظبي دليل تصميم األماكن العامة في 2.2.1.4
دليل على توجيه عمليات تصميم الحدائق والشوارع وممرات المشاة والميادين هذ اليعمل 

والواجهات المائية والعناصر الطبيعية. وهي عبارة عن المساحات التي بمجرد أن يتم تصميمها 
ربطها ببعضها البعض على نحو مالئم فإنها تشكل مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة و
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الدليل بمثابة أداة تستخدمها البلديات والشركات المطورة وجذابة وواضحة. ويعد هذا 
(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني،  واالستشاريين عند بدء تصميم وإعداد األماكن العامة

  . م) 2011، 2011اإلنجازات البارزة لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عام 
  

(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، األماكن العامة بالقرب من  :فهيدليل هذا المبادئ أما 
  م)2011الجميع، 

األماكن العامة مساحات آمنة ومريحة يستطيع الجميع  بحيث تكون :تعزيز نمط الحياة .1
هنية للناس من خاللها ممارسة مختلف األنشطة، وتساهم في تعزيز الصحة البدنية والذ

  وتوفير نمط حياة عالي الجودة.
تقدم األماكن العامة تعبيراً فريداً عن الثقافة والتراث والقيم والتقاليد العربية : أن الهوية .2

  .ةفي كافة أرجاء اإلمار
تضمن األماكن العامة السهولة التامة في الوصول إلى بحيث  :سهولة الوصول .3

  المتنزهات والمساحات العامة والمناطق الساحلية واألماكن العامة. 
األماكن العامة مترابطة وتعزز من حركة األشخاص عبر توفير وهو أن تكون  :الترابط .4

  لنقل األخرى. الوصول براً وبحراً بالنسبة للمشاة ومستقلي الدراجات الهوائية وأنماط ا
تتألف األماكن العامة من مناطق رائعة عالية بحيث  التميز في التنظيم والتصميم: .5

الجودة، وتشتمل على حلول تصميم عالية المرونة ومتعددة المهام تتالئم مع الطبيعة 
  والمناخ من خالل استخدام مواد مستدامة عالية الجودة. 

ن العامة بمسؤولية بحيث تمتاز بالكفاءة في يجري تصميم األماك وهو أن حماية البيئة: .6
  استهالك الماء والطاقة وتحافظ على األصول الطبيعية الهامة والنباتات والحيوانات. 

توفر األماكن العامة مجموعة مريحة وآمنة من األماكن واألنشطة المتنوعة  الشمولية: .7
  لكي يستمتع بها الجميع. 

تكون األنشطة  فورية من خالل التكفل بأن ستتم عمليات تطوير التكامل الوظيفي: .8
األماكن العامة متكاملة ومنسقة بشكل مناسب مع تحديد برنامج واضح والمهام المناطة ب

  للعمليات والصيانة لضمان المساهمة المتواصلة في تعزيز هوية أبوظبي. 
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اون يجري تطوير األماكن العامة من خالل تع بمعنى أن الملكية المشتركة والتنفيذ: .9
جهود الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لضمان توفير موارد عالية الجودة يساهم 

 فيها كافة المعنيين ويستمتعون بها.

  :والسالمة في أبوظبي دليل التخطيط الحضري لألمن 3.2.1.4
العمراني، ما هو دليل التخطيط (مجلس أبوظبي للتخطيط  لى األقسام التاليةهذا الدليل عيحتوي و

  :م) 2013الحضري لألمن والسالمة؟، 
   والسالمة. لألمن المراعية العالمية والتخطيط التصميم ومعايير مبادئ من مجموعة .1
   والسالمة. لألمن للتخطيط متكامل تطوير عملية .2
 القرارات اتخاذ على التخطيط متخصصي مساعدة على تعمل التي التخطيط أدوات مجموعة .3

  اقع المشاريع المعهودة إليهم. لمو والسالمة، األمن بنواحي يتعلق فيما والمناسبة، الصحيحة
 التخطيط مجال في والمتخصصين المعماريين المهندسين لمساعدة تصميم أدوات مجموعة .4

  . والسالمة باألمن تتمتع أماكن إقامة على التجميلية األعمال وتصميم العمراني
طيط للتخ الجيدة المبادئ لتوضيح أبوظبي إمارة من مأخوذة للدراسة نماذج من مجموعة .5

  والتصميم والمراعي لألمن والسالمة.
  

  :في أبوظبي دليل تصميم الشوارع الحضرية 4.2.1.4
يغطي دليل تصميم الشوارع الحضرية كافة الشوارع الحضرية في أبوظبي. ويركز الدليل على 
المساحات التجميلية للشوارع، كما أنه يوفر األدوات المالئمة للمصممين لضمان أن جميع 
العناصر التي تشكل المنطقة الواقعة بين الرصيف وواجهات المباني موجودة في أماكنها المناسبة 

م المناسب الذي يتناسب مع المكان. وتشجع التوجيهات الخاصة بالتصميم على الربط بين وبالحج
الشوارع والواجهات المائية على نحو أفضل وإقامة سلسلة من الشوارع المرتبطة متعددة 
األشكال، كما أنها تعمل أيضاً على توفير إطار عمل للمساحات المفتوحة والمرافق المجتمعية، 

لتبريد الهواء ووسائل تظليل مبتكرة ودمج مواقف السيارات في المساحات وتوفير حلول 
المخصصة للمشاة. ويوفر الدليل عملية تصميم متكاملة متعددة األنماط للحصول على نتائج 

أكثر أماناً للمشي ها تصميم حضري عالية الجودة ومتوافقة مع وسائل النقل المختلفة مما يجعل
  .م) 2012(الحمودي،  واستخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات الهوائية
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دليل تصميم الشوارع ية لشارع عالي الجودة حسب معايير افتراضصورة  ):1-4شكل (

  م)2009(مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، منطقة العاصمة، المصدر: ، الحضرية
  

  :دليل تصميم ممرات الخدمات 5.2.1.4
وذلك للمساعدة في » الحضرية  الشوارعدليل تصميم «تم إعداد هذا الدليل في نفس توقيت إعداد 

تقليل حاجة األراضي إلى ممرات الخدمات، ومن ثم يمكن استغالل المزيد من المساحات التي تم 
ة والشوارع التي يمكن السير فيها على توفيرها في إقامة مدينة تتمتع بالمزيد من األماكن المظلل

نحو أفضل. ويشمل المخطط ممرات خدمات أفضل لخطوط المرافق الحالية أو المقترحة والتي 
تغطي كافة البدائل الممكنة لتوفير مرونة للسياسات والمبادرات المتعلقة باإلستدامة في المستقبل. 

مع الحد، في الوقت نفسه، من تأخير ويهدف الدليل إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات 
وإزعاج سكان المجتمعات العمرانية في إمارة أبوظبي، وذلك من خالل مساعدة مزودي 

(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط  تثبيت شبكات المرافق. إتمامالخدمات والمطورين على 
  م) 2011، 2011العمراني في عام العمراني، اإلنجازات البارزة لمجلس أبوظبي للتخطيط 

  :المجتمعية في أبوظبي معايير تخطيط المرافق 6.2.1.4
لضمان توفير المرافق المجتمعية المالئمة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي  هذه المعاييرتم إعداد 

من الوصول إلى كافة المرافق التي يحتاجون إليها مثل  هاوذلك حتى يتمكن جميع المقيمين في
تخلق هذه المرافق أوضاعا تسمح بالتطوير المستمر كذلك ل. ووغيرها المدارس والعيادات الطبية

في الصحة العامة والرفاهية واألمن والتنمية لكافة المقيمين في إمارة أبوظبي وذلك من خالل 
الصحة العامة والتشجيع على التعليم المستقل والمتكامل تعزيز التنمية االجتماعية وتحسين 

والتشجيع على المشاركة في األلعاب الرياضية ورفع فرص الوصول إلى الخدمات الحكومية. 
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وتشمل أنواع المرافق التي تتناولها تلك المعايير كالً من المراكز المجتمعية والمكتبات والعيادات 
شرطة والمراكز الرياضية ومكاتب البريد ومكاتب البلديات الطبية وروضات األطفال ومراكز ال

(فريق مجلس أبوظبي والمدارس ومحطات الوقود ومراكز الدفاع المدني مثل مراكز اإلطفاء. 
، 2011للتخطيط العمراني، اإلنجازات البارزة لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عام 

  م) 2011

  
  ربط المسجد بباقي المرافقتبين افتراضية صورة  ):2-4(شكل 

  م)2011(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، األماكن العامة بالقرب من الجميع، المصدر: 
  

  :تخطيط األحياء السكنيةدليل  7.2.1.4
 هذا الدليل سكني، كما يعيدالحي العلى نظرة عامة على المكونات التي تشكل  هذا الدليل يحتوي

من أنظمة بناء  ، وهو عبارة عن نظام محلي1تقديم مفهوم الفريج” تخطيط األحياء السكنية“
، خارجية كما يعمل أيضا على ترويج استخدام نماذج المساكن التي تشتمل على أفنية. المساكن

اكن العامة المفتوحة، تعرف باسم والتي يتم ربطها بالمساكن المجاورة والمرافق المجتمعية واألم
، من خالل مجموعة من السكك، وهي عبارة عن ممرات صغيرة مخصصة للمشاة ”البراحات“

تصميم الفريج في عدد من المخططات العامة ومشاريع إسكان المواطنين قد تم استخدام فقط. و
المجتمعات العمرانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث أنها تشكل أساسا جيدا لتصميم 

                                                 
 
عة أرض لتحقیق أقصى استفادة من استخدام الفریج عبارة عن نظام سكني تقلیدي یتألف من مساكن مبنیة بنظام الفناء على حافة قط 1

بین المساكن ومرافق  االستراتیجياألراضي وتحدید معالم المكان العام. وتعمل الممرات الضیقة المعروفة باسم السكك على الربط 
  ادین.المجتمع واألماكن العامة المتآلفة المعروفة باسم البراحات وكذلك أماكن التجمع الكبیرة المعروفة باسم المی
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(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، األدوات الخاصة لتخطيط المستدامة المتكاملة. 
  م)2012المجتمعات العمرانية المستدامة المتكاملة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، 

 

  بنظام الفريجاألحياء السكنية لتخطيط افتراضية صورة  ):3-4شكل (
  م)2010(فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تخطيط األحياء السكنية،  :المصدر

  
  

   

وكيفية فصل حركة  لتخطيط األحياء السكنية بنظام الفريجافتراضية صورة  ):4-4شكل (
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، تخطيط األحياء (فريق المصدر: ، المشاة عن السيارات

  م)2010السكنية، 
  

  :أبوظبي لوائح تطوير مساجد 8.2.1.4
تشجع هذه اللوائح على استخدام التصميم المحلي اإلماراتي إلبراز الثقافة والتراث اإلماراتي، 

  كما توفر في الوقت نفسه بعض المرونة التي تسمح باالبتكار وإظهار اإلبداعات الفردية. 
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  لنموذج مقترح لمسجدافتراضية صور  ):5-4شكل (

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مساجد اإلمارات بين الحضارة المعاصرة (فريق  :المصدر
  م)2012والتاريخ الموروث، 

  

تتكون هذه اللوائح من ثالثة مجلدات وثالثة مالحق والتي تم إعداد كل واحدة منها لتحقيق 
(فريق مجلس أبوظبي  عناصر محددة في الدورة الشاملة لبناء وتصميم وتشغيل أي مسجد

  :م)2012للتخطيط العمراني، مساجد اإلمارات بين الحضارة المعاصرة والتاريخ الموروث، 

على إرساء مبادئ وسياسات ومعايير وقواعد وأساليب خاصة يعمل » التخطيط «مجلد  .1
ياجات بتوزيع المساجد وموقعها ونوعيتها وسعتها وذلك لضمان توفير مساجد تُلبي احت

مجتمع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما يعمل أيضاً على ضمان توفير المساجد ال
والمصليات على نحو مالئم في المشاريع التطويرية الجديدة والمناطق القائمة بالفعل. 

هذا المجلد كل من المطورين الرئيسيين والبلديات ومجلس أبوظبي للتخطيط ويستهدف 
  العمراني. 

التصميم فيشتمل على مبادئ وسياسات ومعايير وقواعد خاصة بمخطط الموقع أما مجلد  .2
والتصميم المعماري وتصميم األعمال التجميلية وأنظمة المباني لكافة المساجد. ويتم من خالل 
هذا المجلد التشجيع على التصميم المستدام واالبتكار في أعمال التصميم مع الحفاظ في الوقت 

معماري اإلماراتي من خالل تشجيع التصاميم المحلية اإلماراتية. وسوف نفسه على التراث ال
يوفر هذا المجلد الدعم للمصممين واالستشاريين المعنيين بتطوير المساجد للوصول إلى 

  تصميم عالي الجودة لكافة المساجد.

والمتطلبات الالزمة لتشغيل وصيانة ونظافة  ويحدد مجلد عمليات التشغيل المسؤوليات .3
مساجد، كما يوفر أيضاً القواعد والمعايير المتعلقة بذلك. باإلضافة إلى ذلك، يهدف هذا ال

   المجلد إلى ضمان الحفاظ على المساجد كأماكن نظيفة وآمنة ومريحة للتعبد وللزيارة.
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تم أيضاً إعداد ثالثة مالحق توفر معلومات تكميلية، والتي تعمل بدورها على دعم المجلدات 
  :لثالثةالتنظيمية ا

إرشادات خاصة بتوافق تخطيط المساجد مع نظام التقييم » استدامة«، تحت عنوان الملحق األول
بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة وذلك لتحقيق التقييم اإللزامي بدرجة لؤلؤتين للمساجد في 

والكهرباء واختيار إمارة أبوظبي. كما يتم التركيز في هذا الملحق على ترشيد استهالك المياه 
   المواد المستخدمة في عملية البناء وعناصر التظليل ووسائل التهوية وسهولة الوصول.

يوفر هذا الملحق توجيهات تكميلية عن النتائج المحتملة  - النماذج المعمارية  -  الملحق الثاني
أساليب العمارة  لتنفيذ لوائح تطوير المساجد من خالل ستة نماذج معمارية للمساجد والتي تجسد

المحلية اإلمارتية. وتُلقي هذه المجموعة من النماذج المعمارية الضوء على كيفية اندماج 
الخصائص المميزة لموقع المسجد مع أساليب التصميم والعمارة المحلية اإلمارتية لخلق حلول 

  تصميمية خاصة بكل مسجد على حدة. 

دراسة مفصلة تُستخدم لتحديد أساليب العمارة  -دراسة عن العمارة المحلية  -  الملحق الثالث
المحلية اإلماراتية لضمان الحفاظ على التراث المعماري اإلماراتي وحمايته من خالل عمليات 

  تطوير المساجد التي تعكس، من الناحية المادية والثقافية، الهوية الفريدة إلمارة أبوظبي. 
  

  :مبادرة استدامة 9.2.1.4
 حيثمبادرة استدامة هي برنامج تتولى حكومة أبوظبي تطبيقه لتعزيز مبدأ التنمية المستدامة، 

تضع التوجيهات والتوصيات لجميع أنواع مشاريع البناء لضمان تحقيق التكامل والتوحد فيما 
بينها على نحو مالئم، عالوةً على توفيرها للموارد وفعاليتها وصالحيتها للعيش. ويرتكز هذا 

، وهو مجموعة من معايير البناء المستدامة المعدة “نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ”لبرنامج على ا
دليل  - (مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التعريف بمبادرة استدامة  خصيصاً إلمارة أبوظبي.

  .م)2011معد لمالكي الفلل، 

ات اإلستدامة في العالم التي تجعل من الثقافة ركنا من األركان من أولى مبادر” إستدامة“تعتبر 
من خالل تأمين نقاط وصل بصرية ومادية بين المدينة والمناطق المحيطة  1األربعة لالستدامة

بها وعبر نقل تراثها إلى األجيال القادمة، ويجري الحفاظ على التقاليد المحلية من خالل دمج 

                                                 
 
 البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 1



144 
 

موروثة والتي تناسب نمط الحياة والمناخ للمنطقة، وينبغي أن تسود أنماط المعمار والتخطيط ال
المدينة األنماط والنماذج التي ينفرد بها المجتمع العربي وتعلو أفقها. وقد وجرى إعدادها مع 

إستدامة (مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني،  .المحلية االجتماعيةمراعاة المناخ والثقافة والقيم 
  م)2010ي،  - من أ 

(مجلس أبوظبي للتخطيط  على:» إستدامة« مبادرةوتشمل األدوات األربع األساسية لإلرتقاء ب
   م)2011العمراني، بناء منزلك المستدام، 

  .أنظمة التقييم بدرجات اللؤلؤ -
  .المشروعات التجريبية ومشاركة أصحاب المصالح -
  .تناغم كود البناء مع أنظمة تصنيف اللؤلؤ -
  .التعليم والتدريب لما يتعلق بعملية التصميم المتكامل -

  :نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ
عبارة عن إطار عمل شامل لتصميم وبناء وتشغيل المجتمعات العمرانية والمباني والفلل التي 

لمنطقة. اظبي، هذا باإلضافة إلى مراعاة مناخ تدعم القيم والتقاليد الثقافية واالجتماعية إلمارة أبو
نظاما إلزاميا، ويجب على كافة المباني في أبوظبي  وقد أصبح نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ

يلزم المباني الحكومية الحصول على تقييم بدرجة (الحصول على تقييم بدرجة لؤلؤة واحدة 
أنواع المشاريع التطويرية بما في ذلك ويتضمن متطلبات خاصة لمختلف ، )لؤلؤتين على األقل

المجمعات العمرانية والمباني والفلل. كما يشتمل النظام على نقاط معتمدة اختيارية إضافية لهذه 
(مجلس أبوظبي للتخطيط  المشاريع التطويرية بحيث تشكل أفضل مثال على تحقيق االستدامة

  .م)2011دليل معد لمالكي الفلل،  - استدامة العمراني، التعريف بمبادرة 
  

 
  اللؤلؤ نظامالتقييم بدرجات  ):6-4شكل (

(مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، المضي قدماً إلقامة فلل بقدر أعلى من معايير المصدر: 
  م)2011اإلستدامة، 
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من خالل  هذا النظام بتحقيق معايير والمستشارون دور مركزي في التكفل المالكونويلعب 
، واالستشاري والمقاول مشروع الذي يتألف من المالكالتتمثل بتواجد فريق  عملية تعاون

تعزيز اإلبتكار  ىبأدوار ومسؤوليات مختلفة. وتهدف عملية التنسيق إل يضطلع كل فرد منهم
(مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، المضي قدماً  لمشروع.خالل تصميم وتطوير ا والتنسيق

  م)2011إلقامة فلل بقدر أعلى من معايير اإلستدامة، 

وهناك سبع فئات يتمحور حولها نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ، حيث تركز كل فئة على نوع 
بدءاً من تصميمها ثم إنشائها وحتى شغلها مختلف من أنواع التأثيرات  المحتملة على المباني، 

دليل معد  - (مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التعريف بمبادرة استدامة  من قبل ساكنيها
  :م)2011لمالكي الفلل، 

  خفض معدالت الطلب على المياه والحث على البحث عن أفكار عملية لتوفير المياه  المياه: .1
استهداف التقليل من استخدام الطاقة من خالل معايير التصميم التي تقلل الحاجة  الطاقة: .2

  الستخدام الكهرباء. 
  التأكد من مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار المواد والتخلص منها.  مواد البناء: .3
وإنشاء المباني تشجيع االبتكار والتعبير عن الهوية الثقافية في تصميم  التصميم االبتكاري: .4

  لتيسير عملية التحول في القطاع السوقي والصناعي.  
تشجيع العمل الجماعي لفريق االستشاري من مختلف  عملية التطوير المتكاملة: .5

التخصصات (المعماري، المهندس الكهربائي، المهندس الميكانيكي، الخ) لتحقيق متطلبات 
  استدامة. 

  وإعادة البيئات الطبيعية الهامة إلى حالتها األصلية. حماية والحفاظ على أنظمة الطبيعية: .6
 ضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية. أماكن صالحة للعيش: .7

     
 المطلوب فهي كالتالي:للوصول إلى التقييم  يمر بها المشروعأما عن المراحل المختلفة التي يتم 
  م)2011العمراني، (فريق مجلس أبو ظبي للتخطيط 

  

  فهم طبيعة الموقع .2  تنظيم العمل وفريق العمل .1
  تصميم المساحات الداخلية .4  تصميم المساحات الخارجية .3
  البناء .6  تصميم أنظمة المبنى .5
  التحقق من األداء .7
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-   

 

  لتجمعات عمرانية مثاليةافتراضية صورة  ):7-4شكل (
  م)2009أبوظبي للتخطيط العمراني، منطقة العاصمة، (مجلس المصدر: 

 

إلثبات  هايجب على فريق العمل بالمشروع استخدامكما تم وضع أدوات مساعدة لهذا النظام 
  :م)2011(فريق مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني،  مثل االلتزام بمعايير متطلبات التقييم

  
يجب على فريق العمل بالمشروع استخدام ( استهالك المياه وكميات النفايات أدوات حساب -

   ).إلثبات االلتزام بمعايير متطلبات التقييم المتعلقة بالمياه والنفايات اةهذه األد
تم إعداد هذه األداة الستخدامها في تحقيق متطلبات التهوية الطبيعية وغير ( أداة حساب التهوية -

  ).الطبيعية
تم إعداد هذه األداة الستخدامها في تحقيق متطلبات ( ساب معامل االنتقال الحراريأداة ح -

 ).معامالت االنتقال الحراري لغالف المبنى
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دورات معدة خصيصا لمجموعة كبيرة من أصحاب المصالح المرتبطة بأنظمة التقييم  ويتم عقد
(فريق مجلس أبو ظبي للتخطيط بدرجات اللؤلؤ. وتنقسم الدورات التدريبية إلى ثالثة أنواع: 

  م)2011العمراني، 
  )تقدم نظرة عامة على أنظمة التقييم بدرجات اللؤلؤ(االستيعاب/التوعية  .1
للمتخصصين العاملين في المشاريع اإلنشائية وهي معدة خصيصا لنظام التقييم ( التطبيق .2

   )بدرجات اللؤلؤ للمجمعات العمرانية.بدرجات اللؤلؤ للمباني ونظام التقييم 
للمتخصصين العاملين في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات (وهي اإلدارة  .3

 )الحكومية األخرى المعنية بتقييم معطيات التقديم في نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ

 

  :دليل مراجعة المشاريع التطويرية 10.2.1.4
 جديد إما كل مشروعسيخضع  المشاريع حيث ي ستخضع لهاالت مراجعةالمسار  لتضمن الدلي

. حيث يخضع المشروع "المشاريع"أو مسار مراجعة  "المخططات الرئيسية":مسار مراجعة  إلى
مباني منفصلة ويوفر  ىالتطويري إلجراءات مراجعة "المخططات الرئيسية" إذا كان يحتوي عل

شبكة طرق ويتعين عليه االلتزام بمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، بينما يخضع المشروع 
التطويري إلجراءات مراجعة "المشاريع" إذا كان يحتوي على مبنى واحد أو عدة مباني مربوطة 

وتتناغم ، جتمعيةبمنصة وال يوفر شبكة طرق وال يتعين عليه تطبيق معايير تخطيط المرافق الم
عملية إجراءات مراجعة المشاريع التطويرية وتتكامل مع نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ. 
(مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يطلق إجراءات جديدة 

  م)2013لمراجعة المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي، 
  

  :تحليل الحالة الدراسية 3.1.4

سيتم تحليل هذه الحالة عن طريق ربطها بما تم استنتاجه في الفصل الثالث من هذه الدراسة 
التي اعتمد عليها عمارة المسلمين في تنظيم المدن وما تم تحقيقه  والقواعد الثابتة والخاص بالقيم

  منها على النحو التالي:
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  تعتمد عليها النظم واللوائح بعمارة المسلمينالتي  ثابتةالقيم أوالً: من ناحية ال

قاعدة 
  اإلضرار

من أمثلة  مبادرة استدامة وفرض نظام تقييم اللؤلؤ يمكن القول أن - 
  : أن لديهم كانت الرؤية ، حيثهذه القاعدة

استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث وفقدان التنوع الحيوي يعتبر 
أموراً ضارة ألنها تقوض سالمة المنظومة وتعرضها للخطر وعلى 

  كل شخص أن يساعد في الحد من هذا الضرر.
  أما من ناحية القرارات العمرانية فال توجد بنود واضحة. -

 مراعاة
  الحقوق

ذكرها) على تنظيم بعض الحقوق: كحق عملت األدلة والقوانين (السابق 
  الطريق وحق المرور وحق االرتفاق وحق الملكية.

 المصلحة
  مقدمة العامة

حيث يتمثل ذلك في فرض مجموعة من البنود اإلجبارية على المالك 
للمحافظة على الموارد والمصادر الطبيعية لألجيال القادمة وان زادت 

 تمعداالتكلفة على المالك قليالً، منها على سبيل المثال: فرض استخدام 
  .، إنشاء مرفق لتخزين النفايات في كل مبنىمياه منخفضة التدفق

النظام التقليدي المسمى "الفريج" والذي إحياء يظهر في السعي إلعادة   الخصوصية
  يحقق أكبر قدر من الخصوصية لسكان األحياء.

 الحفاظ على
   البيئة

  والتخضير: التشجير  - أ
مساحة تجميلية تضم حيث أحد بنود تقييم اللؤلؤ للمباني: توفير  - 

  .أنواع النباتات قليلة استهالك المياه
زراعة النباتات المحلية في مناطق األعمال إضافة إلى العمل على  - 

  .في األماكن العامة التجميلية

  العمارة والتثمير:  -  ب
إطالق  من حيثدور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وها ما يمثله 

وتفعيل ودعم استراتيجية التطوير العمراني إلمارة أبوظبي والتكفل 
بتطوير بيئة حضرية بتصاميم ذات معايير احترافية ومتميزة في كافة 

  وعمل المخططات الرئيسية لها. المناطق التي تشكل إمارة أبوظبي
  
  :النظافة  -  ت

 اللؤلؤ:ومثال على ذلك بعض البنود اإلجباري توافرها في نظام 
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يجب على االستشاري تخصيص غرفة خارجية للنفايات بحيث يتم  - 
تصميمها الستيفاء معايير سهولة الوصول والحجم واألمان 

 .والنظافة العامة

يقوم المقاول بإعادة تدوير النفايات الناتجة عن البناء  ال بد أن - 
سواء بالحجم  –% من النفايات  30والهدم وتحويل ما ال يقل عن 

 بعيداً عن مقالب النفايات. –أو الوزن 
 

  اإلتالف: من البيئة على المحافظة  -  ث
  هناك عدة بنود في القوانين واللوائح تحقق ذلك منها:

اختيار مواد وأنظمة البناء التي تعمل على يتعين على االستشاري  - 
تقليل استهالك الطاقة والمياه إلى حد كبير داخل المبنى، مثل 
منتجات العزل وأنظمة التكييف والنوافذ ومعدات المياه وأنظمة 

   التسخين باستخدام الطاقة الشمسية.
 مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار المواد والتخلص منها. - 

األصول الطبيعية الهامة التي يتم اكتشافها بموقع البناء مثل حماية  - 
   .األشجار

يتعين على االستشاري المحافظة على األنواع النباتية والحيوانية  - 
 .القيمة

 

  : صيانة البيئة من التلوث  - ج
تجنب استخدام المواد الخطرة ومثال على ذلك ماورد في نظام اللؤلؤ (

  .في البناء) والنحاس المطلي بالكروم مثل: االسبستوس
  

 السلوك ضبط
  االجتماعي

التي ال تحقق وهو ما يظهر في تطبيق نظام اللؤلؤ حيث أن المشاريع 
سوى وحدات التقييم المطلوبة فقط، فإنه يتم منحها تقييما في مستوى 

التي تحقق وحدات التقييم االختيارية، فإنه  مشاريعأما ال“. لؤلؤة واحدة”
ويتم حسب نوع المشروع، وأعلى  “لؤلؤتان”في مستوى  يتم منحها تقييماً

ضافية ضمن وحدات التقييم اإل النقاط منح هذا التقييم عند تحقيق
ومن ثم يتم عمل مسابقات وجوائز للتصاميم التي تحصل على  االختيارية

لجامعات، وبذلك يتم تشجيع المجتمع لتحسين أعلى تقيم بما فيهم طلبة ا
   سلوكه العمراني.
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  القواعد التي تعتمد عليها عمارة المسلمين في تنظيم البناءثانياً: من ناحية 

لها
داخ

ي ب
 الت

فق
مرا

وال
ن 

لمد
ة ل

سب
منا
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واق
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ار 

ختي
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ون
 تك
أن

 
ري

ض
الح

مو 
 للن
حة
صال

ض 
ألر

ا
  

 توفير البنية التحتية. .1
ظبي للتخطيط العمراني على خطط التصميم يعمل مجلس أبو 

وصوالً  2030االستراتيجي للخدمات وبنية النقل التحتية لما بعد عام 
  إلى القرن القادم.

  
 

 توفير األمان الحضري لسكان المدينة. .2
  )دليل التخطيط الحضري لألمن والسالمةتم استحاث دليل خاص بذلك (

  

 .الهوا بطيب أن يتمتع الموقع .3
تقدم مبادرة "استدامة" حلوالً لنمط حياة صحي يعالج مشكالت جودة 

يجب الهواء داخلياً وخارجياً لالستمتاع بمكان صحي للعيش، فمثالً: 
المجتمعات السكنية بالمرافق والخدمات واألماكن والحدائق العامة  تزويد

استخدام عدد أقل من المركبات  بهدف التي تقع على مقربة من السكان،
على الطرق، وبذلك تكون االنبعاثات الكربونية للمباني أقل من خالل 
استخدام مواد اإلنشاء المصرح بها والتصاميم الداخلية ونظام تكييف 

  هواء ذكي.
  

 .األنشطة للسكان االستقرار السكني عن طريق توفير .4
تكون مالئمة للعيش تتوفر فيها سبل  يشترط في إقامة األحياء السكنية أن

الراحة لساكنيها، وتضم مساكن وخدمات ومراكز تسوق ومرافق للترفيه 
وأماكن عمل، وتستجيب لمختلف متطلبات المجتمع بما فيها المساحات 
المفتوحة والفعاليات االجتماعية وخيارات السكن والهواء النقي 

ها بشبكة مواصالت المخصصة للمشاة باإلضافة إلى ربط والممرات
  متعددة األنماط.

 تناسب حجم الشوارع والخدمات مع السكان. .5
  .خاص بالشوارع وممرات الخدماتالدليل تم مراعاة ذلك في ال

  

 .تناسب عادات وثقافة المنطقة مع السكان المنتقلين إليها .6
مع الثقافة  متماشيينإحياء النظام المحلي "الفريج" سيجعل السكان حيث أن 

 والمناخ والتراث على مستوى المجتمع واإلمارة كلها.
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  :العمل على تنمية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء لهما
قيم دولة اإلمارات العربية المتحدة وتسعى إلى صون ‘ استدامة’مبادرة تجسد 

فمثالً  ،والترويج لهاواستعادة وتعزيز الهوية المادية والبيئية والثقافية إلمارة أبوظبي 
تم استخدام المكونات والعناصر التقليدية اإلماراتية في التخطيط وحتى بنفس 

  مسمياتها (كالفريج والسكة، البراحة).

  :إحياء األرض الموات
 .مجلس أبوظبي بعمل مخططات تطويرية شاملة لجميع اإلمارة قام

ماال
ستع

ط ا
خطي

ر ت
عايي

م
ا ت

ضي
ألرا

  

  في تقسيم المناطق Zoningاستخدام نظام التنطيق تم 

ق 
ناط

الم
نية
سك
ال

  

  يظهر في(استخدام نظام الفريج المحلي) مفهوم وحدة الجيرة .1
المناطق السكنية في األرض التي ال تصلح  أن تكون يتم مراعاة .2

  .للزراعة

اء 
ضر

الخ
ق 
ناط

الم
عية

طبي
ت ال

ميا
مح
وال

 

 راعت بنود نظام اللؤلؤ التالي:
  المناطق الخضراء وذات الطبيعة المتميزة.حماية  .1
  المحافظة على األشجار القائمة. .2
 تنمية البيئة نباتيا وحيوانيا. .3
  الحرص على استخدام النباتات  .4

ق 
حقي

ت
ال

حة
را

  
  : النفسية

عدد من الحدائق  ، توفيرالمشاريعجميع يها في لمن أهم األهداف التي يتم العمل ع
والمتنزهات والساحات المفتوحة وأماكن ممارسة التمارين الرياضية ورصيف 

  للمشاة باإلضافة إلى تلبية متطلبات الترفيه واالسترخاء.

  :البصرية
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إرساء عاصمة عربية ذات من أهم أهداف أن 

عمراني معاصر يتناغم مع معايير جمالية متميزة تظهر من خالل تصميم 
، وهذا االهتمام بجودة المظهر يظهر في جميع الخصائص الفريدة للمنطقة وتراثها

اللوائح واألدلة على سبيل المثال البنود التي تتعلق بـ (زراعة األشجار في 
  الشوارع، االبتكار بالتصميم..)
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  :الحرارية
حلول ضرورة أن تشتمل التصاميم على  :أحد البنود في نظام تقييم اللؤلؤ اإلجباري

للحماية من أشعة الشمس الشديدة، تلطيف درجة الحرارة، التهوية، ترطيب الهواء، 
توجيه المباني ، تقليل اآلثار السلبية للحرارة المكتسبةو ،حلول للحماية من العواصف

  .لالستفادة من أقصى درجات التظليل ضد حرارة الجو ووسائل التبريد الطبيعية

ات
مر

الم
ق و

طر
ة ال

شبك
  

حيث يوجد دليل خاص تم االعتماد عليه في تصميم الشوارع داخل المشروع وهو 
  أبو ظبي) والذي يؤكد عل عدة نقاط هي: –"دليل تصميم الشوارع الحضرية 

  .تناسب عروض الشوارع مع حركة المرور عليها - 
  مراعاة سالمة المارة أو الراكبين. - 
  في تخطيط وتصميم الشوارع.مراعاة النواحي البيئية  - 
  .تدرج الشوارع وتكاملها - 
  .مراعاة الجانب األمني - 
  .االهتمام بعناصر تأثيث الشوارع - 
أو  استمرار الشوارع والممرات إما باستمرار الطابع المعماري الواحد - 

 الشخصية الواحدة.
  .مراعاة حركة وسائل النقل داخل المدينة والحد من أضرارها - 
   .(نظام الفريج) وتنقلهم حركة المشاةتشجيع  - 
 السالمة لكافة مستخدمي الشوارع وفيرت - 
  ر نظام متكامل للنقل متعدد األنماط.يتوف -

امة
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 وا
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 )متحقق في نظام الفريج المحلي(التدرج الفضائي للمساحات المفتوحة  .1

متحقق في نظام ( تخصيص ساحات عامة لمزاولة األنشطة المختلفة .2
 )الفريج المحلي

  :دليل تصميم األماكن العامةإضافة إلى المبادئ التي اشتمل عليها 
  .تعزيز نمط الحياة -
  .الهوية -
   .سهولة الوصول -
   .الترابط -
  .التميز في التنظيم والتصميم -
  .حماية البيئة -
   .الشمولية -
  .التكامل الوظيفي -
 .الملكية المشتركة والتنفيذ - 
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جد
ــ

مس
ال

  

(متحقق في نظام الفريج  ربط المسجد بالخدمات المختلفةتم مراعاة  .1
 )المحلي

مراعاة التوجيهات الخاصة بتوزيع المساجد وموقعها ونوعيتها  .2
 وسعتها

 و يشير الدليل الخاص بالمساجد إلى نقاط إضافية:
 تشجيع التصاميم المحلية اإلماراتية إلبراز الثقافة والتراث اإلماراتي - 
المتطلبات الالزمة لتشغيل خاصة بات ومعايير وقواعد مراعاة سياس - 

  .وصيانة ونظافة المساجد

رى
ألخ

ت ا
دما
الخ

  

معايير تخطيط المرافق تم االهتمام بمباني الخدمات وعمل دليل خاص ب
  وأهم البنود التي اشتمل عيها: المجتمعية

ضرورة توفير الخدمات المناسبة لكل منطقة: المراكز المجتمعية  - 
والمكتبات والعيادات الطبية وروضات األطفال ومراكز الشرطة 
والمراكز الرياضية ومكاتب البريد ومكاتب البلديات والمدارس 

  .ومحطات الوقود ومراكز الدفاع المدني مثل مراكز اإلطفاء
  لنطاق كل خدمة وأسس تصميمها. ةوضع معايير محدد - 

 الرقابة
  بهذا الدور. أبوظبيوبلدية  العمرانيمجلس أبوظبي للتخطيط  يقوم  التخطيطية

مراعاة 
المواصفات 
  الفنية للبناء

التي  لمواد المتوافقة مع المعايير الفنيةباتم إعداد قاعدة بينات خاصة 
  تفرضها مبادرة استدامة.

استخدام المواد التي تحتوي على مواد سامة ” إستدامة“تحظر توجيهات   متانة البناء
  .بعد التركيب في المباني  أو تنتج تأثيرات ضارة

االلتزام بمفهوم 
  .قانون استخدام وتطوير األراضيتم مراعاتها في   االرتدادات

العدالة 
  والمساواة

المرافق المجتمعية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي  عدالة توزيع يتمثل في
وذلك حتى يتمكن جميع المقيمين فيها من الوصول إلى كافة المرافق التي 

  .بنفس الوقت يحتاجون إليها
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االلتزام بطراز 
 .جماعي مشترك

مفاهيم جديدة للمنازل الفردية واألحياء التي يشكلها مجموع هذه  م تطويرت
، ويتضمن تواجد )الفريج(تقليدي التصميم تشجيع العن طريق المنازل. 

مجموعة من العائالت اإلماراتية على مقربة من مساكن بعضها البعض، 
إلقامة منازل وأحياء مستدامة توفر الخصوصية وتشجع عملية التفاعل 
والتواصل االجتماعي واالستفادة من المساحة والمناطق المجاورة 

  المترابطة.

االستفادة من 
التجارب 
 .السابقة

 بالعناصر العربية التقليدية الغنيتجربة الحي العربي التقليدي، إحياء  - 
  اإلسالمية.

في إعداد كافة خططه  أبو ظبي للتخطيط العمراني" مجلس"يعتمد  - 
التطويرية على تحليل طابع الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

عمل يشارك فيها كبار للمنطقة المستهدفة بالتطوير من خالل ورش 
  .لالستفادة من خبراتهم قبل عملية التطوير المخططين العمرانيين

البساطة وعدم 
 .التبذير

االقتصاد هو احد الركائز األربعة التي يتمحور حولها نظام التقييم المعتمد 
  ومن األمثلة على ذلك بعض البنود:

تعمل على  يتعين على االستشاري اختيار مواد وأنظمة البناء التي - 
، مثل مبنىتقليل استهالك الطاقة والمياه إلى حد كبير داخل ال

منتجات العزل وأنظمة التكييف والنوافذ ومعدات المياه وأنظمة 
 التسخين باستخدام الطاقة الشمسية.

على الممالك تركيب معدات وأجهزة مياه قليلة التدفق ومالئمة  - 
ظة على استهالك للمقاييس، واختيار األجهزة المصممة للمحاف

  المياه وقياس معدل استهالك المياه في المساحات الخارجية.
يتعين على االستشاري قياس معدل التهوية الميكانيكية الستيفاء  - 

  .نظامالمعايير معدالت التدفق المحددة في 

الوسطية و 
 االتزان.

ويمكن القول أن وجود بعض البنود االختيارية في نظام التقييم  - 
  نوع من الوسطية. اللؤلؤ هو

قياس حجم النوافذ وتكسية البناء بالزجاج بما باالستشاري  تم الزام - 
(  2( التعرض للضوء الطبيعي،)  1يحقق التوازن في ما يلي: 

  (تقليل امتصاص األشعة الشمسية).  3توفير التهوية الالزمة،) 
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المقياس 
 اإلنساني.

المقياس اإلنساني خاصة يتمثل في نظام الفريج المحلي الذي يعتمد على 
لوصول الجميع إلى الخدمات في  في توزيع الخدمات والسكك والشوارع

  .نفس الوقت

 الوظيفية.

تجمع مقرات العمل والمنازل والمحال التجارية ويظهر ذلك في  - 
والمرافق الثقافية والدينية والترفيهية والتعليمية والمجتمعية في كل 

 ساكنيها.، لتلبي بذلك مطالب مجتمع سكني

لى حلول تصميم عالية ويظهر كذلك في إلزام المباني على أن تشتمل ع - 
  .مع الطبيعة والمناخ تتالءمالمرونة ومتعددة المهام 

الكفاءة 
  .واإلتقان

هي أحد  ضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية اإلتقان والكفاءة 
  المحاور في نظام اللؤلؤ

االستفادة من 
 .تقنيات البناء

الزام استخدام ، وأجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسيةالزام استخدام  :مثل
  .واألسقف نظمة عزل الجدرانأ

 .الوحدة والتنوع

  يتحقق من خالل:
مزيج من المنازل ذات األنواع مجلس أبو ظبي في تخطيطه عمل  يتبن - 

واألحجام المختلفة بغرض تلبية احتياجات جميع األفراد على اختالف 
  .في اطار من الوحدة مستويات الدخل الخاصة بهم

مزيج من المرافق المجتمعية ن يحتوي على أأي مشروع سكني إلزام  - 
التي تلبي احتياجات جميع األفراد من ذوي الجنسيات واألعمار 

  والقدرات المختلفة

   الجمال:
تدعو هناك بنود كثيرة تشجع على التميز في المظهر الجمالي للمدينة، و

مختلف أنحاء  في بيئات حضرية مستدامة أكثر أمانا و راحة وجماالً إلى
  .اإلمارة

التشكيالت 
  الهندسية:

استخدام التشكيالت والزخارف المحلية ويتم وضع هناك بنود تشجع على 
استخدامها في ابتكار نماذج للعمارة المحلية كمالحق لألدلة لالسترشاد بها و

  التصاميم. 
عليها عمارة  تبالقيم الثابتة والقواعد التي اعتمدتحليل الحالة الدراسية وربطها ): 1-4جدول (

  المصدر: (الباحثة)والتي تم استنتاجها في الفصل الثالث من هذه الدراسة، المسلمين في تنظيم المدن 
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  المصدر: (الباحثة)، عليها عمارة المسلمين في تنظيم المدن تلقيم والقواعد التي اعتمدل الحالة الدراسية): يوضح تلخيص لمدى تحقيق 2- 4جدول (
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 عتمد عليها النظم واللوائح الخاصة بعمارة المسلمينا التي ثابتةالمبادئ القيم وال

رية
رو

ض
  

 ضبط السلوك االجتماعي الحفاظ على البيئة ومصادرها الخصوصية المصلحة العامة مقدمة مراعاة الحقوق ال ضرر وال ضرار

 تحققت تحققت تحققت  تحققت  تحققت بشكل جزئي  تحققت بشكل جزئي

 القواعد التي تعتمد عليها عمارة المسلمين

اختيار المواقع 
لمناسبة للمدن ا

 هاومرافق

معايير تخطيط 
 استعماالت األراضي

 تحقيق الراحة
شبكة 
الطرق 
 والممرات

الخدمات 
والمرافق 
 العامة

الرقابة 
 التخطيطية

مراعاة 
المواصفات 
 الفنية للبناء

متانة 
 البناء

االلتزام 
بمفهوم 
 االرتدادات

العدالة 
 والمساواة

 تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت  تحققت بشكل جزئي تحققت

جية
حا

 

 الوظيفية قرابة النسب
البساطة وعدم 

 التبذير
الوسطية و 
 االتزان

المقياس 
 اإلنساني

االستفادة من 
 التجارب السابقة

االلتزام بطراز 
 جماعي مشترك

الكفاءة 
   واإلتقان

   تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت تحققت  لم تتحقق

نية
سي

تح
 

توجيه 
 لقبلةلالتخطيط 

االستفادة من تقنيات 
 البناء

الوحدة 
 والتنوع

 الجمال
التشكيالت 
      الهندسية

      تحققت تحققت تحققت تحققت  لم تتحقق
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يمكن القول عن هذه اللوائح والخطط العمرانية أنها تشمل أغلب النواحي العمرانية إن لم يكن 
مدت عليها عمارة المسلمين، وكانت هناك بعض من نقاط جميعها حققت معظم القواعد التي اعت

  كالتالي:من وجهة نظر الباحثة على صعيد قطاع غزة، القوة والتي يمكن االستفادة منها 
  

): يوضح أهم نقاط القوة في الخطط العمرانية واللوائح الخاصة بإمارة أبوظبي 3- 4جدول (
  المصدر: (الباحثة)والتي يمكن االستفادة منها على صعيد قطاع غزة، 

  

  وةـاط القـنق أوجه التطـبيق

مجلس أبوظبي للتخطيط جميع القوانين واألدلة تصدر عبر 
 العمراني

توحيد الجهة التي تصدر 
عنها القوانين واللوائح 

  واألنظمة
 :تم استخدامه في

  .ضمان عدم تداخل القوانين واألنظمة -
  .تناغم المخططات مع الوضع القائم -
  .الثالث محاكاة للبعد -
من قبل المواطنين وأصحاب  سهولة الوصول للمعلومات -

  القرار.

االستفادة من تقنيات نظم 
  المعلومات الجغرافية

" BREEAMتم استحداث نظام تقيم لالستدامة على غرار نظام "
نظام التقييم بدرجات " األمريكي، وهو LEEDالبريطاني ونظام "

جعل من الثقافة ركنا ي ذيفي العالم ال وما يميزه أنه األول اللؤلؤ
 .من األركان األربعة لالستدامة

استحداث نظام تقييم 
لالستدامة يراعي القيم 

 العربية اإلسالمية.

إلجراءات مراجعة المشاريع من خالل وجود دليل متكامل 
 التطويرية

وضع آليات محددة 
  لمراجعة المشاريع

  الشمولية  العمرانية وأدق تفاصيلها.حيث شملت اللوائح جميع العناصر 

ويظهر ذلك في ما يسمى بالتوجيهات وكذلك البنود االختيارية 
  في نظام التقييم اللؤلؤ.

ترك مساحة اختيارية 
في  مرنة وقابلة للنقاش

  القوانين
 نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ تم التركيز عليه بشكل كبير في بنود

  (نظام التهوية، االستفادة من أشعة الشمس...)
االستفادة من مصادر 

  الطاقة المتجددة
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عن طريق عمل مسابقات على مستوى المكاتب الهندسية 
 وطالب الجامعات.

تشجيع التصميمات 
  االبتكارية

على التفكير (المالك، االستشاري، المقاول) الجميع  حيث يجتمع
بصورة مختلفة حول كيفية إعداد التصاميم واختيار الموارد 

سيتخذونها وطريقة البناء وطريقة المعيشة والخيارات التي 
  تقييم درجات اللؤلؤللحصول على 

تشجيع روح العمل 
الجماعي بين فريق 
العمل من مختلف 

  التخصصات
  تتمثل في:  

  الدالئل اإلرشادية التي يتم نشرها. -
 الدورات التدريبية. -

  ورش العمل. -

عمل توعية دورية 
للمجتمع وأصحاب 

  القرار

  

ورغم أن التراث والتقاليد والقيم اإلماراتية العمرانية هي إسالمية في األساس إال أنه لم يتم 
بل ظهرت وأنها قيم محلية يتم إحياؤها وليست إحياء التركيز على أن تلك القيم إسالمية 

  لعمارة المسلمين. 
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البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية الحالة الدراسية الثانية:  2.4
  .العمرانية لمدينة مكة المكرمة

صياغة نظام وخطة تنفيذية شاملة بمحاولة  هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسةقامت 
يجب أن تتوافر بعمران مكة المكرمة  التيالعربية واإلسالمية  لتحديد المالمح البصريةومتكاملة 

العاصمة المقدسة  نهاأيضا لتأكيد تفردها بأ ليس فقط لتأكيد هويتها العربية واإلسالمية، ولكن
  للمسلمين.

ناء ذكر مبسط وتمهيدي لمجوعة المبادئ التي يتم ب مع مالحظة أن هذه البنود هي عبارة عن
الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمة بغية الوصول إلى  عليها صياغة البنود التوجيهية لحماية

  منهج عام لصياغة المنظر المرئي للمدينة.

  :البنودهذه عند صياغة به االسترشاد العناصر التي تم  1.2.4

  :هـ)1431(أبو الفتوح،  بخمس عناصر أساسيةالبنود التوجيهية  تم االسترشاد عند صياغة

  الفراغات العمرانية: 1.1.2.4
وهى الساحات والميادين من حيث مقياسها وهندستها وطابع المباني المطلة عليها وفرشها 

ه كذلك وظيفة الفراغ نفسالعمراني وكيفية تقسيمها الداخلي تبعا لوظائف المباني المطلة عليها و
  المرور العابر خالله، وكذلك العناصر التشكيلية الجمالية داخله.ومداخله ونوعية 

  مسارات الحركة: 2.1.2.4
والتي تربط بين الفراغات المختلفة، سواء كانت ممرات مشاة أو طرق مركبات أو كالهما معا، 

 اإلنسان وذلك من التغير في قطاع هذه المسارات وتأثيره على تغير الصورة الذهنية التي يدركها
الذى يمر عبر هذه المسارات مما يعمل على تنويع هذه الصورة لتحقيق مستوى مرغوب فيه من 

  الدراما العمرانية.

  :المناطق واألحياء المتجانسة بصرياً 3.1.2.4
بأن كل حي أو منطقة في المدينة يكون لها طابع عمراني يميزها عن المناطق واألحياء  يوتعن

يحقق أيضا نوع من التناغم  التنوع في الطابع العمراني للمناطق األخرى، ولكن على أساس أن
البصرى (وليس التضاد الحاد) بين األحياء بعضها مع بعض، وكلهم معا يحققون الهوية 

  .العمرانية المرغوبة للمدينة
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  العالمات المميزة:  4.1.2.4
كفاءة تصميمها وإمكانية مثل األبراج والمباني العالية والمآذن، ذلك من حيث مواقعها ومستوى 

رؤيتها من مواضع مختلفة في المدينة، خاصة إذا كانت مباني أثرية أو ذات قيمة روحية أو 
  دينية أو سياحية.

  نهايات وفواصل العمران: 5.1.2.4
لكل منطقة أو عمران قائم حدود من مختلف الجهات، ويقوم المخططين باقتراح العديد من 

  المرئي.الحلول لتحسين المنظر 
  

  :البنود التوجيهيةمحتوى هذه  2.2.4

  :1هـ)1431(أبو الفتوح،  احتوت البنود التوجيهية لمكة المكرمة على مايلي

  نظام اللون: 1.2.2.4
وهو عبارة عن الئحة تحدد نظام اللون في المدينة، بناء على إنتاج خريطة باستعمال نظم 

الجغرافية، مبنية على نظام ترميز األحياء والبلوكات وقطع األراضي المعتمدة من المعلومات 
  .هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة

وسيضاف إلى هذه الخريطة محددات ترميز أخرى لتحديد نظام اللون للمناطق الجبلية 
(العشوائيات التي يتم االرتقاء بها)، ونظام اللون بمحاور الحركة الرئيسية، وكذلك نظام اللون 
للمشاعر المقدسة أو نظام اللون تبعا الستعماالت المناطق (مثل منطقة صناعية أو منطقة مرافق 

أو نظام اللون بالمنطقة المركزية وخارج المنطقة المركزية عن طريق أن يقوم الفنانين  عامة)
التشكيلين بالمدينة بتحديد األلوان األساسية للبيئة الطبيعية للمدينة على مدار العام (بحيث تتضمن 

ن كل ألوان المياه). حيث أ - ألوان األشجار والنباتات  -ألوان السماء  - مختلف ألوان الجبال
هذه األلوان سوف تمثل الخلفية الطبيعية لنظام لون عمران المدينة، وهذه الخلفية تختلف من 

  مكان إلى أخر ومن بلد إلى أخر. 

بعد إعداد خريطة األساس للمدينة بكاملها والتي تكون ناتج دراسة مختلف المعايير (التي تم 
يقوم الفنانين والمخططين  ،قطعة أرض ذكرها أعاله) بالنسبة لعملية ترميز كل حي أو بلوك أو

                                                 
 
  بتصرف (حیث تم تلخیص أھم بنود ھذا النظام) 1
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معلومات الأي ربط  - بإعداد العديد من البدائل لنظام اللون في المدينة، مع تمثيله في البعد الثالث
  .ارتفاعات المباني سواء القائمة أو الناتجة من نظام ارتفاع المبنى الذى تم اعتماده مؤخراب

أرضيات الطرق واألرصفة والمقاعد وأعمدة اإلنارة ويتضمن نظام اللون في المدينة أيضا ألوان 
والفتات المحالت وأي نوع أخر من الفرش العمراني والتي يمكن تصنيفهم أيضا بناء على 

  محددات المكان والقرب والبعد عن المسجد الحرام أو موقعهم على الطرق الرئيسية.
  

  نظام معالجة الواجهات:  2.2.2.4
تحديد األحياء أو المناطق التي  تميحيث لزخارف على الواجهات بمكة المكرمة، ا ويقصد به - 

مثمنات والمناطق التي تستخدم المخمسات مربعات و الزخارف التي على شكل تستخدم
واألشكال العشارية والمناطق التي تستخدم المثلثات والمسدسات. أو حسب استعمال وأهمية 

  المبنى.

أنواع الزخارف التي تم إنتاجها بمدن المجتمعات غير اإلسالمية، نوع من استعمال أي  منع - 
أو دمجها في الواجهات، خاصة العناصر التي تحدد الشكل األساسي للواجهة، كمثل استخدام 
عقد نصف دائرة، أو أعمدة فرعونية أو رومانية أو إغريقية، أو حتى طرز عصر النهضة 

 .هي منبع تعاليم الدين اإلسالميتعبر عن مدينة عربية  ألنها الفي أروبا 

  

  المناخ والنسيج العمراني:  3.2.2.4
انتقاء أنواع النسيج العمراني التي تصلح لمدينة مكة المكرمة وكذلك اتجاهات الطرق  - 

وعروضها، ومعالجة واجهاتها للعمل على تخفيف معدالت تعرض الواجهات ألشعة الشمس 
 وزيادة نسبة الفراغات المظللة.

  

  مواد البناء المستخدمة في الواجهات: 4.2.2.4
استخدام مواد بناء طبيعية مثل األحجار أو الرخام أو الطوب الملون بدون بياض في واجهات 
المباني، يرتبط بنظام اللون، ويحدد األهمية النسبية للمبنى، من حيث كونه مبنى عام أو مبنى 

ونه أو نوع الرخام ولونه. أما الطوب فهو خاص، والفرق بين االثنين يكون في نوع الحجر ول
ليس مادة بناء طبيعية، واستعماله في المباني العامة غير مرغوب، ألنه ال يعطى اإلحساس 

  بالثقل واالستمرارية.
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  هندسة أسطح الواجهات: 5.2.2.4
إضافة درجة انحناء أو انكسار أو تدرج األسطح المشكلة لواجهات المباني لشروط بناء قطع 

راضي التي يكون واجهاتها جنوبية أو غربية. إضافة إلى ذلك أيضا البروزات والتجويفات األ
  بأسطح الواجهات التي تساعد على زيادة مساحات المناطق المظللة من تلك الواجهات.

  المقياس الهندسي للفراغ العمراني (الساحات والميادين): 6.2.2.4
توقع لمستخدمي هذا الفراغ، أو على األقل أهميته وضع معيار لمقياس الفراغات حسب العدد الم

  الوظيفية في المدينة.

  خطوط البناء: 7.2.2.4
يجب تنفيذ ردود خط البناء لمسافة ال تقل عن مترين في اتجاه عمودي على الطرق بحيث ال 

  متر. 50تزيد مسافة انتظام خط البناء الداخل أو الخارج عن 

  خط السماء: 8.2.2.4
  يعد تعبير عن األهمية الوظيفية أو االقتصادية للمباني.خط السماء  - 
أن المباني العالية واألبراج والمآذن تعد عالمات مميزة في عمران المدينة وتشير إلى  - 

  مواضع فراغات ذات أهمية بالمدينة.
  ال يجب أن يكون لمبنى عادي ميزة بصرية أعلى من العالمة المميزة للمنطقة. - 
في حالة وجود جبال، فيجب أن يكون على قمتها مباني ذات إجالل أو ذات ميزة تذكارية.  - 

ويجب أن تكون تلك المباني على قمم جبال المدينة سيمفونية متكاملة مع العالمات المميزة 
  بنطاقات األودية والسهول.

    :يخط القطاع والبروفيل واستعمال البواك 9.2.2.4
ض مسارات الحركة في المدينة خاصة التي يمر بها المشاة، بحيث تصميم قطاعات واجهات بع

  تتدرج واجهات المباني إلى الداخل أو إلى الخارج أو تكون منتظمة. 

  أو إنسانية الفراغات العمرانية: تذكارية 10.2.2.4
من حيث العالقة بين المقياس اإلنساني ومقياس الفراغات العمرانية والتي تؤثر على إحساس 

  .)كتحقيق الرهبة أو الخشوع أو الطمأنينة على سبيل المثال(سان بالفراغ اإلن

  نسبة السد إلى المفتوح: 11.2.2.4
  أي نسبة مساحة الفتحات من إجمالي مساحة الواجهات وعالقتها بالمناخ والخصوصية.
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  الخصوصية العمرانية: 12.2.2.4
مستوى تدرج الفراغات العمرانية بالمدينة من الفراغ العام وهو الساحة أو وهي تشير إلى  - 

الميدان إلى حارة أو شارع يتجمع علية مجموعة من المباني السكنية ويمثل هنا مستوى 
الفراغ الشبه عام. وإذا انتقلنا من هذا الشارع إلى حوش ربع سكنى فيكون هذا الحوش هو 

 ذلك الفراغات الخاصة. مستوى الفراغ الشبة خاص ويلى 

تخطيط من خالل تصميم الوحدة ال فياحترام مستويات الخصوصية العمرانية تحقيق   - 
التخطيطية التكرارية أو شبه التكرارية، التي يتحقق بها هذا التدرج الهرمى لمستويات 
الخصوصية، مع أيضا إمكان تحقيق شخصية وهوية كل وحدة من خالل تنوع عناصر الطابع 

   اني.العمر

  مستوى الرسائل البصرية: 13.2.2.4
من حيث قلة أو زيادة الزخارف وتعدد األلوان والنقوش والفتحات والمعالجات المعمارية 

  بواجهات المباني.

  المتتابعات الفراغية: 14.2.2.4
من حيث التأكيد على اختالف شكل ومقياس وهوية الفراغات العمرانية بما يتفق ووظائفها 

  المدينة، خاصة إن كانت تقع على نفس مسار الحركة. وأهميتها في

  :المتتابعات البصرية 15.2.2.4
تحقيق عنصر الدراما العمرانية خالل االنتقال من فراغ عمراني إلى آخر أي التدرج في مستوى 

  جمال منظر العمران حتى الوصول إلى ذروة الحدث أو المكان األسمى في المدينة.

  حركية:المتتابعة ال 16.2.2.4
التحكم في سرعة سير المشاة عبر الفراغات العمرانية بالمدينة لتحقيق األهداف البصرية أو 

  الوظيفية أو الخاصة بالخصوصية العمرانية.

  :عناصر الفرش العمراني 17.2.2.4
االهتمام بعناصر الفرش العمراني ( من حيث شكل ولون وطابع المقاعد، وأعمدة اإلنارة، 
وكبائن الهواتف، واللوحات اإلعالنية واإلرشادية، ومحطات األتوبيس، والمظالت، واألشجار، 

  والتبليطات، والعناصر التشكيلية الجمالية،  إلخ)
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  :نسبة العناصر التشكيلية الجمالية 18.2.2.4
نسبة للعناصر التشكيلية الجمالية من إجمالي مساحة المدينة ووجهات مبانيها، إلى جانب  وضع

  المدينة. فيقانون اللون 

  العناصر الخضراء: 19.2.2.4
زراعة األشجار والمناطق الخضراء على امتداد الطرق وممرات المشاة لتوفير اإلظالل  - 

  الجو وحماية المارة والمباني من الرياح المحملة باألتربة.  فيالمناسب وزيادة األكسجين 

عمل حزام أخضر يحيط بالمدينة من الجهات التي يأتي منها الرياح المحملة باألتربة  -
 الصحراوية.

  :تحليل الحالة الدراسية 3.2.4

الدراسة سيتم تحليل هذه الحالة عن طريق ربطها بما تم استنتاجه في الفصل الثالث من هذه 
تم  والخاص بالقيم الثابتة والقواعد التي اعتمد عليها عمارة المسلمين في تنظيم المدن من حيث ما

 هيهذه البنود  األخذ باالعتبار أن مععند صياغة هذه البنود وما تم وضعه باالعتبار التطرق له 
د التوجيهية لحماية يتم بناء عليها صياغة البنوسذكر مبسط وتمهيدي لمجموعة من المبادئ التي 

  :الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمة
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، البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمةفي  ا من عدمهتم التطرق له للقيم والقواعد التي): يوضح تلخيص 4- 4جدول (
 المصدر: (الباحثة)
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  :يلي من خالل الجدول السابق نجد أنه لم يتم التطرق ألغلب القواعد كما ويالحظ ما
أغلب البنود المطروحة هي بنود تركز على الجانب الشكلي للمباني أكثر من أي جانب آخر  -

  وهذا يعد تحجيم لدور العمران اإلسالمي.
على غرار التجربة الفرنسية  لمناطقفي ان الوالفنانين التشكيلين بالمدينة بتحديد نظام األ قيام -

  برأي الباحثة لن يدعم الهوية العمرانية اإلسالمية في شيء. فرانس كالرك للفنان ميشيل

  
  )، ألوان األحياء بأحد المدن الفرنسية الجديدة (ليل إيست): 8-4شكل (

  (Henri, 1976)المصدر 

إجراء وضع نسبة للعناصر التشكيلية الجمالية من إجمالي مساحة المدينة ووجهات مبانيها،  -
فالزخارف هي عناصر تكميلية لدعم جمال المباني يدعم الهوية العمرانية اإلسالمية مقيد وال 

  وليست هدف أساسي يتم السعي إليه.
البنود إلى زيادة االهتمام بالجوانب البيئية واالقتصادية والثقافية (كترشيد استعمال تحتاج  -

الموارد، واستعمال مواد البناء صديقة للبيئة، واالستفادة من الطاقة المتجددة، والمشاركة 
 المجتمعية...) 

 :كالتاليالجيدة نقاط ال بعض إلى هذه البنود شارتأفقد وبالرغم من ذلك  -
ü   هيئة تطوير مكة المكرمة وهي  الجهة التي تصدر عنها القوانين واللوائحتوحيد

  .والمشاعر المقدسة
ü ) :ترميز االستفادة من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية عن طريق استخدامه في

، محاكاة للبعد الثالث، سهولة الوصول األحياء والبلوكات وقطع األراضي
    .)للمعلومات
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   :الخالصة
  

شملت أغلب النواحي العمرانية إن لم يكن  العمرانية واللوائح الخاصة بإمارة أبوظبيالخطط 
وأكثر ما يميزها أنها تقدم التراث العمراني لمدينة أبو ظبي في اطار من المعاصرة  ،جميعها
 تناسب مع عادات المجتمع المسلم والظروف البيئية المحليةتستلهم الثقافة اإلسالمية والتي ت

سريعة من قبل المواطنين عل االستجابة له بالدراسات العلمية وتروجه إعالمياً مما جوتدعمه 
، إضافة إلى سعيهم الدائم إلى ابتكار األنظمة الخاصة بهم للوصول إلى مستوى عالمي وسلسة

، ولكن يؤخذ على هذه الخطط واللوائح أنها لم ومضاهاة الدول الكبرى في المجال العمراني
بل التقاليد والقيم اإلماراتية العمرانية التي تم إحياؤها هي إسالمية في األساس، تركز على أن 

ها وليست إحياء لعمارة المسلمين. ومن خالل تم إظهارها وكأنها قيم محلية يتم إحياؤ
ما تتغنى به الدول الغربية من مبادئ ومصطلحات حديثة شغلت  أنهذا التحليل تبين 

وتزيد عليها  بها العالم "االستدامة" قد سبقتها إليه عمارة المسلمين بقرون طويلة
  الجانب الروحي.

ذكر  كانت عبارة عن البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمةأما 
من المبادئ التي سيتم بناء عليها صياغة البنود التوجيهية لحماية مبسط وتمهيدي لمجموعة 

االهتمام بالجانب الجمالي أهم ما يميزها هو و لمدينة مكة المكرمة اإلسالمية الهوية العمرانية
ل دِل، وما ي)البيئية واالقتصادية والثقافيةالجوانب األخرى (لكن هذا الجانب طغى على  ،للمدينة

مما يوحي  التطرق إلى أغلب القيم والقواعد التي تتميز بها عمارة المسلمين، على ذلك هو عدم
مضمون بغض النظر عن ال للمدينة المرئيصياغة المنظر هو  األصلي لهذه البنود الهدف أن

  .(أي إحياء الشكل ال المضمون) اإلسالمي العمراني
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  وإجراءاتهالدراسة  استبيان: خامسلالفصل ا
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  المعالجات اإلحصائية 6.5
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  تحليل جميع فقرات االستبيان السابقة 4.7.5

  فرضيات استبيان الدراسة 8.5

 الخالصة
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  تمهيد:
البد كان ، يمكن تبنيها في المستقبل استراتيجيةطرح أي  و أي تطوير للقوانين والتشريعات قبل
لمعرفة تقيمهم للواقع العمراني للقطاع  وذوي الخبرة العلمية أصحاب القرار آلراءاستقراء من 

جان لالحالية وعلى صعيد ال القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانيةكالً من:  على صعيد
مستوى تلك القوانين يعطي فكرة عامة عن حيث مهم وضروري  هنا والتقييمالمحلية والمركزية، 

، كما مستقبلية ستراتيجياتأي اوالضعف لتالفيها عند صياغة  جوانب القصوروالتشريعات و
  واقع الهيئات المحلية والمركزية وأهم المشاكل التي تعاني منها. يلقي الضوءو

 آراء أصحاب القرار وذوي الخبرة العلميةقامت الباحثة بعمل استبيان للوصول إلى  عليه فقدو
القوانين والقرارات  تأصيلبشأن بعض البنود المقترحة ل مستقراء آرائهفي هذا الشأن إضافة إلى ا

  طاع غزة.قل العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية

هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة  وسيتم في
عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل 

لى متغيرات الدراسة التي اشتملت على (المؤهل العلمي، العمر، مكان فقراتها، والوقوف ع
العمل، التخصص، عدد سنين الخبرة في مجال العمل)، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية 
للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات 

  نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.) للحصول على SPSSاالجتماعية (
  

  :طرق جمع المعلومات للمحاور المختلفة 1.5
  على: تعتمد طرق جمع المعلومات للمحاور المختلفة

  ما تم استنتاجه في الفصل الثالث والخامس من هذه الدراسة. - 
  مقابلة بعض أصحاب القرار. - 
 .1الخبرة الشخصية للباحثة - 

  

  االستبيان:هدف  2.5
  :يهدف االستبيان إلى اإلجابة على التساؤالت التالية

  
  واقع قطاع غزة العمراني على صعيد كل من: في أصحاب القرار رأيما  التساؤل األول:

                                                 
 
  حیث تعمل رئیس قسم دائرة السیاسات والتشریعات بوزارة األشغال العامة واإلسكان 1
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  القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانية -
  اللجان المحلية / البلديات -
  اللجنة المركزية -

الرتقاء واتأصيل القوانين والقرارات العمرانية  في أصحاب القرار رأيما  التساؤل الثاني:
  من: كالً على صعيدبالبيئة العمرانية 

  الصعيد العام -
  صعيد اللجان (المحلية والمركزية) -
  صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية -

ما هي أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب الستلهام  التساؤل الثالث:
  ؟من وجه نظر أصحاب القرار الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع الموروث
 في التي يجمع عليها أصحاب القرار لتكون المتحكمة األسس والمحددات ماهي :رابعالتساؤل ال

نابعة من والالقرارات العمرانية داخل اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن  قبول أو رفض
  .التشريع اإلسالمي

وأنها صالحة إلجراء يتبع التوزيع الطبيعي  بنود هذه التساؤالت توزيعكما وتم التأكد بأن 
  ).4 تم وضع شرح لالختبار الخاص بذلك في الملحق رقماالختبارات (

  

  صدق االستبيان: 3.5
)، عن طريق إجراء 2كما هي في الملحق رقم (تأكدت الباحثة من صدق وثبات إستبانة الدراسة لقد 
مما يجعلها على ثقة تامة )، 3هذه االختبارات في الملحق رقم نتائج تم وضع شرح لاختبارات ( عدة

  بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
  

  :الدراسة عينة 4.5
(وزارة الحكم  المؤسسات الحكومية :في العاملينأصحاب القرار تكون مجتمع الدراسة من ي

المحلي، وزارة األشغال العامة واإلسكان، وزارة التخطيط، وزارة النقل والمواصالت، وزارة 
(غزة، الزهرة، جباليا، بيت الهيا، رفح،  والبلديات ،الصحة، وزارة الثقافة، سلطة األراضي)

 ،نشريحة األكاديمييإضافة إلى  ،1وأعضاء اللجنة المركزية ،1)وادي السلقادير البلح،  خانيونس،
  .العشوائية بالطريقة العينةوقد تم اختيار هذه 

                                                 
 
لكن لم یستجب إال مھندسي البلدیات المذكورة مع اإلشارة إلى أنھ قد تم توزیع االستبیان على غالبیة مھندسي البلدیات والتواصل لمعھم  1

  أعاله
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  المعلومات الشخصية:الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  1.4.5

  التالي:على النحو  سيكون
  

  :عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  1.1.4.5

  (الباحثة) المصدر:): توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي، 1- 5جدول (

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 51.7 30  دراسات عليا

 48.3 28 بكالوريوس

 0 0  دبلوم

 100.0 58  المجموع

  
% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات العليا، 51.7) أن ما نسبته 1-5يتضح من جدول (

غالبية أصحاب الدراسات العليا كـانوا   % مؤهلهم العلمي بكالوريوس، وقد لوحظ أن48.3بينما 
  وهو مؤشر جيد. ناألكاديمييمن الوزارات أو الجهات الحكومية مضافاً لهم بالطبع 

  

  
  عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي،  األوزان النسبية لتوزيع): 1-5(شكل

  المصدر: (الباحثة)
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  العمر:عينة الدراسة حسب توزيع   2.1.4.5

  المصدر: (الباحثة)، العمر): توزيع عينة الدراسة حسب متغير 2- 5جدول (

 النسبة المئوية % العدد العمر
 25.9 15  سنة 30أقل من 

 34.5 20  سنة 40أقل من  – 30من 

 22.4 13  سنة 50أقل من  – 40من 

 17.2 10  سنة فأكثر  50

 100.0 58  المجموع

  
سـنة،   30% من عينة الدراسة أعمارهم أقل مـن  25.9ما نسبته  أن) 2-5يتضح من جدول (

أقل  – 40% تتراوح أعمارهم من 22.4سنة،  40أقل من  – 30% تتراوح أعمارهم من 34.5
، وقد روعي التنـوع قـدر اإلمكـان فـي     سنة فأكثر 50% أعمارهم 17.2سنة، بينما  50من 

  المراحل العمرية الحتواء أفكار جميع األجيال.
  

  
  ، العمرعينة الدراسة حسب متغير  األوزان النسبية لتوزيع): 2-5(كلش

  المصدر: (الباحثة)
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  :مكان العملعينة الدراسة حسب توزيع  3.1.4.5

  المصدر: (الباحثة)، مكان العمل): توزيع عينة الدراسة حسب متغير 3- 5جدول (

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 27.6 16 بلدية

 17.2 10  كليةجامعة، 

 51.7 30  وزارة أو أي جهة حكومية

 3.4 2  أخرى

 100.0 58  المجموع

  
% 17.2 ،يعملون في البلديـة  من عينة الدراسة% 27.6ما نسبته أن ) 3-5يتضح من جدول (

% مكـان  3.4، بينما وزارة أو أي جهة حكوميةيعملون في % 51.7، جامعة، كليةيعملون في 
  .غير ذلك عملهم

  

  ، مكان العملعينة الدراسة حسب متغير  األوزان النسبية لتوزيع): 3-5(شكل
  المصدر: (الباحثة)
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  التخصص:عينة الدراسة حسب توزيع  4.1.4.5

  المصدر: (الباحثة)، التخصص): توزيع عينة الدراسة حسب متغير 4- 5جدول (

 النسبة المئوية % العدد التخصص
 82.8 48  مخطط /معماريمهندس 

 15.5 9  (باقي التخصصات) مهندس

 1.7 1  أخرى

 100.0 58  المجموع

  
% من عينة الدراسة تخصصهم معماري/ مخطـط،  82.8) أن ما نسبته 4-5يتضح من جدول (

، حيث كانت الفئة األكثر استهدافاً % تخصصهم غير ذلك1.7% تخصصهم مهندس، بينما 15.5
كون ذلك ما كان ذلك ممكناً،  أصحاب القرار لمخططينعند توزيع االستبانة هم المعماريين أو ا

  مجال اختصاصهم.أقرب ل

  
  ، التخصصعينة الدراسة حسب متغير  األوزان النسبية لتوزيع): 4-5(شكل

  المصدر: (الباحثة)
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  سنوات الخبرة في مجال العمل:عينة الدراسة حسب توزيع  5.1.4.5

  ، الخبرة في مجال العملسنوات ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير 5- 5جدول (
  المصدر: (الباحثة)

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة في مجال العمل
 12.1 7 سنوات 5أقل من 

 29.3 17 سنوات 10أقل من  - 5من 

 58.6 34  سنوات فأكثر 10

 100.0 58  المجموع

  
 5% من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقـل مـن   12.1ما نسبته  ) أن5-5يتضح من جدول (

% سـنوات  58.6سنوات، بينما  10أقل من  -5% تتراوح سنوات خبرتهم من 29.3سنوات، 
لتنـوع   سنوات فأكثر، حيث تم استهداف أصحاب الخبرة العاليـة قـدر اإلمكـان    10خبرتهم 
  .تجاربهم

  

سنوات الخبرة في مجال دراسة حسب متغير عينة ال األوزان النسبية لتوزيع): 5-5(شكل
  المصدر: (الباحثة)، العمل

  
  

12.1

29.3

58.6

0

10

20

30

40

50

60

70

سنوات ٥أقل من   ١٠أقل من  -٥من 
سنوات

سنوات فأكثر ١٠

ور
مح
 ال
ان
نو
ع

سنوات الخبرة في مجال العمل

سنوات الخبرة في مجال العمل
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  :تحليل االستبانةإجراءات  5.5
لعينة واحدة) لمعرفة ما إذا  Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعلمية (اختبار
  أم ال.  3كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الحياد وهي 

وهي تقابل درجة الحياد حسب مقياس  3متوسط درجة اإلجابة يساوي  الصفرية:الفرضية 
  ليكرت المستخدم.
  . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  الفرضية البديلة:

فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط    Sig > 0.05إذا كانت ف
، أما إذا  3آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهى 

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط  Sig < 0.05كانت 
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان  3درجة الحياد وهى آراء األفراد يختلف جوهرياً عن 

. وذلك من خالل قيمة 3متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية درجة الحياد وهى 
االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة 

  الحياد والعكس صحيح.
  

  :اإلحصائيةالمعالجات  6.5
موافق  غير 1 تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي (

 استخدامب ، وقامت الباحثة)موافق بشدة 5موافق ،  4محايد ،  3غير موافق ،  2بشدة ، 
  ).4(تم ذكرها بالتفصيل بالملحق رقم األدوات اإلحصائية  مجموعة من

  

نسبي أعلى من  فالبنود التي تحقق وزن % يعتبر هو نسبة القبول للنتائج60 1الوزن النسبي
تعتبر في مرحلة القبول، مع وضع ال % تعتبر ضمن مرحلة القبول، واألوزان األقل منه 60

 ترتيباً وقد تم ترتيب نتائج كل محورحول نتائج التحليل. ةالمبررات واألسباب من قبل الباحث
  ، واعتمدت الباحثة التقدير اآلتي:النسبي وفق المتوسط الحسابي تنازليا
  ) عالية جدا  %80- %100( -
  ) عالية  %70- %79.9( -
  ) متوسط  %60- %69.9( -
  ) منخفضة %50- %59.9( -
  %) منخفضة جدا 50(اقل من  -

                                                 
 
الكمي إذا  أنھ القیمة الكمیة التي یتحصل علیھا العنصر بالنسبة للمجال الذي ینتمي إلیھ لمعرفة أثره ووزنھ ویعرف الوزن النسبي على 1

 ما قورن بغیره من العناصر
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  :وتحليلها االستبانة أسئلة نتائج 7.5
 الدراسة التي تم توزيعها، تم تحليل نتائجها حسب األسئلة الواردة في االستبانة استبانةفي ضوء 

  على النحو التالي:

  
  المصدر: (الباحثة)، لتساؤالت االستبيان والتي سيرد تحليلها تباعاًملخص ): 6-5(شكل

  

  :لمحور األول: واقع قطاع غزة العمراني 1.7.5
  بنود هذا المحور على حدا وهي على النحو التالي:سيتم عرض التحليل الخاص بكل بند من 







القوانين والتشريعات العمرانية

البلديات/ اللجان المحلية 
اللجنة المركزية





العام
)المحلية والمركزية(اللجان 

الوعي والمشاركة المجتمعية
أهم البنود المطلوبة في القوانين 
لجعلها أقرب الستلهام الموروث 

الحضاري للمجتمع








قاعدة اإلضرار

مراعاة الحقوق

المصلحة العامة مقدمة على الخاصة 
في حالة تعارضهما

الخصوصية
الحفاظ على البيئة ومصادرها

ضبط السلوك االجتماعي
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  :" القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانيةتحليل الفقرات الخاصة بـ " 1.1.7.5

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
  التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

  ، والتشريعات العمرانية واألنظمة نالقوانيالفقرات الخاصة ب حليلت): 6- 5(جدول 
 المصدر: (الباحثة)

بها
رتي

ت
  

  األسئلة

ها 
رقم

ب
انة
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اال

سط  
متو

ال
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الح
 

بي
نس

ال
 %  
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دير  
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1-   
 عملي موحد معاصر عمراني قانون وضع

 الواقع يالئم ،فلسطين كامل في به
يعتبر أمراً  الحالية مشاكله ويعالج الفلسطيني
  ضرورياً.

 عالية جدا 0.000* 15.84 92.07 4.60 5

2-   
 إلىيحتاج  غزة لقطاع اإلقليمي المخطط

حيث ال يتم  تطوير ليناسب الوضع الحالي
 القرارات أغلب اتخاذ عندااللتزام به 

  .العمرانية

 عالية جدا 0.000* 17.56 86.21 4.31 1

3-   
 العمرانية البيئة في والتجانس االستقرار عدم

 وذلك لقصور لكثير من مناطق قطاع غزة
 على السيطرة في تشريعات العمرانيةال

  .األفراد تصرفات

 عالية  0.000* 7.75 78.62 3.93 4

4-   
 العمرانية والتشريعات القوانين تحتوي
 ولكن جيدة عمرانية محددات على القائمة
  .لتنفيذها الكافي الوعي الناس لدى ليس

 عالية 0.000* 6.95 77.24 3.86 3

5-   
 والتشريعات القوانين فعالية مستوى

 ضبط في(في قطاع غزة)  القائمة العمرانية
  .ضعيف العمران وتوجيه

 عالية 0.000* 5.38 73.79 3.69 2

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية جدا 0.000* 17.40 81.59 4.08 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

                                                 
 
%، 81.59، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.08يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائيا:  1

من قبل أفراد عالية يعني أن هناك موافقة  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،17.40 قيمة االختبار
  .العينة على فقرات هذا المجال
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وضع قانون عمراني معاصر موحد يعمل به في كامل البند " ويالحظ من الجدول السابق أن
"، هو األعلى نسبة فلسطين، يالئم الواقع الفلسطيني ويعالج مشاكله الحالية يعتبر أمراً ضرورياً

  جداً.يجمعون بشكل كبير أفراد العينة أن مما يدل على  % 92.07بين البنود 

المخطط اإلقليمي لقطاع غزة يحتاج إلى تطوير ليناسب الوضع الحالي حيث ال يتم البند " كما أن
مما  % 86.21يأتي في الترتيب الثاني بنسبة "، .االلتزام به عند اتخاذ أغلب القرارات العمرانية

  .أفراد العينة قبل منعليه هناك إجماع كبير  أن يعني
  

وهي في نظر الباحثة  %)78.62 - 73.79ما بين (متقاربة أما باقي البنود فكانت نسبة قبولها 
من جداً أن هناك موافقة عالية تبين % و81.59للبنود فكانت  اإلجماليةة عالية، أما النسبة نسب

  المجال.فقرات هذا مجمل قبل أفراد العينة على 
  
  

  " القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانيةتحليل الفقرات الخاصة بـ " 2.1.7.5

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

   



180 
 

 المصدر: (الباحثة) ،المحلية / البلديات اللجانالفقرات الخاصة ب حليلت): 7- 5جدول (
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1-   

 المعماري للتقييم واضحة آلية وجود عدم
تركيز المعماريين  إلى أدى ،)ود معماريك(

الشروط التنظيمية وعدم على استيفاء 
 أنتج مما للبناء، الجمالية بالنواحي االهتمام
  .الجمالي للمفهوم تفتقر عمارة

 عالية جدا 0.000* 17.89 87.59 4.38  18

2-   
 المحلية السلطات بين يع المشتركةالمشار
 محلية سلطة كل أن حيث جدا محدودة
  .لوحدها خدماتها لتوفير تسعى

 عالية جدا 0.000* 15.11 85.52 4.28  16

بعض القوانين واألنظمة داخل البلديات    -3
 عالية جدا 0.000* 9.52 81.38 4.07  6 معطلة أو متغاضى عن تطبيقها.

3-   

 من المهندسين لنقابة األساسي الهدف
 المادي المردود هو المخططات مراجعة
 والمشاريع، المخططات من للنقابة العائد
 في والجمالية البيئية بالنواحي االهتمام وليس

  .التصميم

 عالية جدا 0.000* 7.70 81.38 4.07  17

5-   
هناك تباين في حجم المشاريع الممولة بين 
البلديات بشكل كبير حيث تتمركز المشاريع 
الكبرى في بلديات معينة تبعاً لقدرات 

  وإمكانيات تلك البلديات.

 عالية جدا 0.000* 9.62 80.34 4.02  15

6-   
والمالية للبلديات  اإلداريةضعف اإلمكانيات 

تقصير البلديات في فرض وتنفيذ  إلىأدى 
  القوانين.

 عالية جدا 0.000* 7.55 80.00 4.00  9

 إلى أدى للبلديات الفنية اإلمكانيات ضعف   -7
  .القوانين وتنفيذ فرض في البلديات تقصير

 عالية 0.000* 7.92 78.62 3.93  10

8-   
عدم تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات 

البلديات بعض وموظفيها أدى إلى تمادي 
في التجاوز وبالتالي تفاقم سياسة األمر 

 الواقع.

 عالية 0.000* 7.54 78.28 3.91  14
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9-   
يوجد تطابق في البيانات والمعلومات بين ال 

البلديات والجهات الحكومية المختلفة (سلطة 
 .....).اإلسكان األراضي، التخطيط،

 عالية 0.000* 8.21 77.93 3.90  8

9-   
 بسبب البلدية لسلطة يةالتنفيذ القوة غياب

 انفالت إلى أدى واألمنية السياسية األوضاع
  .التنظيم قوانين تطبيق في وتسيب

 عالية 0.000* 7.65 77.93 3.90  13

11 - 
تقصير البلديات في فرض وتنفيذ القوانين 

بعض  تواطؤناتج في بعض األحيان عن 
  .مع المخالف موظفي البلدية

 عالية 0.000* 6.26 75.17 3.76  11

12 - 
 إلى الحالي أدى للواقع القوانين مناسبة عدم

 عالية 0.000* 4.09 72.07 3.60  12 .القوانين وتنفيذ فرض في البلديات تقصير

13 - 
وجود مساعدات دولية لبعض المشاريع 
يؤثر إيجاباً على سرعة اتخاذ القرارات 

  العمرانية.
 عالية 0.000* 3.49 70.34 3.52  7

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية 0.000* 16.16 78.97 3.95 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
  

 )18،16،6،17،15،9األعلى هي البنود رقم ( ويالحظ من الجدول السابق أن البنود ذات التقيم
من  إجماع كبير)%  مما يعني أن هناك 80.00- 87.59وكانت نسبها متقاربة جداً تتراوح بين (

  على هذه البنود.أفراد العينة 

ما بين متقاربة وكانت فكانت نسبة قبولها  )7، 12، 11، 13، 8، 14، 10( أما باقي البنود
، أما النسبة اإلجمالية للبنود فكانت عاليةة وهي في نظر الباحثة نسب %)70.34 -78.62(

  فقرات هذا المجال.مجمل من قبل أفراد العينة على  عاليةأن هناك موافقة تبين % و78.97

ولكن  13و  8، وكذلك البندين رتبةحصال على نفس ال 17و  6ويالحظ أيضاً أن البندين رقم 
  ال يشكل أهمية كبيرة. ذلك نسب في جميع البنود متقاربة جداً ففي نظر الباحثة أنالونظراً ألن 

 

                                                 
 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.95الحسابي يساوي  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسطإحصائيا:  1

وهذا يعني أن هناك موافقة من  0.000) تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية (.16.16%، قيمة االختبار 78.97
 قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
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  :اللجنة المركزيةتحليل الفقرات الخاصة بـ  3.1.7.5
درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

 المصدر: (الباحثة) ،اللجنة المركزيةالفقرات الخاصة ب حليلت): 8- 5جدول (
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1-   

 في بعضها مع الوزارات تعارض سياسات
اتخاذ  على سلباً يؤثر األحيان بعض

 المثال سبيل على( العمرانية القرارات
 على اإلبقاء في الزراعة وزارة سياسة تعارض
 إيجاد في اإلسكان وزارة مع الزراعية المناطق
  ).المنطقة لنفس عمرانية تجمعات

 عالية جدا 0.000* 9.31 81.05 4.05 27

2-   
 ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر
 مشروع( للمشروع المالكة الجهة بقوة

  )..... ممول، مشروع حكومي،
 عالية 0.000* 7.57 77.24 3.86 26

3-   
 المركزية اللجنة داخل القرارات اتخاذ أسس

 حسب التعامل يتم بل غير واضحة
  .حالة كل خصوصية

 عالية 0.000* 6.76 76.90 3.84 20

4-   
 ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر
ويتم  واقعاً أمراً أصبح الموضوع بكون

  .التعامل معه على هذا األساس
 عالية 0.000* 4.22 71.38 3.57 25

5-   
 اللجنة داخل القرارات اتخاذ محددات
 تنظيم قانون في واضحة غير المركزية

 في به المعمول 1936 لسنة 28 رقم المدن
  .القطاع

 عالية 0.000* 3.89 70.69 3.53  19

5-   
 لموضوع ما المركزية اللجنة قرارات تتقيد
لذلك  الوزراء مجلس وقرارات توجهات مع

  .الموضوع
 عالية 0.000* 5.40 70.69 3.53 23

7-   
 ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر

 سيصدر الذيبقدرة البلدية على تنفيذ القرار 
                       .من عدمه

 متوسط 0.000* 3.69 69.66 3.48 24

8-   
 اتخاذ آلية في والشفافية الوضوح مستوى

 الطلبات على والرد العمرانية القرارات
 المركزية للجنة المقدمة والتصاريح
  .منخفض

 متوسط 0.001* 3.36 68.28 3.41 21
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9-   
 المركزية اللجنة عن الصادرة القرارات

ال ) نظام عن عبارة القرار فيها يكون التي(
 مؤسساتال جميع علىيتم تعميمها دورياً 

  . العالقة ذات

 متوسط 0.039* 1.80 65.52 3.28 22

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية 0.000* 7.36 72.37 3.62 
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

تعارض سياسات الوزارات مع بعضها في بعض األحيان "ويالحظ من الجدول السابق أن البند 
% مما يدل على  81.05"، هو األعلى نسبة بين البنود اتخاذ القرارات العمرانيةيؤثر سلباً على 

  بشكل كبير.عليه أن أفراد العينة يجمعون 

وهي في  %)70.69 -77.24فكانت نسبة قبولها ما بين () 23، 19، 25، 20، 26(أما البنود 
فكانت نسبة قبولها ما بين ) 23، 19، 25، 20، 26(البنود ، و البنود عاليةة نظر الباحثة نسب

، أما النسبة اإلجمالية للبنود فكانت متوسطةة وهي في نظر الباحثة نسب %)65.52 -69.66(
  فقرات هذا المجال.مجمل من قبل أفراد العينة على  عاليةأن هناك موافقة تبين % و72.37

ولكن ونظراً ألن النسب في ، رتبةحصال على نفس ال 19و  23ويالحظ أيضاً أن البندين رقم 
  ال يشكل أهمية كبيرة. ذلك جميع البنود متقاربة جداً ففي نظر الباحثة أن

 

  "واقع قطاع غزة العمراني"جميع فقرات المحور الخاص بـ تحليل  4.1.7.5
درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

  التالي: جدولالي النتائج موضحة ف ال.أم   3وهى 

   

                                                 
 
ن المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، وأ3.62بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائيا:  1

وهذا يعني أن هناك موافقة من  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،7.36 %، قيمة االختبار72.37
 قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
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  المصدر: (الباحثة)، جميع فقرات "واقع قطاع غزة العمراني حليلت): 9- 5جدول (
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 عالية 0.000* 15.34 77.25 3.86  1واقع قطاع غزة العمراني

  
يبين الجدول السابق أن أفراد العينة يوافقون بشكل كبير على ما جاء في بنود هذا المحور وأنه 

القوانين واألنظمة والتشريعات يصف فعلياً واقع قطاع غزة العمراني من النواحي التالية: (
  ).العمرانية، اللجان المحلية / البلديات، اللجنة المركزية

  
  

تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة : ثانيال لمحور 2.7.5
  :العمرانية

  بنود هذا المحور على حدا على صيعد كالً من:سيتم عرض التحليل الخاص بكل بند من 
  الصعيد العام -
  صعيد اللجان (المحلية والمركزية) -
 .صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية -

  
  "الصعيد العامتحليل الفقرات الخاصة بـ " 1.2.7.5

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

   

                                                 
 
المتوسط  ) أي أن5(الدرجة الكلية من  3.86) أن المتوسط الحسابي يساوي 9-6تبين من جدول (: إحصائيا 1

%، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على جميع  فقرات محور " واقع 77.25الحسابي النسبي 
  قطاع غزة العمراني " بشكل عام.
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  المصدر: (الباحثة)، بـ الصعيد العام الفقرات الخاصة حليلت): 10- 5جدول (
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1-   
توحيد قواعد البيانات بجميع المؤسسات 
وربطها عن طريق نظم المعلومات 
الجغرافية سيفيد في االرتقاء بالقرارات 

  العمرانية.

 عالية جداً 0.000* 31.60 95.44 4.77 29

2-   
من الضروري أن يعتمد أي نظام أو قانون 
عمراني يتم سنه من قبل الجهات المختصة 
في التنظيم والبناء على التشريع اإلسالمي 

  (ما كان ذلك ممكناً).

 عالية جداً 0.000* 16.09 86.90 4.34 28

3-   
إن اللوائح والقوانين ال تؤدي بالضرورة 

حاجة  إلى مظهر عمراني متميز، بل هناك
لفكر تصميمي مصاحب يحترم مقومات 

  المكان والزمان.

 عالية جداً 0.000* 11.73 82.41 4.12 31

4-   
يواجه واضعو األنظمة والقوانين مشكلة في 
تهيئة الظروف االجتماعية والطبيعية التي 

  تساعد على ارتباط السكان عاطفياً بمدنهم.
 عالية جداً 0.000* 9.41 80.69 4.03 30

1ًفقرات المجال معاجميع   عالية جداً 0.000* 22.25 86.32 4.32 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

توحيد قواعد البيانات بجميع المؤسسات وربطها عن  ويالحظ من الجدول السابق أن البند "
"، هو األعلى نسبة بين االرتقاء بالقرارات العمرانيةطريق نظم المعلومات الجغرافية سيفيد في 

مما يدل على معة، تعلى نسبة من بين جميع بنود االستبيان مجاألوأيضاً هو  %  95.44البنود 
  .على هذا البند جداًيجمعون بشكل كبير أفراد العينة أن 

وهي في نظر الباحثة  %)80.69 -86.90ما بين (متقاربة أما باقي البنود فكانت نسبة قبولها 
جداً أن هناك موافقة عالية تبين % و86.32، أما النسبة اإلجمالية للبنود فكانت جداً ة عاليةنسب

  فقرات هذا المجال.مجمل من قبل أفراد العينة على 
                                                 

 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.32بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائياً:  1

وهذا يعني أن هناك موافقة من  0.000) تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية (.22.25%، قيمة االختبار 86.32
 قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
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  "اللجان (المحلية والمركزية)تحليل الفقرات الخاصة بـ " 2.2.7.5
    :درجة الحيادلإذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  لمعرفة Tتم استخدام اختبار 

  المصدر: (الباحثة)، "اللجان (المحلية والمركزية)"الفقرات الخاصة بـ  حليلت): 11- 5جدول (
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1-   
تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات في 
القضايا العمرانية سيسهم في تحسين الوضع 

  العمراني لهذه البلديات بشكل كبير.
 عالية جداً 0.000* 12.53 88.28 4.41 33

2-   
ضرورة أن تكون لكل مؤسسة سياسات محددة 
ومكتوبة يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات 

  العمرانية.
 عالية جداً 0.000* 13.67 87.59 4.38 35

3-   
وضع أسس ومحددات على ضوء التشريع 
اإلسالمي في اتخاذ القرارات العمرانية 
ألعضاء اللجان المحلية والمركزية سيفيد في 

  بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.

 عالية جداً 0.000* 16.19 87.24 4.36 36

4-   
أثناء اتخاذ  االستفادة من الخبرات األكاديمية

القرارات العمرانية سيرتقي بالوضع العمراني 
  للقطاع.

 عالية جداً 0.000* 12.44 86.07 4.30 38

5-   
وجود مجلس التنظيم األعلى (على غرار 
قانون الضفة الغربية) سيكون مفيداً للفصل 
بين قرارات اللجنة المركزية واللجان المحلية 

  في حال اختالفهما حول أي موضوع.

 عالية جداً 0.000* 7.70 81.40 4.07 34

6-   
دمج وتقليص عدد البلديات في القطاع سيكون 
مفيداً لحل مشكلة الضعف اإلداري والفني 

 لبعض البلديات.
 عالية جداً 0.000* 7.63 81.03 4.05 32

7-   

ضرورة تفعيل دور المحافظ داخل اللجنة 
المركزية بحيث يتم (وضع نائب عن كل 

اللجنة المركزية) ليكون محافظ ضمن أعضاء 
هو صوت اللجنة المحلية داخل اللجنة 

  المركزية ولزيادة التنسيق بين المحافظات.

 عالية  0.000* 5.13 73.45 3.67 37

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية جداً 0.000* 16.99 83.57 4.18 
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

                                                 
 
%، 83.57، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.18بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائياً:  1

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على  0.000) تساوي Sigالية (.، وأن القيمة االحتم16.99قيمة االختبار 
 فقرات هذا المجال.
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توحيد قواعد البيانات بجميع المؤسسات وربطها عن  ويالحظ من الجدول السابق أن البند "
"، هو األعلى نسبة بين طريق نظم المعلومات الجغرافية سيفيد في االرتقاء بالقرارات العمرانية

مما يدل على معة، تاالستبيان مجعلى نسبة من بين جميع بنود األوأيضاً هو  %  95.44البنود 
  جداً على هذا البند.يجمعون بشكل كبير أفراد العينة أن 

كانت نسبة قبولها  ) 32، 34،  38، 36، 35، 33يالحظ من الجدول السابق أن البنود (
البند  إال أنعالية جداً، قبول ة وهي في نظر الباحثة نسب %)81.03 -88.28ما بين (متقاربة 
أما فكان نسبة قبوله أدنى من البقية إال أنها وفي نظر الباحثة تعد نسبة قبول عالية،  37األخير 

من قبل أفراد العينة جداً أن هناك موافقة عالية تبين % و83.57النسبة اإلجمالية للبنود فكانت 
  فقرات هذا المجال.مجمل على 

  
  "والمشاركة المجتمعية.الوعي  تحليل الفقرات الخاصة بـ " 3.2.7.5

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
  التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 
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  المصدر: (الباحثة)، الوعي والمشاركة المجتمعيةالفقرات الخاصة بـ  حليلت): 12- 5جدول (
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1-   

هناك ضرورة لعمل برامج توعية 
للمواطنين بأهمية األنظمة والقوانين ومدى 
تأثيرها اإليجابي على األحياء السكنية 
والنواحي البيئية والجمالية في مناطقهم 
السكنية األمر الذي يقلل من مخالفاتهم 

  لألنظمة وبالتإلى تحسين البيئة العمرانية.

جداًعالية  0.000* 25.22 92.41 4.62 41  

2-   

هناك ضرورة لعمل حمالت إعالمية مرئية 
تدعو إلى تأصيل القيم الحضارية في بناء 
العمارة المعاصرة تخاطب العامة والخاصة 
معاً (باعتبار أن بناء الفكر المعماري ليس 
قاصراً على المعماري فقط بل أيضا على 

  المتعامل مع العمارة والمستفيد منها).

 عالية جداً 0.000* 21.13 91.38 4.57 40

3-   

إدخال بعض التشريعات والمعايير في 
المناهج الدراسية لطالب المدارس كتوعية 
عامة سيعمل على رفع المستوى العمراني 

  لدينا.

 عالية جداً 0.000* 14.23 86.55 4.33 42

4-   

زيادة مشاركة أفراد المجتمع في إعداد 
األنظمة الخاصة بمناطقهم السكنية تزيد من 

نجاح تطبيقها حيث ستكون معبرة فرصة 
  عن االحتياجات الفعلية لذلك المجتمع.

 عالية جداً 0.000* 8.75 83.10 4.16 39

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية جداً 0.000* 21.47 88.36 4.42 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
  

                                                 
 
%، 88.36، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.42يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائياً:  1

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0.000) تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية (.21.47قيمة االختبار 
 العينة على فقرات هذا المجال.
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هناك ضرورة لعمل برامج توعية للمواطنين بأهمية ويالحظ من الجدول السابق أن البند "
األنظمة والقوانين ومدى تأثيرها اإليجابي على األحياء السكنية والنواحي البيئية والجمالية في 

"، هو مناطقهم السكنية األمر الذي يقلل من مخالفاتهم لألنظمة وبالتإلى تحسين البيئة العمرانية
هناك ضرورة لعمل حمالت  ، ويلي هذا البند بالرتبة، البند "%  92.41األعلى نسبة بين البنود 

إعالمية مرئية تدعو إلى تأصيل القيم الحضارية في بناء العمارة المعاصرة تخاطب العامة 
، مما يدل على أن أفراد العينة يجمعون بشكل % 91.38" وكانت نسبة قبوله  والخاصة معاً

  أيضاً. كبير جداً على هذا البند

وهي في نظر الباحثة  %)83.10 -86.55(متقاربة فكانت نسبة قبولها  دين الباقيينأما باقي البن
، أما النسبة اإلجمالية للبنود فكانت وإن كانت أدنى من البندين السابقين بقليل ة عالية جداًنسب

  فقرات هذا المجال.مجمل من قبل أفراد العينة على جداً أن هناك موافقة عالية تبين % و86.32
  

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات "تحليل الفقرات الخاصة بـ  4.2.7.5
  :"أقرب الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع

  عرض التحليل الخاص به على النحو التالي:سيتم 
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أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين "الفقرات الخاصة بـ  حليلت): 13- 5جدول (
، "والتشريعات أقرب الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع

  المصدر: (الباحثة)
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1-   

من الضروري أن يشمل القانون العمراني 
بنوداً تتعلق بمراعاة الحفاظ على البيئة 
ومصادرها (التشجير والتخضير، العمارة 
والتثمير، النظافة واألمان، المحافظة على 
البيئة من اإلتالف، مراعاة الجوانب 

  )....الصحية، كفاءة استخدام المياه 

 عالية جداً 0.000* 25.22 92.41 4.62 48

2-   
من الضروري أن يشمل القانون العمراني 

بضرورة تحقيق الراحة (سواء: بنوداً تتعلق 
النفسية و البصرية والحرارية) داخل المدن 

  العمرانية الجديدة.

 عالية جداً 0.000* 21.42 90.53 4.53 51

3-   

يشمل القانون العمراني  من الضروري أن
بنوداً تتعلق بمراعاة الحقوق (وهي: حق 
اهللا، حق الجار، حق الشفعة، حق الملكية، 
حق األسبقية، حق المرور، حق االرتفاق، 

  حق الطريق)

 عالية جداً 0.000* 20.29 90.34 4.52 44

4-   

ترتبط معايير تخطيط وتصميم  أن يجب
الشوارع بعوامل محددة على سبيل المثال: 
(استعمال الطرق، تناسب عروض الشوارع 
مع حركة المرور عليها، تناسب عروض 
الشوارع مع ارتفاعات المباني، مراعاة 

  سالمة المارة أو الراكبين،...)

 عالية جداً 0.000* 18.18 90.00 4.50 50

5-   

المعماريين  هناك ضرورة لتشجيع
والمواطنين على استخدام المعالجات 
المعمارية المحلية ِل(الحماية من أشعة 
الشمس، وتلطيف درجة الحرارة، والتهوية 

  الطبيعية، الحماية من العواصف).

 عالية جداً 0.000* 21.00 89.66 4.48 52

6-   
يشمل القانون العمراني  من الضروري أن

بنوداً تتعلق بمراعاة تقديم المصلحة العامة 
  على المصلحة الخاصة عند تعارضهما.

 عالية جداً 0.000* 16.22 88.97 4.45 45
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7-   
يشمل القانون العمراني  من الضروري أن

بنوداً تتعلق بضرورة مراعاة الخصوصية 
العمرانية سواء(السمعية، البصرية، 

  االجتماعية، األمنية)

 عالية جداً 0.000* 16.57 88.28 4.41 46

7-   

إعادة بناء القاعدة األساسية للقيم الدينية 
وتأصيلها في المجتمع عن طريق ربط 

الثقافية والتعليمية المسجد بالخدمات المختلفة 
واالجتماعية واإلدارية والصحية على 
المستويات المختلفة للمدينة ستكون خطوة 
مهمة في طريق تأصيل القيم العمرانية 

  اإلسالمية في المدن الجديدة.

 عالية جداً 0.000* 19.12 88.28 4.41 47

9-   
وضع أنظمة لمكافأة التصاميم المميزة 

وموروثنا اإلسالمي والمتوافقة مع بيئتنا 
والحضاري (كاإلعفاء من التراخيص مثالً) 
 سيسهم إيجابياً في االرتقاء بالبيئة العمرانية.

 عالية جداً 0.000* 13.55 87.24 4.36 53

10 - 
من الضروري أن يشمل القانون العمراني 

(أي بنوداً تتعلق بمراعاة قاعدة اإلضرار 
مبدأ ال ضرر وال ضرار والقواعد المدرجة 

  تحتها

 عالية جداً 0.000* 13.76 86.55 4.33 43

11 - 
أن يشمل القانون العمراني من الضروري 

بنوداً تتعلق بالحدود الدنيا المقبولة للعناصر 
  التصميمية.

 عالية جداً 0.000* 11.64 84.14 4.21 54

12 - 
هناك ضرورة ألن تكون القوانين العمرانية 
موجهة نحو ضبط السلوك االجتماعي أكثر 
  منها نحو فرض تنظيمات عمرانية محددة. 

 عالية جداً 0.000* 10.23 82.76 4.14 49

13 - 

من الضروري أن يشمل القانون العمراني 
تتعلق بتقييد االتجاهات الفردية التي قد بنوداً 

المحتوى العمراني العام ال تكون متوافقة مع 
  للمنطقة.

 عالية جداً 0.000* 9.81 81.72 4.09 55

1ًجميع فقرات المجال معا  عالية جداً 0.000* 25.40 87.77 4.39 
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  

                                                 
 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.39بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي إحصائياً:  1

ي أن هناك موافقة من وهذا يعن 0.000) تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية (.25.40%، قيمة االختبار 87.77
 قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
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يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق  من الضروري أن ويالحظ من الجدول السابق أن البند "
مما يدل على ، %  92.41"، هو األعلى نسبة بين البنود اعاة الحفاظ على البيئة ومصادرهابمر
  جداً على هذا البند.يجمعون بشكل كبير أفراد العينة أن 

 %)81.72 -90.53ما بين (متقاربة جداً فكانت نسبة قبولها االثني عشر األخرى أما باقي البنود 
تبين % و87.77ة قبول عالية جداً، أما النسبة اإلجمالية للبنود فكانت وهي في نظر الباحثة نسب

  فقرات هذا المجال.مجمل من قبل أفراد العينة على جداً أن هناك موافقة عالية 
  

ولكن ونظراً ألن النسب في ، رتبةحصال على نفس ال 47و  46ويالحظ أيضاً أن البندين رقم 
  جميع البنود متقاربة جداً ففي نظر الباحثة أن ذلك ال يشكل أهمية كبيرة.

  

تأصيل القوانين والقرارات العمرانية  "جميع فقرات المحور الخاص بـ تحليل  5.2.7.5
  " واالرتقاء بالبيئة العمرانية

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
  التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

  المصدر: (الباحثة)، جميع فقرات "واقع قطاع غزة العمراني حليلت): 14- 5جدول (
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تأصيل القوانين والقرارات العمرانية 
  1رتقاء بالبيئة العمرانيةلال

4.33 86.60 26.57 *0.000 
 عالية
 جداً

  
ما جاء في بنود هذا المحور يبين الجدول السابق أن أفراد العينة يوافقون بشكل كبير جداً على 

بالبيئة  لالرتقاءضرورة تأصيل القوانين والقرارات العمرانية أجمعو على جميع أفراد العينة  وأن
  العمرانية لقطاع غزة.

                                                 
 
) أي أن المتوسط الحسابي 5(الدرجة الكلية من  4.33تبين من جدول  أن المتوسط الحسابي يساوي إحصائياً:  1

وهذا يعني أن هناك  0.000) تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية (. 26.57%، قيمة االختبار 86.60النسبي 
قة من قبل أفراد العينة على فقرات مجال " تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية " مواف

  بشكل عام.
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األسس والمحددات التي يجمع عليها أصحاب القرار لتكون المتحكمة في  3.7.5
قبول أو رفض القرارات العمرانية داخل اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن 

   :والنابعة من التشريع اإلسالمي
  

األسس والمحددات التي تتحكم في اتخاذ القرارات رأي أفراد العينة في ): 15- 5جدول (
  المصدر: (الباحثة)، العمرانية داخل اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن

  التقدير درجة النسبة المئوية % العدد المحددات ترتيبها
 عالي جداً 92.9 52 مراعاة الحقوق  1
مقدمة على الخاصة في حالة المصلحة العامة   2

 عالي جداً 85.7 48  تعارضهما

 عالي جداً 83.9 47  الحفاظ على البيئة ومصادرها  3
 عالي جداً 82.1 46 قاعدة اإلضرار  4
 عالي 75.0 42  الخصوصية  5

 متوسط 67.9 38  ضبط السلوك االجتماعي  6

  
المحدد الخاص بـ "مراعاة الحقوق" قد حصل على أعلى نسبة قبول من  يبين الجدول السابق أن

 " المصلحة العامة مقدمة على الخاصة في حالة تعارضهما" ات%، ويليه المحدد92.9أفراد العينة 
 % )82.1-85.7"، بنسب متقاربة بين (قاعدة اإلضرار" ثم "الحفاظ على البيئة ومصادرهاثم "
قبول عالية جداً، أما محدد "الخصوصية" فكان نسبته أدنى من البقية ة في نظر الباحثة نسب يوه

 حيث كان رأي األفراد لالستبيانقد صادفته أثناء حل أفراد العينة  وتعزو الباحثة ذلك إلى ما
أن الخصوصية تحتاج إلى مساحات كبيرة لتوفيرها وهو من  للذين لم يوافقوا على هذا البند

  لمعنى الخصوصية. فهم ضيقوجهة نظر الباحثة 

وتعزو الباحثة ذلك % 67.9"  ضبط السلوك االجتماعي أما المحدد الذي حصل على أدنى نسبة "
قد صادفته أثناء حل أفراد العينة لإلستبيان حيث كان رأي األفراد للذين لم يوافقوا  إلى ماأيضاً 

مجتمع القطاع يحتاج إلى القوة في فرض القانون وال يمكن ضبط سلوكه  على هذا البند أن
بسهولة، وهو مغاير لرأي الباحثة تماماً، حيث ترى الباحثة أن االرتقاء بالبيئة العمرانية كي 

  ينجح البد وأن يتم االرتقاء بسلوكه االجتماعي الذي يصبح موجهه لتطبيق النظام.
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  كالتالي: هناك بعض المالحظاتوقد كان 
 .رض التعويضات للمتضررينفاالهتمام بموضوع  .1
في الحاالت التي ال تسبب ضرراً كبيراً على المصلحة العامة على الخاصة  أتقديم مبد .2

  الخاصة.
التركيز على أن يكون هناك محددات توضع من التشريع تكون واضحة في مسألة  .3

ديات في فتح الشوارع وعمل تعويض المواطنين وذلك للحفاظ على ممتلكاتهم ودعم للبل
 أحياناً بسبب كثرة التعويضات المطلوبة. إيقافهاالمرافق والخدمات التي يتم 

التأكيد على أن اختالف السياسات بين الوزارات وبين الجهات التخطيطية هو أحد أهم  .4
 أسباب ظهور العشوائية في العمران.

  ي.تشديد العقاب على المخالفين للسلوك االجتماع .5
  .وعدم السماح بالبناء الفردي على الشيوع األحياءنسبة البناء على مستوى ضبط  .6
 .مراعاة النواحي األمنية وخاصة المناطق الحدودية .7
  إزالة شيوع الملكيات. .8

  
  :السابقة تحليل جميع فقرات االستبيان 4.7.5

درجة الحياد إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
  التالي: جدولالي النتائج موضحة ف أم ال.  3وهى 

  المصدر: (الباحثة)، جميع فقرات "واقع قطاع غزة العمراني حليلت): 16- 5جدول (
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جداً عالية 0.000* 24.38 82.01 4.10  1السابقةجميع فقرات االستبيان   
  

يبين الجدول السابق أن أفراد العينة يوافقون بشكل كبير جداً على جميع ما جاء في بنود هذا 
  االستبيان. 

  
                                                 

 
المتوسط  ) أي أن5(الدرجة الكلية من  4.10) أن المتوسط الحسابي يساوي 15- 6تبين من جدول (إحصائياً:  1

وهذا يعني أن  0.000) تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية (. 24.38%، قيمة االختبار 82.01الحسابي النسبي 
 هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات االستبيان بشكل عام.
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  فرضيات استبيان الدراسة: 8.5
فرضيات استبيان الدراسة (هذه االختبارات موضحة  إثباتاالختبارات للتأكد من نفي أو تم عمل 

  )5رقم  بالتفصيل في الملحق
  

  

  

  المصدر: (الباحثة)، الدراسة ةاستبيانالتي تتحدث عنها فرضيات يوضح مجمل ال): 7-5(شكل
  

بـين متوسـطات    0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   .1
 .لمؤهل العلميلتعزى إجابات المبحوثين 

 بند حولفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  توجدستنتاج أنه تم اال
تأصيل القوانين والقرارات العمرانية المحور الثاني "ضمن  "الوعي والمشاركة المجتمعية"

لصالح الذين مؤهلهم العلمي المؤهل العلمي وذلك تعزى إلى ، "واالرتقاء بالبيئة العمرانية
وهو يدل من وجهة نظر الباحثة أن أصحاب الدراسات العليا هم على وعي أكبر ، دراسات عليا
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بمدى أهمية الوعي والمشاركة المجتمعية في تحسين البيئة العمرانية وإعادة بناء الثقافة العمرانية 
  على ضوء التشريع اإلسالمي. 

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  تمفإنه أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، 
تمعة معا إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مج

  تعزى إلى المؤهل العلمي.

بـين متوسـطات    0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   .2
  للعمر.تعزى إجابات المبحوثين 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  دال توجأنه تم االستنتاج 
  .تعزى إلى العمر هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً

بـين متوسـطات    0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   .3
  لمكان العمل.تعزى إجابات المبحوثين 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  ال توجدأنه  تم االستنتاج
  .تعزى إلى مكان العمل هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً

بـين متوسـطات    0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   .4
 للتخصص.تعزى إجابات المبحوثين 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  توجدأنه  ستنتاجتم اال
بشكل عام   "تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانيةالمحور الثاني "

تعزى إلى  ، )الوعي والمشاركة المجتمعية ،الصعيد العام(التالية بشكل خاص: وبنوده 
، مما يعني من وجهة نظر الباحثة أن معماريالذين تخصصهم  لصالحالتخصص، وذلك 

أصحاب القرار المعماريين أكثر وعي بتأثير االرتقاء بالنواحي العمرانية وضرورة االهتمام 
بنشر الوعي العمراني كون ذلك مجال اختصاصهم، مما يعني للتخصص تأثير كبير على 

  قرارات التأصيل العمراني.

فروق ذات  ال توجدستنتاج أنه تم اال، فقد المجاالت والمجاالت مجتمعة معاًأما بالنسبة لباقي 
 داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً

  تعزى إلى التخصص. 
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بـين متوسـطات    0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   .5
  لسنوات الخبرة.زى تعإجابات المبحوثين 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ال توجد أنه  تم االستنتاج
  .هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة
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   :الخالصة
  
بالكامل وتراوحت أغلب التقديرات بين العينة قبوالً لجميع فقرات اإلستبيان أفراد هر رأي ظَْأ

  :وعالية)، وبالتالي يمكن القولجداً (عالية 
القوانين واألنظمة فعلياً واقع قطاع غزة العمراني من النواحي التالية: (أن االستبيان كان يصف 

اد جميع أفربشكل كبير، وأن  )والتشريعات العمرانية، اللجان المحلية / البلديات، اللجنة المركزية
على ضرورة تأصيل القوانين والقرارات العمرانية لالرتقاء بالبيئة العمرانية بشدة  االعينة أجمعو
الوعي والمشاركة  ،والمركزية /اللجان المحلية، الصعيد العام(على صعيد كالً من:  لقطاع غزة
الموروث البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب الستلهام ، المجتمعية

التي  األسس والمحدداتإضافة إلى أن ، )الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع
القرارات العمرانية داخل اللجنة المركزية لألبنية  قبول أو رفض في المتحكمةاقترحت لتكون 
راوح وقد ت قد القت قبوالً من قبل أفراد العينة، نابعة من التشريع اإلسالميوالوتنظيم المدن 

مراعاة الحقوق، المصلحة العامة مقدمة على الخاصة في حالة تقدير قبولها بين عالي جداً لـ (
الخصوصية، ) وعالي، ومتوسط لـ (تعارضهما، الحفاظ على البيئة ومصادرها، قاعدة اإلضرار

  ).ضبط السلوك االجتماعي
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  ائج:ـالنت 1.6
تحليلية الدراسة الو، عمارة المسلمينل :على الدراسة والتحليل الذي تم بالفصول السابقة بناء

وصوالً إلى  ،)1936لسنة  28تنظيم المدن رقم  لقانون البناء المعمول به في قطاع غزة (قانون
تلخيص  يمكن ، فإنهواقع قطاع غزة العمراني وأهم المشاكل التي يعاني منهال الدراسة الميدانية

   أهم النتائج التي خلصت لها الدراسة على النحو التالي:
  

  عمارة المسلمين: ما تم استنتاجه من 1.1.6

الموجه والمحرك  كانه في عمارة المسلمين بل إن ومؤثراً فعاالً دوراً للتشريع اإلسالمي نكا .1
والمنظم لحياة المجتمعات اإلسالمية فمن خالل اإليمان بوحدانية اهللا واكتمال الدين والعقيدة 
ظهرت عناصر وأسس متفردة في العمارة لم يسبق المعماري المسلم إليها أحدا، وبالتالي 

كما تدعي بعض  بأي صورة من الصور للعمارة الغربية فليست عمارة المسلمين تقليداً
 الدراسات.

 
  

ليست تلك التي كثرت  :بأنها عمارة المسلمينتعريف  للباحثة يمكن هذه الدراسةمن خالل  .2
قلت وال تلك التي  ب مبانيها،ا، وليست تلك التي تعددت قبتهاعلى واجها زخارفاألقواس وال

، ياًدينياً، وخلق ذلك المحيط الذي يتالءم وشخصية اإلنسان المسلم وإنما هي شوارع أحياِئها
القدرة ووالجمال األمن والراحة منحه تو، في شكله ومضمونهوفكرياً، واجتماعياً،  ،ونفسياً
  .االبتكارعلى 

والمتحقق من خالل تواصل  بالتواصل الفكريوهذا يقود إلى أن إحياء عمارة المسلمين يكون 
 –القيم والمبادئ اإلسالمية التي قامت عليها هذه العمارة، وال يكون فقط بالتواصل الفيزيائي 

ون الوعي بالمعايير التي من خالل استعمال العناصر التاريخية المتعارف عليها د - الشكلي 
  أفرزتها.

 
 التوصل في أفضل نتائج يحقق أن شأنه فكرية منكمالمح  عمارة المسلمين مع التعاملإن  .3

 خاللها من التغيير يقع قد جامدة مفردات مع التعامل حالة في عنها ومبتكرة جديدة أفكار إلى
 .أصيلالت عملية أهداف تحقق ال ضيقة نطاقات في
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الباحثة أنه يمكن تقسيم القيم والقواعد التي اعتمدت عليها عمارة المسلمين والتي تم  وترى .4
إلى ثالث رتب بناءاً على ما جاء به اإلسالم  الثاني من هذه الدراسة استنتاجها في الفصل

  بشأن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه المصالح ذات رتب ثالث:
تقوم مصالح الدين والدنيا إال بها وجماع الضروريات  الضرورية، التي ال الرتبة األولى: - 

  والمال). - النسل -العقل - النفس - خمس أشياء (الدين
  ينتفي الحرج، وبعدها يحصل الحرج والمشقة. االحاجية: وهي التي بوجوده الرتبة الثانية: - 
  التحسينية، التي بوجودها يحصل الكمال والرفاهية لإلنسان. الرتبة الثالثة: - 

  

): يوضح تقسيم القيم والقواعد التي تم استنتاجها في الفصل الثاني حسب الرتب 1- 6( جدول
  المصدر: (الباحثة)الثالثة: ضرورية وحاجية وتحسينية، 

تھا
رتب
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 قرابة النسب مبادئ اختيار مواقع المدن
توجيه التخطيط 

 للقبلة

معايير استعماالت 
 األراضي

االستفادة من التجارب 
 السابقة

االستفادة من 
 تقنيات البناء

 الوحدة والتنوع البساطة وعدم التبذير تحقيق الراحة

 مراعاة الحقوق

 الجمال الوظيفية والممراتشبكة الطرق 

 المقياس اإلنساني الخدمات والمرافق العامة
التشكيالت 
 الهندسية

 الوسطية و االتزان الرقابة التخطيطية

 

المصلحة العامة 
مراعاة المواصفات الفنية  مقدمة

 للبناء
االلتزام بطراز جماعي 

 مشترك
 الكفاءة واإلتقان متانة البناء الخصوصیة

الحفاظ على 
البیئة 

 ومصادرھا

 االلتزام بمفهوم االرتدادات

 
 

ضبط السلوك  العدالة والمساواة
 االجتماعي
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بعد دراسة القواعد التي قامت عليها عمارة المسلمين نجد أنه يمكن القول أن الركائز التي  .5
وظيفياً، )، ثقافتنا اإلسالميةثقافياً (: التالية الستة الركائزاعتمد عليها عمارة المسلمين هي 
بحيث أن كل عنصر من عناصر عمارة المسلمين روعي  بيئياً، اجتماعياً، اقتصادياً، جمالياً.

يتناسب مع ثقافتنا الدينية  : الفناء الداخليفمثالً الستة أن تتوفر فيه كل ركيزة من هذه الركائز
فائدة وظيفية واجتماعية كونه مكان تجمع ، وية من التكشفبتوجيه الفتحات للداخل للحما

العائلة وساحة للعب األطفال، وفائدة بيئية حيث أنه يعمل على تلطيف درجة الحرارة، 
، وفائدة جمالية عن طريق زراعته تلطيف الحرارةالمطلوبة لواقتصادية بتوفير التكلفة 

 باألشجار ووضع النوافير به.
 

 لعمارة المسلمين وهذه ميزة أخرى ذات درجة واحدةهذه الركائز لم تكن  أن إلىمع اإلشارة 
يمكن تقسيم ترى الباحثة أنه التقسيمات السابقة (ضرورية وحاجية وتحسينية)  إلىفإذا رجعنا 

   :إلىهذه الركائز 
 

  ، ضرورية: الثقافية الرتبة األولى:
  ، اقتصادياً الحاجية: وظيفياً، بيئياً، اجتماعياً، الرتبة الثانية:
 تحسينية: جمالياً. الرتبة الثالثة:

 
حجم "برتبها الثالث ): يوضح الركائز التي تم استنتاجها في عمارة المسلمين 1-6شكل (

  المصدر: (الباحثة)، "الدوائر مقترنة بالرتبة
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في  وبشكل واضح اوتتبع آثاره االحديثة يمكن تلمسهالعمرانية إن الكثير من المفاهيم  .6
والتي يعدها كثير من المختصين حديثة  ،والتحضر العمرانت اإلسالمية في مجال ااإلنجاز

لخطط خالل دراستها التحليلية ل استنتجته الباحثة منقد وهذا ما  ،وينسبونها إلى الفكر الغربي
ومقارنتها ، تي تقوم على أساس مبدأ االستدامةوال العمرانية واللوائح الخاصة بإمارة أبوظبي

 قد تم التطرق له فيأن مجمل ما جاء فيها  تبين اإلسالميبما لدينا من معايير في العمران 
س لوجود أساس تشريعي قوي قد أثر على ممارسات النا يعزى، وهو ما عمارة المسلمين

 العمرانية في تلك المراحل.
 

ما تتغنى به الدول الغربية من مبادئ ومصطلحات حديثة شغلت بها  أنوهذا يقودنا للقول  .7
د عليها الجانب الروحي بل تزي العالم "االستدامة" قد سبقتها إليه عمارة المسلمين بقرون طويلة

والعقائدي، ولكن وباعتقاد الباحثة أن ذلك قصور في المعماري المسلم الذي ترك حضارته 
  1.ن قام الغرب بتبنيها فأصبح يدعو إليها بنفس مصطلحاتهمأ إلىتسلب منه شيئاً فشيئاً 

  

  :القوانين العمرانيةب تتعلق نتائج 2.1.6

ن تعاقب السلطات الحاكمة على فلسطين أدى إلى ظهور العديد من التشريعات وكثرة إ .1
ظهور كثير من المشكالت العمرانية والتي مما عمل على  األوامر التعديلية لهذه التشريعات

 .بينت عجز هذه النظم والتشريعات عن الوفاء باحتياجات المدن
 

في قطاع غزة  1936لسنة  28أن وجود قانونين منفصلين لفلسطين (قانون تنظيم المدن رقم  .2
  في الضفة) عمل على: 1966لسنة  79و قانون تنظيم المدن رقم 

األنظمة في غزة ال يمكن العمل بها في الضفة، ألن  حيث أن فصل العمل باألنظمة: - 
  . 79بينما أنظمة الضفة تعتمد قانون  28األنظمة الصادرة في غزة تعتمد قانون 

" في غزة ألنه ال وجود لمجلس التنظيم األعلى مجلس التنظيم األعلى" وجود فعلي لـ ال - 
تم اعتماداً على النظام وأن العمل به كان يالمطبق بالقطاع،  1936لسنة  28في قانون 

" المستند  1996المطبق في الضفة الغربية نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 
                                                 

 
عالم الموقعين" في ورد استخدام مصطلح االستدامة عند فقهاء المسلمين القدماء، فقد أورد ابن القيم في كتابه "إ 1

ذكره القواعد الفقهية ومنها : االستدامة أقوى من االبتداء، وذكر أن هذه عبارة شيخ ) 312- 12( "المجموع"
اإلسالم ابن تيمية في ومن أمثلة استخدام هذا المصطلح قوله: "ويمنع أهل الذمة  ابتداء إحداث كنيسة في دار 

 )2009(الكناني ح.،  اإلسالم وال يمنعون من استدامتها ...."
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وقد ظهرت هذه اإلشكالية  ،" والمطبق في الضفة فقط1966لسنة  79للقانون المؤقت 
نشوء سلطتين حصل االنقسام بين شطري الوطن وحين  2007عام بعد صيف بوضوح 
أصبح هناك إشكالية بالتعامل حينها  وتنفيذيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة،سياسيتين 

  ."مجلس التنظيم األعلى" كونه يتبع السلطة في الضفةمع 
 االنقسام بين شطري الوطن وكأنهما دولتين مستقلتين.مبدأ تعزيز  - 

 
تنظيم المدن ومن خالل الدراسة التحليلية لقانون البناء المعمول به في قطاع غزة (قانون  .3

ولكن غلبت نقاط  نقاط ضعفنقاط قوة و ) تبين أن القانون يعاني من1936لسنة  28رقم 
 :في ثالث نقاط رئيسيةويمكن تلخيص نقاط ضعفه  ،ضعفه على قوته

  ضعف المستوى القانوني للتشريعات القائمة،  أولها:
غياب وقصور الكثير من النصوص التي تحكم الكثير من القضايا التخطيطية  وثانيها:

  والعمرانية من الناحية التشريعية، 
عدم وجود مراجعة دورية للتشريعات القائمة واقتراح التعديالت والتشريعات  وثالثها:

مرانية الالزمة لتحقيق مواكبة الحركة اإلدارية والتنظيمية مع سرعة التنمية الحضرية والع
 في القطاع. 

  

كان أقرب لضبط العمل اإلداري داخل مؤسسة  1936لسنة  28قانون تنظيم المدن رقم أن  .4
وما اللجنة المركزية لألبنية بما يتعلق بالمجالس البلدية والمحلية و"وزارة الحكم المحلي 

القانون بحاجة ماسة إلى إعادة  مما يعني أنضبط العمران،  إلىمنه ، "من لجان ايتفرع عنه
م مع حاجات ومتطلبات وعادات الشعب الفلسطيني والواقع العمراني ءالنظر والتطوير ليتال

 الحالي.
 

ضرورة وضع قانون عمراني معاصر موحد يعمل به في كامل  أجمع أصحاب القرار على .5
في قطاع  ةرانيجود عدة مشاكل في القوانين والتشريعات العمكما أجمعو على ، فلسطين

 : بـ إجمالهاغزة يمكن 

المخطط اإلقليمي لقطاع غزة يحتاج إلى تطوير ليناسب الوضع الحالي حيث ال يتم أن  - 
تظهر بشكل ، فالمشاكل العمرانية التي االلتزام به عند اتخاذ أغلب القرارات العمرانية

 متسارع تجعل من الصعب االلتزام به.

والتشريعات العمرانية القائمة (في قطاع غزة) في ضبط وتوجيه مستوى فعالية القوانين  - 
      العمران ضعيف.
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تحتوي القوانين والتشريعات العمرانية القائمة على محددات عمرانية جيدة ولكن ليس  - 
  لدى الناس الوعي الكافي لتنفيذها.

لقصور عدم االستقرار والتجانس في البيئة العمرانية لكثير من مناطق قطاع غزة نظراً  - 
 إلى، وبالنظر التشريعات العمرانية وعدم مقدرتها على السيطرة على تصرفات األفراد

يحكم تصرفات األفراد فتجد الجميع  اإلسالمياألفراد في عمارة المسلمين فقد كان الدين 
ملتزم بالقوانين لديهم ال ألنه قد حفظها أو أنه يخاف من العقاب في حالة لم ينفذها بل 

أن ضبط السلوك االجتماعي لألفراد  :نابعة من عقيدة تحكمه مما يقودنا للقول ألنها كانت
 يسبق تطوير القانون.

  

  :/ البلدياتت المحليةهيئاتتعلق بال نتائج 3.1.6

  أجمع غالبية أصحاب القرار على:

، مما يدلل هناك تعطيل أو تغاضي عن تطبيق بعض األنظمة والقوانين داخل البلدياتأن  .1
خالل سؤال بعض مهندسي البلدية عن خلل في الرقابة التخطيطية للبلديات، وعلى وجود 

أن لرئيس البلدية و للمجلس البلدي أحياناً دوراً سبب موافقتهم على هذا البند كانت اإلجابة 
  .في تعطيل العمل باألنظمة تحت مسميات عدة أهمها توفير دخل للبلدية

 
، اتخاذ القرارات العمرانيةسرعة ر إيجاباً على وجود مساعدات دولية لبعض المشاريع يؤث .2

وهذا يدلل على أن الحرص على أن ال يضيع التمويل يجعل الموافقات على هذه المشاريع 
  تتاح معها عمل الدراسات الكافية لها ومدى مناسبتها للواقع العمراني. تكون بسرعة قد ال

 
والجهات الحكومية المختلفة (سلطة  ال يوجد تطابق في البيانات والمعلومات بين البلديات .3

، وقد أكد بعض من أصحاب القرار على أن اختالف األراضي، التخطيط، اإلسكان.....)
السياسات بين الوزارات وبين الجهات التخطيطية هو أحد أهم أسباب ظهور العشوائية في 

ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة ومشتركة بين المؤسسات  إلى، مما يقود العمران
 الحكومية.

 
 ضعف اإلمكانيات اإلدارية والماليةناتج عن البلديات في فرض وتنفيذ القوانين إن تقصير  .4

 ملها في ذات المجالعخبرتها التي اكتسبتها من ومن واقع وترى الباحثة ، للبلديات الفنيةو
من المركزية  الجهاز اإلداري في البلديات هيعانيما  إلىيرجع أن السبب في ذلك قد 
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نقص كبير في الكوادر البشرية المدربة والشديدة، والترهل اإلداري، وتعقيد اإلجراءات، 
 (خاصة البلديات الصغيرة)،والخبرات في المجاالت اإلدارية والمالية والبرامج المحاسبية 

هذا وتفتقر البلديات إلى التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي تسهل العمل، باإلضافة 
  .إلى ضعف األجهزة الرقابية والمحاسبية والضريبية

 
تقصير البلديات في فرض وتنفيذ القوانين ناتج في بعض األحيان عن تواطؤ بعض موظفي  .5

هندس البلدية بالمخالف وغض البصر عنه منها علم م وله صور عديدة، البلدية مع المخالف
والتعامل معه بعد ذلك كأمر واقع، ومنه مشاركته بالمخالفة عن طريق أخذ بدائل مادية من 

    بكون المخالف يربطه بالمهندس عالقة شخصية.المخالف، ومنها ماله عالقة 
 

 .وتنفيذ القوانينعدم مناسبة القوانين للواقع الحالي أدى إلى تقصير البلديات في فرض  .6
  

بسبب األوضاع السياسية  (خاصة الصغيرة منها) لسلطة البلدية يةغياب القوة التنفيذإن  .7
  .واألمنية أدى إلى انفالت وتسيب في تطبيق قوانين التنظيم

 
عدم تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات وموظفيها أدى إلى تمادي بعض البلديات في  .8

، ومن ذلك أن بعض البلديات تعطي المواطنين سياسة األمر الواقعالتجاوز وبالتالي تفاقم 
تراخيصاً على شوارع يقل عرضها عن العرض األصلي للشارع في المخطط الهيكلي 

          للمنطقة ومن ثم يتم التعامل مع األمر كأمر واقع.
 

يع هناك تباين في حجم المشاريع الممولة بين البلديات بشكل كبير حيث تتمركز المشار .9
  .الكبرى في بلديات معينة تبعاً لقدرات وإمكانيات تلك البلديات

 
إلى أن  (باالعتماد على الموافقة العالية جداً من أفراد عينة الدراسة)  أن الواقع يشير .10

محدودة جدا بل تستحق أن يقال عنها  )قديما وحديثًا(المشاركة بين السلطات المحلية 
سعى لتوفير خدماتها لوحدها وهذا بدورة يؤدي إلى معدومة حيث أن كل سلطة محلية ت

      إهدار الموارد ومن ثم إعاقة إعداد تخطيط سليم يشمل عدة سلطات محلية.
 

الهدف األساسي لنقابة المهندسين من مراجعة المخططات هو المردود المادي العائد أن  .11
  .والجمالية في التصميمللنقابة من المخططات والمشاريع، وليس االهتمام بالنواحي البيئية 
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عدم وجود آلية واضحة للتقييم المعماري (كود معماري)، أدى إلى تركيز المعماريين على  .12
استيفاء الشروط التنظيمية وعدم االهتمام بالنواحي الجمالية للبناء، مما أنتج عمارة تفتقر 

   للمفهوم الجمالي.
 

  :اللجنة المركزيةبتتعلق  نتائج 4.1.6

  أجمع غالبية أصحاب القرار على أن:

 28محددات اتخاذ القرارات داخل اللجنة المركزية غير واضحة في قانون تنظيم المدن رقم  .1
، وهذا ما أكد عليه التحليل الذي قامت به الباحثة المعمول به في القطاع 1936لسنة 

          للقانون.
 

بل يتم التعامل حسب خصوصية أسس اتخاذ القرارات داخل اللجنة المركزية غير واضحة  .2
عدم وجود محددات اتخاذ القرار في القانون فإنه تبين أن اللجنة  من رغموبال، كل حالة

مستوى المركزية لم تقم بوضع محددات لها يتم على أساسها اتخاذ القرارات وهذا ما جعل 
لتصاريح الوضوح والشفافية في آلية اتخاذ القرارات العمرانية والرد على الطلبات وا

   .حسب رأي أصحاب القرار المقدمة للجنة المركزية منخفض
 

إلجراءات محددة مرتكزة على  ن عدم اتخاذ اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدنأ اكم .3
ة في المجتمع، وبالتالي تكون عمرانيإلى غياب العدالة ال ىدأنصوص وتشريعات موحدة، 

    المتشابهة. عمرانيةبالقضايا ال، فيما يتعلق اًواحد ليسها قرارا
 

القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية (التي يكون فيها القرار عبارة عن نظام) ال يتم  .4
، وهذا يعد مشكلة كبيرة لدى القائمين على تعميمها دورياً على جميع المؤسسات ذات العالقة

  أعمال اللجنة.
   

 مور منها:بعدة أيتأثر قرار اللجنة المركزية لموضوع ما  .5

توجهات وقرارات مجلس الوزراء لذلك الموضوع، بمعنى أن اللجنة المركزية تعطي  - 
 األولوية لقرار مجلس الوزراء وان كان هناك معارضة من أعضاء اللجنة.

  .تنفيذ القرار الذي سيصدر من عدمهعلى (الفنية أو اإلدارية) قدرة البلدية  - 
 التعامل معه على هذا األساس.كون الموضوع أصبح أمراً واقعاً ويتم  - 

   قوة الجهة المالكة للمشروع (مشروع حكومي، مشروع ممول، .....) - 
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يؤثر سلباً على اتخاذ القرارات  ،تعارض سياسات الوزارات مع بعضها في بعض األحيان .6
العمرانية (على سبيل المثال تعارض سياسة وزارة الزراعة في اإلبقاء على المناطق 

 الزراعية مع وزارة اإلسكان في إيجاد تجمعات عمرانية لنفس المنطقة).

 

  لتأصيل القوانين العمرانية: مقترحةالخطوات ال 5.1.6

أي نظام أو قانون عمراني يتم سنه من قبل الجهات المختصة في أقر أصحاب القرار على أن 
وهذا يدلل على وعي  التنظيم والبناء ال بد أن يعتمد على التشريع اإلسالمي ما كان ذلك ممكناً

  أصحاب القرار بأهمية تأصيل قوانين العمران.
  

  التالي: أربع أصعدة كوتقترح الباحثة أن تكون عملية التأصيل عبر 

القرارات (جهة صدور واللجنة المركزية  )التطبيق (جهاتاللجان المحلية والحكومية  الجهات - 
  العمرانية)

  (جهة التشريع) القوانين والتشريعات العمرانية - 
  مراجعة المخططات الهندسية)جهة نقابة المهندسين ( - 
 المجتمع - 

  

 :اللجان (المحلية والمركزية)الجهات الحكومية وعلى صعيد  1.5.1.6

  قواعد البيانات بجميع المؤسسات وربطها عن طريق نظم المعلومات الجغرافية.توحيد  .1

 .ف بعض البلديات اإلدارية والفنيةدمج وتقليص عدد البلديات في القطاع لحل مشكلة ضع .2

هناك حاجة لوجود مجلس التنظيم األعلى (على غرار قانون الضفة الغربية) للفصل بين  .3
   المحلية في حال اختالفهما في أي موضوع. قرارات اللجنة المركزية واللجان

، يجب أن تكون لكل مؤسسة سياسات محددة ومكتوبة يعتمد عليها اتخاذها للقرارات العمرانية .4
       .نة المركزيةحتى يتم تحقيق العدل في القرارات الصادرة عن اللج

 )القرارجمع عليها أصحاب أالتي (ووضع أسس ومحددات على ضوء التشريع اإلسالمي  .5
لتكون المتحكمة في قبول أو رفض القرارات العمرانية داخل اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم 

 كالتالي: المدن والنابعة من التشريع اإلسالمي
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(وهي: حق اهللا، حق الجار، حق الشفعة، حق الملكية، حق  :مراعاة الحقوقاألول:  - 
 األسبقية، حق المرور، حق االرتفاق، حق الطريق)

 المصلحة العامة مقدمة على الخاصة في حالة تعارضهمالثاني: ا -

 الحفاظ على البيئة ومصادرها  الثالث:  -

(أي مبدأ ال ضرر وال ضرار والقواعد المدرجة تحتها: الضرر  قاعدة اإلضرارالرابع:  - 
يزال، يدفع الضرر بقدر اإلمكان، الضرر اليزال بمثله، الضرر األشد يزال بالضرر 

الضرر الخاص لدفع الضرر العام، القديم يترك على قدمه، الضرر ال  األخف، يتحمل
 يكون قديماً).

 (السمعية، البصرية، االجتماعية، األمنية) الخصوصيةالخامس:  - 

  ضبط السلوك االجتماعيالسادس:  -

  مع اإلشارة إلى أن ترتيبها هو حسب ما أجمع عليه أهل القرار في استبيان الدراسة.
 
المحافظ داخل اللجنة المركزية بحيث يتم (وضع نائب عن كل محافظ ضمن تفعيل دور  .6

أعضاء اللجنة المركزية) ليكون هو صوت اللجنة المحلية داخل اللجنة المركزية ولزيادة 
     .التنسيق بين المحافظات الخمسة

أن يراعى بأن يكون عضو اللجنة المركزية المندوب عن أي وزارة مهندس معماري ما كان  .7
بأهمية تطوير  اًك ممكناً (فقد تبين من نتيجة االستبيان أن المهندسين المعماريين أكثر وعيذل

الواقع العمراني وتأصيله) إضافة إلى أن ذلك مفيد لالستفادة من خبراته المعمارية للبت 
 كونه ليس صاحب تخصص.(عند وجود أمور فنية) بالقرارات بدل من تحييد رأيه 

ت األكاديمية أثناء اتخاذ القرارات العمرانية سيرتقي بالوضع العمراني االستفادة من الخبرا .8
 للقطاع.

 تخصيص الموارد بشكل عادل لكل بلدية حسب احتياجاتها وإمكانياتها. .9

 .جل التنسيق والتعاون بينهمأبين البلديات من  واتفاقيات تعاون إقامة عالقات متبادلة .10

سيفيد في تحسين الوضع العمراني لهذه البلديات بشكل تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات  .11
  كبير.
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  القوانين والتشريعات العمرانية:على صعيد  2.5.1.6

  : ـأن يشمل القانون على بنود تتعلق ب
 

 )مراعاة قاعدة اإلضرار (أي مبدأ ال ضرر وال ضرار والقواعد المدرجة تحتها .1

  الضرر يزال،   - أ
  يدفع الضرر بقدر اإلمكان،   - ب
  الضرر اليزال بمثله،   - ت
  الضرر األشد يزال بالضرر األخف،   - ث
  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام،   -  ج
  القديم يترك على قدمه،   -  ح
 الضرر ال يكون قديماً.  -  خ

 

 :مراعاة الحقوق .2

  حق اهللا،   - أ
  حق الجار،   - ب
  حق الشفعة،   - ت
  ، (العامة، الخاصة، الدولة) حق الملكية  - ث
  حق األسبقية،   -  ج
  حق المرور،   -  ح
  حق االرتفاق،   -  خ
   حق الطريق  - د

         

     مراعاة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما. .3

 :ضرورة مراعاة الخصوصية العمرانية .4

  السمعية،   - أ
  البصرية،   - ب
  االجتماعية،   - ت
 .األمنية  - ث
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 :اعاة الحفاظ على البيئة ومصادرهاأن يشمل القانون بنود تتعلق بمر .5

  التشجير والتخضير،   - أ
 العمارة والتثمير،   - ب

  ، النظافة  - ت
  المحافظة على البيئة من اإلتالف،   - ث
  ، صيانة البيئة من التلوث  -  ج
  استخدام المياه وعدم اإلسراف في االستعمال،  كفاءة  -  ح
           االستفادة من الطاقة الشمسية والظواهر الطبيعية.  -  خ

 بعوامل محددة على سبيل المثال: وربطها معايير تخطيط وتصميم الشوارع  .6

  استعمال الطرق،   - أ
  تناسب عروض الشوارع مع حركة المرور عليها،   - ب
  تناسب عروض الشوارع مع ارتفاعات المباني،   - ت
  مراعاة سالمة المارة أو الراكبين،   - ث
  مراعاة النواحي البيئية،   -  ج
  تدرج الشوارع وتكاملها،   -  ح
  مراعاة الجانب األمني،   -  خ
  االهتمام بعناصر تأثيث الشوارع،   - د
  استمرار الشوارع والممرات إما باستمرار الشخصية الواحد أو الطابع المعماري الواحد،   - ذ
 .مراعاة حركة وسائل النقل داخل المدينة والحد من أضرارها  -  ر

 
 ضرورة تحقيق الراحة (النفسية و البصرية والحرارية) داخل المدن العمرانية الجديدة. .7

  : المحلية ِلـاستخدام المعالجات المعمارية ضرورة  .8

  الحماية من أشعة الشمس،   - أ
  تلطيف درجة الحرارة،   - ب
  التهوية الطبيعية،   - ت
 الحماية من العواصف.  - ث

أن يراعى في القانون أن يكون موجه نحو ضبط السلوك االجتماعي أكثر منه نحو فرض  .9
   تنظيمات عمرانية محددة.
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 يلي عند اختيار المواقع العمرانية الجديدة: ضرورة مراعاة ما .10

  تسهيل وصول الماء إلى أجزاء المدينة.  - أ
  توفير البنية التحتية.  - ب
  توفير األمان الحضري لسكان المدينة.  - ت
  أن يتمتع الموقع بطيب الهوا.  - ث
  االستقرار السكني عن طريق توفير األنشطة للسكان.  -  ج
  تناسب حجم الشوارع والخدمات مع السكان.  -  ح
 إليها.تناسب عادات وثقافة المنطقة مع السكان المنتقلين   -  خ

 العمل على تنمية الوطن واألرض وتنمية الشعور باالنتماء لهما  - د

 إحياء األرض الموات  - ذ
 

 ضرورة أن يتم في استخدامات األراضي مراعاة ما يلي: .11

  :المناطق التجارية والصناعية
  استخدام نظرية التجمع النوعي التخصصي  - أ
  معالجة اآلثار البيئية للمناطق الصناعية في المدنية  - ب

  :  السكنيةالمناطق 
  تبني مفهوم وحدة الجيرة  - أ
  المناطق السكنية البد وأن تكون في األرض التي ال تصلح للزراعة  - ب
  السماح للمنشآت الصناعية التي ال تسبب األذى بمجاورة المباني السكينة   - ت

  :المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية
  حماية المناطق الخضراء وذات الطبيعة المتميزة.  - أ
  األشجار القائمة.المحافظة على   - ب
  .وحيوانياً تنمية البيئة نباتياً  - ت
  اغتصاب األرض. منع  - ث
  أكثر من ثالث سنوات.  هاممن يهمل رض (الحكومية)انتزاع األ  -  ج

 

 لعناصر التصميمية.لجميع االحدود الدنيا المقبولة ضرورة وضع  .12

 المحتوى العمراني العام للمنطقة تقييد االتجاهات الفردية التي قد تكون غير متناسبة مع .13
 .وتشوهه
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 أن يتم مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة في جميع التصاميم العامة والخدمات والطرق. .14

وتشديد الروادع والعقوبات يكون أساسها التشريع اإلسالمي، ة، عمرانيمحاكم  إيجاد .15
يق العقوبات على مكافحة الفساد اإلداري وتطبل بممارسات الفساد واالنحراف، المرتبطة

 المخالفين والمنحرفين.

عن المخطط الوطني والمخططات اإلقليمية وصالحية كل  ةضرورة تحديد الجهات المسؤول .16
 جهة.

اإلسراع في إنجاز المخططات التفصيلية والهيكلية وتحديد مدة زمنية لتحديث هذه  .17
 المخططات معتمدة على سرعة النمو العمراني لقطاع غزة بشكل خاص.

لمكافأة التصاميم المميزة والمتوافقة مع بيئتنا وموروثنا اإلسالمي والحضاري  أنظمةوضع  .18
  على سبيل المثال:

  اإلعفاء من التراخيص - 
تخصيص مساحة إعالمية لها  عمل مسابقات سنوية ألفضل المشاريع التي تحقق ذلك، و - 

 بحيث يصبح الفوز فيها شرفي أكثر منه مادي.
  

  المهندسين:نقابة  3.5.1.6

زيادة تفعيل دور نقابة المهندسين في مراجعة المخططات وأن تشمل في مراجعتها  .1
للمخططات ضرورة توفر الركائز الستة (الثقافية، الوظيفية، البيئية، االجتماعية، االقتصادية، 

التدرج في  مع االستفادة من تجربة مدينة أبو ظبي من حيثفي جميع التصاميم، الجمالية) 
فرضها، إلى أن يتم فرضها بالكامل، وذلك عن طريق وضع بنود لكل ركيزة من الركائز 

وأخرى  إجباريةالستة ودرجة خاصة بكل بند حسب أهميته، وبالتالي يوضع درجات 
  اختيارية.

ت تتعدى الدرجاتقييم للمكاتب التي  بإجراء حأن تقوم نقابة المهندسين بناءاً على النظام المقتر .2
 ومكافئتهم. مثالً: مكتب ذو نجمة واحدة، نجمتين، ...، سبع نجوم) اإلجبارية،

اللذين تكون تصاميمهم مبتكرة وذات حلول للمهندسين تكريم دوري بنقابة المهندسين أن تقوم  .3
 إبداعية.
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 المجتمع: 4.5.1.6

  العمل على توعية المواطن (فصالح الفرد يصلح الجماعة) عن طريق:

أهمية األنظمة والقوانين ومدى تأثيرها اإليجابي عمل حمالت دعائية مرئية ومسموعة تبين  .1
وحرمانية التعدي على على األحياء السكنية والنواحي البيئية والجمالية في مناطقهم السكنية 

  أراضي الدولة.

عاصرة عمل حمالت إعالمية مرئية تدعو إلى تأصيل القيم الحضارية في بناء العمارة الم .2
تخاطب العامة والخاصة معاً (باعتبار أن بناء الفكر المعماري ليس قاصراً على المعماري 

  فقط بل أيضا على المتعامل مع العمارة والمستفيد منها).

  استهداف أماكن تجمع المواطنين كالمساجد، الجامعات. .3

ي نفس الوقت زرع االهتمام بتغيير مبدأ االنبهار الفكري لدى المواطن بكل ما هو غربي وف .4
مبدأ االفتخار بحضارتنا اإلسالمية عن طريق إظهار ما تتميز به حضارتنا وأنها سبقت 

  الحضارة الغربية بقرون طويلة. 

، حيث أن اشتراكهم في ةأو التفصيلي ةالهيكلي اتإشراك المواطن في عملية إعداد المخطط .5
شر الحساس الذي يوجه هم عما يجري يكون بمثابة المؤئمراحل إعداد المخطط ورضا

القائمين على إعداد المخطط بحيث يكون مناسب ومالئم، وبالتالي يتم تنمية الثقافة العمرانية 
 للمجتمع.

زيادة مشاركة أفراد المجتمع في إعداد األنظمة الخاصة بمناطقهم السكنية تزيد من فرصة  .6
  تمع.نجاح تطبيقها حيث تأتي معبرة عن االحتياجات الفعلية لذلك المج

 األجيال لدى عامة ثقافة وبناء الوعي رفع على العمل في والتعليم، التربية وزاره إلى توصيه .7

 تقع جماعية مهمة هي المهمة هذه وأن العمراني وإحياؤه الموروث على المحافظة تجاه القادمة

 ألنه القادمة األجيال إلى ونقله به والتمتع الموروث هذا على المحافظة في الشعب، عاتق على

األمم، حتى تزرع في نفوس األجيال القادمة الفخر بهذا  من أمة ةأي حضارة يشكل بمجمله
الموروث كما يفخر الغرب بحضاراتهم، فليست حضارتنا أقل من حضارة الفراعنة التي 

إدخال بعض التشريعات كن أن يكون ذلك عن طريق تخر بها المسلمون قبل الغرب، ويميف
المناهج الدراسية لطالب المدارس كتوعية عامة لرفع المستوى العمراني والمعايير في 

    للسكان.



215 
 

  توصيات: 2.6
  بما يلي:توصي الباحثة  ما تضمنته النتائج من توصيات، إلىباإلضافة 

 
 ألن يكون هناك إيمان حقيقي لدى صانعي القرار بالدرجة األولى سواء بالقطاع ةدعو .1

ن تأصيل القوانين العمرانية ال يعني بالضرورة بأ الرسمي أو الخاص أو شبه الرسمي
الصورة الذهنية المحدودة والمرتبطة عند البعض بإحياء العمارة القديمة بشكلها فقط إنما 

 التأصيل هو بتحقيق المبادئ والقيم التي قامت عليها حضارة المسلمين.
 

وبخطة مدروسة  بشكل تدريجي غزة قطاعون تأصيل القوانين العمرانية في يجب أن يك .2
وتكاملية حتى يتقبل المجتمع التغيير بصورة أفضل (التوعية، التحفيز، المكافآت، البدء بفرض 
بعض القوانين على المناطق الغير مأهولة، البدء بفرض تنفيذها بالمشاريع الحكومية أو 

 المقامة على أرض حكومية، ومن ثم فرضها على المباني العامة والخدماتية...)  

  
يئة الظروف االجتماعية والطبيعية التي تساعد على ارتباط السكان عاطفيا بمدنهم، فاللوائح ته .3

والقوانين ال تؤدي بالضرورة إلى مظهر عمراني متميز، بل تحتاج لفكر تصميمي مصاحب 
 يحترم مقومات كل من المكان والزمان.

  
تمع عن طريق ربط المسجد إعادة بناء القاعدة األساسية للقيم الدينية وتأصيلها في المج .4

بالخدمات المختلفة الثقافية والتعليمية واالجتماعية واإلدارية والصحية على المستويات 
، وأن يتخذ المسجد أساس لتصميم المجاورات السكنية (حيث أن أساس تصميم المختلفة للمدينة

في طريق  طواتأحد الخلتكون  المجاورة في القوانين المستوردة هي المدرسة االبتدائية)
 تأصيل القيم العمرانية اإلسالمية في المدن الجديدة.

 
توصي الباحثة باستخدام محدد يتم على أساسه تقليص عدد البلديات، وتقترح أن يتم عن  .5

فرد، بالبلديات المجاورة لها،  100,000طريق: دمج البلديات التي يقل عدد سكانها عن 
  ويأتي هذا الرقم عن طريق االستنتاج التالي:
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  1"وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدونَقال تعالى: "

 100,000تزيد عن اآلية يونس عليه السالم، وهي كما ورد في  قريةوهذه اآلية كانت في 
فرد في ظل بساطة  100,000، ولو تم قياس قدرة نبي اهللا يونس في تولي أمور ساكن

اإلمكانيات؛ بالبلدية حالياً ذات اإلمكانيات المتطورة والكادر الفني واإلداري (مع مراعاة فارق 
العدد األدنى للسكان الذين انه يمكن اعتماد هذا الرقم كمعيار لتحديد  التشبيه) ففي اعتقاد الباحثة

  خدمهم أي بلدية. ت

في  يعتمد عليه العمرانيين ) رقما مرجعيا100,000ًالعدد السكاني مئة ألف (مع اإلشارة أن 
 GERALDظاهرة العمران في العالم المعاصر نذكر منهم: ( ارووإجراء دراسات مقارنة ليص

BREESE( في كتابه URBANISTION ET TRADITION   االهتمام كان) : حيث يقول
باإلضافة إلى هذا التوجه وساكن.  100,000دائما موجه إلى التجمعات البشرية التي تتضمن  

  م)2005(اسماعيل،  مؤشرات خاصة تعتبر ذات درجة حقيقية للعمران ). فهي تشكل
 
صلى اهللا عليه يقول الرسول الكريم  :كالتالي المجاورةتوصي الباحثة أن يكون تحديد حجم  .6

الجنة من ال يؤمن   ال إن أربعين داراً جوار وال يدخلأرواية كعب بن مالك: " في وسلم
الجيرة حتى أربعين دارا،   جاره بوائقه"، وبذلك حدد الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) حدود

الجنوب عن أبى سلمة عن أبى هريرة عبد السالم بن أبى  عن ييكمل هذا الحديث المروو
حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا يمينًا ويسارا   (رضى اهللا عنه) مرفوعا:

األربعة  فيدارا  40اإلسالم  يفومن الحديثين يتبين أن حدود الجيرة  وأماما وخلفًا".
في كل اتجاه مربع لكل مربع سكني وبفرض أن  داراً 160يعطينا عدد  وهذا، اتجاهات

 سكني يتوسطهم المسجد والخدمات فإن عدد الدور في الوحدة السكنية يصبح:
 

  داراً 640=  160+ 160+ 160+ 160
  

                                                 
 
 147سورة الصافات آیة  1
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  المصدر: (الباحثة)الجيرة في اإلسالم،  وحدة): يوضح تصور ل3-6شكل (

  

الدار هي مجموعة من المساكن  وباالعتماد على ما تم استنتاجه في الفصل األول من أن
حيث  وباعتبار أن كلمة الدار أطلقت على عمومها لتناسب حجم ونوع األسر في أي زمان "

  :وبفرض أنالدور"، "لم يحدد الحديث عدد المساكن بل عدد 

  ، )متوسط األسرة الفلسطينية( فرد 6.5تسكنه أسرة مكونة من  مسكنال
  فرد 13=  2*6.5عدد األفراد = الدار على األقل تحوي مسكنين أي 

  :نوبالتالي وعلى هذا المقياس يمكن القول أ
  

  فرد 8320=  640* 13   هو:المجاورة سكان عدد الحد األدنى ل

مع بعضهم التواصل والتجانس فرد قادرين على التكيف و 8320وبالتالي يمكن القول أن 
  .في بيئة سكنية واحدة البعض

وتحليله  في الضفة 1966لسنة  79قانون تنظيم المدن رقم دراسة كما توصي الباحثة ب .7
إلى صياغة قانون فلسطيني عمراني موحد للوصول إلى نقاط الضعف والقوة فيه للوصول 

  فلسطين. كامل يعمل به في
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قــالحـالم  
  
  

  1936لسنة  28قانون تنظيم المدن رقم ): 1ملحق رقم (
   استبيان الدراسةوذج من): 2ملحق رقم (
  اختبارات صدق استبيانه الدراسة): 3ملحق رقم (
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة): 4ملحق رقم (
  تحليل نتائج فرضيات استبيان الدراسة): 5ملحق رقم (
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  19361لسنة  28): قانون تنظيم المدن رقم 1ملحق رقم (
  

  المحتويات:
  التسمية 1المادة 
  التعاريف 2المادة 
  تشكيل لجان األبنية وتنظيم المدن في األلوية -3المادة 
  صالحية اللجان بإصدار أنظمة داخلية بموافقة المندوب السامي -4المادة 
  الخاصة باأللويةإصدار اللجان لألنظمة  5المادة 
  تأليف لجنة محلية لمنطقة تنظيم المدن المشكلة على منطقة بلدية 6المادة 
  تأليف لجنة محلية لمنطقة تنظيم المدن غير المشتملة على منطقة بلدية -7المادة 
  تقديم اللجان المحلية للتفاصيل 8المادة 
  سلطات اللجان المحلية وواجباتها 9المادة 
  كيل مناطق تنظيم المدنتش 10المادة 
  تقييد البناء في مناطق تنظيم المدن 11المادة 
  مشروع التنظيم الهيكلي 12المادة 
  شروط إصدار الرخص في منطقة المشروع الهيكلي 13المادة 
  مشاريع التنظيم المفصلة 14المادة 
  إعداد المشاريع المفصلة 15المادة 
  لمفصلةنشر المشاريع الهيكلية وا 16المادة 
  االعتراض على المشاريع 17المادة 
  إقرار المشاريع ووضعها موضع التنفيذ 18المادة 
  تعديل المشاريع الهيكلي والمفصلة وتعطيلها وإلغاؤها 19المادة 
  مشاريع التقسيم 20المادة 
  منح الرخص 21المادة 
  استئناف رفض إصدار الرخص 22المادة 
  لجنة اللواءأحالة الطلب إلى  23المادة 
  نزع ملكية األراضي والمباني 24المادة 
  األصول المتبعة في نزع الملكية 25المادة 
  استبدال األرض منزوعة الملكية 26المادة 
  نزع ملكية بدون تعويض 27المادة 

                                                 
  2009 ، تم تحدیث الموقع فيدیوان الفتوى والتشریعموقع  1
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  تأجيل اتمام معاملة نزع الملكية 28المادة 
  استعمال الملك منزوع الملكية 29المادة 
  بيع األمالك منزوعة الملكية 30المادة 
  مشروع تنظيم المدن كلفة 31المادة 
  ضريبة التحسين 32المادة 
  تحصيل ضريبة التحسين عن الزيادة في قيمة األرض 33المادة 
  طلب التعويض عن األضرار الناجمة عن المشاريع 34المادة 
  جرائم وعقوبات 35المادة 
  م مؤقتسلطة المحكمة في إصدار حك 36المادة 
  إجراء التحكيم 37المادة 
  سلطة دخول األمالك للفحص 38المادة 
  حضور اللجنة المحلية في اإلجراءات القانونية 39المادة 
  تقنين بعض األحكام 40المادة 
  اإللغاءات 41المادة 
  النفاذ 42المادة 

 
  وهو يقضي بتوحيد قوانين تنظيم المدن والقرى وتعديلها

 
  :السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس االستشاري ما يليسن المندوب 

 
  1المادة 

  التسمية
 .1936يطلق على هذا القانون اسم قانون تنظيم المدن لسنة 

  
  2المادة 

  التعاريف
 

يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا دلت 
  .ذلكالقرينة على غير 

تعني عبارة "لجنة اللواء" لجنة األبنية وتنظيم المدن المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون في اللواء 
  .ومن أجله

 .وتعني عبارة "اللجنة المحلية" لجنة محلية لألبنية وتنظيم المدن مؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون
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  -3المادة 
  تشكيل لجان األبنية وتنظيم المدن في األلوية

 
  :تشكل لكل لواء لجنة لألبنية وتنظيم المدن تتألف ممن يلي1) 

 .أ) حاكم اللواء، ويكون رئيساً للجنة
 .ب) ممثل للنائب العام

 .ج) ممثل لمدير المصالح الصحية
 .د) ممثل لمدير دائرة األشغال العامة

 هـ) موظف من موظفي حكومة فلسطين متخصص في تنظيم المدن يعينه المندوب السامي
  .حسب األصول

يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من ثالثة أعضاء، وإذا تساوت األصوات فيكون للرئيس  (2)
 .صوت ثان أو صوت مرجح

  
  -4المادة 

  صالحية اللجان بإصدار أنظمة داخلية بموافقة المندوب السامي
 

جميع مناطق تنظيم تخول لجنة اللواء سلطة إصدار أنظمة داخلية من حين إلى آخر بشأن  (1) 
المدن الواقعة في لوائها أو أية منطقة منها، تتضمن شروط تقديم طلبات الرخص للجان المحلية 
وشروط منح هذه الرخص والرسوم الواجب استيفاؤها عنها وإيداع خرائط ومقاطع ومصورات 

جميع األبنية اإلنشاء المنوي القيام به، وشروط تأمين العرض الكافي للشوارع وإنشائها ومتانة 
الجديدة وتهوئتها وتوفر األسباب الصحية فيها ومتانة الترميمات أو التغييرات اإلنشائية التي 

 .تجري في أية بناية موجودة
 

ال يعمل بأي نظام داخلي يصدر بمقتضى أحكام هذه المادة إال بعد اقترانه بموافقة المندوب  (2)
ة المندوب السامي عليها في الوقائع الفلسطينية السامي، وتنشر جميع هذه األنظمة بعد موافق

ويعمل بها اعتباراً من يوم يعين فيها وإذا لم يعين يوم لذلك، فيعمل بها بعد مرور ثالثين يوماً 
 .على نشرها
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  5المادة 
  إصدار اللجان لألنظمة الخاصة باأللوية

 
 :بشأن أي أمر من األمور التاليةتخول لجنة اللواء سلطة إصدار أنظمة للوائها من حين إلى آخر 

أ) تحضير أي مشروع من المشاريع وتنفيذه من قبل أية لجنة من اللجان المحلية وسائر األمور 
  .المتفرعة عن ذلك

ب) نماذج ومضامين إعالنات االعتراض على أي مشروع من المشاريع الهيكلية أو المشاريع .
  .ز االعتراض خاللهاالمفصلة أو مشاريع التقسيم، والمدة التي يجو

 
ج) النماذج واألصول المتبعة في تقديم ادعاءات عن األضرار التي تلحق باألمالك من جراء أي 
مشروع، وفي تقديم االدعاءات لتحصيل ضريبة التحسين (الشرفية) الناشئة عن أي مشروع 

 .وكيفية دفعها
حكام هذا القانون أو األمور د) األمور الضرورية لتأمين العمل بأي نظام داخلي صدر بمقتضى أ

 .المتفرعة عن ذلك
هـ) األمور الضرورية للتأكد من عدم إجراء أي إنشاء يتطلب رخصة بدون رخصة أو خالفاً 

 .لشروط الرخصة الصادرة به
و) تنظيم الحقوق وااللتزامات المتبادلة، بين المالكين المجاورين أو مستأجري أو مشغلي األمالك 

تنظيم المدينة فيما يتعلق بإنشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية  الواقعة ضمن منطقة
وأسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيفها وطريقة الفصل في الخالفات أو النزاعات 

 .التي تنشأ عن هذه الحقوق وااللتزامات
 .ز) تنظيم هدم األبنية الخطرة

 .رة بمقتضى أحكام هذا القانونح) طريقة تبليغ اإلعالنات واإلخطارات الصاد
 

ال يعمل بأي نظام يصدر بمقتضى أحكام هذه المادة إال بعد اقترانه بموافقة المندوب السامي 
  .وتنشر جميع هذه األنظمة بعد موافقة المندوب السامي عليها في الوقائع الفلسطينية

  
  6المادة 

  ة بلديةتأليف لجنة محلية لمنطقة تنظيم المدن المشكلة على منطق
 

إذا أصدر المندوب السامي أمراً أو مرسوماً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار أية 
منطقة، منطقة تنظيم مدينة وكانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من 
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ي تلك المنطقة منطقة هيئة بلدية فيكون مجلس تلك الهيئة البلدية هو اللجنة لألبنية وتنظيم المدن ف
ويمارس ذلك المجلس في منطقة تنظيم المدينة المذكورة السلطات المخولة بمقتضى هذا القانون 
للجان المحلية وتدفع جميع األموال والرسوم المستحقة فيما يتعلق بذلك لصندوق البلدية كما تدفع 

ينة المذكورة خارج جميع النفقات من ذلك الصندوق، بالرغم من وقوع قسم من منطقة تنظيم المد
  .منطقة البلدية

  
 

  -7المادة 
  تأليف لجنة محلية لمنطقة تنظيم المدن غير المشتملة على منطقة بلدية

 
إذا أصدر المندوب السامي أمراً أو مرسوماً بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي باعتبار أية  (1)

منطقة هيئة بلدية أو على قسم  منطقة منطقة تنظيم مدينة وكانت تلك المنطقة غير مشتملة على
من منطقة هيئة بلدية فتعين لجنة اللواء في اللواء الواقعة فيه تلك المنطقة لجنة محلية لألبنية 
وتنظيم المدينة للمنطقة المذكورة، قوامها سبعة أشخاص على األكثر وتعين أحد هؤالء 

األشخاص غير موظفين في األشخاص رئيساً للجنة على أن يكون اثنان على األقل من هؤالء 
  .حكومة فلسطين

 
يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من أربعة أشخاص، وإذا تساوت األصوات فيكون  (2)

 .لرئيس اللجنة صوت ثان أو صوت مرجح
 

للمندوب السامي أن يصدر أمره بتنفيذ أي مشروع تنظيم تعده تلك اللجنة بما في ذلك  (3)
لمستحقة فيما يتعلق بذلك المشروع ونفقاته واستقرار ملكية أية تحصيل األموال أو الرسوم ا

  .أرض تتعلق به
 

  8المادة 
  تقديم اللجان المحلية للتفاصيل

 
ترسل كل لجنة محلية إلى لجنة اللواء من حين إلى آخر التفاصيل والمعلومات الضرورية بشأن 

وإعداد شوارع جديدة أو ساحات ما تحتاج إليه منطقة تنظيم المدينة من توسيع في الشوارع 
 .عمومية واالتجاه المحتمل لعمران ذلك الجوار ونوع ذلك العمران
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  9المادة 
  سلطات اللجان المحلية وواجباتها

 
تنظم اللجنة المحلية إنشاء األبنية وهدمها وتوسيع الشوارع وتنسيقها واألمور األخرى  (1)

  .أي قانون آخر أو نظام داخلي آخر صدر بمقتضاهالمنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو 
تتخذ اللجنة المحلية وفقاً ألحكام هذا القانون أو ألحكام أي نظام صدر بمقتضاه جميع  (2)

التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة أحكام هذا القانون وأحكام أي نظام داخلي أو نظام آخر 
 .صدر بمقتضاه

تكلف أية لجنة من اللجان المحلية بإعالن تحريري تبلغها إياه باتخاذ  يجوز للجنة اللواء أن (3)
مثل هذه التدابير إما بوجه عام أو بشأن أية حالة خاصة وإذا تخلفت اللجنة المحلية المذكورة 
خالل المدة المضروبة في اإلعالن عن القيام بما كلفت به، فيجوز للجنة اللواء نفسها أن تتخذ 

أجل ذلك تخول كافة الصالحيات المخولة للجنة المحلية، وتحصل النفقات التي  تلك التدابير ومن
  .تتكبدها لجنة اللواء في سبيل ذلك من اللجنة المحلية

  
  10المادة 

  تشكيل مناطق تنظيم المدن
 

يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً أو مرسوماً يقضي فيه باعتبار أية منطقة واقعة في  (1)
منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت إليه لجنة ذلك اللواء طلباً بذلك، وينشر هذا األمر أو اللواء، 

المرسوم في الوقائع الفلسطينية، وإذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على 
قسم من منطقة هيئة بلدية وجب عرض ذلك األمر أو المرسوم أيضاً في دائرة البلدية، ويعمل 

مر أو المرسوم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية إال إذا عين بهذا األ
 .فيه تاريخ آخر للعمل به

تعين حدود منطقة تنظيم المدينة من قبل لجنة اللواء، وتدرج تفاصيلها في األمر أو المرسوم  (2)
 .) من هذه المادة1المشار إليه في الفقرة (

اء ضرورة إلعالن أية منطقة أو أي قسم منها منطقة تنظيم مدينة نظراً إذا رأت لجنة اللو (3)
ألهميتها األثرية أو جمالها الطبيعية ورغبة في صيانة ميزاتها، فيجوز للمندوب السامي أن يعلن 
تلك المنطقة منطقة تنظيم مدينة وفقاً ألحكام هذا القانون وإن كان قد سبق عمران تلك المنطقة أو 

 .م منهاعمران أي قس
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  11المادة 
  تقييد البناء في مناطق تنظيم المدن

 
يعمل باألحكام التالية في كل منطقة يصدر أمر باعتبارها منطقة تنظيم مدينة اعتباراً من تاريخ 

  :صدور ذلك األمر

أ) ال يجوز ألي شخص أن يخطط أو ينشئ أو يسد أي شارع أو يحاول تخطيطه أو إنشاءه أو 
  .ل على رخصة بذلك من اللجنة المحليةسده إال بعد الحصو

ب) ال يجوز إنشاء أي بناء أو هدمه أو إعادة إنشائه أو إجراء أي تغيير أو إضافة أو تصليح  .
إنشائي في أي بناء (ما عدا الترميمات الداخلية التي ال تشتمل على إنشاء) إال بعد الحصول على 

 .رخصة بذلك من اللجنة المحلية

  12المادة 
  التنظيم الهيكلي مشروع

 
على كل لجنة أن ترفع إلى لجنة اللواء خالل المدة التي تعينها اللجنة األخيرة مشروع تنظيم  (1)

هيكلي لجميع األراضي الواقعة في منطقة تنظيم المدينة يرمي بوجه عام إلى تأمين الضروريات 
طيط تلك األراضي وكيفية الصحية الوافية والمواصالت والنزهة وأسباب الراحة فيما يتعلق بتخ

  .استعمالها

يجب أن يتضمن كل مشروع تسري عليه أحكام هذه المادة جميع األمور التالية التي تعينها  (2)
لجنة اللواء أو أي أمر منها بدون انتقاص من الصالحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا 

 :القانون
 

شوارع وخطوط المواصالت الحالية وتحويل أ) إنشاء شوارع وطرق جديدة وتعبيد الطرق وال
  .اتجاهها وتوسيعها وتغييرها وسدها

  .ب) إنشاء خطوط البناء واالرتداد

  .ج) مجاري الصرف بما فيها المجارير العمومية

  .د) مورد المياه



I 
 

هـ) تحديد المناطق الجائز والمحظور فيها تعاطي بعض الحرف أو الصناعات الخاصة أو 
  .ا للسكن أو ألية مقاصد أخرىالمناطق المحتفظ به

و) فرض شروط وقيود بشأن الفسحة الواجب تركها حول المباني وارتفاع ونوع المباني التي 
 .يسمح بإقامتها في مناطق معينة

  ز) تحديد الساحات العمومية والخصوصية

  ح) االحتفاظ بأراض كمواقع للمطارات

  ط) االحتفاظ بأرض للمقابر

 بخارطة المنطقة أو مجموع خرائطهايرفق المشروع  (3)

إذا تخلفت أية لجنة من اللجان المحلية عن تقديم أي مشروع هي مكلفة بتقديمه بمقتضى  (4)
أحكام هذا القانون، فيجوز للجنة اللواء أن تعد المشروع الهيكلي ويعتبر هذا المشروع لجميع 

 .للجنة المحليةالغايات المقصودة من هذا القانون مشروعاً هيكلياً أعدته ا

  
  13المادة 

  شروط إصدار الرخص في منطقة المشروع الهيكلي
 

حالما تتخذ اللجنة المحلية قراراً بإعداد مشروع تنظيم هيكلي ألي قسم من منطقة تنظيم  (1)
المدينة تنشر إعالناً محلياً تذكر فيه أن المشروع المتعلق بتلك المنطقة هو في دور العمل ويجوز 

واء بعد نشر هذا اإلعالن أن تعين الشروط التي يجوز بمقتضاها إصدار رخص البناء للجنة الل
  .في المنطقة المشمولة بالمشروع المقترح

من هذا القانون ال تصدر  16بعد إيداع مشروع التنظيم الهيكلي أو المفصل وفقاً للمادة  (2)
تفق وذلك المشروع إال بعد اللجنة المحلية رخصة بناء في المنطقة المشمولة بالمشروع ال ت

  .الحصول على موافقة لجنة اللواء مقدماً

يجوز للجنة اللواء في أي وقت، بعد إيداع مشروع التنظيم على الوجه المذكور أن تمنع  (3)
إصدار رخص البناء في المنطقة المشمولة بالمشروع أو أن تعين الشروط التي يجوز إصدار 

 .الرخص بمقتضاها
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  14المادة 
  ريع التنظيم المفصلةمشا

 
يجوز للجنة المحلية في أي وقت تشاء أن تعد مشروع تنظيم مفصل ألية أرض من  (1)

األراضي الواقعة في منطقة تنظيم المدينة، أو أن توافق على تطبيق أي مشروع اقترحه جميع 
ل بذلك مالكي تلك األرض أو أي فريق منهم، مع إدخال التعديالت عليه أو بدون ذلك. وال يعم

المشروع إال بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها أن ترفض الموافقة عليه ما لم تجر 
  .فيه التعديالت وتراع بشأنه الشروط التي تستصوبها

يقتضي أن يتناول مشروع التنظيم المعد أو الموافق على تطبيقه بمقتضى هذه المادة جميع  (2)
من هذا القانون، وأن يتناول أيضاً جميع أو بعض األمور  12المادة أو بعض األمور المعينة في 

  :التالية إذا كان يراد وضع أحكام بشأنها

  .أ) تقسيم األراضي إلى مناطق بناء ومواقع بناء

ب) تخصيص أرض للمقاصد العامة على اختالف أنواعها بما في ذلك الطرق والساحات 
العب ومواقف السيارات والمطارات واألسواق والمسالخ والجنائن والمدارس وأماكن العبادة والم

 .والمقابر
  .ج) تخصيص طرق عامة أو ساحات للجمهور

  .د) منع وتنظيم ومراقبة إلقاء النفايات والقمامات والتصرف بها

  .هـ) التنوير

 .و) تقرير مواقع األبنية المخصصة لمقاصد خاصة وتخطيط المناطق الخاضعة لشروط مقيدة
ظة على المواقع ذات األهمية األثرية أو الجميلة أو األماكن المستعملة للعبادة أو المقابر ز) المحاف

   .أو األماكن التي لها حرمة دينية

  .ح) إبطال المناطق المزدحمة والمكتظة بالسكان وإعادة إنشائها

  .ط) مراقبة حجم المباني وارتفاعها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي

   .لى األشجاري) المحافظة ع
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ك) إعادة تكوين قطع األراضي بتغيير حدودها أو بضم قطعتين أو أكثر من القطع األصلية 
  .المملوكة على حدة وجعلها قطعة واحدة مملوكة بطريق المشاع، وبذلك بموافقة المالكين

  .ل) تخصيص قطع أراض إلى أي مالك أخذت أرضه في سبيل المشروع

للجنة المحلية أو ألية هيئة أخرى مسؤولة من أجل تنفيذ غايات م) تخويل صالحيات خاصة 
  .المشروع العمومية

ن) أية شروط خصوصية ألجل ممارسة هذه الصالحيات فيما يتعلق باإلعالنات واإلخطارات 
 .وخالفها

س) نفقات المشروع وأية أحكام بشأن تحصيل ضريبة التحسين (الشرفية) عن األرض التي 
  .جراء تنفيذ المشروع سترتفع قيمتها من

  .يرفق المشروع بخارطة المنطقة أو مجموع خرائطها (3)

  15المادة 
  إعداد المشاريع المفصلة

 
إذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم مفصل من قبل أية لجنة من اللجان  (1)

اللجنة المحلية المحلية بشأن أية أرض واقعة ضمن منطقة تنظيم مدينة فيجوز لها أن تكلف 
 .بإعداد ذلك المشروع وتقديمه إليها والقيام بما هو ضروري لتنفيذه في حالة اقترانه بموافقتها

 
إذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقاً ألحكام هذا القانون،  (2)

يفاء لجميع الغايات المقصودة فيجوز للجنة اللواء أن تعد مشروعاً مفصالً، ويعتبر هذا المشروع إ
 .من هذا القانون مشروعاً مفصالً وضعته اللجنة المحلية

  16المادة 
  نشر المشاريع الهيكلية والمفصلة

 
تودع نسخ المشاريع الهيكلية والمفصلة والخرائط الملحقة بها في مكتب اللجنة المحلية،  (1)

عرض إعالن بإيداع المشاريع على الوجه ويباح االطالع عليها مجاناً لجميع ذوي العالقة وي
المذكور في دائرة البلدية إذا كان المشروع يشتمل على قسم من منطقة هيئة بلدية، أو في المكان 
الذي تعلق فيه عادة اإلعالنات العمومية في منطقة المشروع إذا كان المشروع ال يشتمل على 

 .لوقائع الفلسطينيةقسم من منطقة هيئة بلدية، وينشر هذا اإلعالن في ا
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يبلغ أيضاً إعالن بإيداع المشروع إلى كل هيئة دينية يتناول المشروع ملكاً من أمالكها، وإذا  (2)
كان المشروع يشتمل على مكان مقدس أو يقع في جوار مكان مقدس فيبلغ اإلعالن إلى اللجنة 

 .التي قد تؤلف لحماية األماكن المقدسة في فلسطين

  17المادة 
  راض على المشاريعاالعت

 
يجوز لجميع ذوي الحقوق في األراضي أو األبنية أو األمالك األخرى المشمولة بأي  (1)

مشروع أودع بمقتضى أحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون، سواء بصفتهم من أصحاب 
الصيغة  األمالك أو بأية صفة أخرى، أن يقدموا اعتراضهم عليه إلى مكتب اللجنة المحلية حسب

  .وخالل المدة المعينة بنظام تضعه لجنة اللواء لتلك الغاية

ترسل اللجنة المحلية جميع االعتراضات إلى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة  (2)
اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض جواباً على اعتراضه متضمناً إما رفض 

  .شروع بنتيجتهاالعتراض أو إدخال تعديل على الم

  
  18المادة 

  إقرار المشاريع ووضعها موضع التنفيذ
 

يجوز للجنة اللواء بعد مرور مدة ال تقل عن شهرين من تاريخ نشر اإلعالن عن إيداع  (1)
المشروع وفقاً ألحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون، أن تطلب إلى المندوب السامي 

موضع التنفيذ، ويرفق الطلب بنسخة من المشروع والخرائط مع منحها تفويضاً بوضع المشروع 
بيان االعتراضات المقدمة عليه واألجوبة المعطاة عليها ويجوز ألي عضو من أعضاء لجنة 
اللواء أن يرفق بالطلب بياناً برأيه الخاص بشأن المشروع. وللمندوب السامي بمحض إرادته أن 

  .نهائياً يمنح هذا التفويض ويكون قراره في ذلك

 
إذا منح المندوب السامي تفويضاً بوضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة السابقة،  (2)

يعلق إعالن بذلك في دائرة البلدية إذا كان المشروع يشتمل على قسم من منطقة هيئة البلدية، أو 
إذا كان المشروع في المكان الذي تعلق فيه عادة اإلعالنات العمومية الواقع في منطقة المشروع 

ال يشتمل على أي قسم من منطقة هيئة بلدية، وينشر هذا اإلعالن في الوقائع الفلسطينية، وتودع 
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نسخ المشروع والخرائط كما أجازها المندوب السامي في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح 
  .االطالع عليها، وينشر إعالن بذلك في الوقائع الفلسطينية

 :وضع التنفيذ في التاريخ الذي يعينه المندوب السامييوضع المشروع م(3) 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعين المندوب السامي التاريخ الذي ينفذ فيه المشروع، فيوضع 
المشروع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر إعالن في الوقائع الفلسطينية بشأن 

 .إيداعه في مكتب اللجنة المحلية

  19المادة 
  تعديل المشاريع الهيكلي والمفصلة وتعطيلها وإلغاؤها

 
يجوز للجنة اللواء من حين آلخر وبتفويض من المندوب السامي أن تعدل أي مشروع هيكلي أو 
مفصل أو أن تعطله أو تلغيه، ويودع إعالن بهذا التعديل أو التعطيل أو إللغاء (مرفقاً بخارطة 

وضع التنفيذ بنفس الكيفية المتبعة في إيداع المشروع ونشره في حالة التعديل) وينشر ويوضع م
من هذا  18و 17و 16ووضعه موضع التنفيذ. وتسري على تلك اإلعالنات أحكام المواد 

 .القانون، مع إجراء التغييرات الضرورية فيها، كما لو كانت تلك اإلعالنات مشاريع تنظيم

  20المادة 
  مشاريع التقسيم

 
أي ملك يقع في منطقة وضع بشأنها مشروع هيكلي أو مشروع مفصل  يجوز لصاحب (1)

موضع التنفيذ وفقاً ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى اللجنة المحلية خالل وقت يعين مشروعاً 
لتقسيم ذلك الملك، ويترتب عليه تقديم ذلك المشروع إذا كلفته اللجنة المحلية بذلك، ويجوز للجنة 

أو إصدار أية رخصة بناء إلى أن يصدق مشروع التقسيم ويقتضي أن المحلية أن ترفض منح 
  .يرفق المشروع بخارطة األرض وبالنسخ التي تطلبها اللجنة المحلية عن تلك الخارطة

 
تودع نسخ من مشروع التقسيم والخارطة الملحقة به في مكتب اللجنة المحلية ويباح لجميع  (2)

علق إعالن بإيداع المشروع في دائرة البلدية إذا كان ذوي الشأن االطالع عليها مجاناً وي
المشروع يشتمل على قسم من منطقة هيئة بلدية أو في المكان الذي تعلق فيه اإلعالنات العمومية 
عادة في منطقة المشروع إذا كان المشروع ال يشتمل على قسم من منطقة هيئة بلدية وينشر 

 .إعالن بذلك في الوقائع الفلسطينية
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يجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى المشمولة بمشروع  (3) 
) من هذه المادة، سواء بصفته من أصحاب األمالك أو بأية 2التقسيم المودع وفقاً ألحكام الفقرة (

صفة أخرى، أن يقدم اعتراضه عليه إلى مكتب اللجنة المحلية حسب الصيغة وخالل المدة 
  .تصدره لجنة اللواء لتلك الغايةالمعينة بنظام 

ترسل اللجنة المحلية جميع االعتراضات المقدمة إليها إلى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها  (4)
وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض جواباً على اعتراضه متضمناً إما 

  .رفض االعتراض أو إدخال تعديل على المشروع بنتيجته

عد مضي مدة ال تقل عن ستة أسابيع من تاريخ نشر إعالن بإيداع مشروع التقسيم وفقاً ب (5)
) من هذه المادة يجوز للجنة اللواء، بمحض إرادتها، أن تمنح تفويضاً بوضع 2ألحكام الفقرة (

  .المشروع موضع التنفيذ

) من 5أحكام الفقرة (إذا منحت لجنة اللواء تفويضاً بوضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى  (6)
هذه المادة يعلق إعالن بذلك في دائرة البلدية إذا كان المشروع يشتمل على قسم من منطقة هيئة 
بلدية، أو في المكان الذي تعلق فيه اإلعالنات العمومية عادة في منطقة المشروع إذا كان 

وقائع الفلسطينية وتودع المشروع ال يشتمل على قسم من منطقة هيئة بلدية، وينشر اإلعالن في ال
نسخ من المشروع والخرائط كما أجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية حيث يباح 

   .االطالع عليها، وينشر إعالن بذلك في الوقائع الفلسطينية

يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تحدده لجنة اللواء: ويشترط في ذلك أنه إذا  (7)
نة اللواء التاريخ الذي ينفذ فيه المشروع فيوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي لم تحدد لج

خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي نشر فيه إعالن في الوقائع الفلسطينية بشأن إيداعه في مكتب 
  .اللجنة المحلية

قسيم يجوز للجنة المحلية من حين إلى آخر أن تعدل بتفويض من لجنة اللواء أي مشروع ت (8)
أو أن تعطله أو تلغيه، ويودع إعالن بهذا التعديل أو التعطيل أو اإللغاء، مرفقاً بخارطة في حالة 
التعديل، وينشر ويوضع موضع التنفيذ بنفس الكيفية المتبعة في إيداع مشروع التقسيم ونشره 

كأن تلك  ووضعه موضع التنفيذ وتسري أحكام هذه المادة عليه مع إجراء التغييرات الضرورية،
  .اإلعالنات هي مشاريع
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إذا تخلف المالك الذي كلفته اللجنة المحلية بتقديم مشروع لتقسيم األرض وفقاً ألحكام الفقرة  (9)
) من هذه المادة، عن تقديم ذلك المشروع خالل المدة المعينة، فيجوز للجنة المحلية أن تعد 1(

شروع تقسيم إيفاء للغايات المقصودة من مشروعاً لتقسيم األرض، ويعتبر ذلك المشروع بأنه م
   .القانون .هذا

  21المادة 
  منح الرخص

 
اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه أية منطقة منطقة تنظيم بمقتضى أحكام هذا القانون فصاعداً، 
ال تمنح اللجنة المحلية أية رخصة بشأن أية أرض أو عقار في تلك المنطقة إال إذا كان اإلنشاء 

العمل اآلخر المنوي إجراؤه والمطلوبة الرخصة بشأنه مطابقاً للنظام الساري على تلك أو 
المنطقة والصادر بمقتضى أحكام هذا القانون، وإذا كان قد وضع أي مشروع هيكلي أو مفصل 
موضع التنفيذ بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن المنطقة التي تقع فيها األرض أو العقار فال تمنح 

  .المحلية الرخصة إال إذا كان اإلنشاء أو العمل متفقاً وذلك المشروع ومطابقاً لشروطه اللجنة

 

  22المادة 
  استئناف رفض إصدار الرخص

 
يجوز لكل من تضرر من جراء رفض اللجنة المحلية إصدار رخصة له أن يطلب إحالة المسألة 

ويكون القرار الذي تصدره اللجنة إلى لجنة اللواء ومن ثم تحال المسألة إلى اللجنة المذكورة 
 .بشأنها نهائياً

  23المادة 
  أحالة الطلب إلى لجنة اللواء

 
يجوز ألي عضوين من أعضاء اللجنة المحلية أن يطلبا إلى اللجنة إحالة أي طلب خاص قدم 
للحصول على رخصة إلى لجنة اللواء ومن ثم يحال ذلك الطلب إلى اللجنة المذكورة خالل 

يوماً من تاريخ طلب اإلحالة ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح  أربعة عشر
 .الطلب المحال إليها على الوجه المذكور أو رفضه نهائياً
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  24المادة 
  نزع ملكية األراضي والمباني

 
يجوز للجنة اللواء في أي وقت بعد وضع المشروع الهيكلي أو المفصل موضع التنفيذ وفقاً  (1)

ألحكام هذا القانون، وبعد استشارة اللجنة المحلية، أن تكلف اللجنة المحلية بإعالن تصدره 
 .بالشروع في نزع ملكية األراضي والمباني المقرر نزع ملكيتها في المشروع

 
إذا تخلفت اللجنة المحلية خالل المدة المذكورة في هذا اإلعالن عن الشروع في نزع ملكية  (2)

باني المطلوبة فيجوز للجنة اللواء أن تشرع في نزع الملكية باسم اللجنة المحلية األراضي أو الم
وبالنيابة عنها وتدفع جميع الدفعات والنفقات والمصارف المتعلقة بنزع الملكية من اللجنة المحلية 

 .وتحصل منها كأن نزع الملكية قد جرى من قبلها

  25المادة 
  األصول المتبعة في نزع الملكية

 
لجنة المحلية في أي وقت بعد وضع المشروع الهيكلي أو المفصل موضع التنفيذ أن تشرع في ل

نزع ملكية جميع أو بعض األراضي أو المباني المقرر نزع ملكيتها في المشروع ومع مراعاة 
من هذا القانون يجري نزع الملكية وفقاً ألي تشريع معمول به حينئذ  28و 27أحكام المادتين 

ملكية األراضي للمنفعة العامة كأن المندوب السامي قد شهد بأن المشروع يراد به  بشأن نزع
 .المنفعة العامة

  26المادة 
  استبدال األرض منزوعة الملكية

 
على الرغم مما ورد في المادة السابقة، يكون للجنة المحلية في جميع األحوال صالحية  (1)

ى الوجه المذكور فيما تقدم، على نقل ملكية االتفاق مع صاحب أية أرض نزعت ملكيتها عل
أرض أخرى إليه سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع أم لم تكن، في مقابل جميع الحقوق 
الناشئة عن نزع الملكية أو بعضها بدالً من دفع قيمة األرض له نقداً. وفي حالة نزع ملكية 

حلية أيضاً صالحية االتفاق مع أرض تخص عدداً من المالكين المجاورين يكون للجنة الم
المالكين المذكورين على أن تنقل إليهم أو إلى كل منهم، باالنفراد أو باالشتراك، ملكية أرض 
أخرى، سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع أم لم تكن بدالً من دفع قيمة األرض لهم نقداً 

حاجة لنزع ملكيتها من أجل  ويجوز لها عند حصول هذا االتفاق، أن تعيد تقسيم أية أرض ال
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المشروع، بين المالكين المذكورين، جميعهم أو بعضهم، سواء أكانت األرض واقعة في منطقة 
  .المشروع أم لم تكن

كل اتفاق تعقده اللجنة المحلية بشأن أي أمر من األمور المعينة في الفقرة السابقة يتوقف في  (2)
  .جميع األحوال على موافقة لجنة اللواء

في كافة األحوال المنصوص عليها في هذه المادة، إذا رفض المالك الموافقة على قبول  (3)
األرض المعروضة عليه بدالً من أرضه، فللجنة المحلية الصالحية بأن تحيل إلى التحكيم، حسب 
نص هذا القانون، مسألة ما إذا كان يجب أو ال يجب إرغام المالك على قبول األرض المعروضة 

دالً من األرض التي يراد نزع ملكيتها عوضاً عن قبض قيمة أرضه نقداً ويجوز للمحكم عليه ب
أن يأمر بنقل األرض المعروضة إلى المالك بدالً من دفع القيمة النقدية المشار إليها، بشرط أن 
يقتنع المحكم بأن قيمة األرض المعروضة مساوية لقيمة األرض المراد نزع ملكيتها وأنها معادلة 

تلك األرض من حيث الصنف والجودة والموقع والمالءمة وبشرط أن يقتنع أيضاً بأن رفض ل
   .المالك المذكور لقبول األرض هو رفض غير معقول وكيدي

 

  27المادة 
  نزع ملكية بدون تعويض

 
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يكون للجنة المحلية صالحية نزع ملكية أية أرض 

مشروع تنظيم المدينة وضرورية إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو مشمولة في 
ساحة لعب أو ساحة تنزه مشمولة في المشروع بدون دفع تعويض عنها على أن ال تزيد 
المساحة المنزوعة ملكيتها من أرض أي مالك على ربع مساحة أرضه بكاملها. ويحق للجنة 

لى هذه األرض التي ال تزيد مساحتها على ربع المساحة المحلية أن تضع يدها في الحال ع
الكاملة كما ذكر للغايات التي سلف بيانها. على أنه إذا ثبت أن عدم دفع التعويض إلى المالك 
يوقعه في ضائقة فيجوز للمندوب السامي بمحض إرادته أن يأمر بدفع تعويض له من قبل اللجنة 

جميع ظروف القضية. وإذا أخذ أكثر من ربع المساحة يدفع  المحلية كما يراه مناسباً بعد اعتبار
تعويض لصاحبها عما زاد على الربع، وإذا فرضت ضريبة تحسين (شرفية) بمقتضى أحكام هذا 

 .القانون فتخصم قيمة األرض المأخوذة مجاناً من ضريبة التحسين المستحقة على المالك
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  28المادة 
  تأجيل اتمام معاملة نزع الملكية

 
في جميع األحوال التي تأمر بها لجنة اللواء بذلك، ال تتم معاملة نزع الملكية بدفع قيمة األرض 
 :المراد نزع ملكيتها إلى أن يصبح إشغال األرض ضرورياً لتنفيذ المشروع
 .ويشترط في ذلك أن ال تزيد مدة التأجيل على السنتين، في أي حال من األحوال

  :أي حال من األحوال كما سلف بيانه وإذا تأجل دفع قيمة األرض في

 
فيبقى حق وضع اليد على األرض والتصرف فيها منوطاً بالشخص الذي يكون من حقه وضع أ) 

اليد عليها والتصرف فيها فيما لو لم تنزع ملكيتها، ويحق لذلك الشخص أو لممثله عند قبض ثمن 
ءات نزع الملكية مبلغاً يساوي األرض أن يستوفي باإلضافة إلى قيمة األرض المقررة في إجرا

الفائدة عن تلك القيمة المقررة بمعدل يتم االتفاق عليه بينه وبين اللجنة المحلية على أن تؤخذ 
بعين االعتبار المنفعة التي جناها منها المالك في تلك األثناء وإذا لم يتم االتفاق على معدل الفائدة 

  .فتقرر بالتحكيم وفقاً ألحكام هذا القانون

ويشترط في ذلك أن ال يتجاوز معدل الفائدة، في أي حال من األحوال، المعدل القانوني المقرر 
  .حينئذ أثناء المدة التي تستوفي الفائدة عنها

ب) توضع في مكتب تسجيل األراضي بناء على طلب لجنة اللواء إشارة بتأجيل االنتقال بشأن 
  .أية أرض تأجل نزع ملكيتها

المحلية ثمن الملك وتنجز معاملة نزع الملكية لدى تكليفها بذلك من قبل لجنة ج) تدفع اللجنة 
  .اللواء وبعد إعطاء مهلة ستة أشهر لصاحب الملك

د) إن دفع ثمن الملك مع الفائدة للشخص الذي تقرر دفع القيمة له في معاملة نزع الملكية أو 
الصدد إال بمقدار ما يكون ذلك  لممثل ذلك الشخص يبرئ اللجنة المحلية من كل التزام بذلك

الشخص قد حول حق قبض القيمة، كلها أو بعضها، لشخص آخر وبلغ إعالناً تحريرياً بذلك 
  .للجنة المحلية

هـ) كل عمل قام أو سمح له المالكون أو األشخاص المستحقون لقبض الثمن بعد تاريخ تعيين 
 .المدفوع من جراء نزع الملكيةالسعر ال يجحف بحقوق اللجنة المحلية وال يزيد الثمن 
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  29المادة 
  استعمال الملك منزوع الملكية

 
 :يجري التصرف بالملك الذي نزعت ملكيته بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمشروع (1)

ويشترط في ذلك أن ال تخلى بيوت السكن التي نزعت ملكيتها من أجل هدمها بمقتضى المشروع 
  .لجميع سكان تلك البيوت بصورة يرضى بها حاكم اللواء ما لم تتيسر مساكن مالئمة

 
) من هذه المادة، يجوز إعادة بيع الملك الذي نزعت 1على الرغم مما ورد في الفقرة ( (2)

من هذا  30ملكيته بمقتضى أحكام هذا القانون أو تأجيره ألية غاية مع مراعاة أحكام المادة 
 .القانون وبعد أخذ موافقة لجنة اللواء

  30المادة 
  بيع األمالك منزوعة الملكية

 
يكون لبائع الملك المشتري بمقتضى عقد خاص أو المنزوعة ملكيته بمقتضى المشروع، الحق 
األول في شرائه عند عرضه للبيع بثمن ال يتجاوز الثمن الذي دفع عنه عند شرائه أو نزع 

ولدى وقوع اختالف على الثمن ملكيته باإلضافة إلى أي ارتفاع في قيمته نشأ عن المشروع 
يحال الخالف إلى التحكيم وفقاً ألحكام هذا القانون ويبقى هذا العرض مفتوحاً لمدة شهر اعتباراً 

 .من تاريخ وقوعه

  31المادة 
  كلفة مشروع تنظيم المدن

 
  :تشمل كلفة مشروع تنظيم المدينة (1)

  .أحكام هذا القانونأ) جميع المبالغ المستحقة على اللجنة المحلية بمقتضى 

ب) جميع المبالغ التي أنفقتها اللجنة المحلية في سبيل المشروع وتنفيذه، أو التي يقدر أنها 
  .ستنفقها في هذا السبيل

 .ج) جميع النفقات القانونية والفنية التي أنفقتها اللجنة المحلية في سبيل المشروع وتنفيذه
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بلدية أو هيئة عمومية، أرضاً وتم إحياء تلك األرض إذا أحيت حكومة فلسطين أو أية هيئة   (2)
خالل سنة قبل التاريخ الذي وضع فيه أي مشروع موضع التنفيذ بمقتضى أحكام هذا القانون 
فيجوز ضم تلك األرض إلى المشروع بموافقة المندوب السامي وتعتبر كلفة إحياء األرض أو 

 .ل كلفة المشروعجزء من الكلفة مما يشير به المندوب السامي من أص

  32المادة 
  ضريبة التحسين

 
يجوز سد كلفة المشروع كلياً أو جزئياً بواسطة ضريبة تفرضها اللجنة المحلية على جميع  (1)

أصحاب األمالك الذين ترتفع قيمة أمالكهم من جراء وضع المشروع أو تنفيذه اعتباراً من تاريخ 
انت تلك األمالك مشمولة بالمشروع أم لم تكن وضع المشروع موضع التنفيذ فصاعداً، سواء أك

  :وتعرف هذه الضريبة "بضريبة التحسين" (الشرفية) وتحصل وفقاً لألحكام التالية

إذا تضمن مشروع تنظيم المدينة أحكاماً بشأن تحصيل ضريبة التحسين (الشرفية) فتحصل  (2)
روع أو تنظيمه أو تنفيذه اللجنة المحلية من كل شخص ارتفعت قيمة ملكه من جراء وضع المش

كما ذكر فيما تقدم مبلغاً يعادل نصف ذلك االرتفاع في قيمة ملكه سواء أكان ذلك الملك مشموالً 
بالمشروع أم لم يكن وتستوفى هذه الضريبة خالل سنتين من تاريخ وضع المشروع موضع 

   :التنفيذ بمقتضى أحكام هذا القانون

المطلوب للمشروع قد نزعت ملكيته من شخص ما وكان ويشترط في ذلك أنه إذا كان الملك 
الشخص مكلفاً بدفع ما يعادل نصف مقدار االرتفاع في قيمة ملك آخر يخصه، وكان ثمن الملك 
الذي نزعت ملكيته قد قدر على أساس ارتفاع قيمة الملك اآلخر أو هبوطها بمقتضى أحكام 

العتبار عند تقدير قيمة ارتفاع الملك، ، فيؤخذ بعين ا1926قانون نزع ملكية األراضي لسنة 
  .1926التقدير اآلخر الجاري بمقتضى قانون نزع ملكية األراضي لسنة 

إذا نشأ خالف فيما إذا كان الملك قد ارتفعت قيمته بسبب تحضير المشروع أو تنفيذه أو فيما  (3)
  .وفقاً ألحكام هذا القانونيتعلق بمقدار ارتفاع القيمة أو خالف ذلك فيحال الخالف إلى التحكيم 

تدفع جميع المبالغ المستحقة بسبب ارتفاع قيمة األمالك إلى اللجنة المحلية بأربعة أقساط  (4)
سنوية متساوية بدفع القسط األول منها بعد االتفاق على المبلغ المستحق أو تعيينه بالتحكيم بشهر 

صاحب الملك في تاريخ استحقاق واحد وتحصل هذه األقساط كما تحصل الديون الحقوقية من 
  .كل قسط منها
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ويشترط في ذلك أنه إذا نزعت ملكية ملك شخص ما وكان ذلك الشخص مكلفاً بدفع قيمة 
 .االرتفاع فيجوز خصم هذه القيمة أو أي جزء منها من الثمن المستحق له من جراء نزع الملكية

إال إذا ثبت أن ضريبة التحسين  ال يجوز قيد أية معاملة بشأن أي ملك في سجل الحكومة (5)
 .(شرفية) المستحقة عن ذلك الملك قد استوفيت بكاملها

  33المادة 
  تحصيل ضريبة التحسين عن الزيادة في قيمة األرض

 
بمقتضى أحكام أي قانون ألغي بهذا  إذا استحق الشخص أن تبلغ إعالناً بطلب دفع ضريبة تحسين

ا القانون ولم يكن ذلك الشخص قد دفع ضريبة التحسين القانون خالل ست سنوات قبل نفاذ هذ
  :هذه، فتحصل عندئذ الضريبة وفقاً ألحكام هذا القانون وذلك

أ) بالرغم من وجود أي نقص في المشروع الذي طلبت الضريبة بموجبه أو وقوع أي نقص أو 
  .تأخير في هذا الطلب

وع الذي قدم الطلب بموجبه ب) أو بالرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ وضع المشر
  .موضع اإلجراء

  34المادة 
  طلب التعويض عن األضرار الناجمة عن المشاريع

 
يجوز ألي شخص تضررت أمالكه من المشروع، في التاريخ الذي وضع فيه المشروع  (1)

موضع التنفيذ، ولم يكن ذلك الضرر ناشئاً عن نزع ملكيتها أن يطلب تعويضاً عن ذلك الضرر 
عار خطي يبلغه لمكتب اللجنة المحلية خالل ستة أشهر من تاريخ وضع المشروع موضع بإش

  :التنفيذ وذلك مع مراعاة األحكام التالية

أ) في جميع األحوال التي يقدم فيها طلب بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة، ترسل اللجنة المحلية 
بلغ الواجب دفعه كتعويض عن الضرر الطلب إلى لجنة اللواء مرفقاً بتقرير عنه، مع تقدير الم

  .إذا رأت وجوب دفع تعويض

ب) إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بعد أن عرضت اللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء دفع مبلغ 
  :بمثابة تعوي، فيحال أمر تعيين مقدار التعويض إلى التحكيم بمقتضى أحكام هذا القانون
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بأنه تضرر من المشروع بسبب وجود أحكام فيه تعين ويشترط في ذلك أن ال يعتبر المالك 
مقدار الفضاء الواجب تركه بال بناء حول األبنية أو تعين علو األبنية أو نوعها إذا شهد المندوب 

  .السامي بأن تلك األحكام معقولة

ال يستحق تعويض بمقتضى هذه المادة بشأن أية بناية أنشئت أو شارع عبد أو أي عمل آخر  (2)
في أرض مشمولة بالمشروع بعد تاريخ نشر إعالن بمقتضى المادة السادسة عشرة من  أجري

 .هذا القانون يشعر بإيداع نسخة من المشروع في مكتب اللجنة المحلية

  35المادة 
  جرائم وعقوبات

 
 :كل من قام في أية منطقة من مناطق تنظيم المدن بأي عمل من األعمال التالية، أي (1)

اء يقضي هذا القانون بأخذ رخصة بشأنه، دون الحصول على رخصة بذلك أو خالفاً أ) قام بإنش
  لمضمون تلك الرخصة أو

ب) قام بأي إنشاء كما تقدم، خالفاً ألي نظام داخلي أو نظام قانوني صادر بمقتضى أحكام هذا 
  القانون أو بمقتضى أي قانون ألغي بهذا القانون أو

مادة من نظام داخلي أو نظام أو مرسوم قانوني صادر بمقتضى ج) تخلف عن القيام بأحكام أية 
  .أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بهدم األبنية الخطرة

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته، بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهاً، ويجوز للمحكمة 
  :التي أدانته مع مراعاة جميع ظروف الحال

 
بهدم البناء أو اإلنشاء الذي ارتكب الجرم بشأنه أو إزالته أو رفعه من قبل ذلك أن تأمر  (1)

  الشخص أو من قبل أي شخص آخر، أو

 
أن تصدر أي قرار ترى من العدل إصداره بحق ذلك الشخص أو أي شخص آخر فيما  (2)

ة فيه أو خالف يتعلق بأي شارع أو بناء أو إنشاء أو فيما يتعلق باإلنشاءات أو التغييرات الجاري
   :ذلك
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ويشترط في ذلك أن ال يصدر مثل هذا القرار ضد شخص خالف الشخص المدان ما لم يعط 
  :فرصة لبيان دفاعه

 
ويشترط أيضاً أنه إذا كان قد شرع في إنشاء بناية بال رخصة، أو كان يجري بناء أية بناية أو 

لبناية أو اإلنشاء في تاريخ الشروع إنشاء خالفاً للرخصة الصادرة به ولم يكن قد تم بناء تلك ا
في أية دعوى بمقتضى هذه المادة، أو إذا كان قد تم بناء البناية أو اإلنشاء خالل ثالثة أشهر قبل 
تاريخ الشروع في الدعوى بمقتضى هذه المادة، فيجوز للمحكمة أن تأمر بهدم وإزالة البناية أو 

  .ية تدعو إلى عكس ذلكاإلنشاء إال إذا قدم المدعى عليه أسباباً كاف

إيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية، يعتبر أن بناء البناية أو اإلنشاء قد تم حالما تسكن 
  .تلك البناية أو اإلنشاء أو أي قسم منه ألول مرة أو عندما يستعمل للغاية التي أنشئ من أجلها

 .تصدره بمقتضى هذه المادة يجوز للمحكمة أن تعين المدة التي ينفذ خاللها أي قرار
 

) 1كل من تخلف عن أو أهمل العمل بأي قرار أصدرته المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة ( (2)
من هذه المادة خالل المدة المعينة أو خالل مدة معقولة إذا لم تعين المحكمة مدة لذلك، يعتبر أنه 

يه وبالحبس مدة ال تزيد على ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة ال تزيد على مائتي جن
ثالثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة بعد اإلدانة أن تأمر بتنفيذ ذلك القرار 
بواسطة اللجنة المحلية أو بواسطة موظف من موظفي حكومة فلسطين أو أي شخص آخر 

لتعليمات المحكمة وعندئذ تنفذ تلك اللجنة أو ذلك الموظف أو الشخص القرار المطلوب وفقاً 
ويجوز ألي منهم، إما بنفسه أو بواسطة ممثل عنه، أن يدخل بحرية إلى العقار الذي صدر 

  .القرار بشأنه، من أجل تلك الغاية

وتدفع الرسوم والمصاريف والنفقات التي تتحملها اللجنة أو الموظف أو الشخص في تنفيذ القرار 
  :فقرة وتحصل منه كدين حقوقيمن قبل الشخص المدان بمقتضى أحكام هذه ال

ويشترط في ذلك أنه إذا حدث لشخص أن تملك عقاراً صدر بشأنه قرار بمقتضى أحكام الفقرة 
) من هذه المادة بعد صدور ذلك القرار، فيجوز للمحكمة بالرغم عن ذلك، أن تأمر بعد سماع 1(

شخص وفقاً لنص هذه أقوال ذلك الشخص بتنفيذ القرار من قبل تلك اللجنة أو الموظف أو ال
المادة، ولها أن تأمر الشخص الذي أصبح مالكاً بأن يدفع نفقات تنفيذ القرار أو أي جزء منها 

  .حسبما تراه عادالً في تلك الظروف
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كل من أعطى معلومات كاذبة أو مضللة إلى اللجنة المحلية أو لجنة اللواء أو المجلس  (3)
من موظفي الهيئات السابقة ألجل استحصال الموافقة المحلي أو المجلس البلدي أو أي موظف 

على مشروع التنظيم أو على أي جزء منه أو ألجل الحصول على رخصة بناء أو أي غرض 
مماثل أو شبيه له يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر 

ن العقوبتين، وكل موافقة كهذه وكل رخصة بناء أو بغرامة ال تزيد على مائة جنيه أو بكلتا هاتي
أخذت بواسطة إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة، تعتبر لدى إدانة الشخص كما ذكر فيما تقدم 

   .باطلة والغية

، أو في قانون المحاكم لسنة 1935بالرغم عما ورد في قانون صالحية محاكم الصلح لسنة  (4)
بلديات صالحية النظر في القضايا القائمة بمقتضى هذه ، يكون لمحاكم الصلح ومحاكم ال1928

المادة ويكون لها أيضاً كافة الصالحيات المذكورة في هذه المادة باستثناء قضايا االستئناف 
  :) من هذه المادة7المنصوص عليها في الفقرة (

الحيتها ويشترط في ذلك أنه ال يجوز لهذه المحاكم أن تحكم بغرامة تتجاوز المبلغ الذي من ص
أو قانون المحاكم البلدية لسنة  1935أن تحكم به بمقتضى قانون صالحية حكام الصلح لسنة 

  .، أو أي قانون يقوم مقام هذين القانونين أو يعدلهما1928

إذا قضت المحكمة بإدانة شخص أحضر أمامها بمقتضى أحكام هذه المادة، فيجوز لها أن  (5)
رسوم ومصاريف الدعوى جميع الرسوم أو العوائد المتعلقة  تقضي عليه أن يدفع باإلضافة إلى

  .بالتهمة التي كان يجب عليه دفعها والتي تخلف أو رفض أو أهمل دفعها

وتحصل جميع هذه الرسوم والعوائد التي تأمر المحكمة بدفعها بنفس الكيفية التي تحصل فيها 
  .صيل الغرامات والجزاءاتالغرامات والجزاءات بمقتضى أي تشريع معمول به إذ ذاك لتح

جميع الغرامات والرسوم والعوائد والجزاءات المحصلة بمقتضى هذه المادة بناء على قرار  (6)
على أو حكم صادر من محكمة مركزية أو محكمة صلح بشأن المخالفات التي ارتكبت ضمن 

  .منطقة تنظيم المدينة تدفع إلى اللجنة المحلية

ه من المتعذر تبليغ الشخص الذي يملك إنشاء خطراً، إخطاراً يكلف إذا ثبت لدى المحكمة أن (7)
فيه بهدم ذلك البناء أو التصرف به على وجه آخر، فيجوز لها أن تأمر بهدمه بالحال أو أن 
  .تصدر األمر الذي تراه عادالً بهذا الصدد وذلك بقطع النظر عن أحكام أي قانون أو تشريع آخر
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جراء قرار أصدرته محكمة صلح أو محكمة بلدية بمقتضى كل شخص لحقه الضرر من  (8)
هذه المادة، أو من جراء رفض إصدار هذا القرار أو التخلف عن إصداره يجوز له أن يستأنف 
ذلك القرار أو الرفض أو التخلف، حسب مقتضى الحال إلى المحكمة المركزية ويجوز للمحكمة 

أو أن تعيد القضية إلى المحكمة التي استؤنف المركزية إما أن تقبل االستئناف أو أن ترده، 
قرارها، أو أن تصدر القرار الذي تستطيع تلك المحكمة إصداره بمقتضى أحكام هذه المادة 
وتتألف المحكمة المركزية إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة من الرئيس أو الرئيس االحتياطي 

 .وأحد القضاة

  36المادة 
  ار حكم مؤقتسلطة المحكمة في إصد

 
من هذا القانون، فيجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة  35إذا أقيمت دعوى بمقتضى المادة  (1)

التي أقيمت الدعوى أمامها الستصدار أمر يقضي على المدعي عليه بالتوقف عن القيام بأي 
نظام شغل لم تصدر به رخصة أو أي شغل يجري خالفا للرخصة الصادرة به أو خالفاً ألي 

 .داخلي صدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تصدر مثل هذا األمر
  .ويبقى هذا األمر معموالً به حتى النظر في الدعوى أو إلى أن تغيره المحكمة أو تفسخه

) من هذه المادة أو أهمل 1كل من تخلف عن العمل بأي أمر صدر بمقتضى أحكام الفقرة ( (2)
 .نه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة ال تزيد على عشرة جنيهاتالعمل به يعتبر أ

  37المادة 
  إجراء التحكيم

 
إذا أحيلت أية مسألة أو أمر أو خالف إلى التحكيم بمقتضى أحكام هذا القانون فيجري التحكيم 

ضعوا اتفاقاً ويطبق ذلك القانون كما لو كان الفرقاء قد و 1926وفقاً ألحكام قانون التحكيم لسنة 
 .بإحالة المسألة أو األمر أو الخالف إلى التحكيم بواسطة حكم منفرد

  38المادة 
  سلطة دخول األمالك للفحص

 
يجوز لكل شخص مفوض من قبل لجنة اللواء، أو من قبل اللجنة المحلية أن يدخل بعد إعطاء 

ة وأن يكشف عليها ويعاينها اإلشعار المعين بنظام صادر من لجنة اللواء، إلى أية أرض أو بناي
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وأن يقوم باألعمال الضرورية لتأمين تنفيذ أي نظام داخلي صدر بمقتضى أحكام هذا القانون 
والعمل بشروط الرخص الصادرة ضمن منطقة التنظيم، ولتحضير مشروع التنظيم أو وضعه أو 

 .تنفيذه

  39المادة 
  حضور اللجنة المحلية في اإلجراءات القانونية

 
يجوز للجنة المحلية، إذا كانت مجلس بلدية، أن تقيم الدعاوى أو أن تحضر أمام أية محكمة  (1)

وتسري أحكام تلك المادة المتعلقة بتبليغ  1934من قانون البلديات لسنة  131وفقاً ألحكام المادة 
مذكرات الحضور أو األوامر أو المستندات، على تبليغ مذكرات الحضور أو األوامر أو 

  .ندات للجنة المحليةالمست

بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز ألية لجنة محلية، إذا لم تكن مجلس  (2)
بلدية، أن تقيم الدعاوى وتحضر أمام أية محكمة، ويجوز لها أن تنيب عنها في أية إجراءات 

أو أن تنيب عنها أي قانونية أي موظف من موظفيها إما بإعطائه تفويضاً عاماً أو تفويضاً خاصاً 
شخص آخر مفوض حسب األصول بقرار تصدره تلك اللجنة، وتعتبر مذكرات الحضور أو 

 .األوامر أو المستندات األخرى التي تبلغ لهذا الموظف أنها مبلغة للجنة المحلية

  40المادة 
  تقنين بعض األحكام

 
أي قانون آخر ألغي به،  أو 1935على الرغم مما ورد في قانون صالحية محاكم الصلح لسنة 

من قانون تنظيم  4كل حكم أصدرته محكمة صلح قبل نفاذ هذا القانون استناداً إلى أحكام المادة 
من قانون تنظيم  38في الدعاوى المقامة بمقتضى أحكام المادة  1922المدن (المعدل) لسنة 

  .ال يعتبر باطالً لمجرد صدوره من محكمة صلح 1921المدن لسنة 

  41دة الما
  اإللغاءات

 
  .تلغى القوانين المدرجة في الذيل الملحق بهذا القانون (1)

ويشترط في ذلك أن تبقى جميع األنظمة الداخلية واألنظمة الصادرة بصورة مشروعة والمنشورة 
في الوقائع الفلسطينية، بمقتضى أحكام أي قانون من القوانين الملغاة بهذا القانون، معموالً به 
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إلى أن تعدل أو تغير أو تلغى بنظام داخلي أو بنظام آخر يصدر بمقتضى أحكام هذه ونافذة 
 .القانون

 
ويشترط أيضاً أن تبقى جميع مشاريع التنظيم المعمول بها بصورة مشروعة أو الرخص 
الصادرة بصورة مشروعة بمقتضى القوانين الملغاة بهذا القانون معموالً به ونافذة، وأن تسري 

القانون عليها كما لو كانت قد وضعت موضع التنفيذ أو منحت بمقتضى أحكام هذا أحكام هذا 
  .القانون

 
ال يعتبر أي نظام داخلي أو نظام آخر أو مشروع تنظيم أنه وضع موضع العمل بصورة  (2)

غير مشروعة، وال تعتبر أية رخصة أنها صدرت بصورة غير مشروعة بمقتضى أحكام أي 
نون، لمجرد وجود نقص أو خلل في تأليف لجنة األبنية وتنظيم المدن قانون ألغي بهذا القا

 .المركزية أو أية لجنة تنظيم مدن محلية

  42المادة 
  النفاذ

 
  .يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ يعينه المندوب السامي بإعالن ينشر في الوقائع الفلسطينية

 
 
 

 1936أيار سنة  4
 

 المندوب السامي
 واكوبأ. غ. 
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  ): استبيان الدراسة 2ملحق رقم (
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
  

ـــة ـــزة -الجــامعــــة اإلسـالمي   غ
  عمـــادة الدراســـــات العليـــــــا
  كليــــــــــة الهندســـــــة 
  قســم الهندســـــــة المعمـاريـة

  
  

  
  

  انةــــــتبسا
  

  ها اهللا،،،،/حفظه                                      أختي الفاضلة /أخي الفاضل 
  

 واألنظمة القوانينتهدف هذه االستبانة إلى التعرف على واقع قطاع غزة العمراني على صعيد كالً من (  
 القوانينصيل لمحاولة تأ ، اللجان المحلية/البلديات، اللجنة المركزية) والحلول الممكنةالعمرانية والتشريعات
بقطاع غزة، حيث تشكل هذه االستبانة جزءا مهماً من الدراسة  العمرانية بالبيئة واالرتقاء العمرانية والقرارات

التي تقوم بها الباحثة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة 
  ."اإلسـالمي التشـريع ضـوء في غــزة بقطـاع انالعمر قوانين تأصيل "بالجامعة اإلسالمية وهي بعنوان 

لذا نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة ما ورد في االستبانة من فقرات واإلجابة عنها بكل دقة   
وموضوعية، وإذ تتقدم الباحثة ببالغ الشكر ووافر االحترام لحسن تعاونكم وكرم تجاوبكم في إنجاح هذه الرسالة، 

  ت التي سوف يتم الحصول عليها من قبلكم لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.فإنها تؤكد بأن المعلوما
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  
  
  

  الباحثة                                                             
  نسـيالء زيــاد أبــو وردة                                                           
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  ) أمام اإلجابة الصحيحة)Xيرجى وضع إشارة (أوالً: المعلومات الشخصية: (
  

 المؤهل العلمي: -1
q  دراسات عليا              q   بكالوريوس  q  دبلوم                                               

 العمر: -2
q    سنة 30أقل من          q   سنة  40أقل من  - 30من 

q    سنة 50أقل من  -40من        q  50 فأكثر سنة  
 مكان العمل: -3

q   بلــدية            q  .جامعة، كلية 

q   وزارة أو أي جهة حكومية    q .أخرى  
 التخصص: - 4

q    معماري/مخططمهندس  q  (باقي التخصصات) مهندس    q    أخرى 
 :عملال مجال في الخبرة سنوات عدد - 5

q    سنوات     5أقل من           q   سنوات  10أقل من  – 5من    q    10 فأكثر سنوات    
 ثانياً: مجاالت الدراسة

 

  المحور األول: واقع قطاع غزة العمراني

موافق   األسئلة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  على صعـــيد القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانية •

1- 
تطوير ليناسب  إلىيحتاج  غزة لقطاع اإلقليمي المخطط

 أغلب اتخاذ عندحيث ال يتم االلتزام به  الوضع الحالي
  .العمرانية القرارات

          

2- 
(في  القائمة العمرانية والتشريعات القوانين فعالية مستوى

  .ضعيف العمران وتوجيه ضبط فيقطاع غزة) 
          

3- 
 على القائمة العمرانية والتشريعات القوانين تحتوي
 الكافي الوعي الناس لدى ليس ولكن جيدة عمرانية محددات
  .لتنفيذها

          

4- 
لكثير من  العمرانية البيئة في والتجانس االستقرار عدم

 في تشريعات العمرانيةال وذلك لقصور مناطق قطاع غزة
  .األفراد تصرفات على السيطرة

          

5- 
 كامل في به عملي موحد معاصر عمراني قانون وضع

 الحالية مشاكله ويعالج الفلسطيني الواقع يالئم ،فلسطين
  يعتبر أمراً ضرورياً.
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  على صعـــيد اللجان المحلية / البلديات •

معطلة أو متغاضى  بعض القوانين واألنظمة داخل البلديات -6
 عن تطبيقها.

          

على إيجاباً وجود مساعدات دولية لبعض المشاريع يؤثر  -7
  العمرانية. اتاتخاذ القرارسرعة 

          

8- 
يوجد تطابق في البيانات والمعلومات بين البلديات ال 

 والجهات الحكومية المختلفة (سلطة األراضي، التخطيط،
 .....).اإلسكان

          

9- 
 إلىوالمالية للبلديات أدى  اإلداريةضعف اإلمكانيات 

            تقصير البلديات في فرض وتنفيذ القوانين.

 البلديات تقصير إلى أدى للبلديات الفنية اإلمكانيات ضعف-10
  .القوانين وتنفيذ فرض في

          

تقصير البلديات في فرض وتنفيذ القوانين ناتج في بعض -11
  .مع المخالف بعض موظفي البلدية األحيان عن تواطؤ

          

 البلديات تقصير إلى الحالي أدى للواقع القوانين مناسبة عدم-12
 .القوانين وتنفيذ فرض في

          

13-
 األوضاع بسبب البلدية لسلطة يةالتنفيذ القوة غياب

 تطبيق في وتسيب انفالت إلى أدى واألمنية السياسية
  .التنظيم قوانين

          

14-
عدم تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات وموظفيها أدى 

البلديات في التجاوز وبالتالي تفاقم سياسة بعض إلى تمادي 
 األمر الواقع.

          

15-
هناك تباين في حجم المشاريع الممولة بين البلديات بشكل 
كبير حيث تتمركز المشاريع الكبرى في بلديات معينة تبعاً 

  البلديات.لقدرات وإمكانيات تلك 
          

 جدا محدودة المحلية السلطات بين يع المشتركةالمشار-16
  .لوحدها خدماتها لتوفير تسعى محلية سلطة كل أن حيث

          

17-

 المخططات مراجعة من المهندسين لنقابة األساسي الهدف
 المخططات من للنقابة العائد المادي المردود هو

 في والجمالية البيئية بالنواحي االهتمام وليس والمشاريع،
  .التصميم

          

18-

 ،)ود معماريك( المعماري للتقييم واضحة آلية وجود عدم
تركيز المعماريين على استيفاء الشروط التنظيمية  إلى أدى

 عمارة أنتج مما للبناء، الجمالية بالنواحي وعدم االهتمام
  .الجمالي للمفهوم تفتقر
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  على صعـــيد اللجنة المركزية •

19-
 غير المركزية اللجنة داخل القرارات اتخاذ محددات
 1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون في واضحة
  .القطاع في به المعمول

          

20-
 غير واضحة المركزية اللجنة داخل القرارات اتخاذ أسس
  .حالة كل خصوصية حسب التعامل يتم بل

          

21-
 القرارات اتخاذ آلية في والشفافية الوضوح مستوى

 للجنة المقدمة والتصاريح الطلبات على والرد العمرانية
  .منخفض المركزية

          

22-
 فيها يكون التي( المركزية اللجنة عن الصادرة القرارات
 جميع علىال يتم تعميمها دورياً ) نظام عن عبارة القرار

  . العالقة ذات مؤسساتال
          

 توجهات مع مالموضوع  المركزية اللجنة قرارات تتقيد-23
  .لذلك الموضوع الوزراء مجلس وقرارات

          

بقدرة البلدية على  ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر-24
  .                     من عدمه سيصدر الذيتنفيذ القرار 

          

25-
 الموضوع بكون ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر
  .ويتم التعامل معه على هذا األساس واقعاً أمراً أصبح

          

26-
 المالكة الجهة بقوة ما لموضوع المركزية اللجنة قرار يتأثر

  )..... ممول، مشروع حكومي، مشروع( للمشروع
          

27-

 األحيان بعض في بعضها مع الوزارات تعارض سياسات
 سبيل على( العمرانية اتخاذ القرارات على سلباً يؤثر
 على اإلبقاء في الزراعة وزارة سياسة تعارض المثال

 تجمعات إيجاد في اإلسكان وزارة مع الزراعية المناطق
  ).المنطقة لنفس عمرانية
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  العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية تالمحور الثاني: تأصيل القوانين والقرارا

موافق   األسئلة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  على الصعـــيد العـــام •

28-
 يتم عمراني قانون أو نظامأي يعتمد  أنمن الضروري 

 على والبناء التنظيم في المختصة الجهات قبل من سنه
  .)ممكناً ذلك كان ما( اإلسالمي التشريع

          

29-
 طريق عن وربطها المؤسسات بجميع البيانات قواعد توحيد
 قراراتبال االرتقاء في سيفيد الجغرافية المعلومات نظم

  .ةالعمراني
          

30-
 الظروف تهيئةفي  مشكلة والقوانين األنظمة وواضع يواجه

 السكان ارتباط على تساعد التي والطبيعية االجتماعية
  .بمدنهم عاطفياً

          

31-
 مظهر إلى بالضرورة تؤدي ال والقوانين اللوائح إن

 مصاحب تصميمي لفكر هناك حاجة بل، متميز عمراني
  .والزمان المكان مقومات يحترم

          

  على صعـــيد اللجان (المحلية والمركزية) •

 لحل اًمفيد سيكون القطاع في البلديات عدد وتقليص دمج-32
 .البلديات بعضاإلداري والفني ل ضعفال مشكلة

          

33-
في القضايا العمرانية  البلديات تجاوز لمحاسبة قانون تفعيل
 بشكل البلديات لهذه العمراني الوضع تحسين في سيسهم
  .كبير

          

34-
 الضفة قانون غرار على( األعلى التنظيم مجلس وجود
 المركزية اللجنة قرارات بين للفصلسيكون مفيداً ) الغربية
  .موضوع أي حول اختالفهما حال في المحلية واللجان

          

يتم  ومكتوبة محددة سياسات مؤسسة لكل تكون أنضرورة -35
  .العمرانية لقراراتا اتخاذ في عليها االعتماد

          

36-
 في اإلسالمي التشريع ضوء على ومحددات أسس وضع
 المحلية اللجان ألعضاء العمرانية القرارات اتخاذ

  .والمواطنين الحكومة بين الثقة بناء في سيفيد والمركزية
          

37-

ضرورة تفعيل دور المحافظ داخل اللجنة المركزية بحيث 
نائب عن كل محافظ ضمن أعضاء اللجنة يتم (وضع 

المركزية) ليكون هو صوت اللجنة المحلية داخل اللجنة 
  المركزية ولزيادة التنسيق بين المحافظات.
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38-
 القرارات اتخاذ أثناء األكاديمية الخبرات من االستفادة
 .للقطاع العمراني بالوضع سيرتقي العمرانية

          

  والمشاركة المجتمعيةعلى صعـــيد الوعي  •

39-
 الخاصة األنظمة إعداد في المجتمع أفراد مشاركة زيادة

 حيث تطبيقها نجاح فرصة من تزيد السكنية بمناطقهم
  .المجتمع لذلك الفعلية االحتياجات عن معبرة كونتس

          

40-

 إلى تدعو مرئية إعالمية حمالت عملهناك ضرورة ل
 تخاطب المعاصرة العمارة بناء في الحضارية القيم تأصيل
 ليس المعماري الفكر بناء أن باعتبار( معاً والخاصة العامة
 مع المتعامل على أيضا بل فقط المعماري على قاصراً
  .)منها والمستفيد العمارة

          

41-

 بأهمية للمواطنين توعية برامج لعمل ضرورة هناك
 األحياء على اإليجابي تأثيرها ومدى والقوانين األنظمة
 السكنية مناطقهم في والجمالية البيئية والنواحي السكنية

 تحسين وبالتالي لألنظمة مخالفاتهم من للاألمر الذي يق
  .العمرانية البيئة

          

42-
 الدراسية المناهج في والمعايير التشريعات بعض إدخال
سيعمل على رفع المستوى  عامة كتوعية المدارس لطالب

  العمراني لدينا.
          

 وروثـالم هامـالستل أقرب ريعاتـوالتش وانينـالق منظومة لجعل المطلوبةبنود ال أهم •
  .للمجتمع والبيئي والثقافي، اإلسالمي، اريـالحض

43-

 تتعلق اًبنودالعمراني  القانون يشمل أنمن الضروري 
(أي مبدأ ال ضرر وال ضرار  اإلضرار قاعدة مراعاةب

 بقدر الضرر يدفع يزال، الضرروالقواعد المدرجة تحتها: 
 يزال األشد الضرر بمثله، اليزال الضرر اإلمكان،
 الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل األخف، بالضرر
  ).قديماً يكون ال الضرر قدمه، على يترك القديم العام،

          

44-

 تتعلق اًبنود العمراني القانون يشمل أن الضروري من
 الشفعة، حق الجار، حق اهللا، حقوهي: ( الحقوق مراعاةب

 حق االرتفاق، حق المرور، حق األسبقية، حق الملكية، حق
  )الطريق

          

45-
 تتعلق اًبنودالعمراني  القانون يشمل أنمن الضروري 

على المصلحة الخاصة عند  العامة المصلحةتقديم  مراعاةب
  .تعارضهما
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46-
 تتعلق بنوداً العمراني القانون يشمل أن الضروري من

 السمعية،(العمرانية سواء الخصوصية مراعاةبضرورة 
  )األمنية االجتماعية، البصرية،

          

47-

 في وتأصيلها الدينية للقيم األساسية القاعدة بناء إعادة
 الثقافية المختلفة بالخدمات المسجد ربط طريق عن المجتمع

 المستويات ىعل والصحية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية
 القيم تأصيلستكون خطوة مهمة في طريق  للمدينة المختلفة
  في المدن الجديدة. اإلسالمية العمرانية

          

48-

 تتعلق بنوداً العمراني القانون يشمل أن الضروري من
 التشجير( ومصادرها البيئة على الحفاظ مراعاةب

 من البيئة على المحافظة واألمان، النظافة والتخضير،
  )....  ،الصحية الجوانب مراعاة اإلتالف،

          

49-
هناك ضرورة ألن تكون القوانين العمرانية موجهة نحو 

 تنظيمات فرض نحو امنه أكثر االجتماعي السلوك ضبط
   .محددة عمرانية

          

50-

 بعوامل وتصميم الشوارع معايير تخطيط أن ترتبط يجب
 تناسب الطرق، استعمالمحددة على سبيل المثال: (

 تناسب عليها، المرور حركة مع الشوارع عروض
  ..)المباني، ارتفاعات مع الشوارع عروض

          

51-
 تتعلق بنوداً العمراني القانون يشمل أن الضروري من

 البصرية و النفسية سواء:( الراحة تحقيقبضرورة 
  داخل المدن العمرانية الجديدة. )والحرارية

          

52-

هناك ضرورة لتشجيع المعماريين والمواطنين على 
 أشعة من لحمايةِلـ(ا المحلية المعمارية لمعالجاتاستخدام ا
، وتلطيف درجة الحرارة، والتهوية الطبيعية، الشمس

  ترطيب الهواء، الحماية من العواصف).

          

53-
وضع أنظمة لمكافأة التصاميم المميزة والمتوافقة مع بيئتنا 
وموروثنا اإلسالمي والحضاري (كاإلعفاء من التراخيص 

 إيجابياً في االرتقاء بالبيئة العمرانية.مثالً) سيسهم 
          

 تتعلق اًبنود العمراني القانون يشمل أنمن الضروري -54
            .التصميمية للعناصر المقبولة الدنيا الحدودب

55-
 تتعلق بنوداً العمراني القانون يشمل أن الضروري من

 مع متوافقة تكونال  قد التي الفردية االتجاهات بتقييد
  .للمنطقة العام العمراني المحتوى
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المركزية لألبنية  اللجنة داخل العمرانية القرارات اتخاذالتي تتحكم في  محدداتالو سسلو كانت األ -56
) بحيث تكون هي المحدد لقبول أو رفض على النحو المذكور أدناه( اإلسالمي التشريع من نابعةوتنظيم المدن 

 ): يمكن اختيارها كلها أو جزء منهامع هذه المحددات ( أي موضوع داخل اللجنة، فهل ستكون
 

q  بقدر الضرر يدفع يزال، الضرر(أي مبدأ ال ضرر وال ضرار والقواعد المدرجة تحتها:  قاعدة اإلضرار 
 الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل األخف، بالضرر يزال األشد الضرر بمثله، اليزال الضرر اإلمكان،
  ).قديماً يكون ال الضرر قدمه، على يترك القديم العام،
q  حق اهللا، حق الجار، حق الشفعة، حق الملكية، حق األسبقية، حق المرور، حق االرتفاق،  مراعاة الحقوق)

  حق الطريق)
q  على الخاصة في حالة تعارضهما. المصلحة العامة مقدمة  
q  (السمعية، البصرية، االجتماعية، األمنية) الخصوصية  
q  الحفاظ على البيئة ومصادرها.  
q  ضبط السلوك االجتماعي.  
q أخرى................................................................................................... :  

  
  

  توصيات واقتراحات:
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................  

  
  

  شاكرين حسن تعاونكم
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  استبيانه الدراسة اختبارات صدق): 3ملحق رقم (
  

  صدق االستبيان:
يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قامت الباحثة بالتأكد من  

  صدق اإلستبانة بطريقتين:
  
 "الصدق الظاهري":صدق المحكمين  .1

فنيين وآخر خبير في المجال  4عرضت الباحثة اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من 
اإلحصائي، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في 

  ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.
  
  س:صدق المقيا .2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
إلية هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب 

  اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
  

  واقع قطاع غزة العمرانينتائج االتساق الداخلي لمجال : 
  

v على صعيد القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانية:  
على صعيد القوانين  يوضح جدول أدناه معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط " واألنظمة والتشريعات العمرانية
  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05المبينة دالة عند مستوي معنوية 
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على صعيد القوانين واألنظمة والتشريعات  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "يوضح جدول 
  " والدرجة الكلية للمجال العمرانية

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
(.  

1.   
المخطط اإلقليمي لقطاع غزة يحتاج إلى تطوير ليناسب الوضع الحالي حيث 

  ال يتم االلتزام به عند اتخاذ أغلب القرارات العمرانية.
.377 *0.002 

2.   
العمرانية القائمة (في قطاع غزة) في مستوى فعالية القوانين والتشريعات 

 0.000* 754.  ضبط وتوجيه العمران ضعيف.

3.   
تحتوي القوانين والتشريعات العمرانية القائمة على محددات عمرانية جيدة 

 0.000* 442.  ولكن ليس لدى الناس الوعي الكافي لتنفيذها.

4.   
قطاع غزة عدم االستقرار والتجانس في البيئة العمرانية لكثير من مناطق 

  وذلك لقصور التشريعات العمرانية في السيطرة على تصرفات األفراد.
.671 *0.000 

5.   
، يالئم الواقع فلسطينوضع قانون عمراني معاصر موحد يعمل به في كامل 
  الفلسطيني ويعالج مشاكله الحالية يعتبر أمراً ضرورياً.

.493 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  

على صعيد اللجان المحلية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التاليجدول اليوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي /البلديات
  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية 

  
  جدول (؟)

  " والدرجة الكلية للمجال على صعيد اللجان المحلية / البلدياتمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 571. متغاضى عن تطبيقها.بعض القوانين واألنظمة داخل البلديات معطلة أو  .1

2. 
وجود مساعدات دولية لبعض المشاريع يؤثر إيجاباً على اتخاذ القرارات 

  العمرانية السليمة.
.378 *0.002 

3. 
ال يوجد تطابق في البيانات والمعلومات بين البلديات والجهات الحكومية 

 0.001* 410. المختلفة (سلطة األراضي، التخطيط، اإلسكان.....).
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4. 
ضعف اإلمكانيات اإلدارية والمالية للبلديات أدى إلى تقصير البلديات في 

  فرض وتنفيذ القوانين.
.521 *0.000 

5. 
ضعف اإلمكانيات الفنية للبلديات أدى إلى تقصير البلديات في فرض 

 0.000* 598.  وتنفيذ القوانين.

6. 
األحيان عن تقصير البلديات في فرض وتنفيذ القوانين ناتج في بعض 

 0.000* 525.  تواطؤ بعض موظفي البلدية مع المخالف.

7. 
عدم مناسبة القوانين للواقع الحالي أدى إلى تقصير البلديات في فرض 

 وتنفيذ القوانين.
.475 *0.000 

8. 
غياب القوة التنفيذية لسلطة البلدية بسبب األوضاع السياسية واألمنية أدى 

  قوانين التنظيم.إلى انفالت وتسيب في تطبيق 
.440 *0.000 

9. 
عدم تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات وموظفيها أدى إلى تمادي بعض 

 0.000* 470. البلديات في التجاوز وبالتالي تفاقم سياسة األمر الواقع.

10.
هناك تباين في حجم المشاريع الممولة بين البلديات بشكل كبير حيث 

بلديات معينة تبعاً لقدرات وإمكانيات تلك تتمركز المشاريع الكبرى في 
  البلديات.

.437 *0.000 

11.
المشاريع المشتركة بين السلطات المحلية محدودة جدا حيث أن كل سلطة 

  محلية تسعى لتوفير خدماتها لوحدها.
.698 *0.000 

12.
الهدف األساسي لنقابة المهندسين من مراجعة المخططات هو المردود 

للنقابة من المخططات والمشاريع، وليس االهتمام بالنواحي المادي العائد 
  البيئية والجمالية في التصميم.

.527 *0.000 

13.
عدم وجود آلية واضحة للتقييم المعماري (كود معماري)، أدى إلى تركيز 
المعماريين على استيفاء الشروط التنظيمية وعدم االهتمام بالنواحي 

  عمارة تفتقر للمفهوم الجمالي.الجمالية للبناء، مما أنتج 
.498 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  

على صعيد اللجنة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  التالييوضح جدول 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي  المركزية
  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية 
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" والدرجة الكلية  على صعيد اللجنة المركزية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "يوضح  جدول
  للمجال
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1.
محددات اتخاذ القرارات داخل اللجنة المركزية غير واضحة في قانون 

 0.000* 771.  المعمول به في القطاع. 1936لسنة  28تنظيم المدن رقم 

2.
أسس اتخاذ القرارات داخل اللجنة المركزية غير واضحة بل يتم التعامل 

  حسب خصوصية كل حالة.
.795 *0.000 

3.
مستوى الوضوح والشفافية في آلية اتخاذ القرارات العمرانية والرد على 

  الطلبات والتصاريح المقدمة للجنة المركزية منخفض.
.811 *0.000 

4.
القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية (التي يكون فيها القرار عبارة عن 

 0.000* 751.  نظام) ال يتم تعميمها دورياً على جميع المؤسسات ذات العالقة. 

5.
تتقيد قرارات اللجنة المركزية لموضوع ما مع توجهات وقرارات مجلس 

  الوزراء لذلك الموضوع.
.273 *0.019 

6.
يتأثر قرار اللجنة المركزية لموضوع ما بقدرة البلدية على تنفيذ القرار 

  الذي سيصدر من عدمه.                     
.630 *0.000 

يتأثر قرار اللجنة المركزية لموضوع ما بكون الموضوع أصبح أمراً واقعاً .7
 0.000* 750.  ويتم التعامل معه على هذا األساس.

8.
المركزية لموضوع ما بقوة الجهة المالكة للمشروع يتأثر قرار اللجنة 

 0.000* 743.  (مشروع حكومي، مشروع ممول، .....)

9.

تعارض سياسات الوزارات مع بعضها في بعض األحيان يؤثر سلباً على 
اتخاذ القرارات العمرانية (على سبيل المثال تعارض سياسة وزارة 

وزارة اإلسكان في إيجاد  الزراعة في اإلبقاء على المناطق الزراعية مع
  تجمعات عمرانية لنفس المنطقة).

.372 *0.002 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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v  : تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة نتائج االتساق الداخلي لمجال
  العمرانية

  
" على الصعيد العاممعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التاليجدول اليوضح 

ال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية ـوالدرجة الكلية للمج
0.05 =α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه  

  

  " والدرجة الكلية للمجال على الصعيد العام معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "يوضح جدول 
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1. 
من الضروري أن يعتمد أي نظام أو قانون عمراني يتم سنه من قبل 
الجهات المختصة في التنظيم والبناء على التشريع اإلسالمي (ما كان ذلك 

  ممكناً).
.719 *0.000 

2. 
قواعد البيانات بجميع المؤسسات وربطها عن طريق نظم توحيد 

 0.000* 660.  المعلومات الجغرافية سيفيد في االرتقاء بالقرارات العمرانية.

3. 
يواجه واضعو األنظمة والقوانين مشكلة في تهيئة الظروف االجتماعية 

  والطبيعية التي تساعد على ارتباط السكان عاطفياً بمدنهم.
.750 *0.000 

4. 
اللوائح والقوانين ال تؤدي بالضرورة إلى مظهر عمراني متميز، بل  إن

  هناك حاجة لفكر تصميمي مصاحب يحترم مقومات المكان والزمان.
.604 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  

على صعيد اللجان  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التاليجدول اليوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  (المحلية والمركزية)

  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05مستوي معنوية 
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" والدرجة والمركزية)على صعيد اللجان (المحلية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يوضح جدول 
  الكلية للمجال
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1.
دمج وتقليص عدد البلديات في القطاع سيكون مفيداً لحل مشكلة الضعف 

 0.000* 651. اإلداري والفني لبعض البلديات.

2.
سيسهم في تفعيل قانون لمحاسبة تجاوز البلديات في القضايا العمرانية 

  تحسين الوضع العمراني لهذه البلديات بشكل كبير.
.665 *0.000 

3.
وجود مجلس التنظيم األعلى (على غرار قانون الضفة الغربية) سيكون 
مفيداً للفصل بين قرارات اللجنة المركزية واللجان المحلية في حال 

  اختالفهما حول أي موضوع.
.642 *0.000 

4.
سياسات محددة ومكتوبة يتم االعتماد عليها ضرورة أن تكون لكل مؤسسة 

 0.006* 330.  في اتخاذ القرارات العمرانية.

5.
وضع أسس ومحددات على ضوء التشريع اإلسالمي في اتخاذ القرارات 
العمرانية ألعضاء اللجان المحلية والمركزية سيفيد في بناء الثقة بين 

  الحكومة والمواطنين.
.587 *0.000 

6.
دور المحافظ داخل اللجنة المركزية بحيث يتم (وضع نائب ضرورة تفعيل 

عن كل محافظ ضمن أعضاء اللجنة المركزية) ليكون هو صوت اللجنة 
  المحلية داخل اللجنة المركزية ولزيادة التنسيق بين المحافظات.

.694 *0.000 

7.
االستفادة من الخبرات األكاديمية أثناء اتخاذ القرارات العمرانية سيرتقي 

 بالوضع العمراني للقطاع.
.586 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  

على صعيد الوعي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  التاليجدول اليوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة  والمشاركة المجتمعية
  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05عند مستوي معنوية 
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"  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "يوضح جدول 
  والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م
ون

رس
 بي

مل
معا

  
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

1.
زيادة مشاركة أفراد المجتمع في إعداد األنظمة الخاصة بمناطقهم السكنية تزيد 
من فرصة نجاح تطبيقها حيث ستكون معبرة عن االحتياجات الفعلية لذلك 

  المجتمع.
.780 *0.000 

2.

إلى تأصيل القيم الحضارية  هناك ضرورة لعمل حمالت إعالمية مرئية تدعو
في بناء العمارة المعاصرة تخاطب العامة والخاصة معاً (باعتبار أن بناء الفكر 
المعماري ليس قاصراً على المعماري فقط بل أيضا على المتعامل مع العمارة 

  والمستفيد منها).

.676 *0.000 

3.
والقوانين ومدى هناك ضرورة لعمل برامج توعية للمواطنين بأهمية األنظمة 

تأثيرها اإليجابي على األحياء السكنية والنواحي البيئية والجمالية في مناطقهم 
  السكنية األمر الذي يقلل من مخالفاتهم لألنظمة وبالتالي تحسين البيئة العمرانية.

.727 *0.000 

4.
إدخال بعض التشريعات والمعايير في المناهج الدراسية لطالب المدارس 

  ة سيعمل على رفع المستوى العمراني لدينا.كتوعية عام
.690 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
  

أهم البنود المطلوبة  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " السابقجدول اليوضح 
لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، 

" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  والبيئي للمجتمع
  وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05مستوي معنوية 

  
أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "يوضح ول جد

  " والدرجة الكلية للمجال والتشريعات أقرب الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع
  

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

1. 
من الضروري أن يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق بمراعاة قاعدة 

 0.000* 736.  )..(أي مبدأ ال ضرر وال ضرار والقواعد المدرجة تحتهااإلضرار 

 0.000* 719.  من الضروري أن يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق بمراعاة الحقوق  .2
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3. 
بنوداً تتعلق بمراعاة تقديم من الضروري أن يشمل القانون العمراني 

  المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما.
.589 *0.000 

4. 
من الضروري أن يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق بضرورة مراعاة 

 0.000* 792.  الخصوصية العمرانية سواء(السمعية، البصرية، االجتماعية، األمنية)

5. 

للقيم الدينية وتأصيلها في المجتمع عن طريق  إعادة بناء القاعدة األساسية
ربط المسجد بالخدمات المختلفة الثقافية والتعليمية واالجتماعية واإلدارية 
والصحية على المستويات المختلفة للمدينة ستكون خطوة مهمة في طريق 

  تأصيل القيم العمرانية اإلسالمية في المدن الجديدة.

.673 *0.000 

6. 

يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق بمراعاة الحفاظ على من الضروري أن 
البيئة ومصادرها (التشجير والتخضير، العمارة والتثمير، النظافة واألمان، 
المحافظة على البيئة من اإلتالف، مراعاة الجوانب الصحية، كفاءة استخدام 
المياه وعدم اإلسراف في االستعمال، االستفادة من الطاقة الشمسية 

  الظواهر الطبيعية).و

.499 *0.000 

7. 
هناك ضرورة ألن تكون القوانين العمرانية موجهة نحو ضبط السلوك 

 0.000* 564.  االجتماعي أكثر منها نحو فرض تنظيمات عمرانية محددة. 

8. 

أن ترتبط معايير تخطيط وتصميم الشوارع بعوامل محددة على سبيل  يجب
المثال: (استعمال الطرق، تناسب عروض الشوارع مع حركة المرور 
عليها، تناسب عروض الشوارع مع ارتفاعات المباني، مراعاة سالمة 

  المارة أو الراكبين، مراعاة النواحي البيئية، ...)

.657 *0.000 

9. 
بضرورة تحقيق شمل القانون العمراني بنوداً تتعلق من الضروري أن ي

الراحة (سواء: النفسية و البصرية والحرارية) داخل المدن العمرانية 
  الجديدة.

.735 *0.000 

10

هناك ضرورة لتشجيع المعماريين والمواطنين على استخدام المعالجات 
الحرارة، المعمارية المحلية ِل(الحماية من أشعة الشمس، وتلطيف درجة 

  والتهوية الطبيعية، ترطيب الهواء، الحماية من العواصف).
.714 *0.000 

11

وضع أنظمة لمكافأة التصاميم المميزة والمتوافقة مع بيئتنا وموروثنا 
اإلسالمي والحضاري (كاإلعفاء من التراخيص مثالً) سيسهم إيجابياً في 

 االرتقاء بالبيئة العمرانية.
.588 *0.000 

12
أن يشمل القانون العمراني بنوداً تتعلق بالحدود الدنيا من الضروري 

  المقبولة للعناصر التصميمية.
.473 *0.000 

13
تتعلق بتقييد االتجاهات من الضروري أن يشمل القانون العمراني بنوداً 

  الفردية التي قد ال تكون متوافقة مع المحتوى العمراني العام للمنطقة.
.510 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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  Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

  اإلستبانة.
عند أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً  التاليجدول اليبين 

  لقياسه. توبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع α= 0.05مستوي معنوية 
  

  لإلستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية يوضح  جدول

  معامل بيرسون  المجال
  لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 863.  واقع قطاع غزة العمراني

 0.000* 740.  على صعيد القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانية

 0.000* 847.  على صعيد اللجان المحلية / البلديات

 0.000* 849. على صعيد اللجنة المركزية

 0.000* 837. القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانيةتأصيل 

 0.000* 798.  على الصعيد العام

 0.000* 806. على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.000* 651. على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب 
 0.000* 910.  الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *        
   

  : Reliabilityثبات اإلستبانة 
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 

تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج مرة 
اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل 

  فترات زمنية معينة.
  وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل:
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  :Cronbach's Alpha Coefficient   معامل ألفا كرونباخ
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة فـي  

  .أدناهجدول ال
  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةيوضح جدول 

عدد   المجال
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *الذاتي

 0.665 0.443 5  واألنظمة والتشريعات العمرانيةعلى صعيد القوانين 

 0.858 0.737 13  على صعيد اللجان المحلية / البلديات

 0.919 0.845 9 على صعيد اللجنة المركزية

 0.930 0.865 27  واقع قطاع غزة العمراني

 0.770 0.593 4  على الصعيد العام

 0.849 0.720 7 على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.806 0.650 4 على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب 
 0.930 0.864 13  الستلهام الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع

 0.944 0.892 28  تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.954 0.911 55  جميع المجاالت معا

  الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*
  

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال  السابقواضح من النتائج الموضحة في جدول 
). وكذلك قيمة 0.911) بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة (0.443،0.892حيث تتراوح بين (

) بينما بلغت لجميع فقرات 0.944، 0.665الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين (
  ) وهذا يعنى أن الثبات مرتفع.0.954اإلستبانة (

  
). وتكون الباحثة قد تأكدت 2وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق (

مما يجعلها على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل من صدق وثبات إستبانة الدراسة 
  النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في ): 4ملحق رقم (
  الدراسة

  
  

 Statistical Package for theتم تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

Social Sciences  (SPSS).  
  

  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) ( Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة 
  .الجدول أدناه

  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  جدول

القيمة االحتمالية   المجال
(Sig.) 

 0.209  واقع قطاع غزة العمراني

 0.308  على صعيد القوانين واألنظمة والتشريعات العمرانية

 0.874  على صعيد اللجان المحلية / البلديات

 0.706 على صعيد اللجنة المركزية

 0.468 تأصيل القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.476  على الصعيد العام

 0.740 على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.773  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين والتشريعات أقرب الستلهام الموروث 
  الحضاري اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع

0.918 

 0.782  جميع مجاالت االستبانة

  
ت مجاالجميع ل (.Sig)أن القيمة االحتمالية  السابقالجدول واضح من النتائج الموضحة في 

0.05αمن مستوى الداللة  أكبر الدراسة كانت هذه المجاالت يتبع وبذلك فإن توزيع البيانات ل =
  لإلجابة على فرضيات الدراسة.  علميةمالسيتم استخدام االختبارات  التوزيع الطبيعي حيث
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  :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية
 النسب المئوية والتكرارات. -1

 . والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي -2

  )، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ -3
مـا   لمعرفة K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف -4

 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

) لقياس درجة االرتبـاط:  Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ( -5
. وقد تم اسـتخدامه لحسـاب االتسـاق    يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test( في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد مـن داللـة    أم زادت 3وصلت إلي الحياد وهي 

 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

) لمعرفة ما إذا كان هناك Independent Samples T-Test( في حالة عينتين Tاختبار  -7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تفروقا

) لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -8
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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  الدراسة ستبيانتحليل نتائج فرضيات ا): 5ملحق رقم (
  
 : اتفرضيال
 
بـين متوسـطات إجابـات     0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .1

 .لمؤهل العلميلتعزى المبحوثين 

  بالنظر إلى الجدول التالي:
  

  المؤهل العلمي - "التباين األحادياختبار "نتائج يوضح جدول 

  المجال
  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
دراسات  .)

 عليا
 بكالوريوس

 0.669 0.430- 4.11 4.05  العمرانيةعلى صعيد القوانين واألنظمة والتشريعات 

 0.994 0.008 3.95 3.95  على صعيد اللجان المحلية/البلديات

 0.522 0.644- 3.67 3.57 على صعيد اللجنة المركزية

 0.687 0.404- 3.89 3.84  واقع قطاع غزة العمراني

 0.130 1.535 4.22 4.40  على الصعيد العام

 0.360 0.923 4.11 4.24 والمركزية)على صعيد اللجان (المحلية 

 0.038* 2.130 4.28 4.55  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة القوانين 
والتشريعات أقرب الستلهام الموروث الحضاري 

  .اإلسالمي، والثقافي، والبيئي للمجتمع
4.48 4.29 1.759 0.084 

والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة تأصيل القوانين 
  العمرانية

4.42 4.23 1.893 0.063 

 0.430 0.796 4.06 4.14 جميع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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أقل من مستوى " لعينتين مستقلتين  -   Tالمقابلة الختبار" (.Sig)القيمة االحتمالية  نستنتج أن
"، وبذلك يمكن استنتاج أنه  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية لمجال "  α ≥ 0.05الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى 
  . الذين مؤهلهم العلمي دراسات عليا المؤهل العلمي وذلك لصالحإلى 

  
أكبـر   (.Sig)لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، فقد تبين أن القيمة االحتمالية  أما بالنسبة

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  α ≥ 0.05من مستوى الداللة 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل 

  العلمي.
  

 
بـين متوسـطات إجابـات     0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .2

  للعمر.تعزى المبحوثين 
  بالنظر إلى الجدول التالي:
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  المؤهل العلمي –"" لعينتين مستقلتين  -  Tنتائج اختبار يوضح جدول 

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة (  
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

(. 

أقل 
من 
30 
 سنة

من 
أقل - 30
 40من 

 سنة

- 40من 
أقل من 

 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

على صعيد القوانين واألنظمة 
  والتشريعات العمرانية

4.13 4.07 3.91 4.24 1.027 0.388 

 0.353 1.110 3.95 3.78 3.96 4.08  على صعيد اللجان المحلية/البلديات

 0.606 0.619 3.82 3.45 3.63 3.61 على صعيد اللجنة المركزية

 0.402 0.995 3.96 3.69 3.87 3.93  واقع قطاع غزة العمراني

 0.333 1.162 4.43 4.13 4.30 4.42  على الصعيد العام

 0.331 1.165 4.34 3.95 4.22 4.21 على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.141 1.898 4.50 4.13 4.48 4.53  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة 
القوانين والتشريعات أقرب الستلهام 
الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، 

  .والبيئي للمجتمع

4.40 4.35 4.21 4.68 2.712 0.054 

تأصيل القوانين والقرارات العمرانية 
 0.073 2.459 4.53 4.12 4.33 4.37  واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.096 2.224 4.25 3.91 4.11 4.16 المجاالت معاجميع 

 .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

أكبر من " المقابلة الختبار المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)القيمة االحتمالية  نستنتج أن
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  α ≥ 0.05مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت 
    .والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى العمر
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بـين متوسـطات إجابـات     0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .3
  لمكان العمل.تعزى المبحوثين 

  بالنظر إلى الجدول التالي:
  

  مكان العمل - "التباين األحادياختبار "نتائج يوضح جدول 

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
 بلدية .)

جامعة 
 كلية

وزارة 
أو 
 ةمحكو

 أخرى

على صعيد القوانين واألنظمة 
  والتشريعات العمرانية

4.21 4.02 3.99 4.70 2.133 0.107 

 0.956 0.106 4.08 3.96 3.94 3.91  على صعيد اللجان المحلية/البلديات

 0.922 0.162 3.56 3.57 3.63 3.71 على صعيد اللجنة المركزية

 0.925 0.156 4.02 3.84 3.85 3.90  واقع قطاع غزة العمراني

 0.800 0.336 4.63 4.31 4.33 4.28  على الصعيد العام

 0.454 0.887 4.71 4.18 4.22 4.08 على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.516 0.769 4.75 4.33 4.53 4.47  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة 
القوانين والتشريعات أقرب الستلهام 

والثقافي،  الموروث الحضاري اإلسالمي،
  .والبيئي للمجتمع

4.29 4.45 4.40 4.77 0.939 0.428 

تأصيل القوانين والقرارات العمرانية 
 0.403 0.994 4.73 4.32 4.38 4.26  واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.694 0.486 4.38 4.08 4.12 4.08 جميع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

  
أكبر من " المقابلة الختبار المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)القيمة االحتمالية  نستنتج أن

لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  α ≥ 0.05مستوى الداللة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت 

    .والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى مكان العمل
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بـين متوسـطات إجابـات     0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .4
 للتخصص.تعزى المبحوثين 

  
  بالنظر إلى الجدول التالي:

  
  

  التخصص - "التباين األحادياختبار "نتائج يوضح جدول 

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
 أخرى مهندس معماري .)

على صعيد القوانين واألنظمة 
  والتشريعات العمرانية

4.07 4.13 4.00 0.078 0.925 

 0.811 0.210 3.85 4.03 3.93  على صعيد اللجان المحلية/البلديات

 0.997 0.003 3.67 3.62 3.62 على صعيد اللجنة المركزية

 0.926 0.077 3.81 3.91 3.85  واقع قطاع غزة العمراني

 0.008* 5.251 4.00 3.92 4.40  على الصعيد العام

 0.354 1.058 3.57 4.05 4.22 والمركزية)على صعيد اللجان (المحلية 

 0.006* 5.568 3.75 4.00 4.51  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة 
القوانين والتشريعات أقرب الستلهام 
الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، 

  .والبيئي للمجتمع

4.44 4.18 3.92 2.174 0.123 

القوانين والقرارات العمرانية تأصيل 
 0.032* 3.650 3.82 4.08 4.39  واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.435 0.846 3.82 4.00 4.13 جميع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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أقل من مستوى الداللة " المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)القيمة االحتمالية  نستنتج أن
0.05 ≤ α  " تأصيل  ،على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية ،على الصعيد العام للمجاالت

"، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق  القوانين والقرارات العمرانية واالرتقاء بالبيئة العمرانية
وسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى ذات داللة إحصائية بين مت

  التخصص، وذلك لصالح الذين تخصصهم معماري .
  

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  α ≥ 0.05من مستوى الداللة 

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
   التخصص.

  
 

بـين متوسـطات إجابـات     0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .5
  لسنوات الخبرة.تعزى المبحوثين 

  الجدول التالي: بالنظر إلى
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  سنوات الخبرة - "التباين األحادياختبار "نتائج يوضح جدول 

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
 5أقل من  .)

 سنوات

أقل -5من 
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

على صعيد القوانين واألنظمة 
  والتشريعات العمرانية

4.37 4.07 4.02 1.613 0.209 

 0.308 1.203 3.88 4.01 4.13  على صعيد اللجان المحلية/البلديات

 0.874 0.135 3.65 3.61 3.51 على صعيد اللجنة المركزية

 0.706 0.351 3.83 3.89 3.97  واقع قطاع غزة العمراني

 0.468 0.770 4.26 4.43 4.32  على الصعيد العام

 0.476 0.752 4.15 4.29 4.02 على صعيد اللجان (المحلية والمركزية)

 0.740 0.303 4.38 4.47 4.50  على صعيد الوعي والمشاركة المجتمعية

أهم البنود المطلوبة لجعل منظومة 
القوانين والتشريعات أقرب الستلهام 
الموروث الحضاري اإلسالمي، والثقافي، 

  .والبيئي للمجتمع

4.47 4.34 4.40 0.259 0.773 

والقرارات العمرانية تأصيل القوانين 
 0.918 0.086 4.31 4.36 4.34  واالرتقاء بالبيئة العمرانية

 0.782 0.247 4.07 4.13 4.16 جميع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

أكبر من " "التباين األحادي المقابلة الختبار المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية  نستنتج أن
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  α ≥ 0.05مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت 
  . والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة
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