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المباني الحضرية في مدينة بيجي وإعادة اعمارها باستخدام التقانات   تقييم واقع حال 
 الجغرافية الحديثة 

 منهل عبدهللا حمادي الجبوري  
 قسم الجغرافية التطبيقية  كلية األداب   جامعة تكريت 

 (  10/2021/ 20  ل للنشر فيقب 9/2021/ 16قدم للنشر في  ) 
 المستخلص :

على مر التاريخ المعاصر لها أثار سلبية على البيئة الحضرية لتلك  كوارث في كثير من المدن  والأن الحروب والنزاعات  
المدن التي يحدث فيها الكوارث سواء كانت من فعل األنسان أو من فعل الطبيعة ، إذ دائمًا ما ينتج عنها الدمار والخراب  

الحضرية وعلى المباني  اة األنسان نفسه ، بعد تشرده بال مأوى. هذا وقد  حي  بأحداث أضرار كلية أو جزئية على مجمل 
ظهرت نتائج البحث من خالل المنهج التحليلي المعتمد عليه في تقييم حال المباني بعد الحرب لمدينة بيجي وإعادة أعمارها  

تع إذ   ، المباني  في  أضرار جسيمة  تبين حدوث  فقد   ، للسكان  سليمة  بئية حضرية  لضمان  المقترحة  الخطط   رضتوفق 
( مبنى 2556( من مجموع المباني البالغة )%47.37( مبنى بنسبة ) 1211المباني ألضرار كبير جدًا بلغت عددها قرابة ) 

( ، وكنتيجة لهذه األضرار %52.62مبنى بنسبة )  (1345، وتعرض من مجمل هذه المباني ألضرار جزئية بلغت عددها ) 
األ عملية  من  تسرع  مقترحات  بوضع  الدراسة  البيئة عماتقدمت  تضمن  حضرية  المتطورة  السيناريوهات  بعض  وقدمت  ر 

 الذي يعد من التقانات التطوير الحضري  CityEngine 2015.0الحضرية السليمة لمدينة بيجي بأستخدام برنامج 
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Abstract: 
        Wars, conflicts and disasters in many cities throughout the contemporary history have 
had negative effects on the urban environment of those cities where disasters occur, 
whether by man or by nature, as they always cause   destruction by causing total or partial 
damage to all urban buildings and to the lives of the human being himself, after being 
displaced by homelessness. The results of the research were shown through the analytical 
approach adopted in assessing the state of the buildings after the war for the city of Baiji 
and their reconstruction according to the proposed plans to ensure a sound urban 
environment for the population, it was found that there was serious damage to the buildings, 
as the buildings suffered very significant damage amounting to approximately (121) 1) 
Buildings (47.37%) of the total of 2,556 buildings, of which 1,345 were partially damaged 
(52.62%), as a result of these damages The study developed proposals that speed up the 
age process and presented some advanced urban scenarios that ensure the sound urban 
environment of Baiji city using cityEngine 2015.0, programs  which is a technology for the 
urban development. 
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 المقدمة -1

لمكا  ادة اإلعمار بعد الحرب بشككل أسكا إع عد دراسة واقع حال المدينة بعد الدمار أحد متطلبات ت  
واحدة من أهكم العوامكل لضكمان  تعد  إذ  . يتم إعادة اعمارهالسكان إلى المدن التي احوافز للعودة    تقدمه من

علكى أسكاليب  ع التركيكزالحضكرية مكبسبب الدمار الذي لحكق بالمبكاني فشل أو نجاح خطة إعادة اإلعمار.  
 . (3)في إعادة اعمار المباني التحديث 

مكن اجكل إعكادة الةكورة الحضكرية  بعد الحرب   إعادة االعمارهناك العديد من التقنيات للتعامل مع  
إعكادة المكدن المكدمرة فكي الحكرب إلكى  مما يدفع القائمين على بكرامج إعكادة االعمكار فكي. للمباني الحضرية  

وتزدهكر تكدفعها  وتنشكطجعل المدن تنمو ي ممابها  الخاصة ةستراتيجياإلتبع وكل منها تار  من الدم  ااعماره
 .  (4)تطور حضرية يواكب متطلبات المدن الحديثة أيضًا إلى 

اعمارهكا فكي عكودة المدينكة ومباينهكا الحضكرية الكى  ككل تكمنا دراسة واقع حال مدينة بيجي وإعادة 
يشجع عودة سكان المدينة لممارسة حياتهم ضمن حيائهكا  بها ، ممالتي لحقت حضري افضل بعد الدمار ا

الحضرية ، وهذا يتطلب إعادة اعمار لكافة القطاعات اإلنتاجية في المدينة والمرافكق االجتماييكة بعكد تقيكيم 
يم حالة المباني وفق درجكات الضكرر التكي لحقكت بهكا مكن خكالل دراسكة واقكع المدينكة بعكد وقبكل الضكرر لتقيك

ن  ككدته باسككتخدام المرئيككات الفضككائية لمدينككة بيجككي قبككل الككدمار واعككده باسككتخدام تقانككات لضككرر وايككادرجكة ا
ومككن ثككم كشككه حالتهككا الحضككرية مككن اجككل وضككع تةككور  ككامل العككادة  GISنظككم المعلومككات الجغرا يككة 

ة العكادة لوضكع صكورة مسكتقبلي CityEngine 2015.0اعمارهكا وفكق تقانكات التطكوير الحضكري لبرنكامج 
 دينة.اعمار الم

 

(3) seyed mehdi mirisaee  , reconstruction of post-war ruined cities through tourism  

developmentcase study: khorram-shahr, iran , Doctor Of Philosophy  faculty of built 

environment university of Malaya , kuala lumpur , 2017.P.9. 

(4) Graham, S. (Ed.). (2004). Cities, war and terrorism: Towards an urban geopolitics. 
Oxford  :Blackwell Publishing Limited, 2004. P.331. 
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كانكت  فكي محافظكة صكالح الكدين، واحدة من أكثر المكدن تضكررًا بسكبب الحكرب   مدينة بيجيكانت  
تتمتككع المدينككة باقتةككاد قككوي وكانككت  قبككل الككدمار الككذي لحككق بهككا ، كمككا نسككمة ثالثككة وسككبعون الككهالمدينككة 

ار الجسككيمة التككي يككيم االضككر إذ تككم تق حككي سكككني 15وكانككت المدينككة تضككم . اً هامكك ًا وصككنايياً مركككًزا تجاريكك
لحقككت بمبانيهككا الحضككرية ولككم ت عككد المدينككة كمككا كانككت عليككه فككي السككابق بسككبب الككدمار ممككا يتطلككب إعككادة 

 اعمارها إلعادة سكانها وعودة حياتها الحضرية. 

 مشكلة البحث 1-1
ى الوقككوع علككتكمككن مشكككلة البحككث فككي تقيككيم حككال المبككاني الحضككرية لمدينككة بيجككي بعككد الككدمار و 

لمدينة وتقييمها وفق  دة الضرر للمباني وإعادة اعمارهكا بمكا يضكمن تحقيكق التطكور الحضكري لهكا اضرار ا
 ومواكبة المدينة المعاصرة .

 فرضية البحث  1-2
 للحرب اثار سلبية على المباني الحضكرية لمكا خلفتكه مكن اضكرار كبيكرة علكى المبكاني لمدينكة بيجكي

لهككا واالتككالي تتطلككب إعككادة  مككا افقككدها النسككيج الحضككري كككل مبنككى مة الضككرر لتباينككت  ككدتها حسككب درجكك إذ 
 .اعمار  امل لمبانيها

 أهمية البحث 1-3
حكال المبككاني الحضكرية للمدينكة وت يمهكا وفكق االضكرار التكي لحقككت تكمكن أهميكة البحكث فكي كشكه 
ي ر العمرانكككاعكككي التطكككو الككذي ير  إعكككادة المدينككة الكككى  ككككلها الحضكككري  بهككا وسكككبل إعكككادة اعمارهككا بمكككا يضكككمن

 للمدينة المعاصرة .

 هدف البحث 1-4
تقييم حال المبكاني الحضكرية وفكق درجكات الضكرر بعكد الكدمار الكذي لحكق بهكا ، يهدع البحث الى  

 ة بشكل يضمن تطور المدينة الحضري ، وطرح بعض األفكار إلعمار المدينة.اعمار المدينوإعادة 

 منهجية البحث 1-5
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بمككا واالضككرار التككي لحككق بككه تقيككيم حككال المبككاني الحضككرية  موضككوعانطككالل ل ت عككد منهجيككة البحككث 
مباني وفق اضكرار ، لذا تم االعتماد على المنهج التحليلي لدراسة وتقييم حالة اليضمن إعادة اعمار المدينة

 .بيجيمدينة النسيج الحضري ل
 

 
 مفاهيم البحث :  : 1-6

ع أليِة دراسة علمية ، ِإذ يعد  م َأوسالبحث وفهيح مضمون  تعد عملية تحديد مفاهيم البحث لتوض        
بشكل علمي ودقيق . فمن هذا المنطلق تحدد مفاهيم البحث    مدخل لكي يخوض الباحث في عمق دراستهِ 

 على النحو االتي :  
 ِإعادة التأهيل :  -1

له       تحقق  للمبنى  جديدة  وظيفة  ِإيجاد  حول  للمباني  التأهيل  ِإعادة  مفهوم    َأستمرار   يتحدد 
ع لتأهيله  الحفاظ  طفيفة  أضافات  َأو  المبنى  على  تغيرات  أحداث  يتطلب  اأَلجراء  وهذا   ، ليه 

ماتكون   وعادة  العمل  حرية  بوجود  للمباني  التأهيل  ِإعادة  سياسة  وتسمح   ، الجديدة  لوظيفته 
هيل كل  المعالجة خارجية َأو داخلية حسب الضرر الذي يةيب المبنى ، َأي َأننا بةدد ِإعادة تأ

تدمير وَأستعادته لمستوى أعلى ما كان عليه سابقًا من خالل اإِلضافات والتغيرات  ئ تعرض لل ي
 . (5) التي تجري عليه بعملية ِإعادة التأهيل .

 ِإعادة اإِلعمار :  -2
يعني مفهوم ِإعادة اإِلعمار إي التأهيل والتشكيل إلعمار المبنى من جديد ، ويشمل عمليات       

و  بمعنىاإِلصالح  الترميم  المبنى    َأو  وضعية  على  الحفاظ  مع  الشيئ  ترميم  ِإعادة  بقةد  َأخر 
كما حسب   ، والكوارث  الحروب  فترة  محددة  فترة  تدمر خالل  َأو  تضرر  ما  إستعادة   ، اإِلصلي 
مفهوم اأَلمم المتحدة يمكن َأن يقوم مفهوم ِإعادة اإِلعمار بناًء على تحديد ستراتيجيات ذات ابعاد 

 

(5)- https ://www.civgrds.com.  
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اسياسي  طويلة  متضمة  لنشوب لمدى  الجذرية  اإِلسباب  لمعالجة  وَأجتمايية  َأقتةادية  َأحكامًا  نًا 
 .(6) الحرب 

 
 
 
 

 مراحل ِإعادة اإِلعمار :   -
 :  (7) تمر عملية ِإعادة اإِلعمار عقب حدوث الحورب َأو الكوارث بَأراعة مراحل هى  
 اعدة بيانات .وَأنشاء قالرئيسية مرحلة ماقبل حدوث الحرب : التي يتم فيها أَعداد السياسات  -1
مرحلة اإِلغاثة الفورية : تتضمن تقييم اإِلضرار واإِلحتياجات التي ينبغي تنفيذها بعد حدوث   -2

 الحرب . 
المهمة  -3 القرارات  جميع  ِإجراء  فيها  يتم  الذي  الفترة  تشمل   : التأهيل  ِإعادة  َأو  التعافي  مرحلة 

 بخةوص تفاصيل خطط التنفيذ . 
لة َأفو فترة اأَلنشاء والتنفيذ لألبنية الدائمة بعد حدوث الحروب : ِإي مرحاإِلعمار  مرحلة ِإعادة   -4

 واإِلزمات . 

 : تقييم اإِلضرار واإِلحتياجات بعد حدوث الحروب :  1-7
يتم تقييم اإِلضرار في أَعقاب حدوث الحروب والكوارث من خالل العمل بأجراء مسوحات وجمع        

ها لموقع منطقة حدوث الحروب َأو الكارثة ، وَأنشاء قاعدة  ات وتلبيتاإِلحتياجمعلومات ميدانية ، لتحديد  

 

تخطيطيككة والعمرانيككة فككي ِإعككادة اإِلعمككار نحككو التخطككيط المحلككي لجككين مككاهر الزنبركجككي ، دراسككة تحليليككة للتطبيقككات ال – (6)
كليكة الهندسكة المعماريكة ،  )دراسة حالة المنطقة الشرقية لمدينة دمشق( ، رسكالة ماجسكتير )غيكر منشكورة( ، جامعكة دمشكق ،

 . 5، ص  2016
 .  7لجين ماهر الزنبركجي ، مةدر سابق ، ص  – (7) 
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بيانات للبدء بَأعمار ِإعادة اإِلعمار للمباني بناًء على واقع ح يقي ، وتعبر هذه العملية خير دليل على  
 .(8)قدرة المجتمع على اإِلنتعاش السريع 

 :  (9)مراحل تقييم اإِلضرار واإِلحتياجات -
المرحلة   -1 :التقيم  َأثر    مباشر  عن  مبكرة  معلومات  على  الحةول  ِإجراء  المرحلة  هذه  في  يتم 

تواجدهم   وِإماكن  السكان  التقييم صورة عامة لوضع  هذا  يعطي  ِإذ  الجغرافي ،  وتوزيعه  الحروب 
المنطقة ومتغيراتها   الخدمات ومعرفة وضع  توفر  العاجلة ومدى  المعيشية وِإحتياجاتهم  وظروفهم 

 ض .على اأَلر 
يتم بهذه المرحلة الحةول على معلومات أكثر دقة وتفةيلية    ييم التفصيلي :التق  مرحلة -2 حيث 

الحروب ، وتوثيق اإِلضرار   نتجت عن  التي  الخسائر  السابقة عن طبيعة ووضعية  المرحلة  من 
 بإستخدام الخرائط وتحديد درجة ونوع اإِلضرار التي لحق المباني وا ية الخدمات . 

 مجال ِإعادة اإِلعمار بعد الحروب والكوارث : تجارب في دراسية و  حاالت :  1-8
من أجل فهم أعمق لهذه الكوارث وأثارها على البيئة الحضرية البد من تناول حاالت دراسية          

ففي كل حالة من هذه    . التجارب  هذه  اإِلستفادة من  أجل  البحث من  عليها في هذا  الضوء  إللقاء 
لنا ت كيفية التعامل معها في أعقاب حدوث الكارثة ، وتشابه  فة وتوضح  جراة مختلالحاالت تعرض 

التي   والتجراة  بيجي  مدينة  في  الحضرية  األَنسجة  َأنواع  أحد  قيمتها  َأو  طبيعتها  في  الحاالت  هذه 
العالمية   المدن  بعض  له  تعرضت  التي  الدمار  حجم  على  التطرل  يتم  سوع  لذلك   ، لها  تعرضت 

 حضرية ، ومن ثم تناول عمليات ِإعادة اإِلعمار وِإدارتها . البيئة الأثره على والعراية ، وتحديد 
 بولندا :    –تجربة مدينة وارسو -1

  1955تعرضت المدينة للتدمير عدة مرات َأثناء الحرب الروسية السويدية خالل اأَلعوام         
  782مرت  ينة ، ِإد من المد   %84وخالل الحرب العالمية الثانية وانسبة تدمير وصلت    1965  –
مبنى بشكل جزئي . حيث تعرض جزء كبير من مدينة وارسو للتدمير خالل    141بنى بالكامل وم

 

(6)- Mcdonald Roxannna,Tntroduction to Notural and Manmade Disastere and there 
Effects on Building ,Architectural press,UK.N,2003.p12.       

(7)-Mcdonald Roxannna, Op . Cit.p15.    
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له   تعرضت  لما  وكنتيجة   ، المدينة  لها  تعرضت  التي  والقنابل  الةواريخ  بفعل  والقتال  الحرب 
المع قام  المدينة  لهوية  والتاريخي  الحضاري  للتراث  مدمر  ممنهج  تدمير  من  ماريون  المدينة 

المثقفون من سكان مدينة وارسو على توثيق العمارة في المدينة قبل واعد الحرب  لمخططون و وا
وحظ المخطوطات التاريخية للمدينة / ومن ثم أخراجها بعد أنتهاء الحرب وأستخدامها كأسا  في  

عام   المدينة  بناء  المحفو   1966ِإعادة  او  النا   عند  الموجودة  الخاصة  الةور  ظة  وأستخدام 
ووثائق الكتب .حيث كان هناك أصرار لدى سكان مدينة وارسو على ِإعادة    يف أو صورباالر 

 ( 1ينظر الةورة ) .(10) ِإعمار المدينة بهويتها التاريخية والثقا ية 
 

 
 ( 1صورة )

 
 َأثناء الحرب                                                بعد ِإعادة اإِلعمار

 http://www.skyscrapercity.coالمةدر : 
 

 بيروت :   –تجربة حارة حريك -2
 

محمكككد محمكككد اديكككب الكككنجم ، ماقبكككل إعكككادة ِإعمكككار مدينكككة حلكككب )حكككاالت سكككابقة، درو  مسكككتفادة ( ، مجلكككة العمكككارة  – (10)
 . 411، ص  2019فنون ، العدد الساد  عشر ، وال

http://www.skyscrapercity.co/
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لبنان ، التي تقع  مال غرب مطار   –تعد هذخ الحارة جزء من الضاحية الجنواية في بيروت        
في عام تميزة ، و ارعها المرفيق الحريري الدولي ، وتعتبر هذه الحارة من المناطق الجميلة بعمرانها و و 

إلى    2006 أضافة  واأَلدارية  والتجارية  السكنية  المباني  الطيران  بقةه  األسرائيلي  للعدوان  تعرض 
دمرت   ِإذ   ، كبير  دمار  الهجوم  هذا  أوقع  العمل  واهذا   ، التحتية  البنى  سكنية    3119تدمير  وحدة 

و وحوالي    1610بالكامل  تجارية  ،    20000وحدة  مأوى  بال  الهجمشرد  اإِلسر واعد  التقى  وم  ائيلي 
مجموعة من المعماريين والمهندسين والمخططين لوضع تةور إعادة ِإعمار المنطقة ، وعرضه عملهم  
عام   بيروت  في  اأَلمريكية  الجامعة  في  مكثفة  تةميم  بوثيقة عرضت خالل ور ة  قبلهم  من  المقترح 

ِإعادة اإِلعمار ،   ؤى لعمليةاحات والر ومن ثم تمت وضع المخططات والتةاميم وتقديم اأَلقتر   2007
من   مجموعة  أنجاز  تم  وقد   ، اإِلعمار  إعادة  مطروحة  ورؤية  صيغة  من  أكثر  هناك  كانت  وقد 
المخططات والرؤيا المقترحة من قبل الوثائق المقدمة من المهندسين والمةممين منها مخطط التحليل  

 . (11) ضل ما كان عليه سابقًا  ى بشكل أفافق األخر التاريخي واأَلستخدامات العامة والشوارع وا ية المر 
 ( . 2ينظر الةورة )

 
 

 ( 2صورة )
 َأثناء الحرب                                               بعد ِإعادة األعمار  

 

ة معككاذ محمككد بشككير مككدحت الطككاهر ،  إسككتراتيجيات  إعككادة اإِلعمككار بعككد الحككروب والكككوارث فككي فلسككطين ، رسككال – (11)
 . 51 – 48، ص  2011ماجستير )غير منشورة( ، جامعة النجاح الوطنية ، 
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 www.jihadbinaa2006.org2009لمصدر :  

http://www.jihadbinaa2006.org2009/
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 مدينةومساحة الالجغرافي الموقع   - 2
 (كككم وتبعككد عككن العاصككمة بغككداد 45بيجككي  ككمال مركككز محافظككة صككالح الككدين  بحككدود)تقككع مدينككة    

وسككط الطريككق بككين كركككوك وحديثككة وتبعككد ، ( وسكط الطريككق الواصككل بككين محككافظتي بغككداد والموصككل 220)
مككدها مككن الشككمال يو ، هكتككار  (1343)بماسككحتها البالغككة كككم  (4عككن الضككفة الغرايككة لنهككر دجلككة حككوالي )

قضككاء الشكككرقا  ومكككن الغكككرب محافظككة االنبكككار ومكككن الشكككرل محافظكككة كركككوك ويحكككدها مكككن الجنكككوب قضكككاء 
 42,40(  ككككماال وخطككككي طككككول)35,20و34,40بككككين دائرتككككي عككككرض ) وتقككككع المدينككككة فلكيككككاً . (12) تكريككككت 

 (.1-2, كما موضح في الخارطة )(  رقا43,20و

فظة صالح الدين.اق ومحامن العر ي  مدينة بيج( موقع  1-2خارطة )  

 

 

 

 

 

 

 

 

وعمككل خارطككة   2010( لمدينككة بيجككي لسككنة Quick Birdاعتمادا علككى المرئيككة الفضككائية )الباحث من عمل المةدر: 
 .  ARC GIS 10.7.1لشبكة الشوارع الرئيسية والثانوية في مدينة بيجي باستخدام برنامج  

 

 

 .22، ص1992، دار الحرية للطباعة ،بغداد، ( ماهر توفيق العيطو ، بيجي واحة في قلب الةحراء12)
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 تقييم المباني الحضرية المتضررة -3
. أدت  (13)م حالتهكككا بعكككد الحكككرب سكككيما الكككدمار الكككذي طكككال المبكككاني العمرانيكككة مدينكككة ت كككيل واقكككع اليشكككم

اضكرار كبيكرة غيكرت مالمكح المدينكة العمرانكي وافقكدتها خةائةكها االضرار التي تعرضكت لهكا المدينكة الكى  
 هور الوضككع، إذ تعككدت اضككرار الهككدم والتككدمير لتطككول البيئككة الحضككرية وتككد  الحضككرية ونسككيجها الحضككري 

إن واقككع المدينككة ، تقيككيم المبككاني كافككة بانهككا مككدمرة بالكامككل ليشككمل ذلككك ، وتقيككيم حالككة المدينككة لهككا العمرانككي
بلك  عكدد مبكاني مدينكة بيجكي وفكق  .المدينكة بشككل كامكل الحضري بشكله المتضكرر كليكًا يشكير الكى تكدمير 

 United Nations (UN-Habitat)برنككامج األمككم المتحككدة للمسككتوطنات البشككرية علميككات المسككح ل

Human Settlements Programme   2556   وكانت هذه االضرار متباينة بين مباني مبنى حضري ،
مككدمرة كليككًا وأخكككرى متضككررة جزئيككًا او ذات اضكككرار طفيفككة ، وان هككذا التكككدمير ينككتج عنككه تغيكككر فككي نسكككيج 

وض بالمدينكة والحفكاظ محلي للنهكلدولي والالمدينة الحضري ، مما تطلب إعادة اعمارها على صعيد الدعم ا
 (.2-3عليها ، ينظر الخريطة )

 ( تقييم اضرار المباني الحضرية لمدينة بيجي 2-3الخريطة )

 

 Journalداليا حسن محمد تمام واخرون ، دراسة تحليلية ألثار الحروب على عمارة وعمران المكدن العرايكة ،  -(13)
of Engineering Sciences, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 42, No. 2,  

March 2014  483، ص. 
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 ArcGis 10.7.1وبرنامج  UN-Habitatالباحث باالعتماد على               

 المباني المتضررة كليا   3-1

ومقارنككة أجككل تحديككد وتقيككيم  بيانككات مككنل لجمككع الطريقككة قياسككية و كككالمطلككوب فككي هككذه المرحلككة 
 بشكككل فعككال. يحككدد تقيككيم الحالككة الضككرر فككي ضككوء المعلومككات عككن الحالككة الماديككة المبككاني حالككةوتحليككل 
الحالكككة واألضكككرار التكككي تكككم وفكككق  العكككادة االعمكككاريمككككن لةكككناع القكككرار تحديكككد أفضكككل طريقكككة  و ، للمبكككاني
مبككاني الحضككرية لهككذا الةككنه مككدى التغيككر الككذي اضككرار ال مثككل خطككورةتت. (14)للمبككاني الحضككرية  اكتشككافها

حككدث فيهككا وتحديككد المبككاني التككي تضككررت بنككاء علككى مسككتوى التقيككيم لحالككة المبككاني ، ومككن خككالل المرئيككة 
مبنكى حضكري مكدمر تكدميرًا ككاماًل  1211نجكد ان المبكاني المتضكررة بلغكت  2018الفضائية للمدينة لسنة  

مبنككى حضككري تشكككل المبككاني المتضككررة كليككًا نسككبة  2556والبككال  ينككة عامككة بككاني المد مككن اجمككالي عككدد م
 .(1-3والشكل )(3-3الخريطة )( 1 - 3الجدول )من عدد المباني في مدينة بيجي، ينظر  47.37%

 ( أصناف المباني المتضررة كليا  وجزئيا  1 - 3جدول )
 

- (14) Azadeh VAFADARI , Damage Assessment And Monitoring Of Cultural Heritage 
Places In A Disaster And Post-Disaster Event – A Case Study Of Syria , The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Volume XLII-2/W5, 2017 , Ottawa, Canada , 2017 .P. 697 
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 النسبة %  عدد المباني  الصنف

 % 47.37 1211 اً المباني المتضررة كلي 

 % 52.62 1345 المباني المتضررة جزئياً 

 % 100 2556 مجموع المباني 

 المةدر : باألعتماد :

 United Nations Human (UN-Habitat)برنككامج األمككم المتحككدة للمسككتوطنات البشككرية علميككات المسككح ل -1
Settlements Programme. 

 .2018من خالل المرئية الفضائية للمدينة بيجي لسنة  -2

 ( المباني المدمرة كليًا في مدينة بيجي 3-3ة )الخريط

 
 .ArcGis 10.7.1، وارنامج  2018لسنة  Quickbirdباالعتماد على المرئية الفضائية للقمر الةناعي 

 أصناف المباني المتضررة كليا  وجزئيا  ( 1-3شكل )
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 (.1-2)المةدر : باإلعتماد على بيانات جدول 

( حكككال المبكككاني الحضكككرية المكككدمرة كليكككًا التكككي ال يمككككن إصكككالحها أو ترميمهكككا ممكككا 3-3الخريطكككة ) ضكككحتو 
ل عككودة الحيككاة لسكككان هككذه المبككاني ، ممككا يسككاهم فككي تطككوير يتطلككب إعككادة اعمارهككا بشكككل فعككال مككن اجكك

 يهكا.الحضكرية فاألنشكطة  المدينة بما ينسجم مع التطور الحضري لها ومواكبة المدن األخرى في استمرارية
إن هذه المباني تشكل مساحة كبيرة من مباني المدينة لذا فان إعادة اعمارهكا يعطكي للمدينكة طابعكًا حضكريًا 

 .يتما ى مع أهميتها وموقعها الجغرافي ويعزز المستويات االقتةادية والحضارية لها

 المباني المتضررة جزئيا   3-2

أجككزاء مشككاهدة التككي يمكككن تميزهككا مككن  يككةر جزئألضككرارضككت يمثككل هككذا الةككنه المبككاني التككي تع
مككن المبككاني وفككق هككذا الةككنه يككد تككم تحد . المبنككى المتضككررة التككي أدت الككى احككداث تشككققات فككي المبككاني

وتعد  ،من اجمالي عدد المباني في المدينة  %52.62مبنى حضري مشكلة نسبة    1345الضرر إذ بلغت 
صككالح وتقويككة ، باألضككافة إلككى ِإعككادة بنككاء مككا تهككدم تككرميم وا ج لعمليككات هككذه المبككاني غيككر امنككه والتككي تحتككا

منهكا أثنكاء الحكرب ، وأرجاعهكا إلككى وضكعها األصكلي بشككل أكثكر حداثككة وحضكارية تعككق الةكورة الح يقككة 
ينظككر  للبيئككة الحضككرية فككي المدينككة بمختلككه جوانككب الحيككاة الحضككرية واالجتماييككة والثقا يككة واالقتةككادية .

 اضرار المباني بشكل طفيف .وضح تي ت( ال4-3) الخريطة

 ( المباين المتضررة جزئيًا في مدينة بيجي 4-3الخريطة )
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 ArcGis 10.7.1، وارنامج  2018لسنة  Quickbirdباالعتماد على المرئية الفضائية للقمر الةناعي المةدر: 

بة رر المةكاحن  كدة الضكمختلفكة مكأضكرار ومقكاييق يتضح ان التدمير لهذه المباني متبكاين وفكق 
ويتم قيا  هكذه االضكرار بوحكدات أو إعادة تطويرها  للمبنى ، مما يتطلب إعادة اعمار المباني بشكل كامل

 المتر المراع وفق مساحة المبنى . قيا  عالمية تمثل مقدار الضرر الذي لحق بها كوحدة 

 كشف االضرار -4

اضكرار المبكاني الحضكرية بعكد ة فكي كشكه انب الهامكت عد كشه اضرار المباني الحضرية أحد الجو         
 Normalized Differenceالدمار ، لذا تم استخدام مؤ ر تحديد المناطق الحضرية أو المناطق المبنية  

Up Index-Built  ولحسككككاب  )13(  فككككي عمليككككات الرصكككد الحضككككري .NUBI  تطلكككب تككككوفير المرئيككككات
صكككل فكككي المبكككاني الحضكككرية والتكككي تغيكككر الحاه قيمكككة الالفضكككائية لمدينكككة بيجكككي قبكككل الكككدمار واعكككدها لكشككك

تمثككل ( و  0-1)مكا بككين التككي تعرضكت للضككرر تنحةككر إذ ان المبكاني الحضككرية  1-و 1تنحةكر مككا بككين 

 

، غكزة ،  ArcGis    ،1خمكيق فكاخر بكارود ، تطبيقكات االستشكعار عكن بعكد فكي برنكامج نظكم المعلومكات الجغرا يكة  (13)
 .399، ص  2019لسطين ، ف

(14)-Hanqiu Xu,Extraction of Urban Built-up land Features from landsat lmagery Using a 

Thematic –oriented    Index Combination Technique ,Photogrammetric Engineering and 

Remote Sensing ,American Society,Vol.73,No.12,December,2007,pp.1381-1382.  
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ال تمثل المبكاني الحضكرية  (1-الى  0 ) ما بين التي تعرضت إلضرار طفيفة تنحةر  المناطق الحضرية
 (6 - 4( والخريطة )2 - 4والشكل )( 5-4طة )ينظر الخري :( 41) وفق المعادلة االتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المرئبات الفضائية لمدينة بيجي قبل واعد الدمار 5-4الخريطة )

 
 في كشه التغير بطريقة جبر الخرائط الرياضية وفق الشكل االتي:  Arcgis 10.7.1تم استخدام برنامج 

 (  2- 4الشكل )
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 ( كشه اضرار المباني 6-4الخريطة )
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 10.7ArcGis( بأستخدام برنامج 2-2عتماد على المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة خريطة ): باإل المةدر

( المناطق التي تعرضت إضرار كبير أفقد النسيج الحضري للمباني وللمدينة فقد بلغت نسبة 6-4يتضح من الخريطة )     
ون األخضر ، بينما المناطق التي ر ذات اللى قيمة ضر ( التي مثلت أعل9-0الضرر  حسب مؤ ر قيا  الضرر مابين )

بلغ )تعرضت إلضرار طفيفة  ال يا  مابين  قيمة مؤ ر  اللون  1-إلى    0ت  ذات  المؤ ر  قيمة  أقل ضرر حسب  ( وهى 
األحمر ، واشكل عام فقد بين نتائج مؤ ر قيا  درجات الضرر التي أصيبت بها المباني ذات أضرار كبيرة جدا تبين مدى 

أ الدم الذي  القرار    صيب مدينةار  ، وهذا مما يفرض على أصحاب  للمدينة  المختلفة  القطاعات  للخراب في مجمل  بيجي 
 ضرورة العمل على تدار  مختله األضرار وحةرها بقاعدة بيانات لتساعد عملية أعادة إعمار المدينة بشكل سريع . 

   عمار مدينة بيجي :   تحليل معوقات إعادة إِ  – 5

بيجي أحدى أهم المشاكل التي تقه أمام تقدم بناء المدينة وعرقلة  ر مدينة  عادة إعمامعوقات إ   تمثل     
الستراتيجيات المتخذة في إعادة اإلعمار ، هذا وقد صنفت أهم المشاكل والمعوقات في أراع محاور رئيسية  

ة ، حيث ني المدين وضعت في أستمارة اإلستبانة للوصول ألهم المشاكل واألضرار التي تعرضت لها مبا
، إذ بل  عدد األستمارات الموزعة  م أستخدام بيانات اإلستمارة بعد توزيعها عن طريق العينة العشوائية  ت
 . ( 2556( باألعتماد على عدد الوحدات السكنية البالغة )%4.8( أستمارة أستبانة بنسبة عينة ) 125)

 ( مشاكل ومعوقات إعادة إعمار مدينة بيجي   2 – 5جدول )

 النسبة%  التكرار هل تعرض منزلك للضرر   الفكرة 1

 المتغير 
 71.2% 89 نعم  1

 28.8% 36 ل  2

 100% 125 مجمو ع  

 النسبة%  التكرار ما حجم الضرر الذي اصيب منزلك   الفكرة 2

 المتغير 

 49.6% 62 شديدة جدا 1

 33.6% 42 شديدة 2

 16.8% 21 متوسط  3

 100% 100 مجموع 

 النسبة%  التكرار الحالي  ع المبنى رأيك بوض ما الفكرة 3

 المتغير 

 4.8% 6 جيد جد  1

 12% 15 جيد  2

 39.2% 49 متوسط  3

 44% 55 رديئ 4
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 100% 125 مجموع 

 النسبة%  التكرار ماسبب تأخر إعادة أعمار المدينة   الفكرة 4

 المتغير 

 31.2% 39 عدم تعويض المتضررين   1

 42.4% 53   المستوى المعيشي ضعيف  2

 26.4% 33 عدم تشكيل لجنة إعادة اإلعمار 3

 100% 125 مجموع 

 (1المةدر : باإلعتماد على أستمارة األستبانة ملحق )       

( ، يستنتج أن مدينة بيجي تعرضت لنسبة كبيرة من الدمار فمن خالل الفكرة  2  -  5فمن الجدول )      
( نسبة  أن  بينت  للدمار%71األولى  منازلهم  تعرضت   )  ،  ( المستجواين  بل  عدد  ( مستجوب من  89إذ 
( لم تتعرض منازلهم لألضرار حيث بل   %28.8( أستمارة أستبيان ، ونسبة )125مجموع العينة البالغة )

( واألضرار  36عددهم  الدمار  من  جدا  عالية  لنسبة  تعرضت  المدينة  أن  يفسر  مما  وهذا   ، مستجوب   )
اإلعوا خالل  بها  مرت  التي  اإلحداث  مدى  نتيجة  حول  نفسه  الجدول  من  أيضًا  يتبين  كما   . السابقة  م 

من   بعدد  والمتوسطة  والشديدة  جدًا  الشديدة  مابين  تراحت  التي  اإلضرار  من  لدرجة  المباني  تعرض 
( مما يدل تعرض المباني لنسبة عالية  %16.8،    %33.6،    %49.6ستجواين تراوحت نسبهم مابين )الم

حول الفكرة الثالثة لوضعية المبنى الحالي فقد جاءت   إما  يما يخص ر لدرجة  ديدة جدا .  جدا من الضر 
( بنسبة  تراحت  الذي  المبنى  لرداء  كبيرة  بنسبة  المستجواين  المست%44أجابات  عدد  بل    ) ( (  55جواين 

( مجموع  من  الج125مستجوب  مابين  تراوحت  المبنى  لوضعية  النسب  جاءت  ثم   ، مستجوب  جدا (  يد 
( . في حين يتبين من الفكرة الرابعة التي  39.2،    %12،    %4.8هم مابين )نسب  والجيد والمتوسط تراوحت 

المستجواي  أجابات  فتراوحت  اإلعمار  إعادة  إمام  تقه  التي  المعوقات  أهم  بأن  حددت  نسبة  بأعلى  ن 
  ( 53إعادة اإلعمار حيث تراحت عدد المستجواين )إمام المستوى المعيشي الضعيف يعد أحدى أهم عائق 

م ) مستجوب  مجموع  )125ن  بنسبة  مستجوب  تعويض  42.4%(  عدم  في  المشكلة  جاءت  ثم   ،  )
( بنسبة  )% 31.2المتضررين  ونسبة   ، اإلعم26.4%(  إعادة  لجنة  تشكيل  بأن عدم  ار صنفقت  ( حددت 

 بأنها عائق إمام إعادة إعمار المدينة .

 دراسة تقيمية لمعرفة مدى تطبيق اإلفكار المقترحة :   - 6
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إلعادة إعمار مدينة بيجي في مختله القطاعات ، والتي من    اإلفكار المقترح تطبيقها  تأتي أهمية      
صة وأن هذه اإلفكار طرحت على  أنها تساعد الجهات ذات القرار في تسريع عملية إعادة اإلعمار ، خا

المجتمع   الجدول )125بلغت عددها )عينة من  ، فمن خالل  اإلفكار    (3  -  6( مستجوب  نجد مجمل 
ترح تطبيقها قد القت قبواًل واسعًا ، فما يخص الفكرة األولى التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إعادة  المق

( نسبة  بلغت  فقد  ونسبة  %68.8اإلعمار  بشدة  موافق   )(31.2%( مجمل  من  موافق  مستجوب 125(   )
بموافقة بشدة  عًا  واسإيضًا القت قبوال  ة ، إما لتطبيق فكرة وضع سياسة إعمار مستدامة  لتطبيق هذه الفكر 

( لتطبيق هذه الفكرة ، إيضًا القت الفكرة الثالثة المقترح تطبيقها والتي  %36.8( وانسبة )%63.2بنسبة ) 
( وانسبة  %64.8بلغت نسبة الموافقة بشدة قرابة )  إعادة اإلعمار    جدول زمني لضبط  تهدع إلى وضع

ب 35.2%) بأعلى قبول على  الرابعة  الفكرة  بناء ( موافق ، وجاءت  إلى  المقترحة والتي رمت  ية األفكار 
موافق .  (  %22.4( ونسبة )%77.6مجمعات سكنية متطورة حضريًا ، إذ بلغت نسبة الذين وافقو بشدة )

ال الفكرة  إعادة  إما  في  رغب  الذي  المجتمع  لخةوصية  نظرا  بتطبيقها  رحبت  أيضًا  فقد    تأهيل خامسة 
  ( % 40.8وانسبة )  (%53.6د بلغت نسبة الموافقة بشدة قرابة )المباني مع الحفاظ على طبيعتها السابقة وق

جاءت غير مهتم بطبيق هذه الفكرة ، اإل أن الغالبية    (%2.4ونسبة )غير موافق    (%3.2موافق ونسبة )
بالموافقة على تطبيقها . إما  يما يخص تطبيق الفكرة السادسة فقد هى إيضا جاءت بقبول كبير جدا ، إذ  

الذين نسبة  )  بلغت  بشدة  )%64.8وافقو  ونسبة  مشاركة35.2%(  ضرورة  فكرة  لتطبيق  موافق  جميع    ( 
السابعة  ي المختة الفكرة  المجال ، وأخيرًا ايضًا رحب بتطبيق  بهذا  الحوارية  ند   لعقد ين  الورش  وات وعمل 

(  % 49.6وافقو بشدة )  لبناء المدينة فقد بل  نسبة الذين  لضم مختله اإلختةاصات لوضع المقترحات  
( غير مهتم ، ويفسر من جميع رأي المستجواين وجود %8.8( ونسبة )%41.6سبة الذين وافقو فقط )ون

 إلجل األسراع في إعادة إعمار المدينة . ترحيب كبير في ضرورة تطبيق جميع األفكار المقترح تطبيقها 

 ( األفكار المقترح تطبيقها إلعاد إعمار مدينة بيجي 3 - 6جدول )

   ف     ت
 و فق  

     ش
 %  و فق  %

ال  
  و فق 

% 
ال  

 و فق  
  ش   

غ    
  ه م 

    وع  %

         31.2 39 68.8 86 تشكيل لجنة إعادة العمار  1
125 

2 
حة  وضع سياسة إعمار مستدامة واض

 بمراحل 
79 63.2 46 36.8         

125 



 2021(، لسنة 4، العدد ) 17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 
 

937 

 

         35.2 44 64.8 81 وضع جدول زمني لضبط إعادة العمار 3
125 

         22.4 28 77.6 97 ت سكنية متطورة حضريابناء مجمعا 4
125 

5 
أعادة تأهيل المبنى مع الحفاظ على  

 وضعيته السابقة 
67 53.6 51 40.8 4 3.2   3 2.4 

125 

6 
كة المهندسين والمخططين لوضع آلية  مشار

 األعمار
81 64.8 44 35.2         

125 

7 
عقد ندوات وورش حوارية لمختلف  

ع مقترحات إعادة  اإلختصاصات لوض
 اإلعمار

62 

49.6 

52 

41.6 

     11  

125 

 (.1المةدر : باإلعتماد على أستمارة األستبانة ملحق )

 إعادة اعمار المدينة -7

عككادة االعمككار كنايككة عككن إعككادة دائمككة للمبنككى أو اسككتبدال العناصككر العمرانيككة المتضككررة يعككد مفهككوم إ      
إذ تتكدخل إعكادة االعمكار فكي تحديكد خطكر التكدمير الكذي تعكرض  اضرارًا فادحة أو اصكالح  كامل للمبنكى ،

ديكككد إن إعكككادة االعمككار بانككه البنككاء الج . (15)لككه المبنككى وإمكانيككة تخفيككف خطكككر الضككرر الككذي تعككرض لككه 
للمبككاني التككي تضككررت وفقككدت أجككزاء كبيككرة مككن اجزائهككا ، ويجككب ان تكككون إعككادة االعمككار ترجمككة لتعبئككة 

 .جديد لمباني المدينة الحضرية   املة للمجتمع مع بناء

ة فكككي تحديكككد اسكككتمراريتها ، أمكككر بكككال  األهميكككبيجكككي مدينكككة  اعمكككارإن الطريقكككة التكككي يكككتم بهكككا إعكككادة 
علكى المبكاني المكدمرة بالكامكل بنكاًء  اعمارإلعادة التي لحقت بالمدينة يم األضرار اناًء على تقيو  الحضرية  

 لمباني.اسيناريوهات خاصة بنماذج إعادة االعمار نتائج المسح للمباني الحضرية يتطلب وضع 

المبكاني ،  االعمكارإعكادة  من خكاللتسعى سيناريوهات إعادة االعمار الى توفير متطلبات السكان 
ا  الحضرية والتطوير الذي يتالئم مع حاجة المدينةلب اتباع نهًجا سريعًا قائم على التنمية وهذا يتط إذ غالبكً

لمسككتويات مختلفككة مككن االسككتدامة الحضككرية  الحضككريةالتحسككين المككادي للمبككاني  مككا تشككمل إعككادة االعمككار
لمختلفة في المدينة القديمة ، مما ينشط الوظائه الحضرية ا لها الحياةبهدع استقرار سكان المدينة وإعادة 

ي وضكع فك CityEngine 2015.0إذ تكم اسكتخدام برنكامج . و يولد تحسيًنا بيئًيا عاًما في المنطقة تاريخية

 

سككالة كريسككتين زهيككر كوسككى ، إعككادة اعمككار المبككاني التاريخيككة فككي مدينككة حلككب القديمككة المبككاني العامككة أنموذجككًا ، ر  - (15)
 .32، ص  2015ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة حلب ، 



 2021(، لسنة 4، العدد ) 17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 
 

938 

 

تةور مستقبلي العادة اعمار مدينة بيجي من خالل اختيار نماذج من مباني المدينة تحكاكي سكيناريوهات 
 إعادة االعمار المستقبلية .

فكار المقترح تطبيقها على عينة من المجتمع ، والتي أظهرت نتائج التحليل قد فمن خالل طرح األ
ن  يمكككا يخككص ضكككرورة بنكككاء مجمعككات سككككنية متطكككورة القككت مجمكككل هككذه األفككككار قبكككوال واسككعا ، خاصكككة وأ

تككم تةككميم انمككوذج العككادة اعمككار مدينككة بيجككي مواكبككًا للحداثككة فككي أسككلوب حضككريا ، ونتيجككة لهككذه النتككائج 
بمككا يخككدم التطككوير الحضككري للمدينككة لفتككرة مككا بعككد إعككادة االعمككار وكانككت هككذه النمككاذج ذات صككفة  البنككاء

نها واقعة في الطريق السريع بكين مكدن  كمال وجنكوب العكرال ، ممكا جعلهكا حضرية مواكبة لواقع المدينة كو 
أكثكر مالئمكة  ريوهات واكبة الحداثكة فكي إعكادة االعمكار ، حيكث تعكد هكذه السكيناتكتسب أهمية استراتيجية لم

 : (3( )2( ) 1) ينظر النماذج االتيةبيئيًا للحياة الحضرية في المدينة . 
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 ر المنطقة الواقعة على الطريق السريع للمدينة ( إعادة اعما1 -  7نموذج )

 
 ( شكل واقع إعادة االعمار بصورة مقربة 2  - 7النموذج )

 
 اخل المدينة السكني ( إعادة اعمار جزء من منطقة د3  - 7النموذج )
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 City Engineالباحث : باإلعتماد على برنامج    

 اإِلستنتاجات : 

( وحدة سكنية ، تعرض منها لضرر كلي حوالي 2556ي قرابة ) المباني الكلية لمدينة بيجبل  عدد   -1
( وحدة سكنية  1345( ، وضرر جزئي بل  نحو )%47.37( وحدة سكنية بنسبة ضرر تبل  ) 1211)

 ( .%52.62غت )بنسبة بل

 صالح الدين خالل الفترة السابقة. تعرضت مدينة بيجي لضرر كبير ودمار من أكثر مناطق محافظة  -2

( ،  9 –  0األكثر ضررًا بدرجة تراوحت مابين )ر قيا  درجات الضرر للمباني مؤ  أظهرت نتائج -3
 ( . 1-إلى   0واين المباني األقل ضررًا بدرجة تراوحت مابين )

 دة أعمار مدينة بيجي ، إذ لم يسجل أي خطط مستقبلية تهدع إلعادة اإلعمار . بطئ كبير في إعا -4

عدم  األدارية لم تشهد إعادة إعمارها ، و الخدمية  ال زال عدد كبير من المباني المدمرة والمؤسسات  -5
 تقديم تعويض للمتضررين الذين تضررت منازلهم ، والتي من  أنها تعجل عملية إعادة اإلعمار. 

المشاركة الجمايية من مختله اإلختةاصات لوضع مقترحات تسهل عملية إعادة  لم يالحظ  -6
 األعمار. 

 التوصيات :

وتحدد وإجراء مسوحات ميدانية لتقييم مار لوضع ستراتيجيات ضرورة تشكيل لجنة إعادة اإلع -1
 . درجات الضرر ووضع الحلول والمعالجات وأنشاء قاعدة معلومات تعجل من أجراءات اإلعمار 

ة الفرصة للمشاركة الجمايية تشمل مختله األختةاصات من المهندسين والمخططين  أتاح -2
 رة إلعادة إعمار المدينة . والمعماريين لتقديم مقترحات وسيناريوهات متطو 

تخةيص سيولة مالية تهدع إلى  مول جميع القطاعات في األعمار وفق الستراتيجيات المعدة  -3
 مسبقًا من قبل لجنة إعادة اإلعمار . 

العمل على  إعداد خرائط ودراسات وايية على قدر عاٍل من المسؤولية تراعي الماضي والحاضر  -4
 . والمستقبل تضمن أحتياجات السكان
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عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل محلية ودولية تواكب عملية إعادة اإلعمار ، وإطالع سكان   -5
 ر .  المدينة المحليين والخبراء بما تحقق وتنفذ حول إعادة اإلعما

 الهوامش :  
1. seyed mehdi mirisaee  , reconstruction of post-war ruined cities through tourism  

developmentcase study: khorram-shahr, iran , Doctor Of Philosophy  faculty of built 

environment university of Malaya , kuala lumpur , 2017.P.9. 

2. Graham, S. (Ed.). (2004). Cities, war and terrorism: Towards an urban geopolitics. 

Oxford  :Blackwell Publishing Limited, 2004. P.331. 

3. https ://www.civgrds.com.  
 لجين ماهر الزنبركجي ، دراسة تحليلية للتطبيقات التخطيطية والعمرانية في ِإعادة اإِلعمار نحو التخطيط  .4

 ،جستير )غير منشورة( ، جامعة دمشقاسة حالة المنطقة الشرقية لمدينة دمشق( ، رسالة ماالمحلي )در 
 . 5 ، ص 2016كلية الهندسة المعمارية ،  

 .  7لجين ماهر الزنبركجي ، مةدر سابق ، ص  .5
6. Mcdonald Roxannna,Tntroduction to Notural and Manmade Disastere and there 

Effects on Building ,Architectural press,UK.N,2003.p12.       
7. Mcdonald Roxannna, Op . Cit.p15.    

 ر مدينة حلب )حاالت سابقة، درو  مستفادة ( ، مجلة العمارة محمد محمد اديب النجم ، ماقبل إعادة ِإعما .8
 . 411، ص  2019والفنون ، العدد الساد  عشر ، 

 ، ر بعد الحروب والكوارث في فلسطينت  إعادة اإِلعمامعاذ محمد بشير مدحت الطاهر ،  إستراتيجيا .9
 . 51 – 48، ص  2011رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة النجاح الوطنية ، 

 .22، ص1992ماهر توفيق العيطو ، بيجي واحة في قلب الصحراء ، دار الحرية للطباعة ،بغداد، .10
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         ن       ( 1  حق )
ــ   أخي المواطن ، اختي المواطنة :

وإعادة   بيجي  مدينة  في  الحضرية  المباني  حال  واقع  تقييم   ( حول  األستمارة  هذه  بملئ  تفضلكم  أرجو 
ستخدام التقانات الجغرافية الحديثة ( علما ان هذه الستمارة مخصصة ألغراض البحث العلمي  أعمارها بأ 

 مدينة والمسيرة العلمية . فقط ، شاكرا تعاونكم معي خدمة لل
 الباحث  

  الحظ  : ال ح             ال م ف   ال       . 
 لك ، او كتابة األجابة من قبلك . ضع عالمة عالمة )    ( امام األختيار الصحيح الذي تراه مناسبا 

 الجنس :  ذكر         انثى   .1
 العمر :           اسم الحي الذي تسكنه   .2
 في الوحدة السكنية  عدد األسر   .3

   أسرة واحد            اسرتان         ثالث اسر فأكثر . 
 عدد افراد السرة داخل الوحدة السكنية   .4
 ، موظف        ، كاسب        متقاعد      مهنة رب السرة : عاطل     .5
 مهنة ربة األسرة : ربة بيت        ، موظفة   .6
 معدل الدخل الشهري لألسرة :   .7

 مليون فأكثر   -الف دينار      د  750  -الف دينار      ج  500  -الف دينار فأقل       ، ب   250  -أ 
 يجار       تجاوز     . ملكية السكن : ملك          زراعي       ، إ  .8
 مساحة الوحدة السكنية:  .9

 فأكثر   350،        2م300،             2م250،            2م200،         2م150،          2م100اقل من  
 عدد طوابق الوحدة السكنية : طابق واحد        ، طابقين        ، ثالث طوابق          .  .10
 ة السكنية : غرفة واحدة      ، غرفتان        ثالث غرف        اربع غرف  عدد الغرف داخل الوحد  .11
 نان       ، ثالث       ، اربع فأكثر  عدد األفراد في الغرفة : واحد       ، اث .12
 حالة المسكن : جيدة          متوسطة          رديئة    .13
 ، طابوق          ، حجر  نوع مادة البناء : طين         ، بلوك          .14
دادية          المستوى التعليمي لرب السرة : أمي      ، يقرأ ويكتب       ابتدائية      ، متوسطة ، اع .15

 بكالوريوس    
 رديئة  -4متوسطة      ،   -3جيدة      ،    -2جيد جدا      ،   -1      أ ك  و ع      ى   ح    ؟ .16
 عدم تعويض المتضررين ،     -1               ؟    ب  أخ  إ     أ      .17

 عدم تشكيل لجنة إعادة اإلعمار  -3المستوى المعيشي ضعيف ،           -2   
 ال   -2 عم           -1 ع ض     ك       ؟     هل .18
 متوسطة -3شديدة      ، -2شديدة جدا      ،  – 1     ح م         ذي  ص ب     ك ؟ .19
  ء    ق  ح  إل      أل     :     ق  ك   عض  أل  .20

 الفكرة ت 
اوافق  

 بشدة
 ل اوافق اوافق

ل اوافق  
 بشدة

غير  
 مهتم 

      تشكيل لجنة إعادة العمار  1

      وضع سياسة إعمار مستدامة واضحة بمراحل  2

      وضع جدول زمني لضبط إعادة العمار  3

      بناء مجمعات سكنية متطورة حضريا  4

      هيل المبنى مع الحفاظ على وضعيته السابقة أعادة تأ 5

      مشاركة المهندسين والمخططين لوضع آلية األعمار  7

8 
حوارية لمختلف اإلختصاصات   عقد ندوات وورش 

 لوضع مقترحات إعادة اإلعمار
     

 


