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ABSTRACT –   Rapid urban growth in cities, particularly in major  cities occurs,  

wherever the urban mass be doubled, and city core size be stopped. That will lead to 

unbalanced relation between the center and the extended area of the  city.                                                  
 

The research problem is that the existing Sanaa main center has not coped with the 

changes of the city. The center has remained  rigid and non functional  nucleus, and 

unable to supply the demand of its arteries by blood, and from the other side its 

extremities could not feed it.    
 

The research aimed to answer a specific question: If the Tahrir square is still 

considered the main urban center of the transformed capital? If so, does it   

successfully feed  its extended edges, or the need to a new center still recommended 
 

To answer the main question, the structural, analytical, methodology has bee chosen 

and  the  result was;  that if the city  has been widely  developed, it will be necessary to 

promote its old center and support it by creation a new center in an appropriate 

central  location, in addition to strengthen the existing  sub-centers as well.    
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 الملخص

 

المتحولة تتضاعف معه حجم الكتلةة الحضةر ة  في المدن وخاصة الكبرى والعواصم ن النمو المتسارع ا
 ه.الل العالقة ب ن المركز و أطرافمع توقف حجم المركز الرئ سي مما  ؤدي إلى اخت

  

ركزهةا م أي ظةل واكب التحول فةي   النمةو  صنعاء لمأن المركز الحالي لمد نة في  تتمثل مشكلة البحث
ظةل ه كنةوا  وقلةب ومركةز ثلةل لمد نةة التوسةع بةل ( جامدا ولم  ؤدي وظ فتة)التحر ر والمناطق المح طة

 تغذ ه. هبالدم الكافي المتدفق وال أطراف استح اء من بل ة أطرافه فال هو  مد شرا  نه على
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هةو هةل منطلةة التحر ةر تعتبةر المركةز الحضةري الةرئ   و أالإلجابة علةى سةؤال محةدد ل  هدف البحث
ة وهةل  غةذي إطرافهةا أم أن هنةاج حاجةة إلةى إعةاد  ت ه ةل أو ومركز الثلل الجغرافي للعاصةمة المتحولة

 خلق مركز حضري جد د ل واكب النمو المتحول.
 

ي التحل لةي لعناصةر ل الذي  طرحه هذا البحث تم اخت ةار المةنها اإلنشةائاؤوصوال إلى اإلجابة على التس
 .البحث الرئ سة

 

الللةةب والمضةةخة الرئ سةةة  عتبةةر مد نةةة المركةةز  أهمهةةا ان وقةةد توصةةل البحةةث إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائا
ه البؤر  سواء في الشةكل لشرا  ن وأورد  المد نة وخالصة حتم ة لمجموعة المفرزات الني تظهر في هذ

، وانه مع نمو وتطور المد نة  لزم تنم ة وتطو ر مركزها اللد م وتدع مه بمركز بد ل في موقع أو الحجم
لتعمةل كمنظومةة  ةالمراكةز الثانو ةد  للمد نةة مةع االهتمةام بتلو ةة مركزي مناسةب للكتلةة العمران ةة الجد ة

 متوازنة ومتكاملة.
 

            .تنم ة وحفاظ -نوا  وقلب –مدن تحول  –مراكز مدن  –صنعاء  كلمات مفتاحيه:

 

 المقدمة  -1
 

رئ سةةي فةةي كث ةةر مةةن ايح ةةان  تةةدخل اللةةرار الس اسةةي فةةي التةة ث ر علةةى تحد ةةد موقةةع مركةةز المد نةةة ال
ف تحةةول الفةةرا  أو المركةةز الصةةغ ر إلةةى مركةةز لمد نةةة حضةةر ة كب ةةر  وبالتةةالي تتحةةول معهةةا حجةةم 

 ومكونات ووظ فة هذا المركز ل في بمتطلبات المركز الحضري الجد د. 
 

التحر ةر كم ةدان  خةالل اقتةرا التفك ر في أنشاء مركز رئ   لعاصةمة الدولةة مةن  الثور  كانبعد ق ام 
هو الحال في كث ةر  كما CBDوايعمال لتحرر وبالتالي  ؤدي دورا وظ ف ا كمركز للمال ل مثل رمزا ل

فلط ولم  ؤدي الةدور ايساسةي مةن إنشةاءه كنةوا  لمد نةة  ا  أنه ظل رمز الإ المتحرر من عواصم الدول 
التوسع وكمركز للمصالح والوزارات وملتلى لشةبكة الطةرق ومحطةات النلةل والمواصةالت وقةد سةاعد 

ا بمجموعةةة مةةن ايسةةوار والمبةةاني التار خ ةةة لةةم عةةه وحجمةةه أن ال  لعةةب هةةذا الةةدور كونةةه محاصةةر  موق
 ا رغم محاوالت تنم ته وتطو ره. تسمح له بالتوسع واالمتداد وظل جامد  

 

(  ع ش على استح اء من بل ة أطرافه فال هو  مد شرا  نه بالةدم الكةافي ظل التحر ر )المنطلة المركز ة
نهمةةا غ ةةر واضةةحة وغ ةةر مؤكةةد  فةةالطرق المؤد ةةة إلةةى الوسةةط  والعالقةةة ب أطرافةةه تغذ ةةه المتةةدفق وال

 مناسب لحجم الجسد.  الللب غ ر)الللب( ضع فة وصغ ر  بل ومتعرجة وال تصب ف ه وحجم 

 
 أهمية البحث 1 -1
 

كةم ب نمةا بلةط قطةر  2قةل مةن أفي النصف ايول من اللةرن الماضةي كةان نصةف قطةر مد نةة صةنعاء  
 حجةم المد نةة إال الهائةل فةي[ ومع التحول 1] 2كم 044أكثر من  كم ومساحة 04حوالي  لمد نة حال ا  ا
ا علةى التوسةع أي  أن حجةم الللةب ظةل غ ةر مناسةبا وغ ةر قةادر   مركزهةا ظةل ثابتةا   في حجمن التغ ر أ

لةم  عطةي  همةن مسةاحة المد نةة كمةا انة ٪1قةل مةن ألحجم الجسد فالتحر ر)منطلة الوسةط( الزال  مثةل 
خر مناف  على الظهور وكان من ايهم ةة بحةث هةذه المشةكلة كونهةا ال تلتصةر علةى ا الفرصة لمركز

 صنعاء وإنما على مدن وعواصم كث ر  أخرى تتشابه أو تشترج بالخصائص. 

 
 المشكلة البحثية  2 -1

 

الكب ةر  ع اينشةطة قلب المد نة الحالي ) منطلة م دان التحر ر( ظل بلاؤه ضرور  حتم ة كمركةز لتجمة
كمةا أصةبحت المشةكلة ايساسة ة  ، التار خي لم  ساعده في تحل ق ذلجالوظ في والب ئي و أن وضعه إال
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حةال  ن فةيأكمةا ،  مرور ةة كب ةر  إلةى علةد ب ئ ة ومشكلة حركة تحولت  المركز ة الحال ةفي المنطلة 
ء عمل ةات التوسةع كونةه  فةع فةي منطلةة لألنسجة العمران ة أثنا ا  واسع تنم ة المركز سوف  حدث تدم ر  

 بالغة الحساس ة من ح ث ق متها التار خ ة وايثر ة.

 
 منطقة الدراسة  1-3
 

 لصد بالمنطلة المركز ة لة   م ةدان التحر ةر فلةط ولكةن الم ةدان والمنطلةة المح طةة بةه ح ةث حةددت 
 ةدان و روافةد الحركةة بإطار وه كل قوي وواضح اشتملت على المناطق والمحاور التي تصةب فةي الم

والتي تظهر مجموعة من ايفعال وردود ايفعال وتتةرجم علةى شةكل حركةة باإلضةافة  هذا المركزإلى 
 .   (1) الشكلإلى المباني المح طة وت ث راتها المستلبل ة على حجم المركز وشكله 

 

   
 

 .منطلة الدراسة :(1الشكل )
 

 

 المدن  المفهوم التخطيطي للمراكز الحضرية في -2
 

لغةةرا البحةةث سةةوف  ةةتم الترك ةةز علةةى التفر ةةق بةة ن الفراغةةات الحضةةر ة بمفهومهةةا المعاصةةر وأ ضةةا 
 بمفهومها التلل دي اللائم في المد نة ال من ة ومنها العاصمة صنعاء على النحو التالي: 

 
   للمراكز:المفهوم المعاصر  2-1

 

 اكز الثانو ة كالتالي:  وظهرت إما على شكل المركز الرئ سي للمد نة أو المر
 

  الرئيسي* مركز المدينة 
 Central business district المنطلةة المركز ةة لألعمةال والتجةار ب وهو قلب المد نة الةذي  عةرف

( وعموما فان قلب المد نة الكبرى  عنةي المكةان ايكثةر  down town)  أو   ((CBDوتختصر باسم  
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عمال أنشةطه التجةار  وايعمةال الثلاف ةة واالجتماع ةة والحكوم ةة حضار  الذي  عطي اكبر إنتةا  فةي اسةت
وهةةو المركةةز الرئ سةةي لوسةةائل النلةةل العةةام واينشةةطة ايخةةرى مثةةل المطةةاعم والمحةةالت الكبةةرى . [2]

وبعةةا الخةةدمات الثلاف ةةة كالمتةةاحف والمعةةارا والمكتبةةات والمراكةةز الر اضةة ة والمكاتةةب الحكوم ةةة 
حةةي المةةال وحةةي المسةةار  والسةة نما ومكاتةةب الحكومةةة وقةةد تخةةتلط هةةذه وبعةةا شةةركات ايعمةةال منهةةا 

 .[3] شخص تها  اينشطة مع بعضها ولكنها تشكل وحده متجانسة لها 
 

 * المراكز الثانوية 
 

ظهر الفرا  الحضري المعاصر بإشكال متعدد  حسب الموقع والوظ فة التي  لدمها مثل مركز المجةاور  
 ركز اللطاع. السكن ة أو مركز الحي أو م

 
 في مدينة صنعاء: ةكز الحضرياالمفهوم التقليدي للمر 2-2

 

 بةةل إنا إن التعر ةةف التلل ةةدي للمركةةز الحضةةري داخةةل المد نةةة ال من ةةة وخاصةةة فةةي صةةنعاء لةة   محةةدد  
تحد ده ظل  خضع إلى مجموعة من العوامل مةن أهمهةا حجةم وشةكل وموقةع هةذا المركةز ولغةرا هةذا 

 على الفراغات الوظ ف ة )المراكز( التال ة:البحث  مكن الترك ز 
 

علةةى الفةةرا  ايكبةةر فةةي المد نةةة وهةةى سةةاحة رمةةزت فةةي  -م ةةدان –تطلةةق التسةةم ة المحل ةةة  * الميدددان:
 ،حكةاميا الحةدود وتنف ةذوأ ضةا سةاحة إلقامةة  ته الرسةم ةالمناسبالماضي له بة الحاكم وسطوته ووظفت 

على نفسها كفةرا  مفتةو  كونهةا  منها محافظةخاصة الرئ س ة هذه الساحات في المدن و ظلت معظموقد 
 و أو ملاشةةم أو مةةزارع وظهةةرت ب شةةكال تسةةتخدم كملةةابر وكانةةت را وقةةف(أرا منزوعةةة )أكانةةت 

حجةةام مختلفةةة وهةةي فةةي الغالةةب فراغةةات غ ةةر منتظمةةة وظفةةت كسةةاحات إلقامةةة االحتفةةاالت الرسةةم ة أ
لهةةذه المةةدن ومةةن أشةةهر  نشةةطة أنو ةةةوراكةةز حضةةر ة توظ فهةةا كم العسةةكر ة وأع ةةدوطةةواب ر العةةروا 

 الم اد ن في صنعاء م دان التحر ر) منطلة الدراسة( وم دان السبع ن.
 

و طلق ذلج على الفرا  ايصغر للم دان وهو عبار  عن فضاء عمرانةي عةام لغةرا السة ر * الساحة: 
كمركةز تتجمةع حولةه المبةاني  أو لتوز ع الحركةة للمركبةات والمشةا  أو لجلةو  المةار  وتتشةكل حضةر ا  

 [.0] واينشطة ومنها ساحة الم دان الر اضي وساحة الكل ة الحرب ة
 

 في المد نة اإلسالم ة تعتبر ايسواق والشوارع التجار ة أهم مكونات اله كل العمراني لما لهةا* السوق: 
بد ل للمراكةز الحد ثةة صنعاء ك مد نة ايسواق فيللد ظهرت  .[5] من صفة االستمرار والنمو العضوي

خةةذ السةةوق الشةةكل الطةةولي )قصةةبة السةةوق( أو ظهةةر كمجموعةةة مةةن الشةةوارع المتجمعةةة أو أوعةةاد  مةةا 
 [.6كفضاء أو كشارع أو كالمكان الواسع المفتو  أو اعتبر السوق كنوا  للمد نة ) سوق الملح( ]

 

مة الصةغ ر  وهةي فةي ايصةل لفظ تار خي محلي  طلق على بعا الساحات أو الفراغات العا * القاع: 
 قاع العلفي وقاع سعوان.  فرع ة مثلفراغات غ ر منتظمة وتستخدم ك سواق 

 

 جية التحول في المدن ومراكزها منه -3
 

تنوعةةت مشةةاكل التحةةول للمةةدن فةةي مجموعةةة مةةن اإلشةةكال واالتجاهةةات كةةان للمركةةز الرئ سةةي لألنشةةطة 
 ة التحول وشكله الذي  تم في المد نة كالتالي:ج ث ر بمنهوالخدمات دور واضح في الت ثر والت 

 

 تحول في المدينة وعالقتها بالمركز الرئيسي ال 3-1
لألنشةطة   وت خذ هذه التغ رات في المدن المتحولة عد  حاالت تت ثر معها مواقع وبن ة المراكز الرئ سة ة 

 :[7] والخدمات كالتالي
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كةل العمرانةي داخةل الح ةز الحضةري وفةي هةذه الحالةة قد  شمل التغ ر مكونات مواقةع مختلفةة مةن اله  -
 سلج المركز الرئ سي نف  السلوج و كون التغ ر في نف  حدود وح ز المركز ودون تغ  ر فةي نمطةه 

 التخط طي. 
 

ا للكتلةةة العمران ةةة فةةي منةةاطق متفرقةةة مةةن اله كةةل ولكةةن داخةةل نطةةاق الح ةةز قةةد  شةةمل التغ ةةر امتةةداد   -
الحالة  تغ ر مركز اينشطة الرئ سي ف هةا فةي صةور  توسةع فةي اتجاهةات الحضري للمد نة. وفي هذه 

 محدد  ت خذ شكل النمو واالمتداد.
 

قد  كون نمو المد نة وامتدادها في شكل تجمعات خار  الح ز الحضري ) ضواحي( وفةي هةذه الحالةة  -
  سي للمد نة.  كون التغ ر على شكل مراكز فرع ة ذات ارتباط قوى بشبكة من الطرق بالمركز الرئ

 
 شكال التحول في المراكز الرئيسية للمدن ا 3-2

 

م مةن خةالل عالقةة النمةو واالمتةداد فةي المركةز باتجةاه تاكز اينشطة والخةدمات بالمد نةة  ةفي مرالتحول 
 :[ وتتم في واحد  من الحاالت التال ة8] النمو أو التنم ة للمد نة نفسها

 

نمةو المد نةة ولكنةه علةى حسةاب التغ  ةر لةبعا اسةتعماالت ايرا نمو المركز في نفة  اتجةاه امتةداد  -
 .لمنطلة امتداد المركز داخل نف  ح ز المد نة

 

ا و شةمل التغ ةر فةي المركةز نطةاق االمتةداد داخةل نفة  الح ةز ا متمركةز  نمةو   نمو المركز والمد نةة معةا   -
 .الحضري للمد نة

 

منطلةة االمتةداد وفةي نفة  اتجةاه امتةداد التنم ةة خةر جد ةد خةاص با شةاء مركةزنمو المركز فةي شةكل إن -
 .ةللمد ن

 

نمو مركز المد نة في شكل مركز أخر جد د للمد نة التوأم للمد نة ايم. وتكون اينشةطة والخةدمات فةي  -
 .المركز الجد د مكملة لعناصر مركز المد نة ايم

 

مةع المركةز  وف الطب ع ةة للموقةع ومشةكال  ا بةالظرنمو مركز المد نة في نف  اتجاه امتداد المد نة مت ثر   -
 .للمد نة ككل متكامال   ا رئ س ا  اللائم مركز  

 

 التحول البنيوي لمركز مدينة صنعاء  -4
 

تعتبر دراسة التحول البن وي للمركز الرئ سي في العاصةمة صةنعاء مةن المؤشةرات الهامةة لتحد ةد مسةار 
المد نة المتحولة باعتباره المضخة الرئ سة لشةرا  ن النمو والتطور وحركة التغ  ر الذي أصاب قلب هذه 

كمحصةلة ظهةرت فةي هةذه  بن تها الحضةر ةوأورد  هذه المد نة وخالصة حتم ة لمجموعة التفاعالت في 
 البؤر  وكانت هذه التحوالت قد مرت بمراحل متوال ة كالتالي:

 
  سةةب حاجةةة المجتمةةع دون ح :ظلةةت مد نةةة صةةنعاء تنمةةو تللائ ةةا  ( 1692المرحلددة الولددت )حتددت عددام

ثةم  .[9] علةى نظةام الحةارات وبطر لةة تلل د ةة ملننةة محددات مسبلة وكان تخط ط المد نة  عتمد أساسا  
ن فاضةت أتجاوزت المد نة اللد مة اللائمة حدودها إذ بدأت في هذه المرحلة مظاهر النمو والتوسع بعد 

ضواحي جد د  هي ب ةر  ترمناطق مجاور  وظهسور والبناء في إلى خار  ال االمد نة بسكانها إذ لجئو
سةوق جد ةد ف هةا اكتفةاء بالخةدمات التةي  ؤد هةا السةوق  حاجة إلقامةتكن هناج  ال هود ولمالعزب وقاع 

التلل دي في المد نة اللد مة )سةوق الملةح( وخةالل هةذه الفتةر  ظهةر فةرا  طب عةي تشةكل بة ن التكةو ن ن 
وب ر العزب واللةاع( تلتل ةان فةي الجةزء  -ماست ن )صنعاء اللد مة لسم المد نة إلى كتلت ن مستد رت ن مت

مكةونت ن فةةي النهائ ةة مةا  شةةبه الشةةلاد ف وبةاب السةبح وبةةاب خز مةة ايوسةط منهمةا عنةد كةةل مةن بةاب 
 .(2) الشكلالمستط ل غ ر المنتظم أطلق عل ه ف ما بعد م دان التحر ر 
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 .في بدا ة التكو نلها كمركز  فرا  التحر رمد نة صنعاء و :(2الشكل )

 
 ( 1691-1692المرحلة الثانية:)  تم الخرو  من نطاق المد نة اللد مة المسور  نت جةة لمجموعةة مةن

التحةةوالت وهةةي فتةةر  مابعةةد الثةةور  وهةةدمت بعةةا أسةةوار المد نةةة اللد مةةة واعتبةةر م ةةدان التحر ةةر 
ع ةةد توظ ةةف كث ةةر مةةن المبةةاني والشةةوارع الجد ةةد  المح طةةة بةةه اسةةا   المنطلةةة المركز ةةة الحد ثةةة وأ

ن كما تم هةدم بةاب السةبح التار خ ة السكن ة ف ها كاستعمال تجاري وخاصة في المنطلة المح طة بالم دا
لغةةرا التوسةةعة للم ةةدان كمةةا تةةم إنشةةاء العد ةةد مةةن المبةةاني التجار ةةة والحكوم ةةة فةةي هةةذه  1611عةةام 

 . (3الشكل )  مركز رئ   لمد نة صنعاءالمنطلة ح ث ظهرت ايهم ة المركز ة لم دان التحر ر ك
 

 ( 1661-1691المرحلة الثالثة:)  تم إعداد أول مخطط عام لمد نةة صةنعاء بواسةطة  1671في العام
وفةي هةذه الفتةر  حةدث تحةول  بمخطةط ب رجةرعرف  ايمر ك ةكامبسك   -الشركة االستشار ة ب رجر

قلةب المد نةة كمةا زحفةت المد نةة فةي عةد  عمراني هائل للكتلة الحضر ة مع تركةز شةد د لألنشةطة فةي 
 االفتراض ة.اتجاهات ومحاور على شكل طرق وشرا  ن إقل م ة خارجة جم عها من نوا  المركز 

 

 ( 1661المرحلة الرابعة- :)وهى فتر  ما بعد الوحد  ح ث حدثت حزمة مةن التحةوالت الس اسة ة  اآلن
اء النص ب ايكبر من هذه التحوالت باعتبارهةا ومما تبعها من تحوالت اجتماع ة واقتصاد ة كان لصنع
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بنطاق واسع  2444عاصمة الدولة الموحد  تجاوزت الكتلة الحضر ة حدودها في مخطط ب رجر لعام 
وتزا دت المناطق العشوائ ة والغ ر مخططة وظهر عجز المخطط العام است عاب هذه التحوالت ثةم قةام 

بالنسةبة لوضةع التحر ةر فلةم  مةاا صةنعاءالعةام لمد نةة  الفر ق الكةوبي بإعةداد مشةروع تحةد ث المخطةط
 نظر إل ه في المخطط العام الجد د كمركز قائم بل حتى لةم  تطةرق إل ةه فةي الدراسةات المعةد  مةن قبةل 

 الفر ق.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .كما ظهر في المرحلة الثان ةكم دان ومركز لمد نة صنعاء التحر ر : (3الشكل )

 
 لتخطيطية لتطوير المركز المحاوالت ا -5

 

النمةو الهامةة لتحد ةد مسةار تعتبر دراسة المحاوالت التخط ط ة لتطو ر المراكز الرئ س ة مةن المؤشةرات 
التغ ر الةذي  صة ب المةدن المتحولةة بشةكل أساسةي وكةان هنةاج مجموعةة مةن المحةاوالت سةواء  وحركة

 مركز جد د كالتالي: لتنم ة المركز اللائم أو إعاد  ت ه له أو التفك ر في خلق

 
 مقترح بيرجر لتطوير المنطقة المركزية : 5-1

 

 فلةةط علةةى وضةةع الحركةةة فةةي م ةةدان التحر ةةر واعتبةةره مشةةروعا  1671ركةةز المخطةةط فةةي دراسةةته عةةام 
سةةاحات المخصصةةة لمواقةةف السةة ارات )محطةةات النلةةل العةةام( واعتبةةر المنطلةةة المركز ةةة هةةي ك مرور ةةا  

عا التحس نات كمنطلةة ترف ه ةة وكموضةوع ب ئةي وخصةص  لهةذا الغةرا فرا  الم دان فلط ، وعمل ب
 .(4الشكل )  المناطق الخضراء ك حزمة

 

هكتةار  244ب رجر مركزه الجد د البد ل للتحر ر شةماال فةي منطلةة الحصةبة بمسةاحة حةوالي  كما اقتر 
ز رئ سةي للمةال مساحة الكتلةة الحضةر ة للمخطةط العةام واعتبةره كمركة من ٪2وشكل ذلج ح نها حوالي 

علةى مجموعةة مةن اينشةطة الترف ه ةة والتجار ةة وايسةواق ومبةاني بعةا الةوزارات  وأشتملوايعمال 
شةعبي الفكر  فةي سةوق   تحلق واختزلت[ إال أن هذا المركز لم 10والمصالح الحكوم ة ومحطات النلل ]

 المصالح الحكوم ة مثل وزار  التمو ن ومصلحة المساحة. وبعا
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لعةدم التوف ةق فةي اخت ةار الموقةع المناسةب لةه وعةدم مراعةا    ةنجح وذلةجز ب رجةر الجد ةد لةم أي أن مرك
معرفةة المفهةوم التخط طةي  واللصةور فةيمركز الثلل الجغرافةي والهندسةي للكتلةة الحضةر ة وامتةداداتها 

 للمراكز في المد نة ال من ة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)التحر ر( المركز ةملتر  ب رجر لتطو ر المنطلة : (4الشكل )

 
 

 مركز الفريق الكوبي ووضع المنطقة المركزية  5-2
 

عةام االستشةاري بةوزار  اإلسةكان في مشروع المخطط اله كلي لمد نة صنعاء الذي أعةده الفر ةق الكةوبي 
ظهةةر المركةةز الرئ سةةي للعاصةةمة فةةي المنطلةةة الواقعةةة بةة ن شةةارع تعةةز وشةةارع الخمسةة ن وركةةز  1661

إال أن المخطةط  [ 11]  وظ فة التجار ة وايسواق بشكل شر طي وعلى طول هذه الطرقالملتر  على ال
على  اللد م وشمل بد لة للمركزأهمل وضع منطلة التحر ر كمركز قائم واعتبار سوق شم لة كنوا  جد د  

سةة  وملومةةات المراكةةز الحضةةر ة يغ ةةاب فةةي ظةةل  مجموعةةة مةةن ايسةةواق  متلكهةةا اللطةةاع الخةةاص
 والوظائف المركز ة.  والفراغات

 

 محاوالت أخرى لتطوير منطقة المركز  5-3
 

وفي جم ةع المراحةل  ءمركز مد نة صنعافي الغالب كانت وال تزال هناج محاوالت شكل ة لتطو ر منطلة 
شةكال  نةة الرئ سةي وقةد ظهةرت المحةاوالت بعالا كفرا  فلط أي كم ةدان عةام ولة   كمركةز المد ت تظل

صف الثمان ن ات تم إنشاء نصب في جانب الم دان ثم في وقةت الحةق تةم تنف ةذ نةافور  مختلفة منها في منت
ة للحركةة )مشةروع ترف هةي( وخصصةت فةتح ط بها مجموعة من ايحواا والممرات والمناس ب المختل

ايجةر   كمحطةة للسة اراتساحة للعروا االحتفال ة فةي أع ةاد الثةور  وكةذلج خصصةت منطلةة وسةط ة 
  . والخاصة الصغ ر
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أي لم تظهر أي محاوالت تخط ط ة جاد  لتنم ة وتطو ر منطلة المركةز بةل ظةل الحةال كمةا هةو عل ةه إال 
ربةط الحركةة بة ن المركةز اللةد م ) سةوق  ايساسة ة فكةر وكانت المحاولة ، البس طةالتحس نات من بعا 
رضةي أخالل إنشةاء نفةق  )التحر ر( منا بسوق باب السبا  ل متد إلى وسط المنطلة المركز ة الملح( مار  

قةام  2442جله. وظهرت محاولة في العام أمن ئ نه لم  حلق الغرا الذي أنشأوممر تجاري إال  للمشا 
الباحث مع زم له د. العابد بإعداد دراسة حول تنم ة منطلة التحر ر والممولةة مةن مركةز التةراث الثلةافي 

والزالةةت ق ةةد الدراسةةة مةةن الجهةةات الحضةةري وحكومةةة هولنةةدا ووضةةعت مجموعةةة مةةن السةة نار وهات 
 الرسم ة.

 

 هيكل ووظيفة المراكز في صنعاء -9
  

 كالتالي: مكن تصن ف المراكز في مد نة صنعاء واختزالها قي نوع ن أساس ن فلط 
 

 المركز الرئيسي  9-1
كبةةر مةةن الكتلةةة المعمةةور  كلمةةا ارتفعةةت المهمةةة الوظ ف ةةة أكلمةةا زادت سةة طر  المركةةز علةةى مسةةاحة 

ح ث مثلت منطلة م دان التحر ةر البةؤر  التةي اسةتلطبت أهةم المؤسسةات واإلعمةال التجار ةة فةي .د نةللم
المد نة مما جعلها مركز الثلل االقتصادي والخدمي في صنعاء وهي منطلة احتلتهةا المؤسسةات الوظ ف ةة 

 ومثلةت النةوا  ذات الصفة المركز ة باإلضافة إلى المؤسسات غ ر المركز ةة التةي اسةتمرت فةي مواقعهةا
  للمد نة.ايولى والمركز الرئ سي 

 

كبةةر عةةدد مةةن المؤسسةةات التجار ةةة إذ بلةةط عةةدد المؤسسةةات التجار ةةة ف هةةا أح ةةث تسةةتلطب هةةذه المنطلةةة 
لتجار ةةة فةةي المد نةةة البةةالط مةةن المجمةةوع الكلةةي للمؤسسةةات ا  ٪04تشةةكل نسةةبة  مؤسسةةه 0444حةةوالي 

كبةر تجمةع للع ةادات والمصةارف أ[ كما  تركز في هذه المنطلةة 12] 2444مؤسسة عام 9 444 عددها
 والمطاعم والخدمات ايخرى والتي تتصف بوظائف ذات طب عة مركز ة. 

 

بتكو ن النةوا  ثةم امتةدت ونمةت بشةكل شةعاعي أ كز المد نة ذو ترك بة أحاد ة بد ظهر أن الشكل العام لمر
تطةور  هإال أنة ()السةوق اللد مةة ن مركز المد نة اللد مةةة أساسا من المركز تشكل في البدا أوبالرغم من 

ثم أصبح عبار  عن منطلت ن )المد نة اللد مة والتحر ر( بمواصفات متعدد  وخصائص منفصلة أمةا عةدم 
ن أ كونهةا تكونةت فةي أحلةاب مختلفةة إالإدماجها بشكل عضوي  عود بسبب فصلها بوادي السائلة وكذلج 

 [.10ة واحد  ]هذ ن الجزئ  ن  ؤد ان وظ ف
 

وظلةةت صةةنعاء تفتلةةر إلةةى وظ فةةة المركةةز الرئ سةةي ح ةةث توظ ةةف ايرا فةةي حالةةة مرتفعةةة والنشةةاط  
وتعاني منطلة المركز الحالي ف هةا مةن  والحكوم ة،التجاري كث ف باإلضافة إلى تركز الخدمات اإلدار ة 

نطلةةة ن المأكتظةةة خاصةةة وات ممةةا جعلهةةا منطلةةة معلةةى كامةةل المسةةاح مشةاكل التكةةد  البنةةائي مسةةتحوذا  
  صعب تنم تها أو توسعتها.مما الل مة ايثر ة  اتمحاطة بالمباني التار خ ة ذ

    

 المراكز الثانوية 9-2
 

المد نة بشكل غ ر ملنن وتظهةر الخةدمات متجمعةة فةي المنطلةة  المراكز فيتتوزع الخدمات العامة على 
وتعتبةر المراكةز  طةراف.الاز وانعةدام الخةدمات فةي المركز ة للمد نة وتتنةاقص كلمةا ابتعةدت عةن المركة

الثانو ة على مستوى وحدات الجوار هي أسا  العمل ة التخط ط ة ولذا كانت الخدمات فةي هةذه المراكةز 
محةةدود  تلتصةةر علةةى المدرسةةة االبتدائ ةةة والمركةةز التجةةاري والمسةةجد ومركةةز البر ةةد وقسةةم الشةةرطة 

 بعد.ذه الخدمات والوحد  الصح ة والحد لة ولم تكتمل ه
 

وأمةا الخةةدمات ايكبةةر علةى مسةةتوى الحةةي أو اللطةاع فهةةي غائبةةة أي أن العمل ةة التخط ط ةةة تركةةز علةةى 
تةةوف ر الخةةدمات علةةى مسةةتوى وحةةد  الجةةوار فلةةط وتهمةةل التةةدر  الهرمةةي لترت ةةب بل ةةة الخةةدمات علةةى 

  [10مستوى الحي أو اللطاع أو المد نة.]
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 ينة صنعاء  منهجية توزيع المراكز في مد -9
 

 تضح من الخر طة إن المراكز وزعت حسب المخططات العامة والتفص ل ة بشكل غ ر منهجي فنجةد إن 
المراكز تعددت مواقعها وإحجامها وإشكالها وأنواعها بشكل عشةوائي وغ ةر ملةنن و ظهةر مركةز المد نةة 

 )التحر ر( النوا  ايصل ة واللطب التجاري النشط. 

 
 مواقع المراكز 9-1
 

تناثرت مواقع هذه المراكز على طول الكتلة العمران ة وظهرت بشكل غ ر مةدرو  وغ ةر ملةنن ف ح انةا 
التحر ةر.  فةي )نجدها مراكةز متجةاور  ومتلاربةة )متمركةز ( وتتجمةع فةي منطلةة واحةد  كمةا هةو الحةال 

ل ب نمةا هنةاج ا وتكةو ن حضةري متكامةواحةد   بةاب شةعوب( مشةكلة ك انةا   الة من.اللاع.  باب السالم. بةاب 
الحصبة( وظهةر موقةع التحر ةر -شم لة  -مراكز أخرى متباعد  وتشكل كل منها ك ان مستلل مثل ) مذبح

ا عةةن مركةةز الثلةةل الهندسةةي المكةةاني فةةي وسةةط الكتلةةة الحضةةر ة حتةةى بدا ةةة التسةةع ن ات ثةةم ظهةةر بع ةةد  
 .(5الشكل )  والسكاني نت جة توسع العمران بشكل كب ر في اتجاه الجنوب

 
 أحجام المراكز  9-2
 

المراكز الشةر ط ة الممتةد  تز ةد أن أحجام تختلف إحجام المراكز اللائمة في صنعاء بحسب موقعها فنجد 
بكث ر عن المراكز المتجمعة ح ث أن المراكز التي تمتد علةى طةول الشةوارع الرئ سة ة ال تتوقةف وربمةا 

ما  هااتداخل نطاقالنمو  بط ئةي محدود  الحجم ما المراكز المتجمعة فهأتمتد ب ذرع جانب ة حسب نشاطها 
عدا منطلة وسط المد نة )التحر ر( فلد ظهرت أكثر نشاطا وحركةة وظهةرت كب ةر  الحجةم نسةب ا ملارنةة 

  ايخرى.ببل ة المراكز النشطة 

 
 أشكال المراكز 9-3
 

ات المعتمةد  تشكلت المراكز قي مد نة صنعاء حسب الحاجة وحسب ملك ة ايرا ولةم تسةتطع المخططة
تحل ق الحةد ايدنةى مةن المتطلبةات التخط ط ةة خاصةة فةي تحد ةد أشةكال هةذه المراكةز بةل فةرا الواقةع 

عتمةةد المراكةةز المجمعةةة علةةى مسةةتوى المجةةاورات أو  أشةةكالهاو وح ةةث أن الفكةةر النظةةري للمخططةةات 
ور  والحاجةة ونةوع ايح اء أو اللطاعات إال أن تحور هةذه المراكةز إلةى الشةكل الشةر طي تطلبتةه الضةر

غلب ايح ةان وتنةاثرت الخةدمات داخةل ايح ةاء بشةكل غ ةر أ يفاالستثمار وظهرت المراكز غ ر محدد  
 .ةذرع ثانو ة نشطأملنن وغ ر محدد وظهر مركز وسط المد نة بشكله الدائري وتتفرع منه 

 
  التصنيف الوظيفي للمراكز الرئيسية في المدينة -1
 

لمراكز الرئ س ة اللائمة قي العاصمة صنعاء حسب وظائفهةا إلةى ثالثةة أنةواع لغرا البحث تم تصن ف ا
 .(2) ، (1الجداول )كما هو مب ن في  أساس ة وهي إما م اد ن أو أسواق أو مراكز

 

 ظهةر التحر ةر ) المنطلةة المركز ةة( منطلةة مه منةة  (2) و (1)ول االجددوكنت جة للتوص ف المبة ن فةي 
وساحة وأ ضا سوق تجاري ومركز متعدد للخدمات واينشطة اللائمة قي نطاقه كونها تشتمل على م دان 

إال إن واللطةاع  سواء كانةت خةدمات مركز ةه علةى مسةتوى المد نةة واإلقلة م أو خةدمات ثانو ةة للمجةاور 
المراكةةز ايخةةرى المنافسةةة  وظهةةرتمةةن مسةةاحة المد نةةة   ٪ 4.5حجمةةه صةةغ ر للغا ةةة ح ةةث  مثةةل فلةةط 

 .  ها تخصصها ك سواق فلطهامش ة وغلب عل
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 .المراكز الحضر ة في مد نة صنعاء :(5الشكل)
 المصدر: ه ئة التخط ط العمراني
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 المصدر: الباحث                             .التصن ف الوظ في للمراكز الرئ س ة في صنعاء :(1)لالجدو
 

 مراكز أسواق ميادين نيف التص

 إقليم مدينة قطاع حي مجاورة جملة تجزئة ساحة ميدان
 * * * * * * * * * التحرير

       * *  القاع

      * * *  باب القاع

      * * *  باب السالم

      * *   شعوب

      * *   باب اليمن

 *     * *   الحصبة

 *     * * *  شميلة

 *     * *   مذبح

 
 

 المصدر: الباحث.                                                     إحجام المراكز الرئ س ة (:2الجدول )
 

باب  القاع التحرير التصنيف
 القاع

باب 
 السالم

باب  شعوب
 اليمن

 مذبح شميلة الحصبة

 41 31 31 21 41 5 41 31 151 المساحة/ هكتار

 1.13 1.1 1.1 1.19 1.13 1.11 1.13 1.1 1.5 للمدينة  ٪النسبة 

 

 

 استعماالت الرض في المنطقة المركزية -6
 

الباحث بمسح استعماالت المباني قي منطلة التحر ر وتم الترك ز على المبةاني الواقعةة علةى المحةاور قام 
المسةةاح ة الخرائط علةةى المحةةاور التةةي تصةةب ف هةةا باالسةةتعانة بةةئ سةة ة المطلةةة علةةى فةةرا  الم ةةدان والر

 شكل أساسي كالتالي:ب واختزل التوص ف

 
 االستعمال السكني: 6-1

 

الزال  مثل هذا االستعمال نسبة عال ة في منطلة الدراسة ملارنة ببل ة االستعماالت ايخةرى ح ةث تصةل 
مجمةةوع االسةةتعماالت والزالةةت هةةذه الوظ فةةة تحةةافظ علةةى نمطهةةا  مةةن ٪04هةةذه النسةةبة إلةةى أكثةةر مةةن 

المنةةاطق ي فةةبب مواقعهةةا علةةى الشةةوارع الضةة لة وسةة جها العمرانةةي بع ةةد  عةةن التةةدم ر بسةةالمعمةةاري ون
 للمحاور التجار ة.  الخلف ة

 
 االستعمال التجاري: 6-2

 

النشةاط ايبةرز مةن اينشةطة االسةتثمار ة فةي منطلةة  المركز ةة و مثةل شغل هذا االستعمال قلب المنطلة 
لمراحةل التطةور المورفولةوجي والبن ةوي  ي هةذه المنطلةة انعكاسةا  الدراسة وقد جاءت الترك بة التجار ة ف

علةى  لمغنةي( وأ ضةا  ا عبةد -على الشةوارع الرئ سة ة )جمةال شر ط ا   ااالستعمال نمو  خذ هذا أللمد نة وقد 
وتتركةز قةي الشةوارع الرئ سة ة الخةدمات التجار ةة  ،الطرق والممرات الفرع ة على شةكل قصةبة السةوق

 .والبازاراتمجموعة ايسواق الشوارع الفرع ة  فيتتركزو والفنادق،شركات ال المتخصصة وكذا
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 االستعمال الحكومي واإلداري 6-3
 

مةةن   ٪15  و مثةةل هةةذا االسةةتعمال مبةةاني تار خ ةةة أع ةةد توظ فهةةا كمبةةاني حكوم ةةة ح ةةث شةةكلت حةةوالي
ن االجتماع ةة والمتةاحف إجمالي المساحة مثل وزار  الترب ة والتعل م ووزار  المواصالت ووزار  الشةئو

ي ايسةا  خةدمات مركز ةة وهنةاج خةدمات فرع ةة فأمانة العاصمة ومجل  النواب وهي والبنوج وملر 
 مثل مجمع المدار  والمساجد وأقسام الشرطة. 

 
 الفراغ الحضري للميدان 6-4

 

ة ومحطةة ةلةةة وسةةط ال تز ةةد مسةةاحتها عةةن نصةةف هكتةةار وبةةه حد  وهةةو عبةةار  عةةن سةةاحة محةةدود  جةةدا  
علةى الب ئةة  إضةاف ا   كفرا  عام متعدد ايغراا وأصةبح  شةكل عبئةا   ستخدم حال ا   و ،للمركبات الصغ ر 

 والمتسول ن.الحضر ة كونه أصبح منطلة لتجمع الزائر ن والباعة المتجول ن 

 
 مركز الثقل والمقومات المكانية -11

 

ا تعتبةةر إحةدى الوسةةائل ايساسةة ة الغةرا مةةن معرفةة مركةةز الثلةل السةةكاني فةي مد نةةة صةنعاء هةةو كونهة
 لتحد د منطلة الللب أو المركز الرئ سي الجد د لعاصمة التوسع.

 

إن التعرف على اتجاه حركة السكان بما  ؤثر في اتجاهات نمو المد نة  تم ذلج مةن خةالل معرفةة النلطةة 
المسةةاحي أو المركز ةةة للسةةكان رو مركةةز السةةكان أو مةةا  سةةمى مركةةز الثلةةل وهةةو  ختلةةف عةةن المركةةز 

معرفةةة النلطةةة المركز ةةة للسةةكان وعلةةى أسةةا  فتةةرت ن  خةةاللالهندسةةي )المكةةاني( ولتحد ةةد ذلةةج  ةةتم مةةن 
 [15]:بإتباع الخطوات التال ةتعداد ت ن 

 

 تم رسم خر طة مفصلة للوحةدات اإلدار ةة وتةوف ر ب اناتهةا السةكان ة وتحد ةد مركةز السةكان فةي كةل  -
 وحد .

ي وايخر أفلي و تلاطع المحوران بزاو ة قائمةة إلةى الجنةوب الغربةي راس ااحدهم تم رسم محور ن  -
 من كتلة المد نة.

 عد جدول  كتب به في العمود ايول أسةماء الوحةدات اإلدار ةة وفةي العمةود الثةاني سةكان كةل وحةد   -
إدار ة ثم  لا  البعد ب ن مركز كل وحد  وب ن المحور الراسي و وضح هذا البعد في العمةود الثالةث 

 من الجدول.
 سجل في العمود الرابع مةن الجةدول حاصةل ضةرب عةدد سةكان الوحةدات التعداد ةةب فةي  البعةد بة ن  -

المركز الجغرافي والمحور الراسي وتجمع نتةائا العمةود ثةم تلسةم علةى جملةة عةدد السةكان فنحصةل 
 على رقم ما.

الحسابات كما جةرى فةي بالطر لة نفسها  جري ق ا  المسافة ب ن كل مركز والمحور ايفلي وتعمل  -
حالة المحور الراسي ثم تلسم نتائا العمود على جملة السةكان فنحصةل علةى رقةم ثةان كمةا كةان ف مةا 

 تلدم.
هما من الخطوت ن  مثالن المسافة التي  جب انتلال المحوران إل هةا ونلطةة  الرقمان اللذان نحصل عل -

 تلاطع النلطت ن هو مركز الثلل السكاني للمد نة.

 
 مركز الثقل السكاني لمدينة صنعاء 11-1

تم التوصل لمركز العاصمة صنعاء السكاني باستخدام الخطوات السابلة وباالستعانة بالتعةداد ن للوحةدات 
قةد تحةرج إلةى جهةة  1660وظهةر أن مركةز الثلةل السةكاني لعةام  2440والعةام  1660اإلدار ةة للعةام 
أن اتجةةاه النمةةو السةةكاني كةةان نحةةو  أي (9لشددكل)االسةةبع ن( أي فةةي )منطلةةة م ةةدان  2440الجنةةوب عةةام 

 الجنوب بشكل أساسي وهو مطابق للواقع كون اتجاه النمو نحو االتجاهات ايخرى اقل. 



Khalil  Nasher 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2024 
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 مركز الثقل الهندسي المكاني  11-2
 

ضةةا فةةي نفةة  مركةةز الثلةةل السةةكاني تلر بةةا كمنطلةةة وسةةط ة بةة ن الشةةمال مركةةز الثلةةل المكةةاني ظهةةر أ 
والجنوب وكذا بة ن الشةرق والغةرب كمتوسةط حسةابي علةى المحةور السة ني والصةادي للكتلةة الحضةر ة 

رئ سي بد ل باإلضافة إلى مجموعة الملومات ايخرى  الموقع كمركزالحال ة و تضح من ذلج أهم ة هذا 
 لها.  ومؤكدا  

 

 مقومات المكانية الحضرية لمركز الثقل ال -11
 

المركةز  موقعةه ل صةبحظهرت مجموعة من الملومات لمركز لثلل الجد د كت ك ةد يهم تةه ومةدى مالئمةة 
 الرئ سي لمد نة التحول العاصمة صنعاء وكانت الملومات كالتالي:

 

وهى لة السبع ن مركز الثلل الحالي للمنطلة المفترضة كمركز رئ سي جد د للعاصمة تعرف بمنط -
عن منطلة فضاء شاسعة غ ر مستثمر  تتخللها الهضةاب بع ةد  عةن المنةاطق ايثر ةة تصةل  عبار 

% من الكتلة العمران ةة اللائمةة وهةي مسةاحة 2الفرا  حوالي  لهكتار و شك600مساحتها حوالي 
 مناسبة الست عاب كل الفعال ات التخط ط ة لل ام مركز حضري حل لي لمد نة التوسع.

 

بها ملومات مكان ة لمركز حضري )بن ة فن ةة اجتماع ةة ( وهةي فعال ةات قائمةة كالمسةجد الجةامع   -
        )جةةامع الةةرئ  ( والمبةةاني الحكوم ةةة )مجمةةع الةةوزارات( والخةةدمات الترف ه ةةة كالحد لةةة العامةةة

ضةافة ومنصة االحتفةاالت والنصةب التةذكاري والمجمةع السة نمائي باإل السبع ن( والم دان) حد لة 
إلى المطاعم والحدائق الخاصةة واينشةطة الر اضة ة وتعتبةر هةذه العناصةر مجتمعةة نةوا  للمركةز 

 الجد د المفترا للعاصمة.

 
 النتائج والتوصيات -12

 

 النتائج 12-1
 

  تمثةةل المنطلةةة المركز ةةة الحال ةةة )منطلةةة التحر ةةر( أهةةم منطلةةة حضةةر ة وتةةؤدي دور الللةةب إال أنهةةا
 فعال ات حضر ة عصر ة جد د .عاجز  عن است عاب 

 غ اب أي محاوالت جاد  لتنم ة وتطةو ر م ةدان التحر ةر بةل بلةي الحةال كمةا هةو عل ةه ماعةدا  أتضح
 بعا التحس نات الطف فة.

  ظهر مركز وسط المد نة التحر ر المركز الفعلي النشط ب ن مجموع المراكز وظهر متعةدد الوظةائف
 ومتشابج التخصص.

 ال تعمل كك ان واحةد كمةا ظهةر المركةز الرئ سةي الحةالي ال أنها  و راكز ضع فا  ظهر الترابط ب ن الم
 عالقة له بالمراكز الثانو ة بالمد نة.

 .ظهور المراكز متناثر  وبشكل غ ر محدد وغ ر ملنن 
  غ ةةاب التةةدر  الهرمةةي للمراكةةز وظهةةور مراكةةز ثانو ةةة مةةع غ ةةاب مراكةةز اللطاعةةات والمراكةةز

 الرئ س ة.
 راكز الرئ س ة ايخرى المنافسة للمركز الرئ سي عبار  عن أسواق وال  نطبق عل هةا ظهرت بل ة الم

 صفة المراكز الحضر ة.
  مةةن الملومةةات    مةةع مركةةز الثلةةل المكةةاني مةةع مجموعةةةظهةةر تطةةابق مركةةز الثلةةل السةةكاني للمد نةةة

     الحضر ة في منطلة السبع ن ايكثر مالئمة إلنشاء المركز الرئ سي الجد د.
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 التوصيات  12-2
 

 التوص ات التال ة: إلىمن مجموع الدراسات والنتائا  مكن التوصل 

 
 **  تقوية المراكز القائمة

 

  تم تلو ة المراكز الحضر ة الرئ س ة اللائمةة فةي المد نةة مثةل ) شةم لةح مةذبح ح الحصةبة( لتصةبح 
 مراكز قطاعات.

 طةو ر هةذه المراكةز وإنشةاء تةدر  هرمةي  تم تلو ة المراكز الثانو ةة اللائمةة مةن خةالل تحسة ن وت
 واضح لهذه المراكز وربطها بالمراكز الرئ س ة.

 
 **  تقوية المركز الرئيسي )منطقة التحرير(

 

حد ايوساط اللد مة الهامة و ة تي بعةد سةوق صةنعاء اللد مةة )سةوق الملةح(   مةن ح ةث أباعتبار التحر ر 
ة والرمز ةةة  عتبةةر الممثةةل ايساسةةي لمد نةةة صةةنعاء و مكةةن نةةه مةةن الناح ةةة النظر ةةأايهم ةةة التار خ ةةة إال 

 تنم ته من خالل ايتي: 
 

 إعاد  ت ه ل الفرا  من خالل التجد د والتوس ع للسةاحة اللائمةة مةع اعتباره م دان رئ سي تار خي :
  التار خي.إضفاء التحس نات  حرص شد د وإبراز العناصر ذات البعد 

 :سواق اللد مة سوق الملح وسوق باب اللاع وذلج بإنشاء قصةبة من خالل ربطه باي اعتباره سوق
 محور ة للسوق تربطه بهذه ايقطاب مع الحفاظ على النس ا العمراني للمناطق المح طة.

 : مةن خةالل عمل ةات الت ه ةل ووضةع التشةر عات الالزمةة ف مةا  تعلةق  اعتباره مركز مد نة تلل دي
عةن  التار خ ةة لموروث الثلافي  والمعماري وتجد د ايح اءبالحفاظ على  اإلح اء التار خ ة ذات ا

وإزالةةةة المنشةةةات المسةةةتحدثة لغةةةرا توسةةة ع الم ةةةدان وخلةةةق   هةةةاطر ةةةق توظ ةةةف وإعةةةاد  توظ ف
 هذه الوظ فة. تناسبعناصر

 
  ** إنشاء مركز جديد للمدينة

 

ي مركز الثلل ) منطلة له في أنشطته وخدماته ف إنشاء مركز حضري بد ل لمركز المد نة الحالي ومكمال  
مثةل ب ةوت المةال واإلعمةال  لألنشطة اللائمةة حال ةا   المكملة اينشطة الحضر ة الجد د  ( وإضافةالسبع ن 

والم ةاد ن الكب ةر  وإنشةاء شةبكة الطةرق الواسةعة  الح ةا  الحضةر ةومؤسسات الترف ه والثلافةة وعناصةر 
 ةةتم التوصةة ة لةةه عنةةد تحةةد ث  هامةةا   واسةةتثمار ا   اسةةترات ج ا   ومحطةةات النلةةل السةةر ع واعتبةةاره مشةةروعا  

 .المخطط العام 

 
 **إعادة توزيع شبكة المراكز بالمدينة 

 

الت ك د على مراكز الخدمات واينشطة اللائمة وربطها بالمركز الرئ سي طبلا لحجم كل مركز مع اعتبار 
لةوظ في التةي تجعةل مةن كةل التدر  الهرمي لمراكز المد نةة بح ةث تخضةع فةي توز عهةا للةوى التةوازن ا

ومنهةةا تحةةدد لةه الوظ فةةة فةةي شةةبكة  حجةم مةةن تلةةج المراكةةز تسة طر علةةى مجموعةةة المراكةةز ايقةل حجمةةا  
التجمعات سواء كان مركز المد نة الرئ سي أو المراكةز الفرع ةة أو مراكةز اإلح ةاء وغ رهةا مةن مراكةز 

 التجمعات ايقل حجما. 
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