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 : المستخلص
یتناول البحث موضوع التدهور العمراني للبیئة السكنیة في المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة والذي اثر سلبا على 

لذا هدف البحث الى بناء قاعدة معرفیة لظاهرة ، وهو ما یمثل مشكلة البحث ، للسكان الخصائص االجتماعیة والصحیة  
وكانت اهم النتائج التي توصل الیها البحث تدهور البیئة ، كنیة في مراكز المدن التاریخیة التدهور العمراني للبیئة الس

مما أثر على . تعرضها الى الشمس وضیق مساحة المسكنالعمرانیة للمساكن في منطقة الدراسة لمعاناتها من الرطوبة وقلة 
حیث یؤثر وجود الرطوبة وتساقط البیاض وضیق مساحة المسكن على  اصابة السكان ، النواحي الصحیة للسكان 

هیم لذا اكد البحث على التعامل مع البیئة السكنیة في المراكز التاریخیة وفق مفا، باألمراض كالربو والحساسیة والروماتیزم 
التصمیم الحضري وتحقیق التواصل عبر الزمن بین القدیم والجدید كحل للعزلة الحضریة واالجتماعیة التي سببتها حالة 

 .التدهور لتلك المساكن 
 الهویة الثقافیة  ،مدینة الكوت  ،البیئة السكنیة  ،التدهور العمراني: الكلمات االفتتاحیة
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Abstract 
This research deals with the subject of deterioration of the urban environment of housing in 
the historic center of the old city in Kut which impacts negatively on the social characteristics 
and health of the population that represents the research problem. So, the aim of the research 
is to build a knowledgeable base to the phenomenon of deterioration of the urban environment 
of housing in the historic city centers, and was the most important findings of the research , 
environmental degradation Urban housing in the study area for there are suffering of humidity 
and lack of exposure to the sun and the narrow space of housing. Making an impact on the 
health aspects of the population, where the influence of moisture and snow albedo and narrow 
area of dwelling on the injury population diseases such as asthma and allergies , rheumatism , 
make the research dealing with the residential environment tin the historic centers according 
to the concepts of urban design and achieve communication time between the old and the new 
as a solution to urban and social isolation caused by the deterioration of such housing.                                                                                                                                 
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 المقدمة  -1

هــذه االهمیــة متأتیــة مــن كونهــا تعبــر عــن االرث الحضــاري والهویــة ، للمــدن اهمیــة كبیــرة تكتســب دراســة المراكــز التاریخیــة 
باإلضــافة الــى فقــدان تلــك المراكــز بشــكل عــام لحیویتهــا نتیجــة للتحــوالت الدینامیكیــة التــي تعصــف بهــا ،الثقافیــة للمدینــة وســكانها 

فـة ممـا اثـر علـى الوظیفـة االصـلیة لتلـك المراكـز وانحسـار بفعل عوامل التحول المختلفة والتنافس بـین اسـتعماالت االرض المختل
 یة نبیئــة الســكیــة للا علــى تــدهور الخصــائص العمرانكس ذلــك ســلبفــانع، االســتعمال الســكني وزحــف اســتعماالت اخــرى كالتجــارة 

وبالتـالي لـك المراكـز وطبیعـة نظـرتهم المسـتقبلیة تجـاه توالتي اثرت بدورها على خصائص السـكان واحـوالهم االجتماعیـة والثقافیـة 
 .على الهویة للمنطقة وسكانها 

   Research Methodologyمنهجیة البحث    -2
اعتمــد الباحــث علــى أســلوب العمــل المكتبــي فــي الحصــول علــى البیانــات والمعلومــات مــن المصــادر المختلفــة  مــن الكتــب 

وبنـــاء اطـــار نظـــري لظـــاهرة   ،التحلیلـــي أي اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي والتقـــاریر الرســـمیة والدراســـات األكادیمیـــة ومواقـــع االنترنـــت
 :ومن ثم ، خصائص السكان في المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة  وتأثیراتها فيالتدهور العمراني للبیئة السكنیة 

 .استخالص مفردات االطار النظري للمفردات التي ذكرت اعاله  -1
أداة االســـتبانة  اســـتخدام  باإلضـــافة إلـــى ، المقـــابالت الشخصـــیة مـــع المســـتخدمین وذوي العالقـــة و الدراســـة المیدانیـــة  اجـــراء -2

علـى عینـة عشـوائیة متنوعـة وشـاملة مـن سـكان محـالت الشـرقیة وسـید حسـین والجمعیـة وهـي ، لقیاس النـواحي المختلفـة للمشـكلة
رتبطـة المـنهج التحلیلـي لتحلیـل أبعـاد المشـكلة الم اسـتخدام أي .  الجزء السكني لمحالت المركز التاریخي لمدینـة الكـوت القدیمـة

 .ي للبیئة السكنیة لمدینة الكوت القدیمة وعالقته بالخصائص الثقافیة واالجتماعیة للسكانالعمران التدهوربشكل أساس ب
 .التوصل الى النتائج واالستنتاجات والتوصیات  -3
 التدهور -3

 التدهور في اللغة  3-1 
سقط من َأعلى  :الشيُء  َتَدْهَورَ ،َساَءت   : َأْحَواُلهُ  َتَدْهَوَرتْ  ،ُمتدهِور فهو ، تدْهوًرا ، یتدهور تدهورَ  )فعل (  :َتَدهَورَ 
 انهال وسقط :َدْهَوَر الرَّمُل تَ ،  َذَهَب َأْكَثُرهُ  : الَّلْیلُ  َتَدْهَورَ ،  َعَرَف َتَقْهُقراً  ِاْنَخَفَض ، : ُمْسَتَوى َمعِیَشِتهِ  َتَدْهَورَ ،  ِإلى أسفل ْ 

 .[p:127-1]، أكثُره
ــــــِلیَمُة ،  ِاْنِخَفاضــــــاً  ِاْنِحَطاطــــــًا ، : َعــــــَرَف َوْضــــــُعُه تَــــــَدْهُورًا ُمِشــــــیناً ،  تَــــــَدْهَورَ  مصــــــدر،  )إســــــم (  :تَــــــَدهُور ــــــُة السَّ َتُحــــــدُّ التَّْرِبَی

انحطـاط األدب فـي عصـر معـیَّن بعـد أن ازدَهـر فـي العصـر السَّـابق لـه  )آداب (  : التََّدْهُور،  ِمْن َتَدنیَِّها : اَألْخَالقِ  َتَدْهُورِ  ِمنْ 
[2-p:406] . 

ویقصد بها انتقال الشي الى الوضع السي فـي النوعیـة   Deteriorate)(هي ) التدهور(فأن مرادفة ، اما في اللغة االنكلیزیة 
 [p:188-3].او القوة   ،القیمة

 مصطلح التدهور العمراني 3-2

ولكنهـا تـدهورت بفعـل انتقـال سـكانها األصـلیین ، یشیر هذا المصطلح الى البیئـة السـكنیة التـي كانـت یومـا مـا مناسـبة والئقـة 
وتقـیم بهـا ، وفیزیائي معـینواجتماعي عن واقع اقتصادي  االحیاء المتدهورة تعبرو .p:9-4][ى اماكن جدیدة وافضل في المدینةال

وحسـب تعریــف .[p:11-5]مـة للحیـاة والسـكن بهـاغیـر مالئ،منـاطق ضـیقة صــغیرة المسـاحة  مجموعـة كبیـرة مـن النـاس رغـم انهـا
مــن مجمــل البنایــات دون المقیــاس )% 20 (ان یكــون اكثــر مــن ورةلمنــاطق المتــدهل تجدیــد المــدن فــي الوالیــات المتحــدةمؤسســة 

 .[ p:12-6]ةلساكنین والكثافة العالیالظواهر الردیئة في الحي كعدم االطمئنان على صحة ا ألزالهالمقبول ویحتاج الى اجازة 
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 ،المساحة(الجانب العمراني الفیزیائي، ثالثة جوانب تكون دون المعاییر والشروط المالئمة لبیئة السكنیة المتدهورة اوتتضمن 
 المســـتوى الثقـــافي والتعلیمـــي(االجتمـــاعيوالجانـــب ) واالجتماعیـــةخـــدمات البنـــى التحتیـــة ، األرض تاســـتعماال ،اإلنشـــائيالهیكـــل 

 [ p:3-7])القلیل الدخل، البطالة ،الفقر(االقتصاديوالجانب ) المستوى األخالقي والسلوكي،

 تعریف المراكز التاریخیة  -4
قلـب (ي غالبـا مـا یكـون مركـز والموقع الجغرافي المهم الـذي ، المراكز التاریخیة هي المناطق التي تتمتع بتراث حضاري قدیم 

او ) االقــدامعلــى (یســهل الوصــول الیــه ، [p:13-8]والــذي یحمــل تــاریخ المدینــة بكــل ابعادهــا المادیــة والموضــوعیة   ،)المدینــة
ویمكــن ان یشــمل البیئــة ، وهــذا الــنمط نشــا فــي الــدول التــي لهــا وتــراث وحضــارة وتــاریخ قــدیم ،  [p:17-9]بالوســائط المیكانیــك

او شــوارع ضــیقة ، وتمتــاز المراكــز التاریخیــة بوجــود مســاكن متالصــقة تطــل علــى ازقــة ، واالقتصــادیة المحیطــة بــه  االجتماعیــة
 .[p:43-10]متعرجة 

 :وتعتبر المراكز التاریخیة مراكز حضریة حیة متواصلة مع الحاضر وتتصف باالتي  
 . [  p:4-11]وقیم اجتماعیة وثقافیة ، هي جزء من بیئة المدینة وهي تكوین ذو مردودات اقتصادیة  -

 .هي مراكز حضاریة لیست لمجرد امتالكها للتراكیب المعماریة بل تكتسب معانیها الحضاریة من مجتمعها وتاریخها  -
[12-p:26] 

یة لتراث المدینة وتعمـل كـأداة تـوازن وتكامـل لمواجهـة التغیـر الحضـري تمتلك قیم حضاریة وتظم المكونات المادیة وغیر الماد -
     [p:5-13] .السریع في المدینة

 التاریخیة  المراكزالسكنیة في  اهمیة البیئة 4-1  
) األرض (و، مـن ناحیــة ) األنسـان (وترتكـز علـى قطبــي ، هــي اإلطـار او المحـیط الــذي یعـیش فیـه األنســان سـكنیة لبیئـة الا

ســواء كانــت داخلیــة ، وتتــأثر هــذه البیئــة بمختلــف المتغیــرات ، مــن ناحیــة اخــرى ،وكافــة مــا یتفاعــل معهــا مــن موجــودات مادیــة 
 .[p:4-14])تقع في البیئة الحضریة األشمل (او متغیرات خارجیة ) خاصة بالبیئة السكنیة نفسها (

حیـث تشـكل نسـبة االسـتعمال الســكني  ،هـي تـوفیر الســكن سـیة للمدینـة رئییـرى اغلـب المعمـارین والمخططـین ان الوظیفــة الو 
والبیئــة الســكنیة هــي عبــارة عــن وســط لــه خصــائص بیئیــة معینــة  ،مــن مســاحة المنطقــة المشــیدة فــي المدینــة %)50(اكثــر مــن 

 .  [p:21-15].یستطیع سكانها االختیار ضمن محددات ثقافیة مرتبطة بأسلوب حیاتهم 
من خالل  انعكاسًا للمجتمع وقیمه، فالحلول الفضائیة تؤثر في الفعل االجتماعي ئة الحضریةللبی عمرانيیمثل الشكل الحیث 

اجتماعیــة ضــمنیة، وهــذا یـرتبط بــالقیم المحمولــة لــدى  ، كمـا وان االشــكال الفضــائیة تمتلــك ابعـاداً تـوفیر الفــرص وتعزیــز الفعالیــات
 [p:39-16]. للبیئة السكنیةي تنمیة أقرارات المجتمع التي تعكس ثقافته التي البد ان یكون لها دورًا في 

یرتبط المضمون االسالمي لتصمیم المسكن بالتعالیم االسالمیة التي تختص باألسرة وأسـلوب معیشـتها بصـفتها النـواة االولـى 
مصـدرها الـدین وتنبع هذه الفرضیة من أن النظام االجتماعي المستمد من العادات والتقالید واالعراف التـي ، للمجتمع االسالمي 

 .  [p:11-17]كنظام تشریعي قد انعكس بالتالي على قوانین البیئة المبنیة وشكلها الفیزیائي الحسي من ناحیة اخرى
 ،اســباب مناخیــة واخــرى اجتماعیــة  ویعــزو البــاحثین ذلــك الــى، یتمیــز البیــت فــي العمــارة العربیــة التقلیدیــة باســتخدام الفنــاء و 

طقــة وســطیة ضــمن المبنــى التقلیــدي تتمیــز بفــرق ضــغط ودرجــة حــرارة مختلفــة عــن مجاوراتــه مــن یســهم الفنــاء بتــوفیر منحیــث 
باإلضـافة الـى وظیفتـه ، فراغات مما یسمح بانتقال الهواء عبـر المبنـى وتـوفیر نسـیم هـوائي یسـاعد علـى تلطیـف درجـات الحـرارة 

 .    [p:51-18]االجتماعیة واستخدامه من قبل جمیع افراد االسرة
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 في المراكز التاریخیة یةكنالعمراني للبیئة الس تدهورالاسباب  4-2

بیئیة و حضریة عدیدة نتیجة التصـنیع و التحضـر و الضـغط الـدیموغرافي المتزایـد مـن قبـل  تیتعرض مركز المدینة لمشكال
ونتیجـة لـذلك هنـاك عوامـل متعـددة  ،[p:80-19]و غیاب التخطیط الشامل لحـل معضـالت المدینـة االجتماعيالسكان و التفتت 

 .    [p:33-20]:تؤدي الى تدهور المساكن في المراكز التاریخیة للمدن منها 
هجــرة الســكان -ب. تــدهور نــاتج عــن الســكان بســبب التقــادم الزمنــي مــع اهمــال اعمــال الصــیانة -أ وتشــمل: عوامــل بشــریة  -1

 ب االستثمارزحف االستعمال التجاري بسب-د.وطراز المسكن طلوبة  وشكل موجود فجوة بین الوظیفة ال-ج.االصلیین 
[21-p:5]     . 

اسـتثمار المبـاني السـكنیة  لغیـر وظیفتهـا االصـلیة  -أ  [p:310-22]ي ـــــــل فــــــویتمث:ة ــــومیاتج بسبب االجهزة الحكـــــتدهور ن -2
 .غیاب الرقابة البلدیة لمنع التجاوزات  -ب
 .القانونیة للمحافظة على مساكن المراكز التاریخیة قصور التشریعات  -ج
 .العوامل المناخیة والتي تؤدي الى تدهور جدران وسقوف المساكن -وتتمثل فیأ:الظروف البیئیة  -3
 .تدهور وسائل الصرف الصحي -ج.تسرب الرطوبة الى اسقف وجدران المباني السكنیة  -ب
  [p:46-23].المالئمة یؤدي الى تدهور حالته أن عدم استخدام المبنى بالطریقة :اساءة االستخدام -4
 مشكلة البحث  -5

لمركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة  وتأثیر ذلك على خصائص السكان االجتماعیة العمراني للبیئة السكنیة  في ا تدهورال
 .واالقتصادیة والهویة الثقافیة للمنطقة وسكانها 

 Research Objectives أهداف البحث  -6
التحقــق مــن التــدهور العمرانــي للبیئــة الســكنیة علــى مســتوى الوحــدة الســكنیة وعلــى مســتوى المحلــة  ككــل  إلــىیهــدف البحــث 

 .وتأثیر ذلك التدهور على االنسان وعلى االفاق المستقبلیة لمنطقة الدراسة
 :كذلك یهدف البحث الى التعرف على 

 .ت القدیمة  لمركز التاریخي لمدینة الكو ا للمسكن في ممیزات البیئة السكنیة -1
 .ممیزات البیئة الخارجیة المحیطة في منطقة الدراسة  -2
 .والهویة الثقافیة للسكان والصحیة تأثیر ممیزات البیئة السكنیة على الخصائص االجتماعیة  -3
 .وفق المعطیات اعالهوما هو مستقبل المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة   -4
 فرضیة البحث  -7

فـــي  للمســـتقبل استشـــرافهموطبیعـــة كان علـــى خصـــائص الســـ للتـــدهور العمرانـــي للبیئـــة الســـكنیة وجـــود تـــأثیر یفتـــرض البحـــث
 .المحالت السكنیة للمركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة 

 القیاس  -8
المفــردات المستخلصــة مــن ن مــن خــالل اكذلــك علــى الســتــأثیر التــدهور العمرانــي للبیئــة الســكنیة و قیــاس  تــم قیــاس متغیــرات

 ) .1( رقم الملحق وكما موضح في، ان السكالبیئة السكنیة وخصائص  االطار النظري لخصائص 
 تصمیم البحث  -9

علـى مسـتوى الوحـدة السـكنیة  في المركز التـاریخي لمدینـة الكـوت القدیمـةالتدهور العمراني للبیئة السكنیة  من لغرض التحقق
 ونظــرتهم والصـحیةماعیـة االجت علـى خصــائص السـكانذلـك تـأثیر الخارجیــة المحیطـة فـي منطقـة الدراســة و وعلـى مسـتوى البیئـة 

 .وكما یأتي   ،وتحدید عینات الدراسة )2(رقم  الموضحة في الملحقفقد تم تهیئة واعداد استمارة الدراسة المیدانیة ،  المستقبلیة 
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 استمارة االستبیان  -10
والبیئـة لمسـكن ل یـةالعمران البیئیـة المحـور االول  تنـاول، تضنت خمسة محـاور ) 1 رقم الملحق( تم اعداد استمارة االستبیان 

ـــة الدراســـة  ـــاني  )25(وتضـــمنالخارجیـــة المحیطـــة بمنطق ـــاول المحـــور الث ـــاریخي خصـــائصســـؤال وتن والنظـــرة  ســـكان المركـــز الت
 .سؤال )32(وتضمن المستقبلیة 

 ) .لة الشرقیة والجمعیة وسید حسینمح(ز التاریخي لمدینة الكوت القدیمةالجزء السكني للمرك :الدراسة)عینة ( منطقة -10
تمّیزت منطقة الدراسة بخصائص تعطیها صفة األفضلیة في االختیار، من حیث تركیب الموقـع واعتبـارات تخطیطیـة تخـدم  

 :هدف البحث؛ وتبرز هذه  الممیزات في
ٌء من المدینة القدیمة، واحتفاظهـا بجـزء مـن السـمات التخطیطیـة والتصـمیمیة المتمیـزة التـي تطبـع مـدننا القدیمـة إّن المنطقة جز  -

 .بطابعها وهویتها، على الرغم من كثرة التحویرات والتغیرات التي أدخلت على المنطقة

 .       قلة الدراسات الخاصة بالمنطقة   -
جنوب مدینة الكوت، وعلى الضفة الشـرقیة لنهـر دجلـة بامتـداد )  والجمعیة وسید حسینمحالت الشرقیة (تقع منطقة الدراسة 

الشـرقیة والجمعیـة وسـید (ضم المركز التـاریخي باإلضـافة الـى المحـالت السـكنیة ی( على امتداد االنحناء النهر) م375(یقارب الـ 
ث یختص بالمسكن لـذا ستقتصـر الدراسـة علـى المحـالت ولكون البح، یضم السراي القدیم وهو منطقة االسواق التقلیدیة ) حسین

 . ) الثالثة دون منطقة السراي
 تتموضع محلة الشرقیة القدیمة في منطقة كانت تحیطها البساتین من جهتها الجنوبیة، وهي قریبة من نهر دجلة، و 

یمــة و ویحــد منطقــة الدراســة مــن ؛ وهــي مــن نســیج المنطقــة القد)ســید حســین (یحــّد محلتــي الشــرقي والجمعیــة مــن الشــمال محلــة 
نـب  الغربـي منهـا ، وهو من النسیج الحدیث، ویحّدها من الجنوب البساتین المطلة على النهـر والجا)الحاوي(الشرق  حي الربیع 

 .)2(و ) 1(وكما مبین بالشكل ، یطل على النهر
مسكن من المجموع الكلي للمساكن  ) 957(اسرة یشغلون)1164 (موزعین على )5442(بلغ عدد السكان في منطقة الدراسة

فـرد  )4.6 (وبذلك یبلغ معدل حجم االسرة، مسكن خالي من السكان 72حیث تتمیز المنطقة بكون  )1029 (في المنطقة والبالغ
[24-p:5] ، 1(رقم  لوكما مبین بالجدو.( 

لبیـت الـذي ســكنه القائـد االنكلیـزي المعــروف امـا ابـرز المعــالم التراثیـة فـي منطقــة الدراسـة فهـي البیــوت التراثیـة والتـي ابرزهــا ا
والذي سكنه ابان الحرب العالمیة االولى والتي شهدت حصار الكوت الشهیر والـذي یقـع ضـمن محلـة الشـرقیة   دباسم بیت طاوزن
كذلك  المقبرة التي ضمت رفاة الجنـود االنكلیـز والـذین قضـوا ابـان تلـك الحـرب والتـي تقـع ضـمن المنطقـة ، ) 4( والمبین بالشكل

 . [p:76-87-25])3( كما مبین بالشكلالخضراء وسط محلة الجمعیة ومرقد السید نور الذي یتمیز بقبته ، التجاریة 
 عینة المستبینین  -11

مــن % 4.29وحــدة ســكنیة كعینــة عشــوائیة مثلــت  50عینــة المســتبینین مــن ســكان منطقــة الدراســة شــملت ســكان  تــم اختیــار
 .سكان المحالت السكنیة للمركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة 

 النتائج  -12
 تحلیل البیئة العمرانیة للمسكن  12-1
 ملكیة المساكن وعالقتها بدیمومة السكن  12-1-1

حیث أن من عـادة االنسـان  ، طبیعة ارتباط الساكن بمسكنه تؤثر في طریقة تعامله مع بیئة المسكن العمرانیة  ال شك في أن
ویتبــین مــن الدراســة المیدانیــة ان  أكثــر مــن نصــف  ســكان عینــة الدراســة منــازلهم ملــك  ، حبــه للتملــك وكــذلك ان یهــتم بمــا یملكــه 

وهذا یفسر لنا تدهور حالـة حـوالي ثلـث المنـازل حیـث ، %)32( وت مستأجرة واالقل هم السكان الذین یعیشون في بی، %) 52(
 .كما لو كانت منازلهم التي یمتلكونها ، أن ساكنیها مؤقتین وال یهتمون بالحفاظ علیها 
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الـف دینــار شــهریا وهــي اقــل بكثیــر عــن االیجــار الــذي  400وحیـث أن االیجــار الشــهري لمجمــل المنــازل المســتأجرة یقــل عــن 
 .وهذا ربما یفسر كونها ما زالت مأهولة   [p:34-26]ز التاریخي لمدینة الكوت القدیمةخارج المرك یدفع

مــن %) 24(و، ســنة  20مــن الســكان فـي منطقــة الدراســة یســكنون فــي منـازلهم منــذ أكثــر مــن %) 44(أن  یتبـین مــن االســتبیان 
فـي حـین  ،سـنوات  5مـن العینـة تسـكن مـن سـنة الـى %) 22(و، سـنوات  10الـى  5العینة یسكنون في منازلهم مـدة تتـراوح مـن 

 .تسكن منذ اقل من سنة % 4النسبة االقل 
وبالنظر الى مدة السكن نجـد أن النسـبة االكبـر مـن السـكان هـم الـذین یملكـون هـذه  المسـاكن فتكـون مـدة بقـائهم فـي منـازلهم 

كما یـرتبط بانخفـاض اإلیجـار الشـهري ، ق الخاص بالحیازة وهذا یرتبط كما تبین في النموذج االسب، طویلة تفوق العشرین عاما 
 .الف دینار شهریا  ) 400(في نسبة اخرى من شریحة السكان والذي كان اقل من 

الن االنفــاق علــى االیجــار ، وانخفــاض االنفــاق علــى المســكن یفســر كــذلك الراحــة فــي المســكن التــي ابــدتها الشــریحة االكبــر 
اال ان مفهـوم الراحـة ، متطلبات الحیاة وانخفاضـه یسـاعد فـي تلبیـة وتـوفیر بـاقي متطلبـات الحیـاة  الشهري یؤثر على توفیر باقي

الن ذلــك یــنعكس مــن خــالل اجابــة النســبة ، هنــا یعنــي فــي االغلــب التكیــف مــع الظــروف المعیشــیة والعــیش فــي حــدود المتــوفر 
زمون بأن من تسمح له ظروفـه المادیـة فـي امـتالك مسـكن االكبر من السكان بأن ما یبقیهم هو االضطرار المادي فقط وانهم یج

 .سینتقل من مدینة الكوت القدیمة حسب ما افاد به معظم السكان 
 الخصائص العمرانیة للمسكن  طبیعة 12-1-2

أمـــا بالنســـبة لخصـــائص المســـكن العمرانیـــة فقـــد تبـــین ان النســـبة االكبـــر مـــن المســـاكن حالیـــا فـــي منطقـــة الدراســـة هـــي مبنیـــة 
 .ون من البلوك من المساكن تتك%) 12(في حین ان %) 86(بالطابوق وبنسبة 

مــن الحـــاالت یكــون مـــدخل مســـكن العائلــة مشـــترك ضــمن حـــوش او بنایـــة % 56أمــا بالنســـبة لمــداخل المنـــزل فقــد تبـــین ان فـــي 
نظرنـــا الـــى طبیعـــة  واذا، یكـــون مـــدخل المنـــزل مســـتقل ال یـــؤدي الـــى منـــازل اخـــرى غیـــر مســـكن العائلـــة المبحوثـــة  )%44(وفـــي

مــن عینــة الدراســة یلتقــون مــع جیــرانهم فــي االعیــاد والمناســبات اي ان  )%30 (العالقــات االجتماعیــة بــین المتجــاورین نجــد ان
كمــا  ،عالقــاتهم التجاوریــة رســمیة رغــم ان اكثــر مــن نصــف الســكان یشــتركون فــي العــیش فــي مبنــى واحــد ســواء حــوش او بنایــة 

مــن الســكان یســتخدمون %) 18(یظهــر لنــا الحــوش مــا زال یســاهم فــي توطیــد اواصــر العالقــات بــین الجیــران حیــث ان مــا نســبته 
 .الحوش كمكان التقاء 

في حین النسبة االقل والبالغة ، من العینة من طابق واحد %) 60(اما عن عدد الطوابق التي یتكون منها المنزل یتكون في 
 .ن طابقین ة متكونة ممن العین%) 38(

 )2م 100 (امــا عــن مســاحة المنــزل فــي منطقــة الدراســة فقــد تبــین أن اكثــر مــن نصــف مســاكن العینــة بمســاحة مقــدارها اكثــر مــن
وهـو مـن  ،وبـربط ذلـك مـع المسـاحة المناسـبة لمتوسـط عـدد افـراد االسـرة ) 2م 100 (منها اقـل مـن%) 48(و ،%) 52(والبالغة 

نجـد ان اكثـر مـن ثلثـي العـائالت فـي منطقـة الدراسـة تقریبـا تعـیش فـي مسـاحة  ،[p:3-27] 2م 170-160فراد وهي من ا 5-6
 .تقدر بنصف المساحة المناسبة 

 الخصائص البیئیة داخل المسكن  1-3- 12 
مـــن %) 48(حیــث تبـــین ان ، تبــین مـــن الدراســة المیدانیـــة ان نســبة مـــن المســاكن تقتـــرب مـــن النصــف تعـــاني مــن الرطوبـــة 

حیــث  ،وینقلنــا موضــوع الرطوبــة هــذا الــى موضــوع دخــول الشــمس الــى مســاكن منطقــة الدراســة ، المســاكن تعــاني مــن الرطوبــة 
 )  .12(وكما مبین بالشكل ، دخل الثلث المتبقي المساكن وال تاظهرت نتائج الدراسة ان الشمس تدخل ثلثي 

فـي حـین ان نسـبة المنـازل التـي تـدخل ، %) 27(اال انه ظهر ایضا ان نسبة المنازل التي تدخل الشمس معظـم غرفهـا هـي 
وبمقارنــة نتیجتـي الرطوبـة ودخـول الشــمس نجـد أن نسـبة المنــازل التـي تعـاني مــن ، %) 38(الشـمس غرفـة واحـدة فقــط فیهـا هـي 
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وهـذا یقودنـا الـى ، %) 32(من المساكن هي اكبر من نسبة المسـاكن التـي ال تـدخلها الشـمس والبالغـة %) 48(الرطوبة والبالغة 
 .االستنتاج بان هناك اسباب اخرى لمشكلة الرطوبة في منطقة الدراسة اضافة الى مشكلة عدم دخول الشمس  الى المساكن 

یظهر بهیئة بقع وما یتبعه من عفن على الجدران وتضرر وتساقط البیـاض والـذي یـؤثر وتظهر الرطوبة بأشكال مختلفة منها ما 
منطقـة مـن سـكان %) 40(على النواحي الصحیة للسكان حیث ان الرطوبة والعفـن مرتبطـة بإصـابة الفـرد باإلكتـاب حیـث یشـعر 

 .باإلحباط واالكتاب وبالتالي تؤثر على الصحة البدنیة  الدراسة
وهـي ، )13(والمبینـة بالشـكل  یقومـون بأعمـال صـیانة دوریـة لمنـازلهم %) 53(اظهرت الدراسة ان اكثر مـن نصـف السـكان 

یقوم بأعمال الصیانة سنویا والنصـف %) 33(ما یقارب  ثلث هؤالء ، سكان  من الناحیة االقتصادیةالنسبة جیدة قیاسا لظروف 
واوضــحت الدراســة ان . ســنوات  5یصــین منزلــه كــل %) 18(و، ســنوات  3-2یقــوم بأعمــال الصــیانة كــل %) 48(مــن هــؤالء 

من سكان المحلة بالقیـام بأعمـال الصـیانة اال ان %) 63(ویرغب ، تتعلق بتغییر الكاشي القدیم %) 50(نصف اعمال الصیانة 
مـنهم %) 16(یجـة فـي حـین مـن السـكان ان الصـیانة خسـارة مادیـة دون نت%) 21(ویـرى ، ظروفهم المادیة تمنعهم بالقیام بـذلك 

 . یرى ان ذلك من واجب المالك وهو یعبر عن نسبة عالیة من المساكن المستأجرة 
حـدوث مشـاجرات بـین ابنـاء االسـرة الواحـدة بسـبب ضـیق مسـاحات الوحـدات السـكنیة %) 57(سـكان الوبین اكثر من نصف 

مـن السـكان ان القـوارض والحشـرات تـدخل الـى المنـزل %) 58(وبـین ، وعدم توفر الفراغات الكافیة السـتیعاب نشـاطاتهم الیومیـة
وهـو مـا اثـر ، منها تدخل وتسبب ازعاج وقلق %) 39(منها بسیط وغیر مقلق و%) 44(منه تعتبر خطیرة في حین %) 17(في

 .سلبا على مالئمة المساكن من الناحیة البیئیة وقلل من درجة رضا السكان على بیئتهم السكنیة المعاشة 
 االمانخاصیة تحقیق  -1-2-12 :في منطقة الدراسةللمحالت السكنیة  عمرانیةتحلیل البیئة ال 12-2

یعرفــون بعـــض العــائالت المجـــاورة تركـــوا %) 57(یتبــین مـــن الدراســة المیدانیـــة ان  أكثــر مـــن نصــف  ســـكان عینــة الدراســـة 
 .) 14(كما في الشكل ، قرب منها مباني مهجورة من المنازل یوجد بال%) 43( وبالتالي فقد تبین ان، المنطقة وهجروا مسكنهم

كمـا ،من الحاالت تحول الـى مكـب للنفایـات %) 40(اما طبیعة الفراغ المهجور القریب من المنزل فقد بینت الدراسة انه في 
من الحاالت یبقى فارغا مهجورا وفي %) 18(وفي ، یستخدم الفراغ كمخزن من قبل البعض %) 24(وانه في ، ) 5( في الشكل

وخــــــوف من الحاالت یتحول الى مكان یرتاده الغرباء ألعمال مجهولة  تسبب قلق %) 6(في حین ، یبقى متهدم جزئیا %) 12(
لى خصائص البیئة السـكنیة المحیطـة وقللـت مـن المالئمـة البیئیـة والتي اثرت سلبا ع، ) 11( كما في الشكل، مستمرین للسكان 

 .وساهمت في التدهور العمراني للمسكن
 المحیطةالخارجیة في البیئة الملوثات تحلیل  12-2-2
والمبینـــــة بالشـــــكل ، مـــــن الســـــكان یعـــــانون مـــــن وجـــــود الـــــروائح الكریهـــــة فـــــي محـــــیط المنطقـــــة %) 53(اظهـــــرت الدراســـــة ان    

مـنهم أن السـبب هـو االسـتخدامات %) 14(فـي حـین یـرى ، منهم یرجعون السبب الى تراكم النفایـات فـي المحلـة   )71%()14(
وكمـا ،  التجاریة الغیـر متناسـبة مـع كـون المنطقـة سـكنیة كتربیـة الحیوانـات والطیـور والـدواجن والتـي تـؤدي الـى انتشـار الحشـرات

 .االمراض بین السكان ویؤدي الى شیوع ، ) 10(و )9 (باألشكال نمبی
مـن السـكان یجـدون ان جهـود البلدیـة %) 69(و، مـن السـكان ان النفایـات تتجمـع فـي الحـوش او فـي الجـوار %) 40(ویـرى 

مـنهم الـذین بینـوا ان عمـال النظافـة للبلدیـة یـؤدون واجـبهم بشـكل ممتـاز %) 29(في جمع النفایات غیر كافیة على النقـیض مـن 
في حین بـین ، یجد ان السكان تعاونوا في وضع سالل النفایات الخاصة بالحوش الذي یسكنونه %) 46(ونصف السكان تقریبا 

ولذلك اثرت هـذه العوامـل ، ان السكان یرفضون االشتراك في تنظیف الحوش %) 31(تقریبا ثلث العائالت المشمولة باالستبیان 
 .یطة للمحلة ككل مجتمعة  سلبا على بیئة المسكن وكذلك على البیئة الحضریة المح

مــن الســكان ترســل نفایاتهــا الــى الحاویــة وهــذا یؤشــر الــى تــوفر الحاویــات الــى مــا یقــارب نصــف %) 45(ان  بینــت الدراســةو 
وبــین الســكان صــعوبة دخــول ســیارات النفایــات الــى المحلــة بســبب ضــیق االزقــة ونجــد ، الوحــدات الســكنیة  فــي منطقــة الدراســة
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منها تدخلها %) 17(، من المنازل تدخلها الحشرات %) 58(خالل ما اظهرته الدراسة من ان مخاطر النفایات في المنطقة من 
 .الحشرات الخطیرة  كالعقارب واالفاعي

 خدمات في المنطقة خصائص ال 12-2-3
والتـي تجعـل الخـدمات كلهـا متقاربـة  ممـا قلـل مـن  والجمعیـة وسـید حسـین الشـرقیة تنتیجة للطبیعـة البنائیـة المتراصـة لمحـال

كمــا ان قــرب منطقــة الدراســة مــن المركــز التجــاري وســهولة الوصــول الیهــا مشــیا علــى ، اقتنــاء  الســكان للمركبــات الخصوصــیة 
تكـالیف وتـوفر اثمـان المواصـالت علـى السـكان ممـا یسـاهم  فـي انخفـاض ال، االقدام  قلل أیضـا مـن الحاجـة القتنـاء وسـیلة نقـل 

اجابـت بسـهولة الوصـول الـى %) 90(وهذا یتفق مع ما اظهرته الدراسة من ان النسـبة االكبـر مـن العینـة، المعیشیة في المنطقة 
مــن الســكان %) 40(و، بالحاجــة الــى وســائل النقــل %) 50(كمــا بــین نصــف الســكان ، مكــان المواصــالت عنــد الحاجــة الیهــا 
 .  تاخل المحالوضحوا ان احتیاجاتهم متاحة ومتوفرة د

%) 78(وهذا یتفق مع ما اظهرته الدراسة من ان مدارس ابناء النسـبة البالغـة مـن السـكان تقـع داخـل منطقـة الدراسـة وبنسـبة 
مــن الطــالب یدرســون فــي مــدارس خــارج منطقــة الدراســة والتــي ال یتــوافر فیهــا هــذا الــنمط مــن التعلــیم  %) 15(وبینــت الدراســة ان 
مـن الطــالب یدرســون فــي مـدارس خــارج منطقــة الدراســة  %) 5(مــدارس تناسـبهم داخــل منطقــة الدراســة اال ان وبـالرغم مــن وجــود 

من الطـالب یدرسـون فـي مـدارس خاصـة خـارج منطقـة الدراسـة وهـي نسـبة قلیلـة والسـبب یعـود الـى رغبـة اولیـاء %) 2(في حین 
 .محلة التقلیدیة االمور في تدریس ابنائهم وفق نمط یختلف عن النمط السائد ضمن ال

 دور البیئة العمرانیة في تعزیز التجاور 12-2-4
أما عن طبیعة العالقات االجتماعیة مع الجیران في منطقة الدراسة فقد تبین ان هناك نوعین مختلفین من العالقات  األولـى 

ــذین تتمتــع عــائالتهم مــن %) 44(تتضــح مــن نســبة الجیــران الــذین یلتقــون مــرة واحــدة یومیــا وتصــل هــذه النســبة الــى  الســكان ال
وبربط ذلك مع نسبة طبیعة المنازل التي تكون مشتركة ضمن حـوش او مبنـى والتـي ، بعالقات تجاوریة وطیدة ببعضهم البعض 

فهذا یؤشر الى أن طبیعة البیئة العمرانیة لتكوین المنازل من ناحیة قربها وتالصقها ببعضـها ، %) 56(هي االغلب وتصل الى 
وبالرغم من تغیـر طبیعـة التركیبـة السـكانیة ضـمن ، ا زال له تأثیر في توطید أواصر العالقات االجتماعیة بین السكان البعض م

مــن حیــث أنــه لــم تعــد نفــس العائلــة هــي التــي تقطــن جمیــع ، االحــواش والمبــاني داخــل المركــز التــاریخي لمدینــة الكــوت القدیمــة 
ت المختلفــة مــع اربــاب االســر بــأن بعــض الســكان حالیــا حــدیثي االســتقرار فــي وبــالرغم ممــا أظهرتــه المقــابال، مســاكن الحــوش 

ومـن هنـا نجـد ان هنـاك نسـبة ال بـأس بهـا مـن العـائالت تلتقـي فـي المناسـبات واالعیـاد ، المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمـة 
 .)% 30 (وتبلغ هذه النسبة

واذا ، مــن الحــاالت %) 76(فــي معظــم الحــاالت فــي منــازلهم وبنســبة وحیــث انــه تبــین مــن نتــائج الدراســة ان الجیــران یلتقــون 
مـن هـؤالء العــائالت یلتقـون جیـرانهم فیــه  %) 18(وان %) 24(علمنـا ان نسـبة العــائالت التـي تسـكن ضــمن حـوش مشـترك وهــي 

ــذا فــان ذلــك یعتبــر مؤشــ، اي ان ثالثــة اربــاع مــن یقطنــون ضــمن حــوش مشــترك یســتخدمونه كملتقــى مــع الجیــران  را علــى أن ل
ما زالت تخدم الغـرض ، وتعتبر منطقة شبه خاصة ، الحوش كبیئة عمرانیة ذات طبیعة معماریة تحتوي فسحات وساحات غالبا 

تلتقـي فیـه نسـاء الحـوش خاصـة بشـكل غیـر ، الذي كانت تستخدم  فیها من قبل كفراغ اجتماعي شبه خاص في معظم االحیان 
 .رسمي وغیر مقید نسبیا 

 للسكانالصحیة  صخصائ 12-3
ــ لــدیها افــراد یعــانون مــن الربــو %) 66(وبنســبة   ت المبحوثــةالعــائالت  تقریبــا فــي المحــال يیتبــین لنــا مــن هــذه الفقــرة ان ثلث

وتسـاقط طبقـة %) 48(وبنسـبة ،)6(و) 5(والمبینـة بالشـكلولقد بیننا فیما سبق ان الرطوبة التي تعاني منها المساكن ، والحساسیة
وكــذلك نجــد ان ربــع . االســباب الرئیســة لهــذه االمــراض باإلضــافة الــى نوعیــة الوقــود المســتخدم فــي التدفئــة  البیــاض تعتبــر مــن

وال شك ان لها عالقة بالتعرض الـى البـرد الشـدید لـدى العـائالت ذات ، لدیها افراد یعانون من مرض الرماتیزم %) 25(العائالت
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مـن االمهـات یـرون %) 28(كـذلك تـرى . مـن السـكان %) 10(فئـة والبالغـة الدخل المنخفض والتي ال تسـتطیع اقتنـاء وسـیلة للتد
 .التقلیدیة  تان ابنائهن معرضون لإلصابة باألمراض اكثر من ابناء اقاربهن الذین یسكنون خارج المحال

 الى البیئة السكنیة  النظرة المستقبلیة 12-4
 دیمومة وظیفة المسكن  -12-4-1  

حیـث وجـدنا ان نسـبة ، اراء سكان المنطقة بالنسـبة لنظـرتهم المسـتقبلیة الخاصـة بمنطقـة سـكناهم اشتملت الدراسة على تقییم 
مــن %) 32(أي ان ، %) 68(العــائالت التــي ســتبقى فــي مســكنها ولــن تغــادره خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة علــى االقــل هــي 

من هذه الفئة انه سیترك المنطقة خـالل %) 31(ین وب، ) 12(ریبا  كما في الشكل سنوات تق 5السكان سیتركون المنطقة خالل 
 .سنتین 

حیــث تبــین أن الســبب فــي بقــاء النســبة ، حیــث كــان المحــدد الرئیســي للبقــاء فــي المســكن او عدمــه هــو الوضــع االقتصــادي 
مـع مـا  %)68(وعلـى العالقـة مـا بـین نسـبة مـن سـیبقون فـي منـازلهم ، الكبرى ممن سیبقون فـي منـازلهم هـو االضـطرار المـادي 

مـن العـائالت سـتبقى فـي منزلهـا رغـم أنهـا غیـر %) 8(نجـد ان ، من العائالت مرتاحة في مسكنها %) 60(أظهرته الدراسة بأن 
وأنه وفي نفس الوقت النسبة األكبـر تـرى ، وبحیث أن النسبة االكبر ستبقى في مساكنها بسبب االضطرار المادي ، مرتاحة فیه 

أما عن الطریقـة .یدل على مرونة المسكن التقلیدي القادر على االیفاء بمتطلبات راحة الساكن فیه أنها مرتاحة في مسكنها فهذا 
بـل   ،منهم ال یرون أن هناك مشـكلة فـي منطقـة السـكن%) 58(التي ینظر فیها السكان لبیئتهم السكنیة فقد تبین من البحث أن 

%) 22(مشكلة في السكن داخل المدینة القدیمـة فـي حـین هنـاك من هذه الفئة تعترض على  الرأي القائل أن هناك %) 12(ان 
 .)15(وكما مبین في الشكل ، من السكان ترى ان مشكلة المنزل هي في وقوعه داخل مدینة القدیمة 

%) 26(فــي حــین أن ، یــرون أن المشــكلة هــي عمرانیــة فــي المســكن نفســه %) 64(ویعــزو ذلــك أن نســبة كبیــرة مــن الســكان 
مــن %) 68(وهــذا یعیــدنا الــى نســبة ، وتمثــل هــذه الحــاالت ربــع الحــاالت تقریبــا ، مشــكلة عمرانیــة فــي المنــزل  مــنهم تــرى أن ال

 .ضا من رضى السكان العمرانیة الجیدة لربع المنازل بعالسكان التي ابدت رضاها عن سكنها في منزلها حیث تفسر الحالة 
%) 12(السـكان ال یـرون أي مشـكلة فـي المجـاورین بـل علـى العكـس مـن %) 72(كما یتبین من جـدول االحصـائیات أعـاله أن 

 .من السكان یرفضون أن تكون هناك مشاكل في طبیعة السكان المجاورین 
أمــا نســبة الســكان الــذین یــرون أن هنــاك مشــكلة فــي النظــرة االجتماعیــة الســلبیة تجــاه منطقــة المركــز التــاریخي لمدینــة الكــوت 

تعبــر عــن نســبة الســكان الــذین یشــعرون بنــوع مــن العزلــة الحضــریة %) 12(ســبة قلیلــة جــدا بلغــت القدیمــة وســكانها فقــد كانــت ن
مـن السـكان وجــود %)16(مـن الســكان فـي حـین رفــض %) 74(بالقیـاس الـى نســبة الـذین ال یـرون مشــكلة فـي ذلـك والتــي بلغـت 

 .ي منطقة الدراسة من قبل مجتمع المدینة ویعكس ذلك التواصل االجتماعي وانعدام العزلة االجتماعیة ف، مثل هذه المشكلة 
 والحفاظ على االرث المعماري  ثقافیةالهویة ال 12-4-2

تطـرق البحــث مـن خــالل اسـئلة االســتبانة واالحصــائیات الـى التعــرف علـى مــدى اهتمــام سـكان المنطقــة بهـا ألن ذلــك یعكــس 
مــن الســكان ترغــب فــي أن تبقــى فــي مســاكنها داخــل %) 78(فقــد تبــین لنــا مــن البحــث ان النســبة األكبــر ، وعــیهم بالتعامــل معهــا

وكمــا مبــین بالشــكل المركــز التــاریخي لمدینــة الكــوت القدیمــة فــي حالــة ترمیمهــا وعمــل الصــیانة الالزمــة لحــل مشــاكلها العمرانیــة 
)16(. 

كـان یمثـل رغبـتهم فـي البقـاء فـي مسـاكنهم %)78(و %) 80(لسكان حیث یتضح من االجابات السابقة ان االجماع االكبر ل
التقلیدیـــة فـــي حـــالتي ترمیمهـــا وصـــیانتها وحـــل مشـــاكلها العمرانیـــة مـــن خـــالل اعطـــاء قـــروض للســـكان بـــدون فوائـــد او ان تتحمـــل 

السـكان مـن تمویـل عملیـة والسبب الرئیسي لذلك عدم توفر السیولة النقدیة التـي تمكـن ، السلطات المعنیة تكالیف عملیة الصیانة
وبـنفس الوقـت مـن الصـعب بالنسـبة لهـم تـوفیر المبـالغ المالیـة ، كذلك توفر دخل مناسب یمكـنهم مـن تسـدید القـروض ، الصیانة 

 .الكافیة للسكن في مسكن انسب من المسكن الحالي 
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لك عــدم الموافقــة علــى كــون بعــدم الموافقــة علــى احــالل عمــارات ســكنیة حدیثــة للســكان محلهــا وكــذ%) 60(و %) 62(وبــین 
وهــذا بــدوره یعبــر عــن شــعور الســكان بقیمــة ، منطقــة الدراســة تصــلح كمنطقــة ســیاحیة بأبــدال الســكان بمســاكن حدیثــة خارجهــا 

ورفـض فكـرة هـدم المبـاني التقلیدیـة ألنهـم علـى وعـي بقیمتهـا لـیس فقـط المعماریـة والتراثیـة بـل ، المنطقة وعدم رغبـتهم بمغادرتهـا 
 .لوجودهم وهویتهم حسبما تبین من المقابالت معهم وأهمیتها 

مـن السـكان اجابـت %) 46(اما اهمیة المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة فقد تبین من البحث ان النسبة االكبر والبالغـة 
مـن %)  10(بعكـس ، مـن السـكان بـأن موضـوع المنطقـة كتـراث ال یهمـه %) 28(في حین بین ، بأهمیة منطقة الدراسة كتراث 

 .السكان الذین اعترضوا على ذلك 
ومن نتائج هذه االحصائیات ان نسبة من یستطیعون تحدید موقفهم من مفهوم التراث والهویة للمركز التاریخي لمدینة الكوت 

االطـالق  القدیمة ویتمتعون بوعي ثقافي تجاه قیمة المنطقة هي نسبة عالیة اعلى من نسبة مـن ال یهمهـم موضـوع المنطقـة علـى 
وبالتـالي تبقـى المحــالت ، ومـن نتـائج هـذه االحصـائیات ایضـا ان السـكان اشـاروا أنفسـهم الــى الطریقـة التـي تبقـیهم فـي مسـاكنهم 

وهـي ایقـاف التـدهور العمرانـي وتحسـین البیئـة المادیـة لمسـاكنهم وبتمویـل مـن ، السكنیة في مدینة الكوت القدیمـة نابضـة بالحیـاة 
 حیث  أجمعوا بغالبتهم  برغبتهم في البقاء في مساكنهم في حال تم تأهیل بیئتها المادیة، السلطات المعنیة 

 

 االستنتاجات  -15
 تدهور البیئة العمرانیة للمساكن في منطقة الدراسة لمعاناتها من الرطوبة وقلة تعرضـها الـى الشـمس وضـیق مسـاحة المسـكن  -

الصــحیة  للســكان حیــث یــؤثر وجــود الرطوبــة وتســاقط البیــاض وضــیق ممــا أثــر علــى النــواحي . بالمقارنــة مــع عــدد شــاغلیه 
 .مساحة المسكن على  اصابة السكان باألمراض كالربو والحساسیة والروماتیزم 

استمراریة الوظیفة السكنیة لمنطقة الدراسة لرغبة السكان بعدم المغادرة واالسـتقرار خـالل السـنوات القادمـة النخفـاض تكـالیف  -
ز التـاریخي لمدینـة الكـوت القدیمـة مـن جانـب ولتمـتعهم بعالقـات اجتماعیـة جیـدة مـع الجیـران والمعـارف فـي العیش فـي المركـ

حیث وفرت البیئـة التقلیدیـة للمسـكن وكـذلك طبیعـة البیئـة العمرانیـة ،  "الشرقیة وسید حسین والجمعیة"محالت منطقة الدراسة 
 . للمنطقة ككل  الظروف المالئمة لتلك العالقات الجیدة

ال زال المسكن التقلیدي في المركـز التـاریخي لمدینـة الكـوت القدیمـة یتمتـع بالمرونـة المطلوبـة التـي تجعلـه قـادرا علـى االیفـاء  -
وكــذلك تتمتــع  محــالت منطقــة الدراســة فــي محلــة الشــرقیة وســید حســین والجمعیــة بالخصوصــیة ، بمتطلبــات راحــة الســكان 

 .م تكن عائقا امام التواصل االجتماعي لسكانها مع مجتمع مدینة الكوتكمحالت تقلیدیة اال ان هذه الخصوصیة ل
وانعكـس ذلـك بشـكل صـریح فـي فضـاء ، ظهور تأثیر واضح للبیئة العمرانیـة للمسـاكن علـى الخصـائص االجتماعیـة للسـكان  -

تســتخدم ، صــة وتعتبــر منطقــة شــبه خا، الحــوش كبیئــة فیزیائیــة ذات طبیعــة معماریــة تحتــوي علــى فســحات وســاحات غالبــا 
 .كفراغ اجتماعي  للقاء السكان وخصوصا النساء منهم بشكل غیر مقید نسبیا

واجراء الترمیم والصیانة للمساكن التقلیدیة لحل مشـاكلها العمرانیـة  ، هناك حاجة ماسة لتحسین البیئة المادیة لمنطقة الدراسة  -
و تأكیــد الســكان  بعــدم الموافقــة علــى تغییــر نمــط البنــاء ، الصــیانة مـع عــدم تــوفر االمكانــات المادیــة للســكان  لتمویــل عملیــة 

ویعبـر ذلــك عـن الــوعي بالقیمـة المعماریــة والتراثیـة للمركــز التـاریخي لمدینــة ، التقلیـدي والمحافظـة علــى خصوصـیة منطقــتهم 
 .الكوت القدیمة ومفهوم الهویة لتلك المنطقة

كون معظم الشـریحة السـكانیة ، بأعمال الصیانة لمنازلهم ) منطقة الدراسة ( عدم قیام سكان المركز التاریخي لمدینة الكوت  -
مما ادى الى استمرار تدهور الحالة االنشـائیة للمسـاكن وكـذلك تـدهور النسـیج التقلیـدي للمحلـة ، ذات مستوى اقتصادي سي 

الـى اسـتهالك سـریع وكبیـر ونتیجـة  ككل كما أّن ارتفاع الكثافة السكانیة فـي الوحـدات السـكنیة مـع صـغر حجـم الوحـدة یـؤدي
 .لذلك  تعاني الوحدات السكنیة من سرعه تلفها واندثارها
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 التوصیات  -16
وتحقیـق التواصـل عبـر الـزمن ي التأكید علـى التعامـل مـع البیئـة السـكنیة فـي المراكـز التاریخیـة وفـق مفـاهیم التصـمیم الحضـر  -

وتضـع االولیـة لتحقیـق ، واالجتماعیـة التـي سـببتها حالـة التـدهور لتلـك المسـاكن بین القـدیم والجدیـد كحـل للعزلـة الحضـریة 
وتضــع الخطــوط األساســیة للمســتقبل وتعبــر عــن  المالئمــة البیئیــة لهــذا النســیج العمرانــي وللوحــدات الســكنیة المكــون منهــا،

 .عربي وال العراقي النابعة من الخلفیة الثقافیة للمصمم لمدینة الكوتالشخصیة التخطیطیة 
  بتضـمین مشـروع تأهیـل وصـیانة المركـز التـاریخي لمدینـة الكـوت ، السعي الى توطین السكان وتثبیتهم في بیئتهم السكنیة   -

القدیمة ضمن احد خطط التنمیة المحلیة  كبرنامج تنمیة االقالیم او مشاریع البترو دوالر لتحسـین البیئـة العمرانیـة للمسـاكن 
الســكنیة فــي المحــالت ذات الــنمط التقلیــدي كالشــرقیة وســید حســین  والجمعیــة وفــق خصوصــیة  بمــا یكفــل اســتمرار الوظیفــة

 .مراكز المدن العربیة االسالمیة 
والجمعیـة وسـید  ت منطقة الدراسة  الشـرقیةضمن النسیج التقلیدي لمحالواعادة التأهیل للوحدات السكنیة محاولة البناء  إن -

معماریـة متجانسـة  برؤیةبعض مرافقها المعماریة البد أن تكون  وتهرءنتیجة االستهالك  هنیلضرورات أو أهداف مع حسین
بضـوابط  ذلـك البـد أن یحـددو ،  بهدف ضمان اسـتمراریة الشخصـیة الموروثـة الممیـزة لهـا  والبیئیة مع الخصائص اإلنشائیة

وتنظــیم ، ســكن كوحــدة بنائیــة وللمحلــة ككــلوتســاهم فــي تحســین المالئمــة البیئیــة للم تخطیطیــة معماریــة تــنظم تلــك العملیــة
 .استعماالت االرض بشكل یضمن استمراریة االستعمال السكني فیها 

الموافقــات االصــولیة الســعي الــى متابعــة  ومنــع التجــاوزات الحاصــلة فــي تغییــر اســتعماالت االرض والبنــاء والتــرمیم بــدون  -
عمرانیـــة للمركـــز التـــاریخي لمدینـــة الكـــوت القدیمـــة وعلـــى والتـــي اثـــرت بشـــكل ســـلبي واضـــح علـــى تشـــویة وتـــدهور البیئـــة ال

مع اهمیـة تطـویر المالئمـة البیئیـة للمسـاكن مـن خـالل االهتمـام بالفراغـات العمرانیـة ، خصائص السكان في تلك المنطقة  
لدیمومــة المتروكــة وادامــة المنــاطق الخضــراء والمنــاطق المفتوحــة وصــیانة المســاكن المتروكــة وتوظیفهــا بشــكل یضــمن لهــا ا

 . واالستمرار
اهمیــة قیــام مدیریــة ســیاحة واســط بــأجراء المســح المیــداني للمركــز التــاریخي لمدینــة الكــوت القدیمــة وتحدیــد البیــوت التراثیــة    -

مــع قیــام الوقــف ، كبیــت الجنــرال االنكلیــزي طاوزنــد كمنطقــة حفــاظ واعــادة توظیفهــا لوظیفــة تضــمن دیمومتهــا واســتمراریتها 
 .مرقد السید نور وفق خصوصیة المنطقة والمحافظة على هویتها الشیعي بتطویر 

ـــة ، علـــى  المشـــاركة المجتمعیـــة لســـكان مدینـــة الكـــوت فـــي تفعیـــل مفهـــوم الهویـــة  التأكیـــد   - والـــوعي بأهمیـــة الثقافـــة المعماری
مدینـة الكـوت بحملـة والمحافظة على االرث التاریخي المتمثل بالمركز التاریخي للمدینـة  مـن خـالل قیـام المجلـس المحلـي ل

توعیـــة واســـعة عبـــر اقامـــة النـــدوات والقـــاءات المیدانیـــة واســـتثمار االمكانـــات المحلیـــة فـــي ابـــراز هویـــة وخصوصـــیة المدینـــة 
والتي لم تكن لتتواجد لـوال الثقافـة األصـیلة الحیـة فـي ، ولیس فقط االهتمام بالعناصر المعماریة المادیة ، والمحافظة علیها 

 .لوكیاتهم االجتماعیة ممارسات الناس وس
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الباحث                                                   لمصدرا/موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمحالت المجاورة: )2( شكل  اسة بالنسبة لمدینة الكوت      صورة جویة لموقع منطقة الدر  :)1(شكل 

 Google earthباالعتماد على 
 

  
 الباحث:المصدر /  )طاوزند( بیت الجنرال االنكلیزي  :)4 ( شكل                               الباحث: المصدر/مرقد السید نور  :)3( شكل
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 الباحث:المصدر /بقع الرطوبة خارج المسكن :)6( شكل                        الباحث:المصدر / بقع الرطوبة داخل  المسكن :)5( شكل

 
 

 الباحث:المصدر /مكرهة صحیةفراغات متروكة تستخدم  :)8( شكل   الباحث       :المصدر /ستخدم مكب نفایات تفراغات متروكة :) 7(شكل

  
 الباحث          :المصدر /استخدام المسكن لتربیة الطیور :)10( شكل             الباحث     :المصدر /مخلفات الطیور داخل المسكن  :)9( شكل
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 الباحث :المصدر/ بیت مهجور في المحلة :)11( شكل

 
 

الجهاز   ،وزارة التخطیط والتعاون االنمائيالباحث باالعتماد على : المصدر / عدد المساكن واالسر وعدد السكان في منطقة الدراسة) 1( جدول 
 2009،نتائج الحصر والترقیم ،المركزي لإلحصاء 

رقــــــــــــــم  ت
 المحلة

اســـــــــــــــم 
 المحلة

عـــــــــــــدد 
الســــجال
ت فـــــــي 

 المحلة

عــدد البلوكــات 
 في المحلة

عـــــــــــــــــــدد 
المســــــاكن 

 المشغولة

عـــــــــــــــــــدد 
المســــــاكن 
المغلقة او 

 الخالیة

االبنیـــــــــــة 
العامـــــــــــة 

 والفنادق

مجمـــــــــــوع 
 المساكن

عــــــــــــــدد  عدد االسر
 االفراد

الشرقیة  106 1
 والجمعیة

8 8 723 62 - 785 851 4941 

سید  102 2
 حسین

3 3 234 10 - 244 313 1501 

 5442 1164 1029 - 72 957 11 11 المجموع
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 الباحث :المصدر/ للمسكناالوضاع البیئیة :) 12(شكل 

 

 

 الباحث:المصدر /االوضاع البیئیة داخل المسكن :)13(شكل 

0.68 

0.6 

0.1 

0.48 

0.68 

0.32 

0.4 

0.9 

0.52 

0.32 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

القادمة سنوات الخمس خالل منزلك في ستبقى  

مسكنك في مرتاح  

القدیمة المدینة خارج منزل تمتلك  

الرطوبة من المنزل یعاني  

المنزل الى الشمس تدخل  

 خالل منزلك في ستبقى
القادمة سنوات الخمس مسكنك في مرتاح   خارج منزل تمتلك 

القدیمة المدینة  
 من المنزل یعاني

المنزل الى الشمس تدخل الرطوبة  

 0.68 0.48 0.1 0.6 0.68 نعم
 0.32 0.52 0.9 0.4 0.32 ال

0.53 

0.5 

0.43 

0.58 

0.7 

0.8 

0.47 

0.5 

0.57 

0.42 

0.3 

0.2 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

للمنزل دوریة صیانة باعمال العائلة تقوم ھل  

االزعاج من العائلة تعاني ھل  

… وجود عدم بسبب بینھم مشاجرة ابنائي دراسة خالل تحدث ھل

المنزل الى والحشرات القوارض تدخل ھل  

صیفا یومي بشكل التكییف تستخدم ھل  

شتاء  یومي بشكل التكییف تستخدم ھل  

 العائلة تقوم ھل
 دوریة صیانة باعمال

 للمنزل

 من العائلة تعاني ھل
 االزعاج

 خالل تحدث ھل
 مشاجرة ابنائي دراسة

 عدم بسبب بینھم
كافیة فراغات وجود  

 القوارض تدخل ھل
 الى والحشرات
 المنزل

 التكییف تستخدم ھل
صیفا یومي بشكل  

 التكییف تستخدم ھل
شتاء  یومي بشكل  

 0.8 0.7 0.58 0.43 0.5 0.53 نعم
 0.2 0.3 0.42 0.57 0.5 0.47 ال

 ال نعم
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 الباحث:المصدر / الدراسة  لمحالت منطقةخصائص البیئة المحیطة  :)14(شكل 

 

 الباحث:المصدر / منطقة الدراسةفي  مشاكل السكني السكان حول أر  :)15(شكل 

 

 

 

0.43 

0.53 

0.9 

0.92 

0.57 

0.47 

0.1 

0.08 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

المنزل من قریبة مھجورة مباني ھناك ھل  

المنزل محیط في كریھة روائح توجد ھل  

بسھولة المنزل قرب النقل وسائل تصل ھل  

  المنزل قرب الطواري حالة في االسعاف سیارة تستطیع ھل

 قریبة مھجورة مباني ھناك ھل
المنزل من  

 في كریھة روائح توجد ھل
المنزل محیط  

 قرب النقل وسائل تصل ھل
بسھولة المنزل  

 في االسعاف سیارة تستطیع ھل
  المنزل قرب الطواري حالة

 0.92 0.9 0.53 0.43 نعم
 0.08 0.1 0.47 0.57 ال

 ال نعم

 المسكن وجود في المشكلة
القدیمة المدینة داخل  

 المنزل طبیعة في المشكلة
القدیمة المدینة في ولیست  

 ولیس الجیران في المشكلة
 في السكن في مشكلة لدي

 المدینة داخل اخر مكان
 القدیمة

 المجتمع نظرة في المشكلة
القدیمة المدینة لسكان  

 12 20 64 22 اوافق
اوافق ال  58 20 60 58 

 16 12 6 12 اعترض
اعرف ال  8  10  8  14  

22 

64 

20 
12 

58 

20 

60 58 

12 6 12 16 
8  10  8  14  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
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80 
90 

100 
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 الباحث:المصدر / رؤیة السكان حول االستخدام المستقبلي لمنطقة الدراسة :)16(شكل 

 جدول یوضح االطار النظري المستخلص) 1(ملحق رقم 

 تحلیل التدهور العمراني للبیئة السكنیة  في المركز التاریخي لمدینة الكوت القدیمة

 من وصیانتھا ترمیمھا
 قروض إعطاء خالل

فوائد بدون للسكان  

 حساب على ترمیمھا
 لتمكین المعنیة السلطات
  منازلھم في السكان

 سیاحیة كمنطقة تصلح
 بمساكن السكان بأبدال

خارجھا حدیثة  

 سكنیة عمارات احالل
مكانھا في للسكان حدیثة  

 المدینة التھمني فعلیأ
 اسكن ان المھم القدیمة
أفضل منطقة في  

 28 12 16 78 80 اوافق
اوافق ال  16 16 60 62 46 

 10 14 12 4 2 اعترض
اعرف ال  2  2  12  12  16  

80 78 

16 12 
28 

16 16 

60 62 
46 

2 4 12 14 10 2  2  
12  12  16  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

 المتغیرات المفردات الثانویة المفردات الرئیسیة ت
 )ایجار ام ملك ( ملكیة المسكن  العالقة بین ملكیة المساكن و دیمومة السكن العمرانیة للمسكن تحلیل البیئة 1

 الفترة الزمنیة للسكن

 مادة بناء المسكن طبیعة الخصائص العمرانیة للمسكن

 عدد طوابق المسكن
 نوع مدخل المسكن

 مساحة المسكن

 طبیعة الخصائص البیئیة داخل المسكن 
 

 وجود الرطوبة في المسكن

 دخول الشمس الى المسكن

 للمحالت  عمرانیةتحلیل البیئة ال 2
 في منطقة الدراسةالسكنیة 

 

 وجود فراغات مهجورة في المحلة الحضرياالمان مدى تحقق خاصیة 

 استقرار العائالت في المحلة

 واستخدامهاطبیعة الفراغات 

 في البیئةالملوثات تحلیل 
 المحیطةالخارجیة 

 الروائح غیر المحبذة
 التعامل مع النفایات في المحلة

 والى المسكن سهولة الوصول من في المنطقةالمقدمة خدمات طبیعة ال
 توفر الخدمات في المحلة

 بین الجیرانالفترة الزمنیة للتواصل  دور البیئة العمرانیة في تعزیز التجاور
 طبیعة مكان التقاء الجیران

 التعاون بین الجیران
 تحلیل تأثیر التدهور العمراني  3

 الصحیة لسكاناخصائص على 
 معاناة السكان من االمراض الخصائص الصحیة للسكان

 المنتشرة ونوعهاطبیعة االمراض 
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 استمارة االستبیان) 2(ملحق رقم 
 التدهور العمراني  في مراكز المدن التاریخیة" اخواني اخواتي االعزاء ألغراض انجاز البحث 

 شاكرین حسن تعاونكم. یرجى االجابة على االسئلة التالیة" دراسة حالة البیئة السكنیة لمدینة الكوت القدیمة
 صبیح لفته فرحان الزبیدي. د. م :الباحث 

 

 البیئة العمرانیة للمسكن -1
 العالقة بین ملكیة المساكن و دیمومة السكن

 اقارب بنات اوالد ام اب عدد أفراد العائلة  والفئة العمریة لهم كم -1

 حدد: غیر ذلك  وقف  أیجار   ملك من عائلة ممتدة  ملك  المسكن ملكیة  ما– 2

إذا كان المنزل -3

مستأجر فان اإلیجار 

 باأللف دینار الشهري

أو  100

 اقل

- 
100199 

200-
299 

300-
399 

400-
499 

500-
1  

 ملیون

أكثر  من ملیون 

 دینار

لسكن ا مدةكم هي -6

 في المنزل 

اقل من 

 سنة 

-سنة 

 سنوات5

5-

 ةسن10

10-

 سنة20

 أكثر               

 ال نعم تردد على هذا المنزلتالقدیمة و الكوت متلك مسكن خارج مدینة هل ت-7

 طبیعة الخصائص العمرانیة للمسكن

 اخرى البلوك مع مادة أخرى  البلوك الطابوق  مادة بناء المسكن نوع 
 ثالثة طوابق اثنان واحد المنزل طوابق عددكم 

مشترك ضمن  مشترك ضمن حوش مستقل مدخل المنزلما نوع 
 مبنى

مساحة المنزل ب كم 
 2م 

او  50
 اقل

51-
70 

71-80 81-90 91-
100 

101-120 120-
150 

اكثر 
من 

150 

 لمسكنداخل ا یةطبیعة الخصائص البیئ

 ال نعم یعاني المنزل من الرطوبةهل 

 السكان  نظرة تحلیل  4
 لمستقبلیة  الى بیئتهم ا
 السكنیة 

           االرتیاح في المسكن                                                                                                            دیمومة وظیفة المسكن
 البقاء في المسكن

 منها المسكنالمشاكل التي یعاني 

 والحفاظ على  ثقافیةالهویة ال
 االرث المعماري

 المستقبلیة لمنطقةرؤیة السكان 
 الدراسة  

 مدى اهتمام السكان بالسكن
 في محلتهم التقلیدیة 
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 ال نعم الشمس الى المسكن یومیاهل تدخل 
  اذا االجابة نعم فان الشمس تدخل

 معظم غرف منزلي نغرفتا غرفة واحدة

 في منطقة الدراسةللمحالت السكنیة  عمرانیةالبیئة ال -2
 الحضرياالمان مدى تحقق خاصیة 

 ال نعم ھل یوجد فراغات مھجورة بالقرب من المنزل
 طبیعة  الفراغ المھجورأذا كانت اإلجابة نعم فأن 

 یرتاده الغرباء إلعمال غیر واضحة متھدم جزئیا فارغ مخزن تحول إلى مكب 
 ال نعم ھناك بعض العائالت المجاورة تركت المنطقة 

  :سنوات ھو 5خالل  أذا كانت اإلجابة نعم فأن عدد العائالت التي غادرت 
 تحلیل الملوثات في البیئة الخارجیة المحیطة

 ال  نعم  توجد روائح كریهة في الجوار  له
 اذا كانت االجابة نعم فان السبب هو 

 أخرى أسباب رطوبة وعفن في المباني  مكرهة صحیة  أوتراكم نفایات  استخدامات تجاریة معینة 
 خصائص الخدمات في المنطقة

 ال نعم هل العائلة بحاجة الى وسائل نقل او مواصالت الى خارجها 
اذا كانت االجابة ال فان 

 السبب هو 
اصل بسهولة الى  متوفرة وبجودة عالیة داخل المدینة القدیمة معظم احتیاجات عائلتي

 مكان المواصالت 
 ال نعم اذا كانت االجابة نعم فهل تصل وسائل النقل والمواصالت قرب المنزل بسهولة 

في  مدارس االبناء تقع 
المدینة 
 القدیمة 

خارج 
المدینة 
 القدیمة 

ابنائي ولكنهم یدرسون  ألعماریوجد مدارس 
 في مدارس خارج المدینة القدیمة

ابنائي في مدارس 
خاصة خارج 

 المدینة القدیمة 
كیس في  ضع تو  الحاویة  وضع فيت این توضع نفایات المنزل 

النفایات على 
 مدخل الحوش

یتم القاؤها في 
مكب نفایات 

 مجاور

في سلة یتم وضعها 
نفایات على مدخل 

 الحوش
 ال نعم هل تتجمع النفایات في الحوش
  اذا كانت االجابة نعم فالسبب 

 بعض سكان الحوش یرفضون االشتراك في تنظیفه
 

 اعمال جمع النفایات من قبل البلدیة غیر كافیة 
 

 اذا كانت االجابة ال فالسبب 
هناك اتفاق تعاون من قبل سكان الحوش  بسبب جهود اعمال النظافة 

 لتنظیف الحوش 
خل من دتم وضع سلة خاصة على الم

 قبل  السكان 
 دور البیئة العمرانیة في تعزیز التجاور

التقي مع 
 جیراني 

أكثر من مرة  یومیا   
 في األسبوع 

كل شهر  أسبوعیا
 تقریبا

المناسبات 
 واألعیاد

ال توجد لي 
 عالقات 

منذ  نتزاورلم 
 أشهر 

 الفناء الوسطي منزلي او منزلهم الحوش مكان التقائي مع الجیران 
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 ال نعم  ني في حل مشاكلنایوجد تعاون بیني وبین جیرا

 تحلیل تأثیر التدھور العمراني على خصائص السكان الصحیة -3
 الخصائص الصحیة للسكان

 ال نعم الربو أومن الحساسیة  األسرة أفرادیعاني بعض 
 ال نعم الروماتیزممن  األسرة أفرادیعاني بعض 

 ال نعم حالت التقلیدیةخارج الم نالساكنی أقاربكبالمقارنة مع  أكثرمن المرض  یعاني ابنائك هل
 بالدقائقحالت التقلیدیة ضطر للسیر یومیا في المهل ت

 ساعة فاكثر دقیقة 60-31 دقیقة 16-30  10-15

 

 السكنیة البیئةالمستقبلیة الى  النظرة -4

 دیمومة وظیفة المسكن

 ال نعم هل انت مرتاح في مسكنك
 ال نعم  هل ستبقى في مسكنك

  في المنزل ما سیبقیكاذا كانت االجابة نعم فأن 
انني مضطر 

 مادیا 
انخفاض مستوى  حبي للبیئة التقلیدیة التراثیة  عالقاتي االجتماعیة مع جیراني ومعارفي 

 التكالیف 
  االجابة ال فانك ستغیر مسكنك خالل  كانتاذا 

 ال اعرف  اكثر  خمس سنوات  سنتین او اقل 
 : برأیكماهي مشكلة المسكن 

اعتر  ال اوافق اوافق المشكلة في وجود المسكن داخل المدینة القدیمة
 ض

 ال اعرف

اعتر  ال اوافق اوافق المنزل ولیست في المدینة القدیمة طبیعةالمشكلة في 
 ض

 اعرفال 

ن ولیس لدي مشكلة في السكن في مكان اخر داخل راالمشكلة في الجی
 المدینة  القدیمة

اعتر  ال اوافق اوافق
 ض

 ال اعرف

اعتر  ال اوافق اوافق المشكلة في نظرة المجتمع لسكان المدینة القدیمة
 ض

 ال اعرف

 بالسكن في محلتهم التقلیدیةالهویة الثقافیة والحفاظ على االرث المعماري ومدى اهتمام السكان 

 :لمنطقة المدینة القدیمة  األنسببالنسبة لك الرؤیا 
 ال اعرف اعترض ال أوافق أوافق وتحویلها الى منطقة سیاحیة أبدال السكان بمساكن حدیثة خارجها

 ال اعرف اعترض أوافقال  اوافق لتمیم وصیانة المساكن قروض للسكان بدون فوائد إعطاء
 ال اعرف اعترض أوافقال  اوافق وذلك بقیام السلطات المحلیة بترمیمها كین السكان في منازلهم ست

 ال اعرف اعترض ال أوافق اوافق احالل عمارات سكنیة حدیثة للسكان في مكانها
 ال اعرف اعترض أوافقال  اوافق المدینة القدیمة المهم ان اسكن في منطقة أفضل ال تهمني
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