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 وتـشكلت  الطبيعيـة  بيئتهـا و توافقـت  وعمرانيـة  معماريـة  هويـة  عدن مدينة تمتلك

ــين الكبيــر التــآلف وعكــست الطويــل، تاريخهــا مراحــل عبــر  والــصحراء، والجبــل البحــر ب
  .وعمراناً عمارة وعالمياً محلياً وتميزه والمكان، اإلنسان هوية شخصيتها وجسدت

 االتجاهـات  فـي  نموهـا  وامتـد  تهـا  وعمار المدينة عمران تسارع األخيرة السنوات وخالل
 العديد يبعث مما الحديثة التطورات إفرازات من كثير فيها وانعكست أرضها، من ةالمختلف

 علـى  التـأثير  الحديثـة  والمتغيـرات  العمرانـي  للنمو يمكن مدى أي إلى وأهمها التساؤالت من
 هـل  ثـم  ؟سـلبي  أم ايجـابي  المدينـة  فـي  التـأثيرات  هـذه  انعكاسـات  وهـل  ؟وهويتها المدينة
 دون الحديثـة  والمتغيـرات  العمراني النمو استيعاب على قادرة اليةالح بإمكانياتها المدينة

  ).البحثية المشكلة تكمن وهنا (؟المعمارية هويتها في تغيير أو تشويه
 النمـو  (الحديثـة  المتغيـرات  ورصـد  عـدن  مدينـة  هويـة  إبـراز  هـو  البحـث  من الهدف إن

 الهويـة  فـي ) والـسلبية  جابيـة اإلي (وتأثيراتهـا ) والعـشرين  الحادي القرن متغيرات – العمراني
 علـى  المـساعدة  خاللهـا  مـن  يمكـن  وتوصـيات  صـيغ  إلى للتوصل ذلك و للمدينة المعمارية

ــع التعامــل ــورات م ــق. الحديثــة التط ــذا ولتحقي ــة تعتمــد الهــدف ه ــة المنهجي  علــى المتبع
  :اآلتية التحليلية الدراسات

 .المعمارية وهويتها عدن مدينة -

 .وهويتها المدينة في تهاوتأثيرا الحديثة المتغيرات -

 .والسلبية اإليجابية وتأثيراتها الحديثة المتغيرات -

 .الحديثة المتغيرات مع للتعامل المفترضة السيناريوهات -

 .وتوصيات نتائج إلى التوصل -

العمراني النمو ،الحديثة المتغيرات ،المعمارية الهوية ،عدن مدينة.  

1.  
 التـي  الحديثـة  والمتغيـرات  عـدن  لمدينـة  المعماريـة  الهويـة  بدراسة ورقةال هذه تهتم   
 المدينـة،  هويـة  فـي  واإليجابيـة  الـسلبية  وتأثيراتهـا  والعـشرين،  الحادي القرن تطورات أفرزتها

  .المعمارية هويتها في تغيير أو تشويه دون المتغيرات هذه استيعاب في وإمكانياتها
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1.1  
 نموها زداداو والعشرين، الحادي القرن بمتغيرات األخيرة الفترة خالل دنع مدينة تأثرت

  :أهمها التساؤالت من كثير ظهور إلى أدى مما المختلفة، االتجاهات في
 .للمدينة المعمارية الهوية في المتغيرات هذه تأثير مدى ما -
 .المتغيرات هذه مع التعامل يمكن كيف -

2.1 
  :اآلتية ةالرئيس األهداف تحقيق إلى بحثال رميي    

 .عدن مدينة هوية إبراز •
 .المدينة هوية في الحديثة المتغيرات تأثير إظهار •
 .الحديثة التطورات مع التعامل على المساعدة خاللها من يمكن وتوصيات صيغ إلى التوصل •

3.1 
ــ مــن باالســتفادة وذلــك التحليلــي المــنهج البحــث تبــعا  التقــارير فــي المتــوفرة اتالمعلوم

ــن أعــدت أن ســبق التــي والوثــائق والدراســات ــات اســتخدام إلــى إضــافة عــدن مدينــة ع  الدراس
  .التطبيقية الميدانية

4.1 
 عـدن  لمدينـة  المعمارية الهوية في سلبية تأثيرات هناك أن فرضية على البحث عتمدا
  .والعشرين الحادي القرن متغيرات عن ناتجة

2.  
 اليمنيـة  المـدن  وثـاني  األول الـرئيس  والمينـاء  القديمـة  اليمنيـة  المـوانئ  أهـم  أحد عدن

ــا جــاءت وقــد اليــوم، ــة المتعــددة إمكانياتهــا مــن أهميته ــا بتاريخهــا المتمثل  المتميــز وموقعه
  ]2] [1. [وعالمياً محلياً الطويل تاريخها خالل تميزت وقد. الفريدة وطبيعتها

 وهــي. العمرانيــة رقعتهــا وزادت المدينــة وعمــارة عمــران تــسارع خيــرةاأل العقــود وخــالل
 اسـتيعاب  وإمكانيـات  جهـة  من العمراني بالنمو أهمها تتمثل مختلفة شد لقوى تتعرض بذلك

ــن والعــشرين الحــادي القــرن متغيــرات ــرازإلــى  ضــرورية الحاجــة يجعــل ممــا أخــرى، جهــة م  إب
  .البحث هذا سيتناوله ما وهذا ت،المتغيرا هذه استيعاب في المدينة إمكانيات

1.2 
 كـم  197 بعـد  وعلـى  العربـي،  البحر ساحل على اليمن جنوب أقصى في عدن مدينة تقع

ــضيق مــن ــغ. شــرقاً 57/44 طــول وخــط ، شــماالً 47/12 عــرض خــط علــى. المنــدب بــاب م  وتبل
 5.8 ىحــوال طولــه عــدن خلــيج ميــاه فــي صــخري كــرأس وتمتــد 2كــم600 ىحــوال مــساحتها

  ]4] [3. [كيلومترات
2.2 

 متوســط يبلـغ  إذ ،الـصيف  فـصل  فــي السـيما  الحـارة  اليمنيـة  المــدن مـن  عـدن  مدينـة  دتعـ 
 مئويـة،  درجة 32.6 نحو الشهري ومتوسطها مئوية درجة 29 نحو فيها السنوية الحرارة درجات
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 حـرارة  أقلهـا  بروديـسم  مئوية، درجة 36 نحو إلى تصل إذ ؛حرارة الشهور أكثر يونيو شهر ويعد
 ،%75-66 بـين  فتتـراوح  النـسبة  الرطوبـة  أمـا . مئويـة  درجـة  22.5 نحو الحرارة متوسط يبلغ إذ

  ]6] [5. [مليمتر 50 حوالي السنوي األمطار متوسط يبلغ إذ قليلة وأمطارها
3.2 

ــغ ــدد بل ــكان ع ــة س ــدن مدين ــسب ع ــقاطات بح ــام إس ــوال م2008 ع ــسمة 674112 ىح  ن
 وقـد . الـيمن  سـكان  مـن % 9.2 نسبة ويشكل 2004 عام إحصائيات بحسب% 3.77 نمو وبمعدل

 رقـم  الجـدول  ويوضـح . وسلبياً ايجابياً السكاني نموها في أثرت عددةمت بمراحل المدينة مرت
  .م2008-1839 الفترة خالل عدن لمدينة السكاني النمو) 1(

  م2008-1839 الفترة خالل عدن لمدينة السكاني النمو) 1 (رقم جدول
 السكان عدد العام السكان عدد العام

1839 1289 1921 56500 
1840 4600 1931 51500 
1842 16527 1946 80516 
1849 19254 1950 99674 
1856 20727 1955 138441 
1867 17546 1965 285000 
1872 19289 1973 240380 
1881 35000 1988 314439 
1891 44100 1994 398399 
1901 44000 1997 448145 
1911 4600 2004 589419 
2006 634710 2008 674112 

  ]7] [6 [المراجع إلى استناداً: الباحث المصدر
4.2 

 منـاطق  فـي  أحياؤهـا  تتـوزع  إذ األرض طبيعـة  مـع  المنسجم بتكوينها عدن مدينة تتميز
 متنوعـاً  تكوينـاً  لةًمـشك  الموقـع،  لهـذا  الطبـوغرافي  التنوع من مستفيدة الموقع من مختلفة

 المختلفــة المميــزات ومــستغل الطبيعــة مــع متـآلف  تخطيطــي وأنمــوذج فريــدة هويــة يكـسبها 
  .للموقع

3.  
 العوامـل  مـن  مجموعـة  لتكامـل  نتيجـة  جاءت متميزة معمارية بهوية عدن مدينة تتمتع

  .والعمرانية المعمارية خصائصال من مجموعة خالل من الهوية هذه تشكيل في سهمتأ التي
1.3 

 هـذه  أهـم  والفكـري  االجتمـاعي  العـاملين  إلـى  إضـافة  والبيئـة  والموقع الزمن عوامل دتع
  :العوامل
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1.1.3 
 تلتطوراى ا لإ نظراً وذلك المدينة هوية تشكيل في المختلفة الزمنية الفترات ساهمت

 الـذين  المـستعمرين  وأنـواع  قطنوهـا  الـذين  الـسكان  ولتنـوع  جهـة  مـن  بهـا  مرت التي المختلفة
 تـآلف  خـالل  مـن  سـتطاع ا متنوعـاً  حـضارياً  تراثاً كله ذلك ترك وقد أخرى جهة من بها مروا

 ةيـس الرئ التاريخية المحطات) 2 (رقم الجدول ويظهر عدن مدينة هوية تكوين من مفرداته
  .عدن مدينة هوية وينتك إلى أدت التي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       1879عدن )4(شكل  1907 عدن)5(شكل 

 )نیبور(م بواسطة 1575عدن في عام )1(شكل عدن ایام االحتالل البریطاني) 2(شكل 1840عدن )3(شكل 
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  عدن مدينة هوية تكوين إلى أدت التي الرئيسة التاريخية المحطات) 2 (رقم جدول
 التكوین الحدث المرحلة العصور

 قریة صغیرة عل الشاطئ احتلھا السبئیون  م.ق.8من 
 یلھا إلى قریة صغیرةتحطم مركز عدن التجاري وتحو دمرت عدن في عھد قیصرم. ق14م  . ق 39
  ومیناء لكبار التجار الیونانیین والرومانیینًاصبحت سوقأ سمیت المركز العربي التجاري م2.قبل

 سیا وإفریقیاآحد أھم المواني في الطریق التجارة بین مصر وأ دخول البعثة الدینیة المسیحیة م345
  التجاريتراجع أھمیة میناء عدن ومركزھا حكم األحباش م525-575

 القدیمة 

 بقیت عدن سوقًا لتجارة الشرق والغرب حكم الفرس م575-622
  وامتدت عمارة المدینة ،انتشر فیھا بناء المساجد  الراشدونعھد الخلفاء  )ھـ11(م633

 إلى األطراف الجنوبیة لوادي الخساف
  وسور ، محمیة بالحصون والحامیات على قمم الجبال عھد  بني زیاد ھـ11-402

 من جھة البحر
  وشھدت المدینة،أول من جعل عدن عاصمة عھد بني زریع م1131-1173

  حركھ عمرانیة واسعة
  وأحاط، أعید بناء ما تھدم وضعف، كثرت فیھا العمارات عھد بني أیوب م1173-1249

 نشأت عدد من القرى في الضواحي،  ساحتھا بجدار وبابین
  ،المدارس، األسوار، الدروب، األبواب،  القالعبنیت بعض عھد بني رسول م1249-1454

 المساجد القصور إما المساكن فكانت عبارة عن عشش للصیادین

 الوسطى

  القناة المبنیة ) للیھود والبانیان(ظھرت أحیاء جدیدة  عھد بني طاھر م1454-1547
بنیت دار البندر بالحجارة ثم بني ، بالحجارة والجص إلى بئر المحیط 

  الذي في ثنایا جبل صیرهعوضًا عنھ الحصن
من العھد العثماني إلى دخول  م1538-1839

 )1(االنجلیز شكل 
االھتمام ببناء ، أقیمت الحصون على الجبال وأسوار على طول البرزخ 

عند دخول االنجلیز عدت ، وإھمال الباب القدیم )العقبة(باب عدن 
 منازلھا أكواخًا من األنقاض

طھا في قبضة االحتالل سقو م1839ینایر19
 )3(،)2(شكل 

، وص والقصب وقلیل منھا من الحجارةكواخ من الخأالسكن في الغالب 
اختفاء السور والمباني األثریة ،طمر الساحل وبناء ثكنات عسكریة و

، شیدت حصون وأسوار جدیدة في مواقع الحصون،خلف السور
ب في صھاریج أنشئت قناة لتغذیة عدن بالمیاه تص،واألسوار القدیمة 

 كبیرة
  بناء ،  إلرشاد السفنافناربناء و، زیادة بناء الثكنات العسكریة عھد المقیم السامي البریطاني م1863-1867

  مبنى سكرتاریة المستعمرة في التواھي بعد تحولھا من عدن 
 القدیمة

  ،المغمورةردم كثیر من األراضي ، ھ وتعمیقتوسیع المیناء )4(ازدھار المیناء شكل  م1883
 إنشاء العدید من األماكن والمخازن للبضائع 

  نھایة القرن 
 م19

  ،تحویل المیناء إلى التواھي ،دخول خدمات البرید والتلغراف)5(زیادة الحركة التجاریة شكل 
  توسیع المدینة والعمران إلى مناطق جدیدةو
 )عدن الصغرى، یخ عثمانالش ،والتواھي، المعال (

  الحدیثة

  دارة عدن من حكومةتحول إ م1937
 بومبي إلى الحكومة البریطانیة 

 )6(شكل 

 )نمط الحیاة، أسالیب البناء(یغلب على كل شيء الطابع الھندي 

مستعمرة تابعة لوزارة  م1939  
 المستعمرات البریطانیة

  تحول وسائل النقل إلى الوسائل ، زیادة األعمال اإلنشائیة
  . ت الطرقئوأنش،الحدیثة

 .الالزمة لحركة المیناءوالمنشآت التجاریة بناء المباني 
 )بئر فضل(إنشاء مطار حربي خارج مدینة الشیخ عثمان نشبت الحرب العالمیة الثانیة م1942  

ما بعد الحرب العالمیة الثانیة  م1948-1963  
، ) 10(، ) 9) (8(، ) 7(شكل 

)11( 

  ظھور العدید من المنشآت التعلیمیة والصحیة
  بناء المعسكرات، لثقافیة واإلعالمیة واالقتصادیة وا

  زیادة أعمال البناء والتشیید، ومساكن للضباط والجنود
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  تشیید الفلل والعمارات في المعال والتواھي وخور مكسر،
  ظھور أحیاء كبیره  ، وكریتر

 )   مدینة الشعب،المنصورة،البریقة (
  انضمت عدن إلى دولة االتحاد  م1963  

 الفیدرالي
  تطورت صناعة  و،ت خفیفة وخدمات إنشائیةھرت صناعاظ

 )المصافي(ظھرت صناعة تكریر النفط و، الملح
  توقف حركة  ،ھرت الوزارات والمصالح والسفاراتظ )12(ش شكل .د.ي.عاصمة ج م1967-1990  

 ر االستثمار في العقاراتظالبناء وح
مرحلة تطور محدود شكل  م1978-1987  

)13( ،)14( ،)15( ،)16( 
 مصانع و،فنادق و،مباني حكومیة و،ع إسكانیةمشاری

  التفكیر بتحول المدینة إلى  م1990-2010  
) 20(منطقھ حرة تجاریة شكل 

 ،)21 ( ،)22( 

  توسعت المدینة في جمیع االتجاھات وظھرت فیھا 
  ،تعدد األنماط البنائیة ،زیادة البناء العشوائي)مدن سكنیة (

  اخلیة والخارجیة  البناء في جمیع مناطق المدینة الد
  التغیر التدریجي في تكوین المدینة وشخصیتھا وزیادة رقعتھا ،

 العمرانیة

  ]14] [13] [12] [11] [10] [9] [8 [المراجع إلى استناداً: الباحث المصدر
  

 معماريـة  أنماطـاً  تركـت  المختلفـة  التاريخية الحقب أن نستنتج السابق الجدول خالل من
  .المميزة وشخصيتها المدينة هوية منها تشكلت متنوعة وعمرانية

  

 م 1957عدن عام  )9(شكل م 1960عدن في عام )11(شكل م 1958عدن عام )10(شكل

 م 1937 االوروبي-الھندي الطراز)6 (شكل م 1950عدن في عام )8(شكل الخمسینات منتصف دنع)7 (شكل
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2.1.3التكوينات تشكيل في كبيراً دوراً المنطقة وظروف الموقع تنوع أدى 
 ضمن المستوعبة المدينة ءأحيا بين واضح انسجام وظهر المدينة في المعمارية العمرانية
 وانعكاس الموقع مع ومتناغمة متآلفة التكوينات ذهه وجاءت المتنوع، المحيط الوسط

  .ومكوناته لطبوغرافيته
3.1.3وتـشكلت  المحـيط  والوسـط  المكان لعامل عدن مدينة عمارة استجابت 

  :خالل من بيئتها مع كبير تجاوب وفق  علىأحياؤها
  )المواد تداخلو األخشاب،و األحجار، (فرةاالمتو البناء مواد -
  )المحدودة االرتفاعاتو الحاملة، الجدران (البناء طريقة -
  )معها والمنسجمة البيئةو المتوافقة(األلوان -

 م 1987 -1978 يعامبین عدن )18(شكل  م2010عدن في عام )20(شكل م 1994عدن عام )19(شكل

  الولي عبد العزیز عبد حي)16 (شكل
 م1977

عدن خالل )15(شكل 
 السبعینات السنافر

 عمارة في محدود تطور مرحلة)17 (شكل
 م1987-1978 عدن وعمران

  م1967-1839عدن خالل الفترة  ) 14(شكل م 1962عدن في عام )12(شكل  م1967عدن عام )13(شكل



 محمد المدحجي.د...........  ............................................... متغیرات القرن الحادي والعشرین ،العمراني النمو

 38................................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

  )ةاالطالل لتوفير الخارج نحو (االنفتاح -
  )الهواء حركة في انسيابية لتوفير الفتحات في (التكرار -
  ] 15) [السائد هو المتضام التكوين أن إال شطرنجي المدينة تخطيط أن مع (التضام -

4.1.3مختلفـة  منـابع  ومـن  المدينـة  سـكان  أصـول  فـي  الكبيـر  التنوع رغم 
 خــصائص هنــاك أن إال] 16) [وغيــرهم جــوانيزو أوروبيــون،و هنــود،و صــومال،و يهــود،و عــرب،(

  :أهمها االجتماعي العامل فرضها مشتركة ةمعماري
 ) المنتشرة المنفردة المباني خالل من (الخصوصية -
 يذ الطولي المتضام التكوين من نوع هناك أن إال شطرنجي المخطط أن مع (التآلف -

 )واالجتماعي البيئي المفهوم
 )المعتقدات السكن، العمل، (اإلنسانية المتطلبات توفير -
 )المباني نهايات أبوب، خشبية، نوافذ (للخصوصية الموفرة المعمارية المعالجات -
 مختلفة مشارب من االجتماعية الشرائح نقلهات التي المختلفة الطابع أنواع بين التآلف -

 .ومتناغم منسجم بانورامي منظر وفقعلى  وذلك
5.1.3 الـسياسية  األحـداث  مـن  كثيـر  نـشأتها  منذ عدن مدينة على تتالت 

 المراحـل  أكثـر  كانـت  وقـد  المعماريـة  وهويتهـا  المدينة على واضحة بصمات تركت التي
 العمــارة بمفـردات  واالنجليـزي  الهنـدي  الـنمط  بإدخــال (البريطـاني  اراالسـتعم  مرحلـة  تـأثيراً 

ــة ــة) الدولي ــا ومرحل ــد م ــدة بع ــاط بإدخــال(م1990 الوح ــة أنم ــن مختلف ــدن م ــة الم  اليمني
 األخيــرة العقـود  خـالل  نتـشر ا الـذي  والعـشوائي  العفــوي البنـاء  انتـشار  إلـى  إضـافة ) والعربيـة 

  .المدينة هوية على حقيقياً خطراً يشكل الذي
6.1.3 

 العمراني الفكر على المدينة تاريخ خالل والسياسي االجتماعي العامل أثر لقد
  :اآلتي في وذلك فيها المعماري

 .المدينة وعمارة عمران على الدولية العمارة انعكاس -
 .الشوارع طول على المباني ورص السكنية لألحياء الشطرنجي التخطيط تعميم -
 .السكنية المناطق مع وتداخله التجاري الجانب طغيان -
 على المباني ورفع الوظيفة يتبع الشكل خالل من الحديثة العمارة أفكار انعكاس -

  .عمدةأ
 .السكنية الشقق انتشار خالل من الخصوصية وتالشي المستوردة األفكار نقل -

2.3 
 في نفسه الفرد يعرف أن طريقها عن يمكن التي الشفرة وهي التفرد معناها الهوية

 شائعة خارجية تعبيرات خالل من وتتجلى إليها، ينتمي التي االجتماعية بالجماعة عالقاته
 الهويات سائر عن الهوية أصحاب تميز التي أيضاً وهي والعادات، واأللحان الرموز مثل

 الثقافي والتميز االجتماعي اقعوالو والثقافة التاريخ هي الهوية كانت وإذا]17] [16[.األخرى
 للتعرف المداخل أحد" العمارة تعبير "ديع بل الهوية عن تعبير أصدق هي العمارة فإن مجتمعة

  ] 18[.الهوية على
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3.3 
 منظومة وفق  علىالمتناغمة القيم من مجموعة من عدن لمدينة المعمارية الهوية تتشكل

 رقم الجدول ويوضح شخصيتها وتبرز تميزها التي والعناصر والمفردات العناصر من تكاملةم
  .الهوية لهذه المختلفة التشكيل قيم) 3(
  

  عدن لمدينة المعمارية للهوية التشكيل قيم) 3 (رقم جدول
 الشكل الهوية تشكيل عناصر المفردات الخصائص

  :طبيعيه المدينة مكونات
 صحراء،بحر،جبل

  :إنسانية 
 المكونات مع متداخلة سكنية أحياء8

 أبواب، الطويلة صهاريج ،الميناء،الطبيعية
 ،المعابد، عدن مساجد  ،صيره قلعة،عدن

 كهوف،والصغيرة الكبيرة البغده، الممالح
 هضبة سدود، صيره جزيرة، المنارة ،البوميس

 .عدن سور ، عدن
حارات من المكونة السكنية لألحياء متضام تكوين نالتكوي

 متجانسة اجتماعية بيئة تشكل
 المحيط الوسط يحتضنها عنقودية انويه - المدينة تخطيط

 والصحراء والجبل البحر بين المتداخل
 الموقع عناصرها دفاعية خطه وفق مخططه -

  توالبوابا والحصون والسور
 يغلب السكنية األحياء ضمن المدينة مخطط -

 .الشطرنجي الطابع عليه
 العمرانية والفراغات الكتل بين ومتوازن متجانس العمراني النسيج

 الشوارع (للبحر الموازي الطولي االتجاه ذات
 ).والساحات

 المستقيم شبه السماء بخط المتمثل التضاد يظهر السماء خط
 تجانس الجبال تشكيل لحركة الطبيعية والخلفية
 بانورامية صورة أعطى وطبيعي نيإنسا  وتناغم
 .للمدينة جميلة

 الجبال سطوح على العضوية بين تتداخل الطرق شبكة
 المخططة السكنية المناطق في وشطرنجية

 .البحر من والقريبة

 العمرانية

 فيها توجد ال متالصقة ومباٍن، متضام تكوين - البيئي التالؤم
  .انكسارات أو ارتدادات
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 الخشب، الحجر ةالرئيس ءالبنا مادة
 .ةالنور،)الخفاف الحجر رواسب (البوميس الفرعية البناء مادة
 الرئيس البناء نظام

 الخارجي
 .صغيرة وبحور سمكية بحوائط حامله جدران

 .العالية المباني في راسياً يمتد مغلق - التصميمي النظام
 للمباني) داره (بفناء الداخل من مفتوح -

 .المنخفضة
 4-2 األدوار عدد

 ومستودعات تجارية محالت األرضي الدور -  الوظيفية الفراغات
 .والسكن للمعيشةاألدوار  وبقية

  المالبس ونشر والراحة للنوم المبنى سطح -
 .واحدة ةسرأل لباالغ في السكني المبنى -
 الحصول يتيح منور يوجد األخير الدور في -

 الصيف في ابرد جو على
 الدور ذات المباني في ليداخ فناء يوجد -

 .الواحد
 نحو الرئيسة الواجهات هرأسي، توجي توجه الواجهات

 في الكلي أو الجزئي التناظر داعتما، الشارع
  ،الفتحات تكوين

 هندسية بأشكال الذروة في الواجهات قفل اعتماد 
 مختلفة

 المعمارية

 عقود شكل على نوافذ تعلوها خشبية:األبواب الواجهات عناصر
  .وأقواس
  :أجزاء ثالثة من تتكون مزخرفة خشبية: النوافذ

 قوس أو عقد شكل على:العلوي الجزء -
 أو مروحة شكل على ملون زجاج يتوسطه

 .مربع
 .فردتين من مكون:األوسط الجزء -
 .حديدية أسياخ من مكون: السفلي الجزء -

 خـشبي  شبك شكل على بارزة نافذة: المشربيات
 فـذة نا عنهـا  تبـرز  ،الخشب من بإطار ومحاط
 واإلطاللة والمراقبة للرؤية سم30 حوالي صغيرة

التهويـة  ،وظيفتها الخصوصية ىالمحافظة عل  مع
 .الهواء وخلخلة
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 أو األضالع ثمانية هندسية أشكال استخدام الزخرفة
 شكل على نجوم أو.ورود شكل على أو دائرية

 الخشبية الزخرفة، هالل أو سداسي أو خماسي
 البروز في تشكيالتها إلى اإلضافةب للمشربيات

 بالزخارف األبواب عقود زخرفة ، والغور
 على للنوافذ النباتية الزخرفة ،الجبسيه النباتية
 الملون الزجاج إلى إضافة أقواس شكل

 األسطح طالء ، المختلفة الحديدية والزخارف
  .ةبالنور

،يالرأس التوجه الشارع على اإلطاللة: خالل من التميز
والطالء والزخارف المشربيات، الطوابق تعدد

  .ةبالنور
 

 .الرئيسة الواجهات في مستمر أفقي إيقاع التناغم
 حميم إنساني المقياس
 أحياناً متأثرة بالمفردات غنية مميزة عمارة الطراز

  .األخرى بالفنون
  )غور، بروز(الكتل في )نوره ،حجر(اللون في التضاد

 . لمفتوحوا الصم في 
 قياس وحدة الذراع الموديول
 .الزخارف ، الرأسي التكوين ، للفتحات السيطرة
 اتجاه (والرأسية)النوافذ ( األفقية الخطوط بين االتزان

 )المبنى

 الجمالية

، المواد ،األلوان ( الواجهة مكونات تكامل في االنسجام
 ). الزخارف، الفتحات

 

  ]21] [20] [19] [15 [مراجعال إلى ستناداًا: الباحث المصدر
4.  

 نمو إلى والعشرين الحادي القرن ومتغيرات العمراني النمو بشقيها الحديثة المتغيرات أدت
 بشكل ذلك وانعكس التوقعات كل متجاوزة المختلفة االتجاهات في للمدينة متسارع
 في تأثيرها ومدى المتغيرات هذه أهم دراسة سيتم لذا المدينة، وعمران عمارة على واضح

  .المعمارية وهويتها المدينة
1.4 

 تأرجحت العمراني نموها فيو يهاف كبيراً تأثيراً أثرت تاريخية بمراحل عدن مدينة مرت
 الحادي القرن وبدايات العشرين القرن نهاية مرحلة دوتع ،البطيءو المتسارع النمو بين

 طرأت التي التغيرات إلى ذلك ويرجع المدينة عمران في نمواً المراحل هذه أسرع والعشرين
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 أهم) 4 (رقم الجدول ويوضح. العمراني نموها في وتأثيراتها الفترة هذه خالل المدينة على
  .عدن لمدينة المعمارية يةالهو على العمراني النمو تأثيرات

  عدن لمدينة المعمارية الهوية في العمراني النمو تأثيرات أهم) 4 (رقم جدول
 الهوية على التأثيرات المظاهر األسباب التغيير
م1990 اليمينية الوحدة - زمني

 التكنولوجية التطورات -
 المتسارعة

 االتجاهات في العمرانية الرقعة زيادة
 تعدد، البناء في السرعة ،المختلفة
 العمراني الزحف ،المعمارية الطرز

 .الموجه غير

 معمارياً الهوية عن التدريجي االبتعاد
 وعمرانياً

  السكانية الزيادة - موقعي
 الداخلية الهجرة -

 .والخارجية
 المختلفة االستثمارات -
 المنطقة استحداث -

 الحرة

 غير المرخص البناء زيادة -
 تخطيطي بإطار المخطط

 .عام
 زيادة-.الحرة المنطقة دتحدي -

 والعشوائي العفوي البناء
 والمناطق المدن انتشار -

 والصناعية والتجارية السكنية
 .المدينة وخارج داخل

التجاري االستثماري االنتشار -
 طول على والسياحي
 .همةمال والمناطق السواحل

 مع لتتداخل المدينة توسيع -
 .ولحج أبين محافظتي

 حدود على السيطرة عدم -
 ينةالمد

 على للمدينة العام المخطط ميزة فقدان
 .أنويه شكل

 .نويةاأل بين المفتوحة المناطق توظيف
السيما مدروسة غير بطرق البناء انتشار

 الساحلية والمناطق الجبال سفوح في

 االقتصادية اإلمكانيات - بيئي
 )والكبير، المتواضعة(
 الرقابة سوء -
 التخطيط سوء -

 المستقبلي
 يةالعقار المضاربات -

 والتجارية
 التخطيط على التركيز -

 وإهمال الحضري
 اإلقليمي التخطيط

 الخانقة السكن أزمة -

  :على العمراني الزحف
 الضحل والجزء الرطبة المناطق -

 البحرية المسطحات من
 في والمنتهية الدوم أشجار مواقع -

 .والحسوه دحمأ بير منطقة
 في الجوفية المياه حقول مناطق -

 .تبن اديوو ناصر وبير حمدأ بير
 .عدن وباب شمسان جبال سلسة -

 المميزة المناطق على العمراني الزحف
 للمدينة المحيط الوسط وتشويه والمحمية

 .والمعمارية العمرانية وبيئتها

 من السكانية التدفقات -اجتماعي
 وخارجها اليمن داخل

 االجتماعية التغيرات -
 المختلفة

 سكنيه ومدن تجمعات -
 المعمارية الطرز تعدد -
 ها وتنوعالبناء مواد يرتغ -
 ها وتغيرالبناء أساليب تعدد -
 البناء مستويات في التنوع -

 الجديدة الطرز بين واسعة هوة ظهور
 والقديمة
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 التخطيط أنماط تعدد -
 

 إلى المدينة تحول -اقتصادي
 اقتصادية عاصمة
 وتجارية

 االستثمارات زيادة -
 المجاالت في

 المختلفة

 األراضي استعماالت نسبة زيادة -
 .والتجاري الصناعي الجانب في

 والمباني المنشآت سيطرة -
 ذات الكبيرة والتجارية الصناعية

  وكتله مساحة العالمي الطابع

الواسعة والمساحات الكبيرة الكتل طغيان
 الواجهة على وسيطرتها المحجوزة
  البانورامية

 .ورأسياً أفقياً
 

 وأفكار مفاهيم تغير ثقافي
ةبالعمار واالنبهار السكان
 الحديثة

 وأنماط بوظائف بنيهأ ظهور -
 .حديثة

 البناء مواد استخدام في التوسع -
  الحديثة

 والطرز األنماط في تداخل ظهور -
 لمعنى الفهم سوء بسبب المعمارية

 المعماري التراث

 حديثة عالمية معمارية طرز دخول -
 التداخل خالل من الهوية تشويه -
 .المعمارية الطرز في 

 لسفاتوف أفكار ظهور فكري
 حديثة معمارية

 في المختلفة الفكرية بالمدارس التأثر
 المعماري التصميم عملية

من المختلفة المعمارية الطرز بين التخبط
 فالتشويه المحاكاة إلى والتطوير التقليد

 . والتغريب

  ]24] [23] [22[المراجع على اعتمادا الباحث: المصدر
 والعمارة العمران عمليتي في اًتدريجي الًتحو هناك أن يتضح السابق الجدول خالل من
  ً.مستقبال المعمارية هويتها يهدد مما المدينة في المؤثرة المختلف التغيير لقوى نتيجة

2.4 
 التي واالتصاالت المعلومات ثورة بشائر العالم على هبت والعشرين الحادي القرن مطلع مع
 على جذرية تغييرات إحداث خالل من صغيرة قرية إلى وتحويله العالم اكتساح في تتسارع
 برياح ستتأثر التي المدن من واحده عدن ومدينة مسبوقة، غير وبصورة والعمران اإلنسان

 هو كما وعالمي محلي نوعين إلى تصنيفه يمكن فيها التغيير أن غير الحديثة التغيرات
  )5 (رقم الجدول في موضح
  

  عدن مدينة في المؤثرة والعشرين الحادي القرن متغيرات )5 (رقم جدول
 الهوية على التأثير المظهر نوعه المتغير

 عالمية مدينة إلى التحول حرة منطقة، حر ميناء وظيفي محلي
 المعمارية األشكال تنوع الحديثة المعمارية الطرز تعدد شكلي 
والتشييد البناء مستويات تنوع اعيةاالجتم وانعكاساتها االقتصادية النظم تطور اقتصادي 

 هاوتعدد
   بناء بأسالي، جديدة بناء مواد تصنيع عمليات تكنولوجي 

 حديثة
 حديثة بنائيه وطرق أنماط

جديدة وأنماط وظائف ظهور  ومكتبية إدارية ومباني كبيرة تجارية مجمعات تنفيذ - تغييري 
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، سياحية ،تجارية ألغراض سكنية مباني توظيف إعادة -
  خدمية

 قديمة مباٍن أنماط في وتغيير

 والتعليمية والصناعية التجارية االستثمارات في الرغبة زيادة استثماري 
 والترفيهية والصحية والسياحية

 المعمارية األنماط تعدد

 بطرق البناء وإعادة الهدم لغرض القديمة المباني بيع - استبدالي 
 جديدة ووظائف

 ووظائف بطرق البناء وإعادة باتوالخرا الخالية المواقع بيع -
 جديدة

 الهوية تغيير

 وبشتى المعلومات شبكة خالل من بالعالم المدينة ربط - معلوماتي عالمي
 .الخدمات

 .المكاني البعد طي -
  الوظائف بعض ألداء المكانية الشروط تغير -
 والعمل اإلنتاج مراكز في الالمركزية -
 االفتراضية المدن خالل من باألعمال القيام -
 )العمل ،البيت( األراضي استعماالت تداخل -
  األراضي استعماالت كثافة نقص -
 )العناصر بعض مساحات تقليص(
 الذكية كالقرية جديدة وظائف إضافة -
   االنترنت ومقاهي 

 الوظائف من كثير اختصار
 تصبح أن فكرة إلى والتحول
 قرية عن عبارة المدينة
 العالم ضمن صغيرة

 المتطور التكنولوجي

 والجمركية التجارية التبادالت حواجز إلغاء - قتصاديا 
 الخارجية التجارية العمليات زيادة -
 عالمية تجارية مراكز استحداث -
 عالمية خدمات مراكز استحداث -
  )وأعمال مال مراكز ،بورصات ،أسواق ،فنادق، مطارات(
 عالمية وتصنيع تجميع مراكز استحداث -

 العالم على المدينة انفتاح
 واألفكار تطوراتبال والتأثر
على ذلك وانعكاسات العالمية
 المختلفة ونشاطاته المجتمع

 العمارة مقدمتها وفي
 .والعمران

 جميع في والتصنيع التكنولوجيا عالم في المتسارع التزايد تكنولوجي 
   والمواصالت واالتصاالت كالبناء المجاالت

 

والخدمات التجهيزات استبدال
 حديثة تجهيزات القديمة

 وفقعلى  للتطورات اكبهمو
 ومتطورة حديثة تحتية بنية

 والوسط المكان في ستؤثر
 المحيط

  ]27] [26] [25[المراجع على عتماداًا الباحث: المصدر
 اءجر المدينة ستواجهها حقيقية تحديات هناك أن يتضح السابق الجدول خالل من
  .تتجاهلها أن للمدينة يمكن وال والعشرين الحادي القرن لمتغيرات تعرضها

5 
 اإلنسان على والسلبية اإليجابية التأثيرات من العديد الحديثة المتغيرات أفرزت

 النحو على التأثيرات هذه أهم إجمال ويمكن فيه يعيشان الذي والوسط ونشاطاتهما والمجتمع
  :اآلتي
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1.5 
  .والمصرفية التجارية والخدمات والتسوق والتعليم كالصحة بعد عن التخديم -
  .االلكترونية واللقاءات ألعنكبوتيه الشبكة خالل من بعد عن العالم مع التواصل -
  .المعلومات على الحصول وسهولة الحدود تالشي -
  .المكاني التقارب إلى الحاجة من غير المدن توسع إمكانية -
  .العالمي وموقعها يتناسب ثاًحدي تخطيطاً المدينة تخطيط -
 .التحتية بنيتها وتحديث المدينة تطور -
 .بعد عن الحضرية والوظائف األعمال إنجاز -
 .بعد عن وخدمتها بعيدة سكنية مناطق اقتراح خالل من المدن عن الضغط تخفيف -
 .مكاني وأ زماني قيد دون التفاعلي واالتصال االلكترونية بنشاطاته المجتمع سيتميز -
 .بسهولة التكنولوجية التطورات إمكانيات من فادةاالست -
 .واإلنسان والخدمات االقتصاد على االيجابية وانعكاساتها العالمية إلى المدينة تحول -

2.5 
 .والعمل والمدرسة السوق مجتمع زوالى لإ نظراً االجتماعية العزلة -
 درجة وتخفض الحواجز تحطم التي المعلوماتية الشبكة خالل من الهوية طمس -

 .واالنتماء التعصب
 األعمال ألتمتة اًنظر الخبرة لقليلي أو العاملة لليد حاجة هناك تكون لن البطالة زيادة -

 .معها التعامل في المهارة وطلب والخدمات
 ءيش كل تملك غنية اجتماعيتين فئتين إلى العالم فسينقسم الوسطى الطبقة اختفاء -

 بينها فيما سترتبط طبقة وكل الوسطى الطبقة بينهما ندثروست شيء تملك ال وفقيرة
 .واجتماعياً واقتصادياً ثقافياً

 خارج من والتثقيف والترفية والصحة التعليم على الفرد سيحصل: الدولة دور انحسار -
 .عنه السلطة بتحول الفرد سيشعر وعندئذً الدولة، نطاق

 العولمة ظل وفي الضرائب على لةالدو اقتصاد يعتمد: للدولة المالية الموارد ضعف -
 النظام وسيتحلل عليه السيطرة الدولة بمقدور يكون لن المال وأسواق البضائع وحرية

 ]28.[الضريبي
 .المدينة في والجديدة القديمة المعمارية الطرز بين واسعة هوة ظهور -
 .للمدينة المميزة المعمارية للهوية التدريجي االنحسار -
 والثقافية االجتماعية القيم من كثير وتراجع العالمية إلى يالتدريج المدينة تحول -

 .وتطبيقاتها الهوية مفهوم عل ذلك وانعكاس

6.  
  :اآلتية السيناريوهات وفقعلى  بناؤه يمكن الحديثة المتغيرات مع التعامل إن

 علــى والمحافظـة  التقليـدي  بــالفكر واالنطـواء  ضـي الما إلــى العـودة  وهـي :  االنطوائيـة 1.6
 القـيم  لمجموعـة  الكبيـر  التـأثير  إلى يرجع وهذا التغيير، من خوفاً تطوير أي دون الهوية

  . والثقافية واالجتماعية الدينية المتوارثة



 محمد المدحجي.د...........  ............................................... متغیرات القرن الحادي والعشرین ،العمراني النمو

 46................................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

  .والعشرين الحادي القرن إنسان واحتياجات متطلباتو يتناسب ال وهذا
 الحديثــة ومتغيراتهـا  والعـشرين  الحــادي القـرن  إفـرازات  ميــعبج القبـول  وهـي : االنـدماج  2.6

 الدينيـة  وقيمـة  المجتمـع  أخالقياتو يتعارض وهذا الهوية وتغير والسلبية منها االيجابية
  .والحضارية واالجتماعية

3.6 ــال فـــي الـــدخول  وهـــي ــوق المتكافئـــة المنافـــسة مجـ  العلمـــي  والتفـ
 إمكانيـات  يتطلـب  وهـذا  عالميـاً  والتحدي التنافس ىعل قادرة هوية وإظهار والتكنولوجي

  .بعد مقوماتها فراتتو لم وتكنولوجية ومادية بشرية هائلة
4.6مواكبـة  يـتم  بحيـث  المحليـة  الخصوصيةو يتناسب لما الحذر االنتقاء وهي 

 يمكــن مــا وهــذا. تــشويه أو تعــصب دون الهويــة علــى المحافظــة مــع الحديثــة المتغيــرات
  .حالياً به لالقبو

7 
 في كبيراً دوراً العوامل من العديد أدت متميزة، وعمرانياً معمارية هوية ذات مدينة عدن

 المختلفة التاريخية والمراحل والمناخية الطبيعة والبيئة بالموقع أهمها تمثلت تشكيلها،
. المختلفة جتماعيةواال االقتصادية العوامل إلى باإلضافة والخارجية المحلية والتأثيرات

  :باآلتي عدن لمدينة العمرانية المعمارية الهوية مالمح أهم تمثلت وقد
 العنقـودي،  التخطـيط  المتـضام،  التكوين واإلنسانية، الطبيعية المدينة مكونات 

ــسيج ــانس، الن ــضاد المتج ــي الت ــط ف ــسماء، خ ــداخل ال ــضوي (الت ــي) والــشطرنجي الع  ف
.لبيئيا التالؤم الشوارع، شبكة 

  البنـاء  نظـام ) النـورة  البـوميس،  الخـشب،  الحجـر،  (والفرعيـة  ةالرئيـس  البنـاء  مـادتي 
.المتسلسلة الرأسية الوظيفية الفضاءات المغلق، التصميمي النظام الحاملة، بالجدران 

 ــات، فــي الهندســية الزخــارف ــز، الواجه ــضاد، التمي ــاغم، الت ــسيطرة، التن ــزان ال  االت
  .سجامواالن

 المدينة في تؤثر بدأت التي المتسارعة الحديثة المتغيرات من مجموعة هناك أن غير
 المحلية والعشرين الحادي القرن ومتغيرات العمراني بالنمو وتتمثل المعمارية وهويتها

 المعمارية الهوية على وتأثيراتها المتغيرات هذه رصد إلى ماسة الحاجة يجعل مما.والعالمية
 هذه مع للتعامل المفترضة السيناريوهات من مجموعة إلى البحث توصل وقد للمدينة،

 لواقع وانسبها أقربها كان وقد. الموائمة المواجهة، االندماج، االنطوائية،: أهمها المتغيرات
 ثم الحذر، االنتقاء مع التغيير لحتميات تستجيب كونها الموائمة بديل عدن مدينة

  .عدن لمدينة عماريةالم الهوية خصوصية مع التكيف
8 

  :اآلتي أهمها التوصيات من العديد إلى البحث توصل السابقة الدراسة خالل من
 

  :اآلتي مراعاة مع عدن لمدينة شامل وإقليمي حضري مخطط بإعداد القيام ضرورة
 .والعريق والتاريخ ةوالطبوغرافي والموقع والمعمارية الثقافية المدينة خصوصية -
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 المفتوحة والمناطق للفراغات استغالل وليس المدينة تخيط لفكرة امتداد يكون أن -
 .المتوفرة

 .فيها همةمال والمواقع وإمكانياتها المدينة مميزات على الحفاظ -
 .األمد وطويلة ومتوسطة قصير لفترات للمدينة السكاني النمو استيعاب -
 .المدينة وخارج داخل ويوالعف العشوائي النمو من الحد -

 
 والمجتمع بالمكان العمارة ترتبط أن -
 .المتبع العمراني واألسلوب القائمة الحضارةو الحديث العمران يتالءم أن -
 .والعمران العمارة لفن العمراني أو المعماري الموضوع ينتسب أن -
 والزخارف الحديثة النظريات تشعبات في يضيع الّأو التقليدية العمارة مع العالقة -

 .العالمية
 وثقافتها األمة تستهدف التي الفكرية والتيارات الغربية التبعية وراء االنزالق عدم -

 .الهوية ضياع ذلك في ألن ،وحضارتها
 المحلية الخصوصيةو يتناسب لما الحذر االنتقاء خالل من الموائمة نظرية إتباع -

 .ثةالحدي المتغيرات ومواكبة

 
 .المجاالت جميع في ها ومواكبالحديثة التطورات تتبع -
 .وهويتها المدينة خصوصية مراعاة مع الحديثة التطورات وموائمة استيعاب -
 .الحديثة التطورات الستيعاب قادرة لتصبح التحتية البنية تطوير -
 .التخطيطية العملية في المستخدمة التخطيطية المعايير تحديث ضرورة -
 والتطورات وخصوصيتها المدينةو تتناسب حفاظ وقوانين بناء قوانين استصدار ضرورة -

 .يهاف المؤثرة الحديثة
 القرن متغيرات مع التعامل على قادرة لتصبح البشرية الكوادر وإمكانيات قدرات تطوير -

 .والعشرين الحادي

9 
  .13-10 ص ، م2003 ،صنعاء ،والنشر للدراسات عبادي مركز ،اليمنية الموانئ جغرافية ، سعيد دمحم مارش، العديني]1[
 ،عـدن  ،عـدن  جامعة ،اليمن ثغر عدن العلمية الندوة ،م1967-1839 عدن في التعليم تاريخ ،محمد صالح علي ،األراضي]2[

  .232-231 ص م1999 مايو 15-17
، عـدن  جامعـة ، الـيمن  ثغـر  عـدن  العلميـة  النـدوة ، والرسـولي  األيوبي العصر في عدن مدينة ازدهار، أحمد إيمان، شمسان] 3[

  320-319ص ،م1999 مايو 17-15، عدن
  189ص، سابق مرجع، سعيد محمد مارش، العديني] 4[
  320 ص ،سابق مرجع ،أحمد إيمان ،شمسان] 5[
  .م2008 ،م2007، م2004، صنعاء، الدولي اونوالتع التخطيط وزارة، السنوي اإلحصاء كتب ،لإلحصاء المركزي الجهاز] 6[
 عبـادي  مركـز ، عـدن  مدينـة  فـي  التعليميـة  الخـدمات  تطـور  عـدن  مدينة سكان وتركيب نمو، محمد علي أمين، حسن] 7[

  73 ص ،م1997، صنعاء، للنشر
  ختاري بدون، عدن، عدن تجميل هيئة، والعشرين الحادي القرن بوابة عدن، صالح عبده سالم، الفراصي] 8[
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  .م1990 صنعاء، اليمني والبحوث الدراسات مركز، األولى الطبعة، اليمن فرضة عدن، صالح حسن، شهاب]9[
، لــوفجرن أوســكار تــصحيح، الحجــاز وبعــض ومكــة الــيمن بـالد  صــفة -المستبــصر تــاريخ ، الــدين جمــال، المجــاور ابـن ] 10[

    م1986بيروت، الثانية الطبعة
   .م1892، ليدن طبعة، دانالبل تاريخ، أحمد، اليعقوبي] 11[
   .م1960، العربية الجزيرة وجنوب عدن تاريخ، علي حمزة، لقمان] 12[
، التربيـة  كليـة ، االشـتراكيين  إلـى  الـزريعيين  عهـد  مـن  واالنهيـار  االزدهـار  بين التاريخ في عدن، عبداهللا علوي، طاهر]13[

   .م1997 عدن، عدن جامعة
  . م1892 ليدن طبعة، لوفجرن أوسكار تحقيق، عدن غرث تاريخ، الطيب عبداهللا، بامخرمه] 14[
 العلميـة  النـدوة ، والمعاصـرة  األصـالة  بين عدن مدينة في ةوالتنمية العمراني  التقليدية العمارة، محمد صالح، مبارك] 15[

   346-343 ص ،م2008 يناير 30-29 عدن، عدن ةالعصر جامع وتحديات اليمنية العمارة حول
 جامعـة ، الـيمن  ثغـر  عـدن  – التعليمـة  النـدوة ، الثقـافي  والحـراك  المدنيـة  – عدن، هائل الرحمن عبد سمير، الشميري] 16[

  105 ص م1999 مايو-17-15 عدن، عدن،
 علـى  والعمـران  العمـارة -الرابـع  الـدولي  المعمـاري  المـؤتمر  الهويـة، .. التقنيـة  .. اليوتوبيـا ، سـعودي  هاشـم  محمـد ، كامل] 17[

  30-6ص ،م30/3/2000-28 ،مصر ،أسيوط – أسيوط جامعة العمارة مقس ،الثالثة األلفية مشارف
  115ص، م1997 ،القاهرة ،األهرام مطابع ،األولى المجموعة ،فكرية مصطلحات ،موسى ،خشبه] 18[
 اليمنيـة  العمـارة  حـول  العلميـة  النـدوة  ، الـيمن  فـي  المعماريـة  األنمـاط  تعـدد  في الطبيعية العوامل أثر، أحمد، حنشور] 19[

  207ص، م2008 يناير 30-29 عدن، عدن جامعة، الهندسة كلية، العصر دياتوتح
، الطينيـة  اليمنية العمارة في المعمارية الفضاءات تشكيل سلوك، سالم أحمد محمد، والمدحجي عبدالرقيب، طاهر] 20[

 حـضرموت  جامعـة ، طينيةال العمارة مركز، والعشرين الحادي القرن بوابة على الطينية العمارة، األول العلمي المؤتمر
  195-185ص، م2000، حضرموت، والتكنولوجيا للعلوم

 حـول  العـالمي  المـؤتمر  ) المنـاخي  الجانـب  ( التقليديـة  الـيمن  عمارة في البيئي التجاوب، خطيب الدين يمحي، سلقيني] 21[
  58-55ص، م1990 يناير 9-8، عدن، عدن جامعة، واآلفاق التطور اليمنية العمارة

 ثغـر  عـدن  -العلميـة  النـدوة  ،عـدن  مدينة في والعمراني المعماري التخطيط تطوير مستقبل أفاق ،محمد وهيب ،يالمسن] 22[
  558ص م1999 مايو 17-15 ،عدن ،عدن جامعة ،اليمن

 كليـة  ،األول الهندسـي  المـؤتمر  ،عـدن  لمدينة الحضاري والمظهر العمراني التوسع ،حسن ،وعلي محمد صالح ،مبارك] 23[
  134-132ص، م18/12/2002-16، عدن ،عدن جامعة ،الهندسة

 الخـامس  الملتقـى  ،ةمـستدام  تنميـة  نحـو  – الـيمن  عـدن  لمدينـة  الحـضري  التخطـيط  ، سـالم  أحمـد  محمـد  ، المدحجي]24[
  14-13 ص م2009ابريل7-5 ،الكويت، الكويت وجامعة الكويتية الجغرافية الجمعية، العرب للجغرافيين

، المـستقبل  مـدن  نـدوة ، والمتغيـرات  الثوابـت  بـين  العربيـة  المـستقبل  بمدينة التخطيط ليةإشكا، حسن محمود، نوفل] 25[
  30-28ص م12/11/2001-10 ،الرياض

 ، الريـاض  ، المـستقبل  مـدن  نـدوة  ، المـستقبل  مدن في الحضري والتصميم األراضي استخدامات ، الشيخ زكريا، محمود] 26[
   56-45 ص ، م10-12/11/2001

 مجلـة ، الحديثـة  التطـورات  السـتيعاب  ضـرورة  القائمـة  المدرسـية  المبـاني  تأهيـل  إعـادة ، سالم أحمد محمد، المدحجي] 27[
   37-36ص، 2009، صنعاء، )2(العدد14 مجلد والتكنولوجيا، العلوم

  33-32ص سابق مرجع ،حسن محمود ،نوفل] 28[
 


