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 اخلالصة

زًُٛخ رفؼٛم ػًهٛبد ان نٓب كٔهاَ ثبهىاَ ٔيًٓبً فٙ يوح الػًبه ٔربْٛم انًلٌ ٔانؾٕاػو انًلاٌ انَٛبٍبد انزقطٛطٛخ انًالئًخ 

ٔرؾٍَٛ األٍبنٛت انَبثمخ فٙ ْنا انًغبل . ٔيٍ ْنا  هؽٛش رؼطٙ فٙ افزٛبهْب انًُبٍت َزبئظ اٚغبثٛخ فٙ إػبكح اإلػًب انًكبَّٛ

م يلُٚخ انويبك٘ نًب رؼوػذ نّ الػًبه ٔربْٛٔانًمزوؽخ  ػّٛانَٛبٍبد انزقطٛطٛخ انًٕػٕ افزٛبهبنجؾش ٚلهً إيكبَٛخ فانًُطهك 

زٕعت َغبػ انؼًهٛبد َٚ)ٔاًٚبَب يٍ انًمٕنخ   3116- 3112ٔرقوٚت َزٛغخ انؼًهٛبد انؼَكوٚخ انزٙ ؽظهذ نهفزوح يٍ  يٍ كيبه

انزؾلٚش ٍٛبٍبد رًُٕٚخ صالصخ ْٙ ٍٛبٍخ  الزواػ  , رى(ؼًهٛبد االػًبه كًَٕٓب ٚؼيى ثؼؼًٓب ثؼؼبنَغبػ  اٌ ٚظبؽجّانؼَكوٚخ 

 .يغ يواػبح انزٍٕغ انًَزمجهٙ انملٚى ٔانغلٚلانزقطٛؾ انًيأعخ ثٍٛ ٍٔٛبٍخ اػبكح اؽٛبء ٍكُٛخ علٚلح ٍٔٛبٍخ   انزغلٚل انؾؼو٘ٔ

ثأٌ انَٛبٍخ  ٚىٕنهزم ٙكبٍهٕة رقطٛط ( AHPاٍهٕة انزؾهٛم انٓويٙ) ٔلل رٕطهذ انلهاٍخ ثؼل اٍزقلاو اٍهٕة انزؾهٛم انكًٙ 

األفؼم ثٍٛ انَٛبٍبد انزًُٕٚخ  انملٚى ٔانغلٚل يغ يواػبح انزٍٕغ انؾؼو٘ نهًلُٚخ ْٙ انزقطٛؾ ثٍٛ انًيأعخانضبنضخ ْٔٙ ٍٛبٍخ 

انًجبشو نشوٚؾخ يٍ انقجواء ٔانًقزظٍٛ ثبنشؤٌٔ انزقطٛطٛخ ثبػزجبهْى ًٚضهٌٕ اطؾبة  االٍزجٛبٌ انًمزوؽخ , ٔثؼل اٌ رى اٍزقلاو

 .انٓويٙ انكًَٙزبئظ انزؾهٛم  كلخ  بثطخ نًؼوفخ انًظلالٛخ ٔانٕصٕلٛخ فٙكطوٚمخ ؽبكًخ ٔػ ٔلل رى اٍزقلايٓبانًظهؾخ ٔانشبٌ 
 انزؾهٛم انٓويٙ -يلثُخ انويبك٘ -انًلٌ انًليوح –االػًبه ٔانزبْٛم انكهًبد انلانخ: 

Evaluating strategies planning the reconstruction of 

devastated cities using analytic hierarchy approoach  

City of Ramadi, a model 
Dr. Thaer Shaker Mahmoud 

 

Abstract 
The appropriate planning policies for the reconstruction and rehabilitation of devastated towns and 

cities have a role prominent and important in the activation of spatial development processes where 

appropriate to give the selected positive results in the reconstruction and improvement of the 

previous methods in this area. From this point the quest is considering the possibility of choosing 

planning policy objective and proposed for the reconstruction and rehabilitation of the city of 

Ramadi to what came to him from the devastation and destruction as a result of the military 

operations that took place for the period from 2013 -2016 and the belief of the argument (requires 

the success of the military operations that accompanied the success of the processes of 

reconstruction being the mutually reinforcing) it was proposed three development policies is the 

policy of modernization and urban renewal policy and re-new residential neighborhoods and the 

policy of pairing between the old and new planning, taking into account the future expansion.The 

study found after using the method of quantitative analysis (method Analytical Hierarchy Process 

AHP) as a way diagram of the calendar that the third policy is a combination of old and new 

planning policy taking into account the urbanization of the city is the best among the proposed 

development policies, and having been using direct questionnaire segment of experts and specialists 

affairs planning as representing stakeholders and Shan has been used as a way of governing and the 
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officer to know the credibility and reliability in the accuracy of the results of the quantitative 

hierarchical analysis. 

 انًقذيخ -1
الػًبه ٔربْٛم انًلٌ ٔانؾٕاػو انًليوح نٓب كٔهاَ ثبهىاَ  انَٛبٍبد انزقطٛطٛخ انًالئًخٚقزض ْنا انجؾش ثظفخ اٍبٍٛخ ثًٕػٕع 

ٔيًٓبً فٙ رفؼٛم ػًهٛبد انزًُٛخ انًكبَّٛ ؽٛش رؼطٙ فٙ افزٛبهْب انًُبٍت َزبئظ اٚغبثٛخ فٙ إػبكح اإلػًبه ٔرؾٍَٛ األٍبنٛت 

انًٕػٕػّٛ ٔانًمزوؽخ الػًبه انَبثمخ فٙ ْنا انًغبل. ٔيٍ ْنا انًُطهك فبنجؾش ٚلهً إيكبَٛخ افزٛبه انَٛبٍبد انزقطٛطٛخ 

 .3116-3112ٔربْٛم يلُٚخ انويبك٘ نًب رؼوػذ نّ يٍ كيبهٔرقوٚت َزٛغخ انؼًهٛبد انؼَكوٚخ انزٙ ؽظهذ نهفزوح يٍ 

 يشكهخ انجحث 1-1
غٛو ٔاػؾخ ْٔٙ فٙ ؽبنخ  ٔانؾؤة انؾؤةاػًبه ٔربْٛم انًلٌ ثؼل انزٙ رقض  نَٛبٍبد ا انزقطٛطٛخ نوٍىاٌ االنٛبد  

كٔه  ػلو ٔػٕػاػبفخ انٗ   انًؾهّٛ ػهٗ يَزٕٖ انًلُٚخغٛخ ًٛب رؤصو ػهٗ رؾمٛك االْلاف انؼبيخ ٔانزفظٛهٛخ نالٍزواراػطواة ي

يًب َٚزلػٙ اٍزجٛبٌ اهاء مٔ٘ انًظهؾّ غٛخ انًالئًخ نٓب ٛاالكاهاد انًؾهٛخ فٙ افزٛبه االنٛبد انًُبٍجخ نزُفٛن االٍزوار انًغبنٌ ٔ

 .اف ٔانًؼبٚٛوفٙ رؾلٚل االفؼهّٛ فٙ االْل

 ْذف انجحث 1-2
ٔاَطاللب يٍ يفٕٓو اكاهح انًقبؽو  انؾؤةاٍزوارٛغٛبد الػًبه ٔربْٛم انًلٌ انًليوح  َزٛغخ انؾؤة ٔٚٓلف انجؾش انٗ ٔػغ 

 ثٛبٌ ها٘  اطؾبة انًظهؾخ.انٓويٙ انزؾهٛم اٍبنٛت رقطٛطّٛ يضم ٔيٍ صى رمًٕٚٓب الفزٛبه افؼم االنٛبد ٔثبٍزقلاو  ٔاالىيبد

 انجحث فشضٛخ 1-3
ُٚطهك انجؾش يٍ اٌ افزٛبه االنٛبد انًُبٍجخ نزُفٛن ٍٛبٍبد االٍزوارٛغّٛ انًالئًخ نًلُٚخ انويبك٘ انزٙ ػبَذ يٍ عواء انؼًهٛبد 

 انؼَكوٚخ يٍ اػواه عًَٛخ فٙ يقزهف اٍزؼًبالد االهع فٙ انًلُٚخ ٔيغزًؼٓب ٔاؽٛبئٓب انَكُٛخ.

 يُٓح انجحث  1-4
 غٛخ ثؼلٛفٙ رمٕٚى االنٛبد  انًُبٍجخ نزُفٛن االٍزوارانزؾهٛم انٓويٙ هٛم كًٙ ثزطجٛك اٍهٕة ٔرؾ ٙٚؼزًل انجؾش ػهٗ اٍهٕة ٔطف

يلُٚخ  ػهٗ يَزٕٖ انزًٍُّٕٚبد بنهَٛ ؼ ٛٛو ( ٔلل رؼًٍ انجؾش رٕػٚاالْلاف انؼبيخ )انؼٕايم( ٔاألْلاف انضبَٕٚخ ) انًؼب رؾلٚل 

 . نٓب ّ ٔثًب ٚؾمك االْلاف انزفظٛهٛخ ٔانؼبي نُب افزٛبه االنٛخ انًُبٍجخ نهزُفٛن نٛزَُٗ  انويبك٘

 اندبَت انُظش٘ ٔانًفبًْٛٙ -2

 ( 1)  انحضشٚخ انجٛئخ ػهٗ انحشٔة أثش 2-1

 انفٛضٚبئٙ األثش)1
 إذ البناء، إلعادة وإلحاحا تكلفة المرئٌة،وأكثرها اآلثار أوضح من الحضرٌة البٌئة على الحرب أو للكارثة الفٌزٌائً األثر ٌعتبر

 . العمرانً والهٌكل التحتٌة والبنى العامة والمرافق ًالمبان تتضرر

 االقتصبد٘ االثش)2
 كلً تدمٌر إلى األحٌان بعض تإدي فً بالؽة أضرار تحدث حٌث والحروب، الحروب أعقاب فً االقتصادي النسٌج ٌتؤثر

 الفردي المستوى على التموٌل ٌنقص وبالتالً التجارٌة، الحركة وتتضرر وتتعطل والصناعة، الخاصة المشارٌع فتتؤثر لبلقتصاد،

 .اإلعمار إعادة لؽرض خاصة للتموٌل الحاجة فٌه تزداد فً وقت العام، والمستوى

 االختًبػٙ االثش)3
 األوضاع وتدهور األساسٌة توفر االحتٌاجات عدم الى اضافة الفقر، وٌنتشر االجتماعٌة، المشكبلت تتفاقم الحروب أوقات فً

 من تستحق ما وإعطائها كبٌرة بسرعة ومعالجتها حلها ٌتم أن عمٌقة، ٌجب اجتماعٌة مشاكل ظهور ىإل ٌإدي مما المعٌشٌة،

 بصورة ؼٌر تكون ولكن المبانً، كتهدم مبلحظتها ٌمكن مادي بشكل ظاهرة ؼٌر اآلثار هذه أن تكون الممكن فمن االهتمام،

 . وعمٌق كبٌر بشكل المجتمع على آثارها وتظهر مرئٌة،

 نثقبفٙا االثش(4
 كانت سواء   الحروب، فً كما متعمد أو بشكل للكارثة نتٌجة والتارٌخٌة، الثقافٌة الشواهد تدمٌر ٌتم ،الحروبو الحروب أوقات فً

 معنوٌة ثقافة عن عبارة كانت أو الدٌنٌة، والرموز والمعالم التارٌخٌة الثقافٌة والمدن كالمراكز مبنٌة، فٌزٌائٌة الثقافٌة الشواهد هذه
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 الحضرٌة البٌئة فً المرئٌة الصورة تؽٌٌر بهدؾ المدارس وذلك فً تدرس مواد او الكتب فً تارٌخ او العادات والتقالٌد، فً

 . للمكان جدٌدة هوٌة وفرض التارٌخ وتزوٌر

 انسٛبسٙ االثش)5
 إلى ٌإدي مما رار،االستق وعدم باالرتباك والتشتت االوضاع وتمتاز السٌاسٌة، األوضاع اهتزاز والحروب الحروب تصاحب

 أخرى إلى حكومة من الوضع وٌختلؾ الوطنٌة، أو اإلقلٌمٌة أو المحلٌة مختلؾ المستوٌات على الحكومات انهٌار أو شدٌد ضعؾ

 اإلعمار، وإعادة الحٌاة الطارئة،،الستعادة الظروؾ مع التعامل على وقدرتها وجاهزٌتها مرونتها ومدى الحكومات، قوةهذه حسب

 . السٌاسً االستقرار إعادة ٌتم أن االعمار اعادة عملٌات نجاح ملعوا أهم ومن

 انحشٔة ثؼذ االػًبس اػبدح 2-2

 اإلػًبس إػبدح استشاتٛدٛبد يفٕٓو 2-2-1
 نكٍ انؾوة, أٔ انكبهصخ انًجبَٛجفؼم انؼًواَٙ انٓٛكم يٍ رٓلو يب ثُبء ػًهٛخ أَٓب ػهٗ انؾؤة ثؼل االػًبه اػبكح ػًهٛبد رفٓى لل

 انَُٛظ يكَٕبد ثمٛخ ًٔٚٓم فمؾ, انفٛيٚبئٛخ انجُٛخ يٍ رٓلو يب ثُبء إػبكح االػزجبه ٚأفن ثؼٍٛ ألَّ َبلض, انشكم ناثٓ انزؼوٚف ٚؼزجو

 ٔاالعزًبػٛخ انضمبفٛخ نؾٛبحانُبً اَؼكبً ؽمٛمزٓب فٙ ْٙ انفٛيٚبئٛخ انجُٛخ أٌ ؽٛش يُٓب, عيء انفٛيٚبئٛخ انجُٛخ رشكم انؾؼو٘ ٔانزٙ

 . ٔانًُبؿ نزكُٕنٕعٛبٔا ٔانزبهٚـ ٔااللزظبكٚخ

 يٕاعٓخ أعم يٍ رٕػغ انزٙ ٔانَٛبٍبد انؼًهٛبد انجبؽش يٍ ػوف ٔلل يغًٕػخ ثأَٓب انؾؤة ثؼل االػًبه اػبكح اٍزوارٛغٛبد

 ٔلٕػٓب, ثؼل انكبهصخ ثفؼم رؼوه يب إػًبه ٔاػبكح انكبهصخ اصُبء انًهؾخ انؾبعخ رهجٛخ ٔيٍ صى ؽلٔصٓب, لجم نٓب ٔاالٍزؼلاك انؾؤة

 يبرٓلو ثُبء ثبػبكح ٔرٓزى َٕاؽٙ انؾٛبح نكم شبيهخ انَٛبٍبد ْنِ ركٌٕ ثؾٛش االيل, ؽٕٚم أٔ لظٛو انًَزٕٖ ػهٗ منك ء أكبٌٍٕا

 فٙ رٕػغ انزٙ رهك ػٍ ثطجٛؼزٓب رقزهف انَٛبٍبد ْٔنِ انضمبفٛخ االعزًبػٛخ,االلزظبكٚخ, االفوٖ انًؾزٕٚبد ػًٍ انؾؤة فالل

 (3). يَزموح ٔغٛو ؽجٛؼٛخ غٛو ظؤف فٙ االؽزٛبعبد ثزهجٛخ رؼُٗ الَٓب كٔمن انؼبكٚخ, االٔػبع ٔانظؤف

 االػًبس اػبدح استشاتٛدٛبد يجبدئ 2-2-2
 ْٔنِ رٕعٛٓٓب, ػهٗ ٔرؼًم نٓب, ثًضبثخ يؾلكاد رؼزجو يجبك٘ء, أهثؼخ ػهٗ انؾؤة ثؼل االػًبه الػبكح اٍزوارٛغٛخ ا٘ روركي

 :ْٙ انًجبك٘ء

 ارقبم فالل يٍ اإليكبٌ, لله نزغُت انكبهصخ انقطؾ ثٕػغ رمٕو ثم فمؾ, انكبهصخ آصبه بنغخنًؼ انقطؾ ثٕػغ ركزفٙ ال :ٔقبئٛخ

 .يَجمخ ٔلبئٛخ إعواءاد

 أٔ اعزًبػٛخ كبَذ ٍٕاء انؼُبطوثبنزٕاى٘, ٔيقزهف انًَزٕٚبد يقزهف ػهٗ انكبهصخ, ػٍ انُبرغخ اٜصبه عًٛغ رؼبنظ :شبيهخ

 .ٍٛبٍٛخ أٔ الزظبكٚخ أٔ صمبفٛخ

 الحروب أن حٌث والتطوٌر الحضري، التنمٌة خطط من جزء االستراتٌجٌة هذه فتكون :انتطٕٚش خطظ ضًٍ تُذيح

   .المستقبل فً للتنمٌة خطط أي أعداد عند االعتبار فً وضعها ٌتم أن البد لذلك مكان، إي فً الحدوث محتمل شًء هً

 ػهٗ ٔرؼًم ثنارٓب, انؾٛبح ٔإٍزًواهٚزٓب ػغهخ إكاهح إػبكح ػهٗ لبكهح ٔركٌٕ االٍزلايخ, اإلٍزوارٛغٛخ ْنِ رؾمك إم :االستذايخ

 .انؾؤة يٕاعٓخ فٙ انًغزًؼبد رمٕٚخ

 .انٕالغ أهع ػهٗ ٔانًزغٛواد انًَزغلاد يغ انَوٚغ ٔانزكٛف نهزؼلٚم لبثهخ :يشَخ

 اإلػًبس إلػبدح إستشاتٛدٛخ ٔتطجٛق إػذاد 2-2-3
 َمم ثٓلف ٔمنك انييُٛخ, انًواؽم فٙ يقزهف انمٛبو انٕاعت انؼًهٛبد يٍ يغًٕػخ االػًبه إلػبكح اٍزوارٛغٛخ اػلاك ػًهٛخ رشًم

 لجم يب يوؽهخ فٙ إػلاكْب ٔٚزى انؼًهٛبد ْنِ ٔأْى انٕالغ اهع ػهٗ يَزٕٖ انزطجٛك انٗ انُظو٘ انًَزٕٖ يٍ االٍزوارٛغٛخ

 انكبهصخ

 انكبهصخ, لجم يب فزوح فٙ أٚؼب انؼًهٛبد ْنِ إعواء انَٛبٍبد ٚزى إػلاك    1)

 .ٔانٕلبٚخ اإلٍزؼلاك إعواءاد ػًٍ يٍ ْٙ انؼًهٛبد انزُظٛى ْنِ . 2 )

 انَٛبٍبد ٔرؼلٚم انزطجٛك  3 ) 

 ٔانًزبثؼخ انزمٛٛى  .4)
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 اإلػًبس إػبدح إلستشاتٛدٛخ انؼبو انضيُٙ اإلطبس 2-2-4
 انفٕهٚخ, اإلغبصخ يوؽهخ كبهصخ,ان لجم يب يوؽهخ :ىيُٛخ ْٙ يواؽم أهثؼخ انٗ االػًبه ٔاػبكح انؾؤة اكاهح اٍزوارٛغٛخ رمَٛى ًٚكٍ

 ػًٍ انجؼغ ثؼؼٓب يغ يزكبيم انجُبء إػبكح يوؽهخ صى ٔيٍ انزأْٛم ثشكم انًواؽم ْنِ إنٗ انُظو ٔٚزى اػبكح انزبْٛم ٔيوؽهخ

 ( 2) . اػًبه اػبكح رقفٛف رأْٛم, إغبصخ, إػلاك, االفو إنٗ اؽلْب رؤك٘ ٔاؽلح ٍهَخ

 انكبسثخ قجم يب يشحهخ- 1
 انزٕلؼبد ٔٔػغ انًؼهٕيبد عًغ فٛٓب ٔٚزى اإلػًبه, ٔإػبكح انؾؤة إكاهح إٍزوارٛغٛخ يواؽم أْى انًوؽهخ نِْ رؼزجو ؽٛش

 نالٍزؼلاك االكٔاه ٔرٕىٚغ ٔاإلٍزوارٛغٛبد ٔانقطؾ انَٛبٍبد ٚزى ٔػغ انًؼهٕيبد ْنِ ػهٗ ٔثُبء انًؾزًهخ, ٔانَُٛبهْٕٚبد

 :انكبهصخ نًٕاعٓخ اإلعواءاد يٍ يغًٕػخ ٔػغ ٚزى ٓبٔفٛ انؾوة, أٔ أصوانكبهصخ يٍ ٔانزقفٛف ٔانٕلبٚخ

 نإلََبٌ نٌٛ األفو ثؼؼٓب يُؼٓب ثًُٛب ثبإليكبٌ انؾؤة فجؼغ انكبهصخ, نًُغ ارقبمْب ٚزى إعواءاد ْٙ ٔقبئٛخ إخشاءاد

  .منك ػهٗ للهح

 ؽبل فٙ ٔمنك ٔلؼذ ؽبل فٙٔانجٛئخ  اإلََبٌ ػهٗ انكبهصخ أصو يٍ نهزمهٛم االعواءاد ْنِ ارقبم ٔٚزى نهتخفٛف إخشاءاد

 انزشوٚؼبد, كٕػغ يبكٚخ أٔغٛو انيالىل, نًمبٔيخ انًجبَٙ يبكٚخ كزظًٛى انزقفٛف إعواءاد ٔركٌٕ يُؼٓب, ػهٗ انملهح ػلو

 . انؾؤة انَكبٌ نًٕاعٓخ ٔرٕػٛخ

 ْنِ غٔػ ٔٚزى ,انؾؤة ؽلٔس ؽبل فٙ ٔانًُظًخ انَوٚؼخ نالٍزغبثخ إعواءاد ٔػغ ٚزى ؽٛشنالستدبثخ استؼذاد

 انكبهصخ ٔلذ انفؼبل انزظوف االعواءاد ْنِ ٔرشًم انَبثمخ, انلهًٔ ٔاالٍزفبكح يٍ ٔانلهاٍبد انزٕلؼبد ػهٗ ثُبء اإلعواءاد

 ٔرقيٍٚ انطٕاهئ, ؽبالد فٙ نهؼًهٛبد يوكي إَشبء انؼًهٛبد االغبصخ ٔأػًبل ٔاإلفالء انَوٚؼخ كبالٍزغبثخ ْنِ ٔثؼلْب ٔرغطٙ

 ٔاالؽزٛبعبد. أالػواه ٔرمٛٛى ٔاإلَمبم نهجؾش آنٛبد ٔٔػغ ٔانشواة, انطؼبو نزٕفٛو ك فطؾٔإػلا انؼؤهٚخ, انًٕاك

 انفٕسٚخ: اإلغبثخ يشحهخ- 2
 ػٍ ٔانجؾش اإلَمبم ٔػًهٛبد نهُبً, االؽزٛبعبد االٍبٍٛخ ٔرٕفٛو ثزملٚو االْزًبو فٛٓب ٚزى يجبشو, ثشكم انكبهصخ رهٙ انزٙ انفزوح ْٙ

 انغلٚلح انًؼطٛبد يغ رزٕافك ثؾٛش ٔانقطؾ, انَٛبٍبد نزؼلٚم انًؼهٕيبد ٚزى عًغ ٔفٛٓب ٔاالػواه, ئوانقَب ٔرملٚو انًفمٕكٍٚ,

ًُلهة انًؾهٙ انًغزًغ ثٕاٍطخ انؼبكح فٙ انؼًهٛبد ْنِ االهع,ٔرجلأ ػهٗ  ٔلٕع ثؼل انجلائٛخ اإلَمبم ٔانًَبػلح ثؼًهٛبد ٚمٕو انن٘ ان

 ٔلل االؽفبئٛخ, أعٓيح أٔ انًلَٙ كبنلفبع انًؾهٛخ انؾكٕيخ يٍ ألَبو ٔانقجواء انًلهثخ انفُٛخ ٔانطٕالى انفوق رظم صى ٔيٍ انكبهصخ

 االٍبٍٛخ,ٔثؼل ثبالؽزٛبعبد انُبً ٔرئٚل اإلغبصخ عٕٓك ٔفبطخ انؾكٕيٛخ, غٛو انًؤٍَبد ثؼغ ثٕاٍطخ انغٕٓك ْنِ رلػٛى ٚزى

 : لًٍَٛ ,إنٗ انًوؽهخ ْنِ ىٔرُمَ انؾبعخ كػذ إما ثبنٕطٕل انلٔنٛخ انًَبػل فوق رجلأ ٍبػخ 24

 أٌام 7 إلى تصل قد بعض األحٌان وفً ساعة 48 إلى الكارثة انتهاء بعد من العادة فً وتستمر : ٔاإلَقبر انجحثقسى  

 .الظروؾ حسب

 طبٌعة على وذلك باالعتماد أشهر ثبلثة إلى شهر من تستمر وقد اإلنقاذ عملٌات مباشرة وتتبع  :انؼبخهخ اإلغبثخ قسى

 .أمورهم وتنظٌم أوضاعهم ترتٌب لحٌن باالحتٌاجات االساسٌة المجتمع لتزوٌد وذلك الحكومة، وقدرات ارثةالك

 انتأْٛم إػبدح تشحف -3

 تستمر وقد اإلؼاثة مرحلة نهاٌة فً بشكل عام المرحلة هذه وتبدأ الطبٌعٌة، الحٌاة جوانب كافة باستعادة البدء ٌتم المرحلة هذه فً

 البٌانات على ابناء   تعدٌله أو التفصٌلٌة الخطط ووضع الحرجة، بعض القرارات اتخاذ ٌتم المرحلة هذه ًف سنوات، عدة إلى

 .المشابهة التوقع والدراسات على بناء فٌها الخطط وضع تم والتً األولى المرحلة خبلؾ على الواقع، من تم جمعها التً الحقٌقة

 ٔاألػًبس انجُبء إػبدح فتشح -4
 عملٌة المرحلة هذه فً وٌتم ،(البٌئة الفٌزٌائٌة وإصبلح المساكن بناء) األعمار إعادة مشارٌع وتنفٌذ تطبٌق فترةال هذه فً ٌتم

 اإلستراتٌجٌات وتعدٌل المعلومات جمع فٌها وٌتم والعبر، الدروس األعمار، واستخبلص إعادة مشارٌع لمجمل والتقٌٌم المتابعة

 هذه وتتطلب فً المستقبل، للكارثة المسبق اإلعداد مرحلة مع االعمار مرحلة تتداخل بهذاو علٌها، بناء   الخطط الجدٌدة وإعداد

 عملٌة المرحلة هذه وتشمل الكارثة، منطقة فً الطبٌعٌة للدوران الحٌاة عجلة إعادة أساسً بشكل تعنً ألنها طوٌلة مدة الفترة

 . الطوٌل والمدى ,القصٌر المدى على االعمار إعادة
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 انحشة ثؼذ ٔاالحتٛبخبد االضشاس ٛىتقٛ 2-3
 قاعدة وتكوٌن وتلبٌتها، االحتٌاجات المٌدانٌة،لتحدٌد المعلومات وجمع مسوحات بعمل االضرار تقٌٌم ٌتم الحروب أعقاب فً

 السرٌع عاشاالنت على المجتمع قدرة على دلٌل العملٌة هذه وتعتبر حقٌقً، على واقع بناء   االعمار إعادة بؤعمال للبدء نشطة بٌانات

 ( 4) . للكارثة السرٌعة االستجابة أجل من اإلعداد فترة فً اتخاذها تم التً من العملٌات جزء وهً

 :انكبسثخ ثؼذ ٔاالحتٛبخبد االضشاس تقٛٛى شاحمي 2-3-1

 معلومات على للحصول التقٌٌم هذا إجراء تم :(انسشٚغ انتقٛٛى  (انكبسثخ ثؼذ انًجبشش انتقٛٛى -أ

 وظروفهم تواجدهم وأماكن السكان، وضع عن عامة صورة ٌعطً التقٌٌم وهذا الجؽرافً، وتوزعه الكارثة أثر عن مبكرة

 إلرشاد إمكانٌة استخدامها وٌمكن متوفرة المسح هذا ٌعطً العادة الزالت وفً التً والخدمات العاجلة، واحتٌاجاتهم الحالٌة،

 من سلسة فان لذلك الكارثة بعد باستمرار تتؽٌر واالحتٌاجات الظروؾ نوال اإلؼاثة، عملٌات وتسٌٌر الناس، وإنقاذ البحث

 .األرض على ومتؽٌراته لمعرفة الوضع بها القٌام ٌتم السرٌعة التقٌٌمات

 عن وتفصٌلٌة دقٌقة معلومات وإحصاءات على للحصول التقٌٌم بهذا القٌام ٌتم : انتفصٛهٙ انتقٛٛى يشحهخ . ة

 بالبنٌة لحقت التً االضرار ونوع ودرجة بالخرائط االضرار الكارثة،وتوثٌق عن نتجت التً ئرالخسا وموقع ومقدار طبٌعة

 ولحفظ االعمار، إلعادة السابقة الخطط تعدٌل وإعادة التخطٌط أجل من مفٌدة المعلومات هذه والتحتٌة وتكون الفٌزٌائٌة

 .المستقبل فً لبلستفادة منها الوطنً الحروب مركز فً المعلومات

 انحشٔة ثؼذ ٔانًسٕحبد انتقٛٛى إَٔاع 2-3-2

 ٌحتاجها التً المساعدات ونوع مستوى لتحدٌد األساسٌة الناس احتٌاجات تقٌٌم خبلله من ٌتم :االحتٛبخبد تقٛٛى . أ

 مقومات للسكن، الحاجة للناس االساسٌة االحتٌاجات هذه اإلنسانٌة،وتشمل االحتٌاجات هذه وتوفٌر بالكارثة، المتؤثرون السكان

 جمعها ٌتم المعلومات التً إن والمدارس التعلٌمٌة الخدمات والكهرباء، الماء األساسٌة للخدمات والشراب،والحاجة كالطعام الحٌاة

 . الوقت المناسب وفً إلحاحا واالكثر المبلئمة المساعدات بتقدٌم تساعد المسح هذا فً

 مخططات الواقع وتعدٌل لمعرفة المعلومات كل جمع لتقٌٌما من النوع هذا فً ٌتم :ٔانذيبس االضشاس تقٛٛى . ة

 هذه ومن والمسوحات، التقٌٌم بعملٌات المجاالت من مجال كل فً الخبراء ٌقوم المعلومات، هذه على بناء االعمار إعادة

  ، المعلومات

 والمبانً المنازل فً االضرار  -

 الصناعٌة والوحدات الصؽار، ارالتج المحبلت، المصانع،) الحٌاة مقومات فً االضرار  -

 المثمرة،المواشً األشجار المحاصٌل، والحٌوانً النباتً سواء الزراعً القطاع فً االضرار  -

 المبانً فً األضرار إلى إضافة (العامة والخدمات الترفٌهٌة الخدمات الصحة، التعلٌمٌة،) الخدمات قطاع فً االضرار  -

 الحكومٌة

 ) الجسور االتصاالت، شبكة الصحً، الصرؾ شبكة الكهرباء، شبكة المٌاه، شبكة الشوارع،)  تحتٌةال البنٌة فً االضرار -

 ثؼذ انحشٔة انؼًشاَٛخ انجُٛخ اػًبس إػبدح 2-4
 اقتصادٌة انجازات تحقٌق تعمل على التً تلك هً عام، بكل العمرانٌة البنٌة أو للمنازل إعمار إعادة عملٌة أفضل تعتبر

 األعمار إعادة برامج اختٌار على ٌإثر أالهداؾ هذه الفٌزٌائٌة،وتحقٌق البنٌة إعمار إعادة جانب إلى ٌاسٌة،وس واجتماعٌة

على  بناء   البرنامج اختٌار ٌتم ولكن خاطئ، آخر أو كامل بشكل صحٌح برنامج هناك اتباعها،ولٌس الواجب العمارة واتجاهات

 (9). على االرض واالولوٌات والظروؾ واالوضاع ناتاإلمكا ظل فً المجتمعٌة، واالحتٌاجات األهداؾ

 (يؤقتخ ثبثتخ أٔ يتُقهخ يُبصل) انًؤقتخ انًُبصل 2-4-1
 للمنازل كبٌرة أضرار فٌها ٌحدث المناطق التً فً وخصوصا الحرب، أو الكارثة بعد االستجابات أهم من المبلجئ هذه تعتبر

 عدة إلى تصل وقد للكارثة، االولى الفترة خبلل لبلستخدام المنازل هذه تم تصمموٌ المشردٌن، من كبٌر عدد عنها وٌنتج والمبانً،

 :التالٌة البدائل أحد من الظروؾ حسب المإقت اختٌار المسكن وٌتم أشهر،

 استخدامه تؤخٌر وٌمكن كمؤوى مإقت، استخدامه ٌتم أن الممكن من آخر مبنى أي أو المساجد أو كالمدارس :ػبيخ يجبَٙ 

 ٌتم حتى الزالزل مثل طبٌعٌة كارثة حصول بعد فورا استخدامها ال ٌمكن المبانً هذه مثل لكن كالمدارس، آخر وقت لىإ االصلً

 .مثبل الحقة هزات وجود عدم من سبلمتها والتؤكد من التؤكد
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 أخرى مواد أي أو الزٌنكو أو ألواح واالخشاب والقماش الببلستٌكٌة كالشراشؾ خفٌفة مواد من بناإها ٌتم :ثسٛطخ يُبصل

 بدون للناس إعدادها ترك إذا عشوائٌة تكون أو مشرفة جهة كان هناك إذا منظمة تكون وقد والتركٌب البناء وسهلة متوفرة

 .مخطط

 الحدٌد او كالخشب متوفرة، مواد من انها تصنع الى اضافة التركٌب، وسهلة مرنة تعتبر والتً الجٌودسٌة القباب من تصنع قد او

 .بانفسهم صناعتها الجمٌع وبامكان ٌك،الببلست او

 أو إلٌها، وقت الحاجة استخدامها بهدؾ وتخزٌنها استٌرادها ٌتم التً كالخٌام :انصُغ يسجقخ خبْضح يُبصل 

 .الصنع مسبقة االخرى المنازل

 الذٌن صدقاءاأل عند أو أو جٌرانهم أقاربهم عند بالسكن المشردٌن السكان ٌقوم األحٌان بعض فً :اٜخشٍٚ ػُذ انسكٍ

 والواسع الكبٌر الدمار حالة فً علٌه االعتماد ٌمكن ال لكن من المساعدة، الشكل هذا ٌكثر فلسطٌن وفً بالكارثة، منازلهم تتؤثر لم

 .والنازحٌن المشردٌن كبٌرة من أعداد ووجود

 إسكان عن المسئولة أو الجهات الحكومٌة ؼٌر المإسسات أو العالمٌة المإسسات أو الدولة وتقٌمها :اندًبػٛخ انًخًٛبد

 .معٌن ألجل النازحٌن إٌواء بهدؾ الدولة فً الحروبإدارة  مركز أو األحمر الهبلل أو المدنً كالدفاع النازحٌن

 انًتضشسح انجٕٛد إصالذ إػبدح  2-4-2
 العملٌة هذه وتعتبر ارثة،الك بفعل الدائم للمشردٌن السكن لتوفٌر طرٌقة وأرخص أسرع المتضررة المبانً إصبلح عملٌة تعتبر

 جدٌد، منازل بناء إعادة كلفة من أقل المبانً إصبلح كلفة أن إلى النازحٌن،إضافة من كبٌرة أعداد وجود عدم حال فً فعالة

ا مهم والتقٌٌم المسح فان لذلك المبانً، تلك فً االضرار حجم ومقدار على ذلك وٌعتمد  األضرار وتصنٌفها، مستوى لتحدٌد جد 

 تخطٌط هناك ٌكون أن البد لذلك العملٌة، النجاز هذه البلزمة الخبرات ومستوى المواد دراسة ثم ومن المطلوبة اإلصبلح ةودرج

 هذه وتهدؾ والواقع، الظروؾ بحسب أفضل أٌها اختٌار وٌتم المنازل، إصبلح لعملٌات وبرامج بدائل وإعداد ووضع واعداد،

 من للسكن صالح المبنى أن والتؤكد الضرورٌة األعمال على وتقتصر الكارثة، قبل هعهد سابق الى الوضع الى إعادة البرامج

 : التالٌة النواحً

 النظام اإلنشائً الجدران، األسقؾ، للسكان بالنسبة إنشائٌا آمن المبنى ٌكون أن ٌجب حٌث :إَشبئٛب 

 وممارسة للمعٌشة ومكان للطبخ ومساحةللنوم  مساحة توفٌر حٌث من صحً، بشكل العٌش فرصة للسكان ٌوفر حٌث  :صحٛب 

 الصحٌة البلزمة الوحدات فٌه تتوفر وأن الٌومٌة النشاطات

 الخصوصٌة ناحٌة من ساكنٌه احتٌاجات وٌلبً وتؽٌراته والطقس المناخ ظروؾ من السكان حماٌة على قادر أنه : حًبٚخ

 .الكرٌمة اإلنسانٌة والحٌاة

 (11)  :كبنتبنٙ انجشايح ْزِ ٔتُقسى

 :انسكبٌ ثّ ٚقٕو راتٙ إصالذ ػبدحإ
 اإلصبلح ٌتم أو نسبٌا، سرٌع بشكل وضعها الطبٌعً إلى وإعادتها بؤنفسهم، مبانٌهم اصبلح بإعادة البرنامج هذا فً الناس ٌقوم

 العمل وترك البناء ومواد المعدات بعض بتزوٌد أو المالك، وبإشراؾ جهات أخرى من مالٌة وبمساعدة المتعهدٌن، بواسطة

 خبرة ٌعطً المجتمع انه إلى إضافة العملٌة، هذه تتولى رسمٌة جهة كانت لو فٌما لئلصبلح البلزم الوقت هذا من وٌقلل للمجتمع،

 والخصوصٌات الواقع تجاهل قد الجاهزة أن الحلول الى اضافة المساعدة، بهذه االستدامة عملٌة تتحقق وبذلك البناء، عملٌات فً

 وبالتالً والجهد الوقت المإسسات على الطرٌقة هذه وتوفر االحتٌاجات، هذه تلبٌة الى ٌإدي الذاتً العمل بٌنما االحتٌاجات وتنوع

 .كبٌرة مساعدة إلى بحاجة التً المناطق إلى توجٌهها ٌتم األكبر والجهد المساعدة الكلٌة فان

 :انشسًٛخ اندٓبد أٔ انًؤسسبد تقٕدْب ثشايح 
 وتموٌلها االعمال بتنظٌم المإسسات وتقوم هذه الرسمٌة، ؼٌر المإسسات أو البلدٌات أو ومٌةالحك المإسسات البرامج هذه تقود

 والمبانً األحٌاء وإصبلح تجدٌد مجال فً المثال سبٌل على انجلترا فً هذه البرامج ومن مباشر، بشكل علٌها واالشراؾ وادارتها

  1974 عام بداٌة فً البرامج هذه وطبقت االحٌاء، اعمار عادةوا تجدٌد اجل من أساسٌٌن برنامجٌن هناك فقد كان المتضررة

 انًتضشسح انسكُٛخ انٕحذاد ٔتدذٚذ إصالذ إػبدح ثشَبيح
 .البلدٌة أو لجنة خبلل من إصبلحها سٌتم التً المبانً اختٌار ٌتم  -



 16-1طفؾخ 1 انؼلك 11 انًغهخ انؼوالٛخ نهُٓلٍخ انًلَٛخ انًغهل                                                                                          ك.صبئو شبكو يؾًٕك

7 

 .اتخاذها الواجب واإلجراءات األضرار بتحدٌد المهندسون وٌقوم  -

 .اقتراحاتهم أو مبلحظاتهم بإبداء السكان وٌقوم السكان إعبلم  -

 .طرحها أجل من العطاءات وإعداد زمنً برنامج إعداد ٌتم - 

 دهان، كهربائً، نجار، سباك، من مجموعة تتكون كل الحاجة حسب الحرفٌٌن من مجموعة من تتكون عمل طواقم تشكٌل ٌتم -

 ٌدوي عامل

 أربعة خبلل الحرفٌٌن مجموعات من خبلل إصبلحها على بالعمل والبدء كنٌةالس الوحدات من مجموعة باستبلم مقاول كل ٌقوم -

 .أصحابها إلى وتسلٌمها أٌام

 خذٚذح ثٕٛد ثُبء 2-4-3
 دوران وإعادة الناس حاجات لتلبٌة من جدٌد، البناء إعادة ٌتحتم والمنازل، المبانً من الكثٌر تهدم وعند الكارثة، أو الحرب بعد

 والمجتمع، المحلٌة، السلطات من كاملة ومشاركة األموال، من كبٌر ووقت ومقدار جهد إلى العملٌة هذه تحتاجو ،الناس حٌاة عجلة

 ،الحروباعقاب  فً لها الحاجة بسبب جدٌدة بشرٌة مستوطنات انشاء تم حال وفً الخارجٌة، الجهات إضافة إلى والمإسسات

 حل على ٌعمل بما التصمٌم وخٌارات االنشاء، وبدائل ونظام وطرٌقة الموقع ختٌاركؤ االعتبار بعٌن التالٌة العوامل أخذ ٌتم أن البد

 .للناس حٌاة افضل ونوعٌة مستوى وتوفٌر السابقة المشاكل

 انزاتٙ انجُبء إػبدح 2-4-4
 سواء بهم الخاصة والمبانً البٌوت ذاتٌة،وبناء بصورة اإلعمار إعادة على القدرة المجتمع ٌملك عندما النموذج هذا تطبٌق ٌتم

 من التؤكد خبلل من العملٌة هذه تسهٌل على تعمل فقط الخارجٌة المعونة وأن البنائٌٌن المحلٌٌن المقاولٌن طرٌق عن أو بؤنفسهم

 مناطق فً أو المناطق الرٌفٌة فً استخدامه ٌفضل التوجه وهذا مقابل، بدون أو معقول بسعر المحلٌة البناء والخبرات مواد توفر

 عملٌة على ٌكون الحالة هذه فً والتركٌز كوضع طبٌعً، بؤنفسهم بٌوتهم ببناء فٌها ٌقومون السكان مازال والتً حً،الضوا

 البناء مواد فٌها تكون التً المناطق فً وخاصة المحلٌٌن، العمال وتدرٌب نوعٌة المواد وتحسٌن البناء، عملٌة وتطوٌر تحسٌن

 العونة مفهوم فلسطٌن النظام فً هذا وٌشابه ،الحروب مواجهة فً المبانً فً ضعؾ طةونق المشكلة من جزء والنظام اإلنشائً

 ال واحد رجل إن" فتحً حسن المعماري وٌقول إلتمام البناء البعض بعضهم بمساعدة السكان بموجبها ٌقوم التً القرى فً

 البعض ضهمبع مع منازل عشرة بناء ٌستطٌعون عشرة رجال لكن بمفرده، بٌت ٌبنً أن ٌستطٌع

 انحشٔة ثؼذ االػًبس اػبدح ػًهٛبد فٙ انحضشٚخ االستذايخ 2-5
 وتقلٌل والممتلكات االرواح حماٌة االعمار الى اعادة مشارٌع وفً الكارثة بعد ما فترة فً الحضرٌة االستدامة تحقٌق ٌهدؾ

 قدرة وتحسٌن فٌها القادمة االجٌال حق ظوحف استنزافها، وعدم على المصادر الحفاظ جانب الى المقبلة الحروب فً الخسائر

 واالقتصادٌة الحضرٌة البٌئٌة البٌئة مكونات كل مع التعامل ٌتم ان البد االستدامة هذه تحقٌق أجل ومن .على االستمرار المجتمع

  .                                     المجتمع استدامة تزداد المكونات هذه بٌن التداخل زاد واالجتماعٌةوكلما

 انحشٔة ثؼذ االػًبس إػبدح يشبسٚغ تطجٛق ًَبرج 2-6

 هً التالٌة الخطوة تكون االعمار، اعادة لمشارٌع والتصامٌم والتخطٌط التموٌل ومصادر والطرٌقة األسلوب اختٌار ٌتم أن بعد

 وطرٌقة واألضرار، الدمار كحجم املالعو من مجموعة دراسة على األفضل بناء   النموذج اختٌار وٌتم والتنفٌذ، التطبٌق عملٌات

 الذي الوقت والجهد ومقدار واالجتماعٌة والتقنٌة، االقتصادٌة،  المجتمع قدرة الى اضافة المستهدفة، فً المنطقة البناء وتقنٌات

 (11) :االعمار اعادة عملٌات فً النماذج أهم ومن اإلعمار، إعادة عملٌة تحتاجه

 انًقبٔنٍٛ ًَٕرج 2-6-1
 هذا استخدام وٌتم عالمٌة، أو محلٌة كبٌرة سواء مقاوالت شركات مع التعاقد هو االعمار أعادة مشارٌع وتنفٌذ تطبٌق ماذجن أحد

 المعاناة زٌادة وتفادي الطبٌعً الوضع إلى المجتمع وإعادة والمبانً إعداد المنازل أجل من واألسرع، األسهل ٌعتبر ألنه النموذج

 .نسبٌا سرٌع ووقت عالٌة بمواصفات المبانً من ركبٌ وانشاء عدد اإلنسانٌة

 انزاتٙ انجُبء ًَٕرج 2-6-2
 وتصمٌم العمالة توفر عند جٌد التوجة وٌعتبرهذا بؤنفسهم، البناء إعادة بؤعمال القٌام من المجتمع تمكٌن على النموذج هذا ٌركز

 بشكل العائلة بواسطة األعمال تنظٌم ٌتم وفٌه بنفسه، لهمناز ٌبنً بشكل تقلٌدي المجتمع أن إلى إضافة نسبٌا، البسٌط المنازل

 قد هذه البرامج فً المالً، الدعم أو معٌنة خبرات أو البناء مواد بتزوٌد الخارجٌة أو الرسمٌة دور الجهات وٌنحصر رئٌسً،

 خبلل من أو للتنسٌق هٌئة وأ مإسسة من خبلل معهم التعامل ٌتم أو المستفٌدة الجهات مع مباشر بشكل الخارجٌة الجهات تتعامل

 جزئً بشكل مالٌا المستهدفة الفئة تساهم قد المشارٌع هذه بعض وفً المحافظات البلدٌات، الوزارات،  الحكومٌة الرسمٌة الجهات

 .العمالة فً للمساهمة باإلضافة تكلفة المشروع، فً
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 انتؼبَٔٙ انجُبء إػبدح 2-6-3
 ٌتم أن ٌعنً وهذا مباشر، بشكل إعادة االعمار عملٌة فً المجتمع كل بمشاركة ولكن الذاتً البناء إعادة بنظام شبٌه النظام هذا

 سواء أخرى جهة من ومتابعة منهم وبتنظٌم المجتمع كل بواسطة إعادة البناء عملٌات تتم وان المجتمع لكل البناء مواد تزوٌد

 تحسن فً جٌد وٌساعد بشكل إدارته تم إذا المجتمع أفراد ٌنب العبلقات تقوٌة إلى النموذج هذا ٌإدي .حكومٌة ؼٌر أو حكومٌة

 تبادل فً ٌساعد انه إضافة وفاعل، مهم دور الحٌاة بتؤدٌة فً اندماجهم إعادة وٌسهل الكارثة أو الحرب بعد للناس النفسٌة الصحة

 العمل تنظٌم ٌتطلب النموذج هذا نال الفقراء مساعدة ٌضمن وبذلك ٌملكها، التً فرد الخبرة كل ٌقدم بحٌث وتوزٌعها الخبرات

 عالٌة درجة النموذج هذا ٌتطلب.واألصدقاء العائلة على ٌعتمد أو أخرى جهات أو مإسسات على باالعتماد ولٌس بشكل جماعً

 االتفاق ٌتم وأن المجتمع أفراد بٌن جٌدة وعبلقات التنظٌم من عالٌة إلى درجة ٌحتاج لذلك المجتمعً، والتعاون المشاركة من

 .للجمٌع العادلة المنفعة تبادل من والتؤكد بالعمل، البدء شًء قبل كل على والتفاهم

 اإلػًبس إػبدح ػًهٛبد فٙ انفبػهخ اندٓبد 2-7
 ووضع والتخطٌط آثارها من والتقلٌل الحروب لمواجهة االستعداد عملٌات بؤعباء القٌام عاتقها على ٌقع التً الجهات هً

 التنسٌق وٌعتبر خاص دور لها جهة وكل االعمار، إعادة برامج والقٌام بؤعباء التنفٌذ ثم ومن االعمار، العادة االستراتٌجٌات

 فالنجاح بالعمل فردي، ولٌس تكاملً دور هو الجهات هذه دور أن إذ األعمال، نجاح أسباب أهم الجهات أحد هذه بٌن والتكامل

 .الجهات ذهه بٌن والتنسٌق التعاون مقدار على كبٌر بشكل ٌعتمد

 (12)  :االػًبس اػبدح ػًهٛبد فٙ انفبػهٍٛ أْى

 إدارة إعداد استراتٌجٌات فً األساسً بالدور تقوم فهً :  انٕطُٙ انًستٕٖ ػهٗ انحكٕيخ) انذٔنخ)

ا وتقوم اإلعمار، وإعادة الحروب  االستعدادو البداٌة مرحلة فً سواء العملٌات، هذه إلتمام والعملٌات الكافٌة الوسائل بضمان اٌض 

 اإلعمار وإعادة التطبٌق عملٌات ثم ومن إستراتٌجٌات التخفٌؾ وإعداد

 المجتمع دور على وتتوقؾ وإعادة االعمار، للكارثة االستعداد عملٌة فً األدوار أهم من المجتمع دور ٌعتبر :انًدتًغ

 وسرعة بعدها فٌما والتعافً للكارثة لمواجهةا سرعة زادت كلما أعلى ٌتمتع بجاهزٌة المجتمع كان وكلما المشارٌع، هذه نجاحات

 .االعمار انجاز إعادة

 فالقطاع الحرب، أو بعد الكارثة االعمار إعادة برامج فً وخاصة جدا مهم دور الخاص القطاع ٌإدي :انخبص انقطبع 

 . الظروؾ مع التكٌؾو المرونة من كبٌر بقدر ٌتمتع أنه إضافة إلى والمصادر والعمالة والقدرات المهارات ٌملك الخاص

 السلطات هذه تتحمل وفً العادة القروٌة، المجالس أو المحافظات أو بالبلدٌات السلطات هذه تتمثل :انًحهٛخ انسهطبد

 بالتنسٌق الوطنٌة اإلستراتٌجٌة تطبٌق ثم ومن ،الحروب أجل مواجهة من المحلً المستوى على االستعداد ومسإولٌات أعباء

 وبرامج عملٌات إدارة أو وإدارتها الكارثة خبلل التطبٌق عملٌات فً به تقوم الذي الدور إلى إضافة لٌن،كل الفاع مع والتعاون

 . االعمار إعادة

 (11)  :انًذَٙ انًدتًغ ٔيؤسسبد انحكٕيٛخ غٛش انًؤسسبد

 فهً تساعد بعد، فٌما االعمار وإعادة الكارثة لمواجهة االستعداد فً هاما دورا خاص الحكومٌة بشكل ؼٌر المإسسات تتحمل

 هذه وتقوم ؼٌابها حال فً أو السٌاسٌة السلطة كلما ضعفت الدور هذا أهمٌة وٌزداد الرسمٌة، المإسسات كاهل عن العبء وتخفؾ

 العاجلة،والقٌام اإلؼاثة ومساعدات اإلنسانٌة المعونات وتقدٌم والثقافً واالقتصادي المجال االجتماعً فً هام بدور المإسسات

 . الحكومً الدور ؼٌاب ظل فً أن تظهر ٌمكن التً الثؽرات بسد المإسسات هذه وتقوم المٌدانً، والمسح التقٌٌم اتبعملٌ

 فً أو التقنٌة أو المالٌة المساعدة المساعدات، من أساسٌٌن بشكلٌن الخارجٌة المساعدة تتمثل   :انخبسخٛخ اندٓبد 

 االتحاد أو الدولً البنكمنظمات االمم المتحدة. أو الدولً البنك أو ،المختلفة مجهاببرا المتحدة باألمم الجهات هذه وتتمثل احدهما،

 .األخرى والدول الحكومات أو اإلقلٌمٌة البنوك أو األوروبً

 انحشٔة استشاتٛدٛبد االػًبس ٔانتبْٛم نهًذٌ ثؼذ 2-8
 هذه بعض الكارثة، أو الحرب عمارة مابعد مع عاملللت اتجاهات عدة هناك الحرب أو الكارثة بعد االعمار إعادة مشارٌع فً

 حالة كل فان وبالعموم الوطنٌة، والهوٌة الجماعٌة بالذاكرة تهتم أكثر رمزٌة وبعضها الوظٌفٌة، العملٌة الناحٌة على تركز التقنٌات

ا التطبٌق فً الخاصة لها إستراتٌجٌتها إعمار إعادة  . التفاصٌل فً خصوص 
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 ٔانتدذ٘ انتحذٚث اتدبِ: انجذٚم االٔل

 هذا وٌنتشر المجتمع وهوٌة تارٌخ مع ارتباط وثٌق ذات ولٌست قبل، من موجودة تكن لم جدٌدة عمارة بإٌجاد االتجاه هذا وٌهتم

 إٌواء بهدؾ النمط وأحادي الكلفة وقلٌل والسرٌع الفعال السكن احتٌاجات لتلبٌة الحروبو الحروب أعقاب فً المبانً من النوع

 .االوروبٌة الدول فً مؤوى للسكان توفٌر أجل من العالمٌة الحرب بعد كبٌر بشكل االتجاه هذا انتشر المشردٌن وقد

 إحٛبء إػبدح اتدبِ انجذٚم انثبَٙ :

 على المحافظة بهدؾ السابق فً كانت كما التارٌخٌة المبانً من الحرب أو الكارثة بفعل تهدم ما بناء بإعادة االتجاه هذا ٌهتم

 توثٌق إلى بحاجة االعمار إعادة من النوع وهذا المكان، وهوٌة التارٌخٌةوحفظ ذاكرة للعمارة الشكلً اإلحٌاء إعادة) وجودها

 ذات والمناطق التارٌخٌة فً المناطق اساسً بشكل االتجاه هذا وٌتركز كان، كما البناء إلعادة للمبانً التارٌخٌة ودقٌق مسبق

 .الخاصة ٌةوالرمز االعتبارٌة القٌمة

 :ٔانحذٚث انقذٚى ثٍٛ نهًضجانجذٚم انثبنث : اتدبِ 
 البناء أسالٌب استخدام جانب إلى القدٌم الطراز وإحٌاء القدٌمة البناء أسالٌب استخدام فً مزاوجة عملٌة ٌوجد االتجاه هذا وفً

 والتطور والملحة السرٌعة االحتٌاجات ةومبلئم العصر روح مساٌرة إضافة إلى التارٌخٌة العمارة على للمحافظة وذلك الحدٌثة،

 . مطلق بشكل القدٌمة واالنماط االسالٌب ولصعوبة استخدام الحاصل

  اندبَت انتحهٛهٙ ٔانتطجٛقٙ -3

 يذُٚخ انشيبد٘ 3-1
  41(شماال وخطً طول )  11   32و 113  31تقع مدٌنة الرمادي والتً هً مركز محافظة االنبار ا بٌن دائرتً عرض )   

(كٌلومتر مربع  إما مدٌنة الرمادي فتبلػ المساحة المبنٌة التً تؽطٌها 115829( شرقا.تبلػ مساحة المحافظة)    41   44و  41

( كٌلومتر مربع  اي   هكتار ، وتقع فً موقع مهم على نهر الفرات ،اما  من حٌث الموقع المكانً وعبلقته بالمناطق  85بحدود)  

 (كم115الرمادي ببؽداد ، حٌث تبعد عنها نحو )المجاورة ،فترتبط مدٌنة 

   حذٔد يُطقخ انذساسخ

حٌا  34تشمل حدود منطقة الدراسة حدود مدٌرٌة بلدٌة الرمادي المتمثلة بالمخطط األساسً النافذ المعمول به وتتكون المدٌنة من 

ر الفرات ومن الجانب الؽربً قناة الورار سكنٌا منتشرة على مساحة المخطط األساسً للمدٌنة ٌخترقها من الجانب الشمالً نه

المؽذٌة لبحٌرة الحبانٌة،ونبلحظ ان المدٌنة توسعت باتجاه الهضبة الؽربٌة الصحراوٌة عبر قناة الورار نحو الصحراء عابرة 

عوام على الرؼم ان هذه الجسور قد نفذت فً أ5أربعة جسور رئٌسٌة تقع على قناة الورار وجسرٌن رئٌسٌن على نهر الفرات

( وكان سابقا العبور على قناة الورار وجسر الجزٌرة الموجودة فً مدٌنة الرمادي فقط ، وتتوزع قطاعات 3511، 3515قرٌبة ) 

حٌا سكنٌا مقسمة على خمسة قطاعات تصمٌمٌة حسب أخر تحدٌث للتصمٌم األساسً )فً طور التنفٌذ  34مدٌنة الرمادي إلى 

 لكندٌة بالتعاون مع المكتب االستشاري الهندسً للجامعة المستنصرٌة وكما موضح فً الشكل)للمشروع( الذي أحٌل إلى الشركة ا

                ( 14)    -((واألحٌاء هً:1  )

 الولٌد -12القدس        -9الصوفٌة           .1

 محمد مظلوم-  15االندلس        -15الحرٌة          .3

 حزٌران1 -19التؤمٌم      -11(     1القادسٌة ) .1

 التقدم -35     الملعب    -13المعتصم       .4

 العسكري-31 عثمان بن عفان -11شباط        5 .8

 الشرطة -33الجمهوري      -14العزٌزٌة     - .4

 الحوز -31الورار         -18القطانة        .2

 (3القادسٌه )  -34رمضان   14 - 14العروبة     .5
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 3113انويبك٘ ؽَت انًقطؾ األٍبٍٙ نهًلُٚخ نؼبو (  األؽٛبء انَكُٛخ فٙ يلُٚخ 1شكم )

 3515 المصدر : الباحث باالعتماد على خارظة التصمٌم االساسً لمدٌنة الرمادي

 ( لبئًخ ثبًٍبء اؽٛبء يلٚزخ انويبك٘ يظُفخ  ؽَت ََجخ االػواه يٍ عواء انؼًهٛبد انؼَكوٚخ 1علٔل هلى ) 

االحٌاء المتضررة   التسلسل

 بصورة كثٌفه

حٌاء المتضررة  بصورة اال

 متوسطة

االحٌاء المتضررة  

 بصورة خفٌفة

 القادسٌة الجامعة الملعب)البكر( 1

 الدور الزجاج الصناعً محمد مظلوم)االرامل( 3

 المعتصم الخنساء الحكم المحلً 1

 التامٌم حزٌران 1 االندلس 4

 عثمان بن عفان الورار الزراعه 8

 الحسٌن العروبة القطانة 4

 المعلمٌن الولٌد العزٌزٌة 2

 الحرٌة الحً العسكري الجمهوري 5

 فً محافظة االنبار ومدٌنة الرمادي والمخططٌن االستشارٌٌن من اخذ اراء المختصٌن بالشان بعد الباحث 

  انتحهٛم انٓشيٙ تقٕٚى انجذائم انًقتشحّ ثبستخذاو يصفٕفخ 3-2

ً تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات المعقدة ذات المعاٌٌر المتعددة وهذه تعتبر عملٌة التحلٌل الهرمً من العملٌات الت

القرارات قد تكون األصح من بٌن القرارات التً ممكن أن تتخذ ،كما أن هذه الطرٌقة تتمٌز بكونها تقوم بتكمٌم المعاٌٌر الؽٌر 

 .مكممة

والذي ٌعمل أستاذ رٌاضٌات فً جامعة  1934الموصل سنة  كان للعالم العراقً األمرٌكً توماس ساعاتً المولود فً مدٌنة

ستبرغ فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  فً عقد السبعٌنات من القرن الماضً الفضل فً ابتداع  وتطوٌر هذه الطرٌقة  فقد ألؾ تب

ا من قبل علماء آخرٌن عنها أكثر من ثبلثٌن كتابا واسهم كثٌرا فً حقول البحث العلمً فً مختلؾ المجاالت وجرى تطوٌره

  .1953( عام  Saatyالعالم العراقً ومنهم العالم )  د جاءوا بع

أصبحت هذه الطرٌقة أكثر الطرق انتشارا فً العالم فً عملٌة تحلٌل واتخاذ القرار وذلك لوجود برنامج محوسب ووجود تحلٌل 

مبدأ التحلٌل الهرمً هو مبدأ سهل وقرٌب من طرٌقة الحساسٌة فٌها واستخبلص النتائج بطرٌقة مبسطة وفعالة كما وان نفس 

  .(8)التفكٌر المنطقً لئلنسان العادي

تبرز أهمٌة التحلٌل الهرمً من خبلل االعتماد على أراء الخبراء من ذوي اإلمكانات العلمٌة والخبرات العملٌة فً ذلك المجال 

  .رب الى القرار األمثلالمطلوب اتخاذ القرار  فٌه لذلك فان القرار البد أن ٌكون اق
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استعملت عملٌة التحلٌل الهرمً فً حل مشاكل معقدة خاصة تلك التً لها مخاطر كبٌرة وتتطلب إدارة واعٌة وعقلٌة ناضجة 

،بلؽت استعماالت وتطبٌقات هذه الطرٌقة أآلآلؾ وأعطت نتائج عدٌدة تتعلق بالتخطٌط وتخصٌص الموارد وأفضلٌة المكان او 

المعٌار األفضل ومعظم هذه االستعماالت والتطبٌقات ال ٌتم اإلعبلن عنها على نطاق واسع ألنها تإخذ على أعلى  المحٌط وانتقاء

المستوٌات فً المإسسات الكبٌرة، حٌث تمنع االعتبارات األمنٌة والسرٌة الكشؾ عنها لكن بعض استعماالت عملٌة التحلٌل 

ستعماالت حدٌثا انتقاء أفضل الطرق للتقلٌل من تؤثٌر التؽٌر المناخً )مإسسة الهرمً  نوقشت علنا ومن ضمن ما شملته هذه اال

آنً أترٌكوماناي (،قٌاس نوعٌة البرامج ككل )ماٌكروسوفت كو رٌورٌش ( ، انتقاء المدرسٌن الجامعٌن )جامعة بلومزبورغ فً 

عة كامبرج (  كما إستعملها مهندسو الطرق فً بنسلفانٌا ( ، إقامة مإسسات صناعٌة فً المناطق الحرة وإختٌار أماكنها  )جام

إن ما  5مراحل التصمٌم األولى بهدؾ تقرٌر هدؾ المشروع األفضل واألمثل وؼٌر ذلك من االستعماالت والتطبٌقات المختلفة 

العوامل  ٌجعل طرٌقة التحلٌل الهرمً من الطرق المعتمدة فً كثٌر من اإلستعماالت الحدٌثة  هو كونها تؤخذ بنظر اإلعتبار

المقاسة والعوامل الؽٌر مقاسة وذلك من خبلل اإلعتماد على آراء المختصٌن من ذوي الخبرة الذٌن ٌشكلون العٌنة والذٌن ٌجب أن 

 .ٌتم إختٌارهم بشكل دقٌق

ذكر ( MCDM( البد من التعرؾ على المقصود بالقرار متعدد المعاٌٌر )AHPفً الخطوات المتبعة فً طرٌقة التحلٌل الهرمً )

توماس ساعاتً صاحب ومخترع عملٌة التحلٌل الهرمً أن صانع القرار ٌواجه عادة نظام معقد من المكونات المترابطة من 

الخ كما أن لدٌهم حافز التنبإ أو الرقابة وهو 5555الموارد أو النتائج أو األهداؾ المرؼوبة أو األشخاص أو مجامٌع األشخاص 

ح أنه كلما أدرك صانع القرار هذا اإلجراء المعقد بشكل أفضل كلما كانت التوقعات أو القرارات ٌهتم بتفحص النظام ، فمن الواض

 ( 4) .األفضل 

ن التمعن والتدقٌق بالعبلقات التً تربط هذه ٌإن تعدد المعاٌٌر التً تإخذ بنظر اإلعتبار قبل إتخاذ القرار ٌحتم على الخبراء المعنٌ

 إتخاذ القرار الصائب فً تحدٌد البدٌل األفضل أو ترتٌب واضح فًا وهذا سٌإدي بشكل المعاٌٌر ومدى تؤثٌرها على بعضه

 .البدائل المتعلقة بمشكلة القرار

 خطٕاد طشٚقخ انتحهٛم انٓشيٙ 
بعد المقدمة البسٌطة التً تم التطرق فٌها وبشرح مبسط عن طرٌقة التحلٌل الهرمً  وكذلك عن القرار متعدد المعاٌٌر ال بد من 

( بؤنها تبدأ بوضع عناصر المشكلة المطروحة بشكل  Saatyضٌح الخطوات المتبعة فً عملٌة التحلٌل الهرمً حٌث أوضح  ) تو

هرمً، ثم تقوم بعمل مقارنة زوجٌة بٌن عناصر المشكلة فً أحد المستوٌات ، وذلك بناء على معاٌٌر اإلختٌار ، ونحصل من هذه 

وبهذا ٌمكن تحدٌد خطوات طرٌقة   ونكون حسبنا مدى الثبات ومدى التداخل بٌن العناصرالمقارنات على األولوٌات اإلجمالٌة 

 (8(.التحلٌل الهرمً كما ٌؤتً

 انخطٕح األٔنٗ : تكٍٕٚ انصٛغخ انٓشيٛخ نًشكهخ انذساسخ
تم تمثٌل المعاٌٌر وهً الخطوة التً ٌتم فٌها تشكٌل الهرم الذي ٌمثل فً المستوى األول مشكلة الدراسة وفً المستوى الثانً ٌ

الرئٌسٌة أما المستوى الثالث من الهرم فٌمثل المعاٌٌر الثانوٌة اما المستوى الرابع واألخٌر فٌتضمن البدائل التً ٌتم إختٌار احدها 

 .لٌمثل البدٌل األفضل أو التً ٌتم ترتٌبها حسب طبٌعة البحث

ن مكونات النظام ٌمكن تصنٌفها ضمن مجامٌع هرمٌة منفصلة ( على إفتراض ا Saatyإذن فهً من المراحل المهمة كما ذكر ) 

ستوى هرمً واحد هو المستوى األعلى منه مباشرة  مٌشكل كل منها مستوى هرمً واحد ضمن البناء الهرمً، فٌإثر كل منها ب

 .وٌتؤثر بمستوى هرمً واحد هو المستوى الهرمً األدنى منه مباشرة 

 ٔنٕٚبد انخطٕح انثبَٛخ : تحذٚذ ٔحسبة األ
ٌتم فً هذه الخطوة المقارنة الثنائٌة بٌن المعاٌٌر الفرعٌة  مع بعضها البعض والمعاٌٌر الرئٌسٌة مع بعضها البعض اٌضا  ومن ثم 

وزنها بالنسب للهدؾ  ، ففً المرحلة االولى ٌتم تحدٌد  أولوٌات العناصر فً مشكلة القرار من خبلل عمل مقارنة ثنائٌة أي 

بطرٌفة زوجٌة  بالنسبة لصفة معٌنة وتعتبر المصفوفة  الصٌؽة المفضلة للمقارنات الزوجٌة ، فالمصفوقة هً  مقارنة  العناصر

إلختبار الثبات والحصول على معلومات إضافٌة من خبلل  عمل جمٌع المقارنات  اطارا تكونأداة بسٌطة ومعروفة  

فً الحكم  وهنا تجدر اإلشارة الى أن مصفوفة  المقارنات ٌجب ان  الممكنة،وتحلٌل الحساسٌة ألولوٌات الكلٌة بالنسبة للتؽٌرات

 (8 (تتصؾ بما ٌؤتً

 .لمقلوب المقارنة بٌن ) ص ، س ( العاملٌن ) س، ص ( تكون مساوٌة تماما  فًقارنة ماألهمٌة النسبٌة لل -1

 .ألنه ٌمثل مقارنة العامل بنفسه أن ٌكون قطرها واحد صحٌح -3

 .الٌة من التناقضابتة أي خأن تكون األحكام ث -1

األرقام  ان  اعتبار( على  9 -1لعقد المقارنات الثنائٌة بٌن المستوى الثانً فً الشكل الهرمً تتراوح بٌن ) قٌمالقد حدد ساعاتً 

( ٌوضح ذلك التحدٌد ، كما حدد عدد العناصر فً المستوى الثانً  من الهرم 3أكثر مما تعطٌه األلفاظ والجدول ) وضوحاتعطً 



 16-1طفؾخ 1 انؼلك 11 انًغهخ انؼوالٛخ نهُٓلٍخ انًلَٛخ انًغهل                                                                                          ك.صبئو شبكو يؾًٕك

13 

من إجراء مقارنات صحٌحة بٌن أكثر من سبعة معاٌٌر قابلة  أن  األشخاص ال ٌتمكنون اعتبرمس الى تسع عناصر حٌث بٌن خ

 .للزٌادة أو النقصان بحد أقصى الى معٌارٌٌن

حساب ففً الطرٌقة التقرٌبٌة ٌتم  أما ما ٌخص حساب االولوٌات  فإن ذلك ٌتم بطرٌقتٌن  الطرٌقة التقرٌبٌة والطرٌقة المضبوطة

فسه فنحصل ن االولوٌات بطرٌقة  تقرٌبٌة وذلك بجمع القٌم فً كل عمود ثم تقسم كل قٌمة من قٌم العمود على مجموع قٌم العمود

( والتً تسمح لنا بإجراء المقارنات ذات معنى بٌن العناصر واخٌرا  Normalized matrixعلى المصفوفة المعٌارٌة  ) 

 .فً كل صؾ للمصفوفة المعٌارٌة ونقسمها على عدد الصفوؾ نحسب المتوسط للصفوؾ بجمع القٌم
 (7( انمٛبً األٍبٍٙ نهًمبهَبد انئعٛخ) 3علٔل ) 

 3.4.4.5 9 2 8 1 1 القٌمة الرقمٌة
مستوى 
 التفضٌل

 أفضلٌة متساوٌة:
البدٌبلن ٌحققان 
 الهدؾ بشكل متساو  

 أفضلٌة متوسطة:
تفضٌل أحد البدٌلٌن 
على اآلخر بشكل 

 بسٌط

 ٌة قوٌة:أفضل
تفضٌل أحد البدٌلٌن 
على اآلخر بشكل 

 قوي

 أفضلٌة قوٌة جدا :
تفضٌل أحد البدٌلٌن 
على اآلخر بشكل 

 كبٌر جدا  

 أفضلٌة مطلقة:
تفضٌل أحد البدٌلٌن 
 على اآلخر بشكل كامل

قٌم متوسطة 
بٌن القٌم 

 السابقة

      ت من مصفوفة المقارنات الزوجٌة الموضحة فً الجدولاما الطرٌقة الثانٌة فهً الطرٌقة المضبوطة ففٌها ٌتم حساب األولوٌا

( وذلك بحساب الهٌمنة الكلٌة لكل نشاط من األنشطة ) س ، ص ، ج ، د ( المتمثلة فً األحكام فً الصؾ حٌث ٌمثل الصؾ  1) 

 .الثانً نشاط ) ص (والصؾ الثالث نشاط ) ج ( وهكذا نحصل على مصفوفة ثابتة األحكام 
 (7)ظفٕفخ انًمبهَبد انئعٛخ نكم يٍ األَشطخ ) ً,ص,ط,ك (( ي 2لٔل ) ع

 د ج ص س 

 5 4 4 1 س

 4 1 1 1/4 ص

 4 1 1 1/4 ج

 1 1/4 1/4 1/5 د

( فً الصؾ األول من العمود الثالث هٌمنة العنصر )س( فً العمود األول على العنصر )ص( فً العمود 4حٌث تمثل القٌمة )

ل فإن قٌمة تؤثٌر العنصر )ج( فً العمود األول على العنصر على العنصر )س( فً الصؾ الثالث من الصؾ األول وبالمقاب

( الموجودة فً الصؾ األول من العمود الخامس مقارنة )س( مع )د( مضروبة فً ) 5(  وهً مسوٌة للقٌمة )1/4األول كان )

بمعنى آخر نتمكن من معرفة هٌمنة )س( على ( وهً القٌمة التً فً الصؾ الرابع العمود الثانً  مقارنة )د( مع )ص(  1/4

)ص( بطرٌقة مباشرة من خبلل عبلقة )س( مع )د( مع )ص( لؽرض التحقق من كل أنواع الهٌمنة بإتباع خطوتٌن حٌث ٌتم 

ضرب مصفوفة األحكام فً نفسها ، فعلى سبٌل المثال فإن هٌمنة  العنصر )س( على العنصر )د( ٌمكن إستخراجها من حاصل 

منة العنصر )ص( على العنصر )ج(  وهٌمنة )ج( على العنصر )د( وذلك بضرب هٌمنة العناصر )س( مع العنصر  ضرب هٌ

 5 5=3×1×4)ص( وهٌمنة العنصر )ص( مع العنصر )ج( وهٌمنة العنصر )ج( مع العنصر )د( 

فسها ثبلث مرات وتكر هذه العملٌة إذن جمٌع أنواع الهٌمنة الثبلثٌة الخطوات ٌمكن الحصول علٌها بضرب مصفوفة األحكام فً ن

بضرب المصفوفة فً نفسها أربع مرات أو خمس مرات وهكذا وبتكرار العملٌة سٌتم إنتاج شرٌط طوٌل )ؼٌر عملً(  ولكن 

 5(  Expert choiceالبرامج المحوسبة وفرت الجهد الفكري والوقت ومن هذه البرامج برنامج إختٌار الخبٌر ) 

ٌعرؾ رٌاضٌآ بمتجه إٌجن الرئٌسً، وناتج هامشً لهذه العملٌة هو قٌمة إٌجن الرئٌسً  ) المبدا ماكس تعطً هذه العملٌة ما 

max    ( والتً تحسب لحساب الثبات فً األحكام ، ونحصل على ذلك بجمع كل عمود ، وهكذا نحصل على )ن( من األرقام ثم

ٌعكس متجه إٌجن الرئٌسً بدقة  5 النواتجإٌجن الرئٌسً وإضافة  لها  وهً المعطاة فً متجه المناظرهنضرب كل منها باألولوٌة 

الرتبة المختفٌة فً األحكام لمستوى مقبول من التناقض ،وبصفة عامة ٌتطلب برنامج على الحاسوب للقٌام بذلك وهناك برنامج 

 (  Expert choiceمصمم للقٌام بهذه العملٌات الحسابٌة ٌعرؾ بإسم خٌار الخبٌر) 

 انثجبد : قٛبط دسخخ
( هو وجود حالة الثبات فً مصفوفة المقارنات  AHPالتدرج الهرمً ) اسلوبمن المواصفات التً ٌجب توفرها عند تطبٌق 

والتً هً إنعكاس لما ٌثبت من قبل عٌنة الخبراء لمدى هٌمنة العناصر المختلفة بعضها على بعض وهذه الصفة  تكون نسبٌة 

 .حسب حجم المصفوفة 

صفوفة ٌإدي الى أن ٌكون المجموع المعٌاري لكل صؾ ٌمثل هٌمنة كل عنصر على العناصر االخرى نسبٌآ،كما إن ثبات الم

مدخبلت كل عمود ،ٌجب أن تكون القٌمتان كل منها  عنحصل على مقدار هٌمنة العناصر االخرى على كل عنصر من مجمو

بؤن قبمة العنصر فً الصؾ هً مقلوب قٌمتها فً مقلوب االخرى بحٌث ٌكون حاصل ضرب القٌمتٌن ٌساوي واحد وٌبلحظ 

لذلك النشاط ، ثم ٌحسب مجموع العناصر فً كل عمود وتضرب فً القٌمة المعٌارٌة للصؾ المناظر ثم تجمع النتائج لكل  العمود

تكون أكبر ( سوؾ max  Lambda) بقٌمة األعمدة ، ومن ناحٌة أخرى إذا كانت االحكام متناقضة فإن هذه القٌمة  والمعروفة

من )ن( ومقدار الفرق ٌكون مقٌاسا لدرجة التناقض ٌقسم الفرق بٌن هذه القٌمة و )ن( بكمٌة التناقض المناضرة لؤلحكام العشوائٌة 
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فمثبل إذا فضل شخص التفاح على البرتقال وفضل البرتقال على الموز فهنا ٌكون تفضٌل 5% 15والتً ٌجب أن تكون بحدود 

حالة العبلقة التوافقٌة التامة، ولكن قد ٌحدث أحٌانا أن ٌفضل الشخص الموز على التفاح إعتمادآ على الوقت التفاح على الموز فً 

فً الٌوم أو الفصل أو أي ظروؾ اخرى من الطبٌعً أن ٌكون هناك ضرورة لدرجة معٌنة من الثبات فً حساب األولوٌات 

على نتائج مقبولة فً الواقع وتقٌس عملٌة التحلٌل الهرمً الثبات  بناء على معٌار معٌن من أجل الحصول االنشطهللعناصر أو 

% أو أقل حسب حجم 15( وٌجب أن تكون نسبة الثبات  Consistency ratioحساب نسبة الثبات ) بطرٌقة  الكلً لئلحكام 

 (4) % للمصفوفات األكبر حجمآ (15، 4×4% للمصفوفات 9، 1×1% للمصفوفات 8المصفوفة )

 CI=L.  max – n /n -1إشر الثبات                                         معادلة م

 =الجذر الكامن لمصفوفة المقارنات الثنائٌة  CIحٌث                              

                                    n  عدد العناصر محل المقارنة = 

( ٌجب مقارنتها مع قٌم المإشر العشوائً )  Consistency index) (   CIبعد الحصول على قٌمة مإشر الثبات ) 

Random Index من أجل التعرؾ على نسبة الثبات ) 

                                                             CR = CI / RI 

 = نسبة الثبات   CR   حٌث      

               CIمإشر الثبات= 

              RI  ًمإشر الثبات العشوائ = 

% 15( أو 5،1إن نسبة الثبات كلما إقتربت من الصفر كانت األحكام تتصؾ بالثبات والحد األعلى المقبول لنسبة الثبات هو ) 

 5(4كما فً الجدول)فإذا زادت هذه النسبة  فإن األحكام فٌها نوع من التناقض ولذلك ٌجب مراجعة القرار 
 (8)( RSنضجبد انؼشٕائٙ ) ( لٛى يؤشو ا  4علٔل ) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.51 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

 يٛضاد إسهٕة انتحهٛم انٓشيٙ :      
( ومراحل عمله من الممكن أن نوضح أهم مٌزاته ونقاط قوته  AHPمن خبلل ماتم توضٌحه سابقآ عن إسلوب التحلٌل الهرمً ) 

 التً ٌمكن إجمالها بما ٌلً : التحلٌلٌه فً علوم التخطٌط  باقً األسالٌب  التً تمٌزه  عن

 ٌقدم األسلوب حآل لمشكلة وجود عبلقات ؼٌر مكممة من خبلل قٌامه بقٌاس تؤثٌرها كمٌآ. 

 مل ٌجمع األسلوب بٌن الطرٌقة الكلٌة والجزئٌة ،حٌث ٌستخدم الطرٌقة الكلٌة فً بناء الهرم من خبلل النظر بشكل متكا

  .الى كافة العناصر ،وٌستخدم الطرٌقة الجزئٌة من خبلل المقارنات

  إستخدام الخبرات بشكل جٌد بعٌدآ عن الخبلفات التً تنجم عند تقٌٌم العبلقات كما وانه ٌعمل على تقوٌة قدرة هذه

 .الخبرات فً التنازل عن التمسك بالمواقؾ المتشددة فً بعض المسائل

  الكلفة فً تحلٌل الحساسٌةٌقدم طرٌقة جٌدة وقلٌلة. 

 ٌعتبر أداة لتكملة بعض األسالٌب األخرى كالكلفة والمنفعة فً إختٌار المشارٌع. 

  قابلٌة األسلوب على التعامل مع المشاكل البسٌطة والمعقدة على حد سواء. 

  ٌمكن الخبراء من دمج التخطٌط المتوقع والتخطٌط المطلوب بطرٌقة مباشرة. 

  الجمع بٌن الجوانب الكمٌة والنوعٌة ، حٌث تبرز الجوانب الكمٌة من خبلل تمثٌل االحكام والعبلقات قدرة اإلسلوب على

 .بؤرقام ،وأما الجوانب النوعٌة فتتمثل بتعرٌؾ المشكلة والبناء الهرمً وتحدٌد األهداؾ والمعاٌٌر

 فً العمل علٌه وخاصة مع وجود ٌق ٌعتبر من األسالٌب البسٌطة فً طرٌقة التكوٌن وقابلٌته للمراجعة وتنوع التطب

 .( Expert  Choiceبرنامج خاص به ٌسمى خٌار الخبٌر  ) 

 انذساسّ انتطجٛقّٛ  3-3
من خبلل تسلسل أسلوب التحلٌل الهرمً سٌتم تطبٌقها على حالة الدراسه فً هذا البحث وهً بٌان اي البدائل التخطٌطٌه المبلئمه 

الذي ٌخص تنمٌة المحافظه بصوره  آنوالش  ةضٌحها سابقا بعد االستبٌان من قبل ذوي العبلقلتنمٌة محافظة االنبار كما تم تو

تٌار العوامل التفصٌلٌه التحلٌل الهرمً وفً اخ أسلوب مستدامه باالضافه للرجوع الٌهم فً اختٌار المعاٌٌر االساسٌه والثانوٌه فً

 ( 4( و)8وضحه فً الجدولٌن ) وكانت مرتبه حسب مام والفرعٌه فً أسلوب متعدد المعاٌٌر

 يصفٕفخ انًؼبٚٛش االسبسّٛ 3-3-1
لقد تم اعتماد المعاٌٌر االساسٌه السلوب التحلٌل الهرمً  وحسب ادبٌات التخطٌط التنموي وخبرة المختصٌن فً هذا المجال 

 ماٌاتً :خصوصا انها سوؾ ٌتم اختبارها  حسب طرٌقة الساعاتً والتً تم توضٌحها سابقا والمعاٌٌر هً ك
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اتباع النموذج التخطٌطً المبلئم  الذي ٌحقق االستدامة الحضرٌة من النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة معاٌٌر  -1

 والعمرانٌة والبٌئٌة.

 معاٌٌر اعادة الخدمات الفنٌة واالرتكازٌة والمجتمعٌه على مختلؾ انواعها. -3

 عات التخطٌطٌة.معالجة والخلل فً هٌكلٌة المدٌنة مع مراجعة التشرٌمعاٌٌر  -1

  معاٌٌر التشاركٌة والمرونة المجتمعٌة فً خطة االعمار والتاهٌل. -4

 اما البدائل التخطٌطٌة المقترحة العادة اعمار وتاهٌل  مدٌنة الرمادي  فهً :

 سٌاسة التحدٌث والتجدٌد الحضري  للمدٌنة. - 1

 سٌاسة بناء احٌاء سكنٌة جدٌدة. – 3

 ء القدٌمة والجدٌدة باالعتماد على درجة االضرار.سٌاسة المزاوجه بٌن االحٌا– 1

فً الجداول   كما والبدائل التخطٌطٌة المعاٌٌر االساسٌه مصفوفات د تطبٌق خطوات اسلوب التحلٌل الهرمً كانت نتائج وبع

 فً ا دناه :(والموضحه 15( الى)2من )
 AHPخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك٘ انًليوح ثبٍزقلاو(  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ ثٍٛ انًؼبٚٛو االٍبٍّٛ انقبط 5 علٔل هلى )

C4 C3 C2 C1 المعٌار 

0.5 0.25 0.33 1 C1 

4 3 1 3 C2 

3 1 0.33 4 C3 

1 0.33 0.25 2 C4 

              C.I. = L sum - n /  n - 1      C.I. = 0.028           n = 4                                                             

O.K. C.R. = C.I. / R.I.       C.R. =3.11 % 

CR   نسبة الثبات = 

            CIمإشر الثبات= 

          RI  ًمإشر الثبات العشوائ = 

  َتبئح تحهٛم يصفٕفبد انتحهٛم انٓشيٙ 3-3-2

بلل مصفوفة المعاٌٌر االساسٌه والمعاٌٌر الثانوٌه المكونه لها ( من خ  AHPبعد تحلٌل نتائج تطبٌق اسلوب التحلٌل الهرمً ) 

ومصفوفة البدائل التخطٌطٌه الثبلثه التً سبق توضٌحها ٌتبٌن ان البدٌل الثالث هو البدٌل االفضل مابٌن البدائل الثبلثه الذي ٌتبلئم 

ضرار الشدٌدة من قبل العملٌات العسكرٌة التً فً اعمارها وتاهٌلها بعد ماتعرضت له هذه المدٌنة من شتى اال المدٌنةوظروؾ 

 اوسطها( بٌنما كان البدٌل االول 1.3001   )حٌث كانت خبلصة االوزان للبدٌل الثالث هً  دانت اكثر من ثبلثة سنوات،

ض ولؽر(11وكما موضحه بالتفصٌل فً الجدول )(  0.6992حٌث كانت قٌمته )   اقلهابٌنما كان البدٌل الثانً   0.9458))

المخططٌن فً  استبٌان الراءالحٌادٌه تم اعادة تقٌٌم البدائل التخطٌطٌه سابقة الذكر باستخدام تحقٌق التاكد وزٌادة الوثوقٌه و

وطٌا الجداول .بعٌدا عن الشخصانٌه واالحتهادات الفردٌه االستراتٌجٌات  الخاصه باعادة االعمار والتاهٌل لمدٌنة الرمادي

 معاٌٌر والبدائل التخطٌطٌه ومصفوفة تحلٌل الكلفة / المنفعة لمقارنة البدائل واختٌار للبدٌل االفضل.التحلٌلٌه  لمصفوفات ال
 

 AHP(  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ ثٍٛ انًؼبٚٛو االٍبٍّٛ انقبطخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك٘ انًليوح ثبٍزقلاو6)علٔل هلى 

     AHP     

Criteria 

     

Cr Ri C i Lambda Max Geometric Mean Priority C4 C3 C2 C 1 المعاٌٌر 

0.08834 0.9 0.0795 4.2385 0.0911 0.096 0.50 0.25 0.33 1 C1 

    0.4944 0.487 4 3 1 3 C2 

    0.2854 0.286 3 1 0.33 4 C3 

    0.1289 0.131 1 0.33 0.25 2 C4 

انقبطخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك٘  نًؼٛبهانًُٕمط انزقطٛطٙ انًالئى نهزًُّٛ انؾؼوٚخ انًَزلايخ (  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ 7علٔل هلى ) 

 AHPثبٍزقلاو
النموذج التخطٌطً المبلئم     

 للتنمٌه الحضرٌة المستدامة
AHP         االستراتٌجٌات 

Cr Ri c i Lambda Max Geometric Mean Priority A3 A2 A 1  

0.00794 0.58 0.0046 3.0092 0.1919 0.1932 1 0.33 1 A1 

    0.6337 O.6327 4 1 3 A2 

    0.1743 0.1748 1 0.25 1 A3 
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٘ انقبطخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك (  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ نًؼٛبه اػبكح انقليبد االهركبىّٚ ٔانفُٛخ ٔانًغزًؼّٛ 8علٔل هلى ) 

 AHPثبٍزقلاو
اعادة الخدمات االرتكازٌه     

 والفنٌة والمجتمعٌه
AHP     

Cr Ri c i Lambda Max Geometric Mean Priority A3 A2 A 1 االستراتٌجٌات 

0.007622 0.58 0.0044 3.0088 0.2969 0.2973 0.5 2 1 A1 

    0.1634 0.1637 0.33 1 0.5 A2 

    0.5396 O.5396 1 3 2 A3 

انقبطخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ  (  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ نًؼٛبه يؼبنغخ انقهم فٙ ْٛكهٛخ انًلُّٚ ََٔٛغٓب االعزًبػٙ ٔانؾؼبه٘ 9علٔل هلى ) 

 AHPانويبك٘ ثبٍزقلاو

معالجة الخلل فً هٌكلٌة     
المدٌنه ونسٌجها 
 االجتماعً والحضاري

AHP          

Cr Ri c i Lambda Max Geometric Mean Priority A3 A2 A 1 االستراتٌجٌات 

0.04580 0.58 0.02656 3.0531 0.5278 0.5247 2 3 1 A1 

    0.1395 0.1414 0.33 1 0.33 A2 

    0.3325 0.3338 1 3 0.5 A3 

 AHPثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك٘ ثبٍزقلاو انقبطخ (  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ نًؼٛبه رؾمٛك انزشبهكٛخ ٔانًؤَخ انًغزًؼٛخ 11 علٔل هلى )

 (  انًمبهَبد انزؾهٛهٛخ ثٍٛ انزكبنٛف ٔانًُبفغ  نهجلائم انقبطخ ثبٍزوارٛغٛبد االػًبه ٔانزبْٛم نًلُٚخ انويبك٘  11علٔل هلى )
  RATIO  - BENEFIT - COST  

Benefit / Cost  Ratio Benefit Normalized – Cost Cost البدٌل 

0.9458 O.3352 O.3544 549 Alt.1 

0.6992 0.2031 0.2906 450 Alt.2 

1.3001 0.4616 0.3551 550 Alt.3 

 ( يظفٕفخ انًمبهَبد ثٍٛ انجلائم انزقطٛطٛخ فٙ اٍزوارٛغٛخ اػًبه ٔربْٛم يلُٚخ انويبك٘ فٙ يؼٛبه13علٔل  هلى ) 
 النموذج التخطٌطً المبلئم للتنمٌه الحضرٌة المستدامة

 البدٌل 1 2 3

1 0.33 1 1 

4 1 3 2 

1 0.25 1 3 

 ( يظفٕفخ انًمبهَبد ثٍٛ انجلائم انزقطٛطٛخ فٙ اٍزوارٛغٛخ اػًبه ٔربْٛم يلُٚخ انويبك٘ فٙ يؼٛبه12علٔل  هلى ) 

 اعادة الخدمات االرتكازٌه والفنٌة والمجتمعٌه

 البدٌل 1 2 3

0.5 2 1 1 

0.33 1 0.5 2 

1 3 2 3 

 نجلائم انزقطٛطٛخ فٙ اٍزوارٛغٛخ اػًبه ٔربْٛم يلُٚخ انويبك٘ فٙ يؼٛبه( يظفٕفخ انًمبهَبد ثٍٛ ا14علٔل  هلى ) 
 معالجة الخلل فً هٌكلٌة المدٌنه ونسٌجها االجتماعً والحضاري

 البدٌل 1 2 3

2 3 1 1 

0.33 1 0.33 2 

1 3 0.5 3 

 يلُٚخ انويبك٘ فٙ يؼٛبه ( يظفٕفخ انًمبهَبد ثٍٛ انجلائم انزقطٛطٛخ فٙ اٍزوارٛغٛخ اػًبه ٔربْٛم15علٔل  هلى ) 
 
 
 
 
 

اعادة االعمار  سٌاسة  المزاوجه بٌن االحٌاء القدٌمة والجدٌدة فً استراتٌجٌة تطبٌق)ان من اهم مبررات ارجحٌة البدٌل الثالث 

 هً :(  والتاهٌل لمدٌنة الرمادي  

 مراعاة كافة المعاٌٌر التخطٌطٌه المستخدمه فً التقوٌم -

 للمدٌنةمراعاة الخصائص االجتماعٌه واالقتصادٌه والبٌئٌه والعمرانٌه  -

 االستدامه العمرانٌه واالعمار للمدن بعد الحروب والكوارث.نجاح التجارب العربٌه والعالمٌه فً مجال  -

 االستراتٌجٌات    AHP تحقٌق التشاركٌة والمرونة المجتمعٌة    

Cr Ri c i Lambda Max Geometric Mean Priority A3 A2 A 1 

0 0.58 0 3 0.16666 0.16666 0.25 1 1 A1 

    0.16666 0.16666 0.25 1 1 A2 

    0.66669 0.66669 1 4 4 A3 

 تحقٌق التشاركٌة والمرونة المجتمعٌة

 البدٌل 1 2 3

0.25 1 1 1 

0.25 1 1 2 

1 4  4 3 
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 المدٌنةلخطط كونهم من مختلؾ التخصصات المعنٌه فً دور اصحاب العبلقه والمصلحة فً وضع ا -

 قبل وبعد االعمار والتاهٌل وخططهما.مراعاة الظروؾ الحالٌه والمستقبلٌه 

 -االستُتبخبد ٔانتٕصٛبد :  -4

 االستُتبخبد : 4-1
لبدٌل االفضل عن تتٌح للمخططٌن اختٌار ا اعادة االعمار والتاهٌل لمدٌنة الرماديان اقتراح عدد من البدائل لسٌاسات  -1

 .عبر استخدام اسلوب التحلٌل الهرمًطرٌق اختٌار تحقٌق اكبر عدد من االهداؾ 

العادة اعمار هً السٌاسه المبلئمه المزاوجه بٌن االحٌاء القدٌمة والجدٌدة باالعتماد على درجة االضرار  ان سٌاسة  -   3

 . التحلٌل الهرمًنتائج  من وقد حازت على اكبر نسبه من التحلٌل وتاهٌل مدٌنة الرمادي

 ضرورٌا  جدا  لوصؾ اعطاء وتوثٌق ومصداقٌة لنتائج التحلٌل . التحلٌل الهرمً ٌعد ان اسلوب  - 1

الى مجموعه من االجراءات االدارٌه والتنظٌمٌه العادة االعمار والتاهٌل لمدٌنة الرمادي ٌحتاج تنفٌذ السٌاسه المبلئمه  - 4

 جاحها فً تحقٌق اهدافها .لتعزٌز تطبٌق هذه السٌاسه ون

 انتٕصٛبد 4-2
لتكون القاعده االساس التً  احٌاء المدٌنةالمخططات الهٌكلٌه على مستوى  لوضع  المحلًدراسات للتخطٌط  اجراء -1

 . التنموي لها ٌعتمد علٌها فً التخطٌط

المشاكل التخطٌطٌه التً  بمعالجة احٌاء المدٌنةتنفٌذ بنود السٌاسه التخطٌطٌه المبلئمه لتقلٌل الفوارق الحضرٌه بٌن  -3

،وذلك برصد الموارد المالٌة والبشرٌة المناسبه مع وضع جدول زمنً للتنفٌذ وتوصٌؾ مكانً  تفصٌلً تعانً منها 

 .لذلك

مركز او مجلس استشاري متخصص بالتخطٌط والتنمٌه وٌكون مقره فً مجلس المحافظه وممثلٌه له فً ادارة فتح  -1

 .ستراتٌجٌه وربطه مع مجلس التنمٌه االقتصادٌه الموجود حالٌانبار مهمته وضع الدراسات االوجامعة اال المحافظه 

 انًصبدس 
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