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ملخص .المجال هو الوحدة التي يمكن من خاللها قراءة الفعل والنشاط اليومي لإلنسان،
وتفاعالت هذا األخير مع أفراد مجتمعه ضمن ثقافة توارثها األجيال وطورتها اإلضافات
اليومية واالحتياجات المتوالدة .المجال يؤثر على مستخدمه بشكل تفاعلي ،يوجه السلوك نحو
االستخدام الوظيفي اليومي ،واالنتقال بين المجاالت يولد تواترات عديدة تعكسه حقول رؤية
مختلفة بانفعاالت وأحاسيس متعددة .ويمكن وصف المجال محوريا (أين نجد أن اإلنسان
يتحرك فيه) ،أو عن طريق المجال المحدب (أين نجد ّ
أن كل نقطة يمكن رؤيتها من كل النقاط
داخل هذا الشكل المجالي ) ،كما يمكن وصف المجال بالتفاعل بين النقاط ،بحيث أن كل نقطة
في المجال يمكن رؤيتها كمتغيرة شكلية ،وغالبا ما تكون ضمن حقل رؤية شائكة .وحسب
مخبر التركيب المجالي بكلية "بارتلت"  Bartlettبالكلية الجامعية بلندن فمبحث التركيب
المجالي الحاسوبي يؤدي إلى الفهم األساسي للعالقة بين التصميم المجالي واستخدام المجال
فضال عن النتائج االجتماعية على المدى الطويل ،وبناء على ذلك يمكننا استشراف السلوك
االجتماعي والفعل اإلنساني في المجال في مشاريع التخطيط الحضري للمدن الجديدة،
وبالتالي يمكننا تفادي االستخدامات السيئة للمجال قبل استخدامه باختيار الحل األنسب رقميا
في مراحل التخطيط ما قبل التنفيذية منها .مدينة علي منجلي كواحدة من أهم المدن الجديدة
في الجزائر ،وقطب التوسع األول في عاصمة الشرق الجزائري "قسنطينة" ،هذه المدينة
عرفت تخطيطات حضرية متتالية وال تزال ،وبعد تنفيذها وإنجاز مشاريع قسم هام منها
وشغورها بعد ذلك من طرف السكان عرفت هذه المدينة استخدامات مجالية أسفرت عن خلق
مجاالت سلبية وبقع سوداء كان يمكن تفاديها لو مرت على المسح البرمجي الحاسوبي
االستشرافي باستخدام خريطة الرؤية .إذن بحثنا هذا يعالج فكرة الكشف عن مواقع الزلل في
التخطيط الحضري بتفادي ما يمكن أن يخلقه هذا األخير من مواقع تساعد في تنامي
السلوكات االجتماعية الخطيرة في المجال الحضري للمدن الجديدة وذلك بناء على مقاربة
التركيب المجالي الحاسوبي في شقها البصري (حالة دراستنا تتمثل في مدينة علي منجلي
بقسنطينة :ثالث أهم مدينة في الجزائر).

عبدالحليم عساسي و جمعة بن مشيرح و رشيدة سامعي

580

 .1مقدمة
عرف العمران البشري تطورا متواترا عبر الزمان والمكان ،لعبت الكثير من العوامل دورها
باختالف آثارها وموازينها في رسم صيغ توجهاته وأنواعه وأشكاله ،فشكلت مختلف األنساق
العمرانية صغيرة كانت أو كبيرة ،متراصة كانت أو مترامية أطراف منفجرة ،باقية كانت أو متجددة،
ثابتة كانت أو متحركة ...فرض الفعل اإلنساني منطق فكره فيها وفي المجال الذي يحيط به ويقطنه
والذي يعمل فيه ،فارتسمت بذلك الصور العمرانية العديدة معبرة عن عالقات اجتماعية أكيدة في
إطار زمكاني أكيد .والمشاهد لمختلف النتاجات العمرانية في شتى بقاع العالم يشده بعين المبصر
المالحظ اختالفات بنيوية واختالفات أخرى ضمنية تعكسه سلوكات بشرية وإنسانية بالضرورة
إيجابية كانت أو سلبية -مختلفة من فج إلى آخر ومن قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى تلبيصوريا حاجات اإلنسان لكنها ولّدت في معظم األحيان مشاكل كثيرة .حديثا فكرة التخطيط الحضري
كانت تصبو إلى االستجابة العلمية لحاجات اإلنسان في الفضاء والمجال العمراني الذي يتفاعل
سلوكه معه فيه .رغم ذلك إال ّ
أن العديد من التشكالت العمرانية خلقت انعكاسات خطيرة بل وساهمت
في تنامي مشاكل لم يتنبه المخطط وحتى المصمم إليها ولم يتمكنا قبل تنفيذها بالتنبؤ بها ،ولعل من
أهم تلك المشاكل عالقة الفضاءات الحضرية السلبية الناتجة عن التخطيط الحضري للمدن الجديدة
بالسلوكات اإلنسانية السلبية مثل اإلجرام ،وذلك ما تعاني منه المدينة الجديدة علي منجلي المتنفس
المفترض للمدينة األم "قسنطينة" ،وباستخدام المقاربة التركيبية المجالية من خالل خريطة الرؤية
يتأتى ذلك إذ يمكن استشراف مواقع سوداء تلعب دورا محفزا لممارسة السلوكات اإلجرامية مستقبال.
 .2الخلفية التاريخية" :علي منجلي" مدينة جديدة للمدينة األم "قسنطينة"
تقع والية قسنطينة جنوب شرق العاصمة الجزائر وتبعد عنها بقرابة  073كم ،يحدها شماال والية
سكيكدة وشرقا والية قالمة وجنوبا والية أم البواقي وغربا والية ميلة (الخريطة  .)1تقع المدينة
الجديدة جنوب غرب عاصمة والية قسنطينة بمسافة تق ّدر بـ  11كم (الخريطة .)2

الخريطة  .1موقع قسنطينة في خريطة الجزائر.
المصدرhttp://www.4algeria.com :

الخريطة  .2موقع المدينة الجديدة "علي منجلي".
المصدرhttp://maps.google.com :

شيدت مدينة قسنطينة على صخرة من الكلس وللعبور بين ضفتي وادي الرمال الذي يقسمها
شيدت أكثر من ثمانية جسور فسميت سيرتا مدينة الجسور المعلقة ،المدينة الحصينة التي عرفت
استقرار البشر بها منذ ثالثة آالف سنة قبل الميالد لتتعاقب عليها بعد ذلك مختلف الحقب التاريخية.
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في أواخر القرن العشرين ،شهدت عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة تطورا عمرانيا سريعا
وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة بين (2333 -1897م) ،حيت بلغت المساحة المعمورة
10هـكتارا وبكثافة سكانية تقدر بـ  041نسمة في الهكتار ،مقارنة مع سنة 1877م حيث كانت
المساحة المعمورة تقدر بـ  2.119هـكتار والكثافة السكانية بـ  101نسمة في الهكتار (فؤاد.(2331 ,
وتضاعف معدل نمو السكان بعد ذلك وارتفع الطلب على السكن وقدر بـ  02333مسكن في كل سنة،
وظهرت التجمعات السكنية الكبرى واألحياء القصديرية والمباني الفوضوية والبناء الذاتي ،وقد أدى
انزالق التربة الذي عرفته المدينة منذ عقود عدة إلى اإلضرار بـ  133 333مسكن من النمط
األوروبي و 43 333مسكن من النمط العثماني في المدينة العتيقة .(Foura, 2331( ...هذه األسباب
وغيرها دفعت إلى التفكير في بناء مدينة جديدة بدال من تنفيذ برامج السكنات الكبرى.
حسب "مارك كوت"  )2332( Marc Coteفإن إنتاج المدن المعاصرة المحققة وفقا لقرار
سياسي يعتمد على أسلوبين :فإ ّما نجدها مدنا جديدة تهدف إلى إعادة التهيئة الجهوية وتحقيق توازن
اإلقليم كبرازيليا وإسالم أباد ،أو نجدها مدنا تهدف إلى تخفيف التكدس السكاني للمدينة الحضرية
كمدن انكلترا .ويمكن تسجيل المدينة الجديدة "علي منجلي" ضمن األسلوب الثاني ّ
ألن ميالدها كان
ألجل فك الخناق على المدينة األم "قسنطينة".
وقد برمجت المدينة الجديدة "علي منجلي" بالجهة الغربية من هضبة عين الباي ،على مساحة
بلغت 1133هكتارا ،حيث تتوسط مثلثا ديناميكيا للمدن التوابع ،قمة هذا المثلث تسمى "ديدوش مراد"
وقاعدته مدينتي "الخروب" و"عين السمارة" كما هو موضح في الخريطة  .2تحتل المدينة الجديدة
"علي منجلي" الموقع االستراتيجي بالنسبة لمحاور الطرق الثالثة :الطريق الوالئي (رقم  ،)131و
الطريق الوطني (رقم  ،)78و الطريق السريع شرق – غرب المار بشمالها كما هو موضح في
الخريطة  .0كما تتخذ المدينة الجديدة الشكل الشطرنجي من خالل تقاطع و تعامد الطريق الوالئي
(رقم  )131المتجه من الشرق نحو الغرب مع الطريق الرئيسي المتجه من الشمال نحو الجنوب ،و
الممتد بدوره ليصل الطريق السريع (شرق-غرب) ،ومن هذا التقاطع يتشكل المركز الرئيسي والذي
يشمل بدوره المركز الحضري والتي تنتظم حوله الوظائف الحضرية للمدينة الجديدة "علي منجلي"،
كما هو موضح في الخريطة .4

الخريطة  .0علي منجلي والمحاور الوالئية .الخريطة  .4البنية المجالية لعلي منجلي.
المصدرMarc cote, 2006, p58 :
المصدرSaid Mazouz, 2013 :

الصورة  .1نهج لعلي منجلي.
المصدر :الباحثون2311 ,

وبالمقارنة مع التجارب العالمية للمدن الجديدة في إنكلترا والسويد وغيرها ،اعتمد التخطيط
الحضري لمدينة "علي منجلي" على مبدأ التنطيق المرافق للوظيفة السكنية المسطرة لوحدات الجوار
المحيطة لألحياء الخمس ،حيت قسمت المدينة إلى عشرين وحدة جوار مرقمة بالترتيب من  1إلى
 23ومتجاورة الواحدة تلو األخرى والمتباينة بمقاسها وأشكالها ( .(U.R.B.A.C.O, 1884وطبق
مبدأ التسلسل الهرمي لكثافة األنسجة ،إذ نجد كثافة قوية على مستوى المراكز وكثافة متوسطة في
المناطق المحيطة بالمراكز وكثافة ضعيفة على المحيط ،أما المركز الحضري الممتد خطيا على
الطريق الوالئي رقم ( )131والذي يشمل مختلف الوظائف المتنوعة (سكنية وإدارية واقتصادية
واجتماعية  )...فهو يمثل القلب النابض للحياة الحضرية في هذه المدينة الجديدة (.(Foura, 2331
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 .3مشكلة ومقترح الدراسة
يعتبر التخطيط الحضري الخاص بالمدن الجديدة تحديا كبيرا للمخططين والمصممين على حد السواء
لما يحمله من مباحث ومطالب عديدة تتعدى البعد الشامل وتتعدى أيضا البعد التفصيلي إلى جدلية
المتغيرات السلوكية لإلنسان وإسقاطات اختيارات استخدام هذا األخير للفضاء .مدينة "علي منجلي"
كواحدة من المدن الجديدة التي لجأت إليها الجزائر سريعا لفك الخناق عن المدينة األم "قسنطينة"
تعرف اآلن رغم عدم انتهاء تنفيذ كل مخططاتها الحضرية عدة مشاكل على صعيد النقل والسكن
والتجارة وغير ذلك ،ومرد ذلك كان االستعجال في دفع التخطيط الحضري نحو التنفيذ دون وضع
آليات دقيقة لتقييم المنتوج التخطيطي النهائي ما قبل اإلنجاز والشغور واالستخدام االنساني ،مما
انعكس سلبا على الرفاه المنشود من طرف المواطنين ،وخلق مشكال حقيقيا يتمثل في مواقع تستقطب
الفعل والسلوكات اإلجرامية ،كان باإلمكان تفاديه لو تم تحليل المخططات الحضرية باستخدام آلية
حاسوبية ناجعة تتمثل في خريطة الرؤية المنبثقة من نظرية التركيب المجالي ،فما يمكن اعتبارها
قابلة للقراءة هي الثوابت البصرية المشتركة لدى البشر ،والتي منها يمكن االنطالق لتحديد مكامن
النقاط الساخنة والنقاط اآلمنة في المحيط الحضري للمدينة ،ومنها يمكن خلق فضاءات آمنة بل
باألحرى فضاءات قابلة للدفاع.
 .4دراسات سابقة
مثلت المدن الجديدة عبر التاريخ في شتى بقاع العالم الشغل الشاغل لسياسات العمران ،واكبتها
نظريات عديدة وطرق مختلفة ألساليب التخطيط العمراني ما فتئت أن تتجدد كل ما استجدت معطيات
الزمان والمكان ومتطلبات واحتياجات األجيال المتوالية .دراسات عديدة تطرقت لمشاكل تداعيات
التخطيط الحضري بعد تنفيذها اخترنا منها تلك التي لها صلة بموضوع دراستنا وهي اآلتية:
 دراسة  Claudiaو  )2311( Andreasبعنوان:" ،"Strategic Planning and Design with Space Syntaxالدراسة تهدف إلى فتح آفاق
التخطيط االستراتيجي بناء على النمذجة والمحاكاة ،وأثبتت أن مقاربة التركيب المجالي أضافت قيمة
دقيقة للتخطيط االستراتيجي والتصميم الحضري تم ّكن من الوصول إلى بيئة مستقبلية مستدامة.
 دراسة  )2312( Kayvanبعنوان:’"A configurational approach to analytical urban design: ‘Space syntax
" methodologyالدراسة تبين ّ
أن السياق التصميمي الحضري يمكن تعزيزه بأساليب التحليل
بواسطة التركيب المجالي الحاسوبي وذلك في مراحل معينة من عملية التصميم .من شأن ذلك أن
يساعد في التقييم الموضوعي اآلني لمخرجات التصميم ويساعد أيضا في تطوير حلول التصميم
وبالتالي يقلل من خطر الفشل أثناء عملية تصميم أو تنفيذ المشروع.
 دراسة  )2310( Saidبعنوان:"Fabrique de la ville en Algérie et pérennisation d’un modèle: Le cas de la
" nouvelle ville Ali Mendjeli a Constantineبينت الدراسة بناء على الخريطة المحورية
وقيم اإلدماج الشامل والوضوحية وتوصل الباحث إلى انتقاد المركزية التي خلقت التوازنا حضريا
ومناطق منعزلة تحمل صفة الخطورة.
 دراسة  )2314( Timبعنوان:& "Space Syntax a SMART approach to urban planning, design
" governanceبينت الدراسة أنه من خالل االستشعار واالستشراف ورسم الخرائط والتحليل
والتفاعل واالختبار يمكن فهم التركيبة الحضرية الواجب تصميمها ،وقد ساعد التركيب المجالي
الحاسوبي سواء كان في البعد الثاني أو الثالث في الوصول ألرضيات التخاذ القرارات التخطيطية.
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 دراسة  )1996( Alfordبعنوان:" ،"Crime and space in the Inner Cityتعتبر أولى الدراسات التي تعنى بعالقة الجريمة
بالفضاء داخل المدينة وذلك باستخدام مقاربة التركيب المجالي الحاسوبي .قامت الباحثة بدراسة هيئة
المجال للمدينة الداخلية وتوزيع الجريمة على شوارعها وعالقة ذلك بكثافة تدفق المشاة.
 دراسة  )1882( Oscarبعنوان:" ،"Creating defensible spaceوصل الباحث إلى أنه خالل مراحل تصميم فضاء قابل للدفاع
من الجرائم ال بد من األخذ بعين االعتبار لمكونين أساسيين ،أولهما أن يكون هذا الفضاء مرئيا من
طرف الناس وأن يكون الناس مرئيين باستمرار ،وثانيهما فضاء يسمح ويشجع الناس على التفاعل
بالتدخل أو اإلبالغ على الجريمة حال حدوثها.
 دراسة  Bowersو  Johnsonو  )2334( Peaseبعنوان:" ،"Prospective Hot-Spottingهذه الورقة تهدف إلى تطوير إجراءات التعيين الذي يسعى إلى
إنتاج خرائط المناطق الساخنة المحتملة لتحديد المواقع المستقبلية المتوقعة لإلجرام.
 دراسة  Billو  )2339( Ozlemبعنوان:" ،"An evidence based approach to crime and urban designحسب الباحثين فإن
العالقة بين التصميم الفضائي واألمن مرتبطة بجدلية "السالمة في أرقام" Safety in numbers
بتحديد "النقاط الساخنة"  Hot spotsفي الفضاء العمراني وذلك باستخدام التركيب المجالي
الحاسوبي (مركزين على عالقة العوامل االجتماعية بالعوامل الفيزيائية المجالية).
 دراسة  Billو  )2312( Ozlemبعنوان:"Safety in Numbers: High-Resolution Analysis of Crime in Street
" Networksفي هذه الدراسة قام الباحثين بتحليل شبكة الطرق بلندن باستخدام مقاربة التركيب
المجالي الحاسوبي بتحليل الشوارع والطرق المسدودة والفضاءات متعدد االستخدامات ومؤشري
النفاذية والكثافة وذلك للوصول إلى معرفة أنماط الجريمة في الفضاء الحضري.
 .5المنهجية العلمية المتبعة
يعرف  )1888( Billالتركيب المجالي بأنه أسرة من التقنيات لتمثيل وتحليل كل أنواع التخطيط
المجالي ،وحسب مخبر التركيب المجالي بكلية "بارتلت"  Bartlettبالكلية الجامعية بلندن فإن مبحث
التركيب المجالي يؤدي إلى الفهم األساسي للعالقة بين التصميم المجالي واستخدام المجال فضال عن
النتائج االجتماعية على المدى الطويل .وقد تأسست مقاربة التركيب المجالي من فكرة أن المخطط
المجالي يؤثر بشكل مباشر على الحركة (سواء كانت حركة ميكانيكية أو حركة مشاة) ،ويؤثر على
االستخدام المجالي (فاستخدام الفضاء مرتبط بموقع هذا األخير) ،كما يؤثر على معيار السالمة
(بالسماح بالتعريف بالخطر وإمكانية خلق فضاءات آمنة) ،ويؤثر على قيمة األرض (تأثير شبكة
المجاالت على الملكيات العقارية) ،كما ّ
أن له دور في التقليل أو زيادة االنبعاثات الكربونية (عالقة
التخطيط الحضري بالبيئة) .ويمكن تقسيم المجاالت إلى مجموعة مكونات يمكن تحليلها لكونها عبارة
عن شبكات من االختيارات ،وتمثل على شكل خريطة ورسومات بيانية تصنّف قيم االتصال بين
المجاالت وقيم إدماج هذه األخيرة ،ويمكن تلخيص المبادئ التصميمية للمجال وفق هذه المقاربة في
النقطية (مجموع المساحة أو الحجم الذي يمكن رؤيته من نقطة) ،والمجال المحدب (هو حيز مجال
أين ال نجد أي خط بين نقطتين منه يخترق محيطه) ،والمجال المحوري (هو الخط المحوري
المستقيم الذي تتبعه القدمين) .وتبعا لهذه المبادئ الثالث يمكن الحصول على ثالثة أنواع من
الخرائط ،أوالها تسمى الخريطة المحدبة (تحتوي على مجموعة من المجاالت المحدبة) ،وثانيها
الخريطة المحورية (تمثل العدد األدنى للخطوط المحورية التي تحيط بالمجاالت المحدبة وروابطها)،
وثالثها الخريطة النقطية (حجم المجال المرئي انطالقا من المجاالت المحدبة أو الخطوط المحورية).
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باستخدام برنامج خريطة العمق ( Depthmapالنسخة األصلية المجانية) ،وفي إطار نظام فيديو
االنتظام البياني  VGA: Video Graphics Arrayالذي يساعد على تحقيق العالقات التصويرية
داخل المجال انطالقا من خريطة العمق ،يمكننا تحليل مخططات في البعد الثاني تم تحويلها وفق
امتداد "دي إكس آف"  ،DXFبملئ المجاالت المفتوحة لهذا المخطط بشبكة من النقاط إليجاد المواقع
المرئية انطالقا من كل موقع نقطة في المخطط واحدة تلو األخرى ،ويستعمل البرنامج نقطة بسيطة
لالختبار بانطالق أشعة منها للبلوغ نحو الهدف ،وكل موقع عبارة عن رأس ،فتتشكل مجموعة
رؤوس يتم حفظها .القيم اللونية في خريطة العمق المتشكل عبرها الرسم البياني يستعمل فيها مجال
طيفي انطالقا من النيلجي بقيم منخفضة عبر األزرق والبنفسجي واألخضر واألصفر والبرتقالي
واألحمر إلى األرجواني للقيم المرتفعة .فالقيم المنخفضة تعبر عن سهولة المرور والقيم المرتفعة
تعبر عن العكس (.(Turner and Pinelo, 2313
لتوصيف وتشخيص حالة دفاعية المجال (قوية أو ضعيفة) من اإلجرام في حالة دراستنا أخذنا
بعين االعتبار كل من المؤشرات التالية:
 االتصالية أو الرابطية  :Connectivityلقياس عدد المجاالت المرتبطة أو المتصلة مباشرةبالمجال (قياس موضعي ثابت) ،فقلة الروابط تدل على تدفق قليل أي مجال قابل الستقطاب الجريمة.
 معامل التجميع  :Clustering Coefficientوهو يعطي قياسا لنسبة الرؤية البينية للمجاالتداخل الجوار المرئي لنقطة كيفية .ع ّرف على أساس أنه نسبة الرؤوس المترابطة فعليا داخل الجوار
للرأس الموضعي مقارنة بالعدد الذي يمكن ربطه .فإذا وجدنا قيمة منخفضة له فمعنى ذلك أننا يمكن
الوصول إليه .كما نجد بالمقابل قيما عالية لمعامل التجميع في نقاط االنعطاف أي عند الجدران أو
عوائق أخرى ،على المستخدم هنا تغيير االتجاه .وهو يحمل الخاصية الموضعية .وإن كان العكس
فالوصول إليه غير ممكن مما يجعله مجاال منعزال قابال لممارسة السلوكات اإلجرامية.
 المراقبة  :Controlلقياس درجة مراقبة المجال للمجاالت المجاورة مع اعتبار الروابط البديلة التيتمتلكها هذه المجاالت ،ويعتبر قياسا موضعيا غير ثابت بل متحرّك ،فإن كانت قيمة المراقبة صغيرة
فذلك يدل على أن المجال ال يمكن مراقبته وبالتالي يمكن أن يكون مجاال يحتمل ممارسة الجريمة فيه.
 النقطة المح ّددة للعمق  :Point depth entropyتسمح لنا باستكشاف قياسات تردد توزيعاألعماق .حساب النقطة المح ّددة للعمق تؤدي إلى معرفة نفاذية الرؤية من عدمها داخل النظام انطالقا
من موقع معين .النّقطة المح ّددة للعمق هي أقل عدد للحروف والحواف التي نحتاج إليها للمرور
عبرها انطالقا من رأس إلى آخر .وهي تحمل الخاصية الشاملة .فإن كانت قيمة النقطة المحددة للعمق
قوية فذلك يدل على أن دفاعية المجال ضعيفة يسمح لممارسة الجريمة فيه.
 اإلدماج  :Integrationقياس يصف متوسط عمق المجاالت ،ويحدد مدى سهولة الوصول إلىجزء مجالي ،وهو قياس شامل ثابت ،فإن ثبت العكس فالمجال منعزل يساعد في فعل الجريمة.
 .6تحليل حالة الدراسة (نموذج تطبيقي)
كما أشرنا سابقا ،فتعتبر المدينة الجديدة "علي منجلي" تركيبة عمرانية تتكون من عشرين وحدة
جوارية (الخريطة  ،)4وفي ورقتنا هذه سنقوم بدراسة الوحدة الجوارية رقم  32العتمادنا فرضية
إجرائية تقول:
رغم أن الوحدة الجوارية رقم  32تقع في المركز الحضري لعلي منجلي بتماسها التام مع نقطة
تقاطع المحورين الرئيسيين في هذه المدينة إالّ أنها ال تخلو من المناطق الساخنة .فإن ثبت هذا
بواسطة تطبيقات خريطة الرؤية الحاسوبية رغم أن هذه الوحدة الجوارية منطقة مركزية فهذا يجعلنا
تأكيد وجود مناطق ساخنة عديدة في الوحدات البعيدة عن المركز الحضري.
في الصفحة القادمة نجد الرسومات البيانية الخاصة بالمؤشرات الخمسة السالفة الذكر مع نتائج
تحليلها الرقمية أسفلها:

خريطة الرؤية الحاسوبية :مقاربة استشرافية للتخطيط الحضري

585

الشكل  .1خريطة الرؤية الخاصة الشكل  .2خريطة الرؤية الخاصة الشكل  .0خريطة الرؤية الخاصة
باالتصالية للوحدة الجوارية رقم  .32بـ م .ت للوحدة الجوارية رقم  .32بالمراقبة للوحدة الجوارية رقم .32
المصدر :الباحثون
المصدر :الباحثون
المصدر :الباحثون

الشكل  .2مخطط توزيع النقاط
الشكل  .4خريطة الرؤية الخاصة الشكل  .1خريطة الرؤية الخاصة
بـ ن.م.ع للوحدة الجوارية رقم  .32باإلدماج للوحدة الجوارية رقم  .32الساخنة في الوحدة الجوارية رقم .32
المصدر :الباحثون
المصدر :الباحثون
المصدر :الباحثون

الجدول  . 1النتائج الرقمية لتطبيقات خريطة الرؤية.
قيم االتاالية

قيم م .ت

قيم المراقبة

قيم ن .م  .ع

قيم اإلدماج

القيمة القصوى

2655

1

2,02615

1,8716

0,98835

القيمة المتوسطة

952,945

0,610843

1,00006

1,53218

0,627641

القيمة الدنيا

1

0,284453

0,009846

1,11471

0,222727
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يمثل الشكل  .1خريطة الرؤية الخاصة بمؤشر االتصالية للوحدة الجوارية رقم  ،32وهو يبين ّ
أن
المجاالت األكثر اتصاال تتمثل في الساحة المركزية والمحور الطولي األيسر والساحة الزاوية
اليسرى في أسفل الوحدة الجوارية بقيم مرتفعة أقصاها مساوية لـ  ،2211وبقدر أقل المحورين
المتوسطين األيمن واأليسر والمحور الطولي األيمن باللون المختلط بين األصفر واألخضر بقيم
مرتفعة أقصاها تساوي  .2133بينما نالحظ ّ
أن هناك العديد من المناطق التي تظهر جليا أنها تحمل
قيما منخفضة أدناها تساوي القيمة  1باللون األزرق الداكن أو النيليجي ،نذكر منها الزوايا الميتة
والمجاالت بين الواجهات الصماء ،والمجاالت بشكل مثلث حاد شبه مغلق إضافة إلى المجاالت
ال ّداخلة .أ ّما القيمة المتوسطة فهي تخص بقية المجاالت التي تحمل اللون األخضر الغامق (المزرق).
ويمثل الشكل  .2خريطة الرؤية الخاصة بمؤشر معامل التجميع للوحدة الجوارية رقم  ،32فنالحظ
أنه يبين قيما منخفضة باللون األزرق في نفس المجاالت التي سجلت قيما مرتفعة بالنسبة لمؤشر
االتصالية لكن بقيمة دنيا تساوي  3,294410وقيما مرتفعة في نفس المجاالت التي سجلت قيما
منخفضة بالنسبة لمؤشر االتصالية لكن بقيمة قصوى فتساوي  ،1وبقية المجاالت فهي معتدلة (نسجل
عموما قيما منخفضة في المركز التام للحلقات المبنية ،وقيما مرتفعة في زواياها الداخلية التامة).
أما الشكل  .0الذي يمثل خريطة الرؤية الخاصة بالمراقبة فهو يبين أن القيم المرتفعة باللون األحمر
والبرتقالي واألصفر نجدها تتموقع في نفس األماكن التي تتموقع فيها القيم المرتفعة بالنسبة لمؤشر
االتصالية لكن بقيم قصوى تساوي  ،2,32211وفي نفس األماكن التي تتموقع فيها القيم المنخفضة
بالنسبة لمؤشر االتصالية تتموقع القيم المنخفضة لمؤشر المراقبة لكن بقيم دنيا تساوي .3,338942
ويمثل الشكل  .4خريطة الرؤية الخاصة بالنقطة المحددة للعمق التي تبين نفس توزيع القيم المرتفعة
والقيم المنخفضة لمؤشر التجميع لكن بقيم قصوى تساوي  1,9712وقيم دنيا مساوية لـ .1,11471
أما الشكل  .1الذي يمثل خريطة الرؤية الخاصة باإلدماج فهو يحمل نفس منطق توزع القيم بالنسبة
لمؤشر االتصالية لكن بقيم قصوى تساوي  3,89901وقيم منخفضة أدناها تساوي .3,222727
 .7مناقشة واستنتاجات
المجاالت التي قيمها مرتفعة فيما يتعلق بمؤشر االتصالية تدل على مجاالت تكثر فيها الحركة (تنطلق
منها وإليها وعبرها الحركة) ،وهي مجاالت ترتبط بأكبر عدد من المجاالت المجاورة ،أما المجاالت
التي تقل روابطها بل تعتبر مناطق عبور قليلة التدفق مرشحة ألن تستقطب السلوكات السيئة مثل
اإلجرام ،والدليل واضح رقميا إذ الفرق كبير بين القيم المنخفضة للمجاالت غير االتصالية والقيم
المرتفعة لغير ذلك .وذلك تدعمه أيضا قيم معامل التجميع ،إذ يظهر مبدأ التجميع من الفضاءات
العامة ثم شبه العامة وشبه الخاصة ثم الخاصة ،إال أن الشكل المعماري للمباني الذي خططه المصمم
خلق الكثير من نقاط االنعطاف التي خلقت بدورها مجاالت منعزلة يمكن أن تحتضن الفعل
اإلجرامي في أي لحظة .نقاط المراقبة تظهر بشكل جلي في المجاالت التي قيمها مرتفعة خاصة في
نقاط التقاطع بين المحورين الطوليين األيمن واأليسر والقطرين األيمن واأليسر أين نجد أن الناس
يمكن رؤية العديد من األماكن كما ّ
أن هؤالء الناس يمكن مراقبتهم بسهولة ،أ ّما المجاالت التي تحمل
اللون األزرق فهي نقاط ساخنة تقل جدا فيها المراقبة (منها وإليها) .ويساند هذا االستنتاج دفاعية
المجاالت التي تحمل قيما منخفضة فيما يتعلق بمؤشر النقطة المحددة للعمق وضعف بقية المجاالت
خاصة تلك المتموقعة في الزوايا الميتة والمجاالت بين الواجهات الصماء والمجاالت بشكل مثلث
حاد شبه مغلق إضافة إلى المجاالت ال ّداخلة .أ ّما قيم مؤشر اإلدماج تظهر ّ
أن الساحة المركزية
والمحورين الطولي األيسر واأليمن والساحة الزاوية اليسرى في أسفل الوحدة الجوارية والمحورين
المتوسطين األيمن واأليسر هي المجاالت األكثر إدماجا في التركيبة المعمارية للوحدة الجوارية رقم
 ،32والمجال األقل إدماجا هي المجاالت التي تساعد في احتواء السلوكات اإلجرامية .وبتموضع
خرائط الرؤية للمؤشرات الخمس يمكننا التحصل على المناطق الساخنة كما هو موضح في الشكل .2
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 خاتمة.8
أسفرت الدراسة على تحديد أربعا وثالثين منطقة ساخنة يمكن أن تكون فضاءات مالئمة لممارسة
 وتأتّى ذلك بمساعدة مقاربة التركيب المجالي من خالل خريطة الرؤية،السلوكات اإلجرامية
 وهذا بناء على المؤشرات الخمس التي سجلت توافقا بينها فيما يتعلق بتوزيع تلك المناطق،الحاسوبية
 بهذا نكون قد أثبتنا صحة الفرضية اإلجرائية في الوحدة.كل على حسب خصائصه التحليلية المجالية
 مما، وهذا يدعونا أيضا بالتوصية بضرورة إكمال دراسة بقية الوحدات الجوارية،32 الجوارية رقم
 فتتفادى بذلك مشاكل مجالية قد،سيعود على مستقبل المدينة الجديدة "علي منجلي" بالفائدة العظيمة
. سببها التصميم التقليدي بأخطائه دون تقييم رقمي استشرافي،تستقطب بشكل آلي الفعل اإلجرامي
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