
املدينة النافذة



 يتوّجه هذا الكتيّب إىل أصحاب االختصاص وأيضاً إىل عموم

 القرّاء، ويهدف إىل املساهمة يف نرش مفهوم املدينة النافذة

 )                        (، وأهميّة تطبيقه يف لبنان، مع شّح

 املوارد املائيّة وتزايد الحاجة إليها، وبالتزامن مع تأثريات

التغرّي املناخّي.

 ييضء هذا الكتيّب عىل أهميّة تطبيق مفهوم املدينة

 النافذة، ويُفّصل فوائده من الناحيتني البيئيّة واالقتصاديّة.

 كام يعرض حلوالً وتدابري ميكن اعتامدها عىل مستوى

 السياسات العاّمة والتخطيطات، وعىل مستوى التصميم

املدينّي، وأيضاً عىل مستوى العقار واألبنية الفرديّة.

Ville Perméable
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 يتميّز لبنان، الواقع عىل حوض البحر

 األبيض املتوّسط، بكميّات وفرية نسبيّاً

 من املتساقطات. بالرغم من معّدل

 متساقطات يقارب ال 1000 ملم،

 يُعاين لبنان من شّح يف املياه. تشّكل

 السيول أبرز العوامل املساهمة يف

هذا الشّح. 

 هل تعلم؟ 

 يتزايد الطلب عىل مياه الرشب، والري،

 واالستخدام املنزيل والصناعي والقطاعات

 الحيويّة األخرى بشكل كبري يف لبنان. يشّكل

 تأمني كلفة وصيانة البنية التحتيّة الجديدة

 إلدارة املياه تحّدياُ كبرياً للسلطات املحليّة

 واملركزيّة. يف هذا السياق، فإّن االمطار التي

 تسبّب فيضانات، أو تُفقد يف شبكات الرصف

ويف البحر تشّكل هدراً كبرياً. 
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 يف العقود األخرية، اقرتن التمّدد العمراين الرسيع بتزايد املساحات غري

 النافذة، ماّم يؤّدي اىل تجّمع مياه األمطار. وعادة ما يتّم تحويل كميّات

 كبرية من هذه املياه نحو شبكات الترصيف، التي ويف حال وجودها، ال

تستطيع احتواء التدفّق. 

 إّن هذا التمّدد العمراين ال يأخذ بعني االعتبار خصوصيّات البيئة الطبيعيّة،

 بحيث يركّز فقط عىل الخصائص العقاريّة لألرض والتحّديات اللوجستيّة

 املتعلّقة بإمكانيّة الوصول اليها. وبالتايل، تتعطّل دورة املياه الطبيعيّة يف

 املناطق املدينيّة وشبه املدينيّة، ماّم مينع إعادة تغذية املياه الجوفيّة. ينتج

عن ذلك فيضانات متكّررة للشوارع أثناء هطول األمطار. 

 مع التغرّي املناخي، والنمو السكاين

 املتوقّع، والتمّدد العمراين املتزايد، سوف

 تصبح الظروف حرجة يف غياب

السياسات والتدابري املناسبة. 
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 صورة توّضح تناقص نفاذيّة
األرض مع تزايد التمّدد العمراين



 ما هي إيجابيات املدينة النافذة؟ 



 بهدف التكيّف مع آثار التغرّي املناخي، يُعّد منوذج »املدينة

 النافذة« رضوريّاً ملدن البحر األبيض املتوّسط. فهو يسمح

 بحامية الرتبة واملوارد املائيّة، باإلضافة اىل تحسني نوعيّة

 حياة السّكان وضامن قيمة مضافة للمساحات االقتصاديّة

واالجتامعيّة. 

 تُشبَّه املدينة النافذة باملدينة االسفنجة 

 بسبب قدرتها عىل تخزين وامتصاص
املياه

 أّما املدينة غري النافذة فتتجّمع فيها
 مياه االمطار مشكّلة السيول، أو

 تذهب هدراً يف شبكات الرصف أو يف
البحر
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Ville éponge / Sponge City



 ما هي الفوائد عىل الصعيد

البيئي؟



تخفيف مخاطر الفيضانات
 يقلّل عدم نفاذيّة الرتبة من ترّسب مياه األمطار بشكل طبيعّي، ويؤّدي بالتايل 

 اىل زيادة حجم وترسيع الجريان السطحي للسيول. ينتج عن ذلك حدوث

 فيضانات تؤثّر عىل البنية التحتيّة واملمتلكات، ماّم يهّدد سالمة السّكان

 واملستخدمني ويعرّض حركتهم للخطر. كذلك تسبّب الفيضانات خسائر

 اقتصاديّة. وبالتايل، فإّن املحافظة عىل مياه االمطار يف املساحات التي تتساقط

فيها واملساهمة يف زيادة ترّسبها الطبيعّي مينع حدوث الفيضانات. 

 يزيد خطر الفيضانات عىل
 أطراف مجاري األنهار الغري نافذة

للمياه

 إّن مجاري األنهار الطبيعّية وإدخال
 املساحات الخرضاء عىل أطراف

 مجاري األنهار تخّفف من
الفيضانات وتخلق مساحة عاّمة
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تغذية املياه الجوفّية
 إّن الحفاظ عىل مياه األمطار عند هطولها يساهم يف تغذية املياه  

 الجوفيّة، ماّم يساعد عىل حسن سري الدورة الطبيعيّة للمياه. إّن لحامية

 املياه الجوفيّة أهميّة كربى، خاّصة يف سياق التغرّي املناخي وخطر ندرة

 املوارد املائيّة. وتربز أهمية تغذية املياه الجوفيّة عىل مستوى املدن

 الساحليّة اللبنانيّة، اذ تساعد عىل الحّد من ترّسب مياه البحر املالحة اىل

الطبقة الجوفيّة. 
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 تجّمع مياه االمطار أو تحويلها عرب
 شبكات الرصف يف املناطق غري

النافذة

 تغذية املياه الجوفّية مبياه األمطار يف
املناطق النافذة

 صورة توضح ترّسب مياه البحر
املالحة إىل داخل املياه الجوفّية



 باإلضافة اىل ذلك، تساعد النفاذيّة عىل الحّد من تلّوث الرتبة التي تُشّكل واحدة 

من دعائم انتاج املواد الغذائيّة، ومسكناً للحيوانات والنباتات. 

تخفيف التلّوث

 اختالط مياه االمطار بالنفايات
 وامللّوثات خالل عبورها مسافات

طويلة يف املناطق غري النافذة

 تخفيف الجريان السطحّي والحّد
 من اختالط مياه االمطار بالنفايات

وامللّوثات يف املناطق النافذة

 إّن غياب نفاذيّة الرتبة يرّسع جريان املياه التي، ومن خالل عبورها 

 ملسافات طويلة، تسمح بتجميع النفايات وامللوثات وتراكمها. إّن زيادة

 نفاذيّة الرتبة تسمح بالحّد من مسافات الجريان السطحّي، وبالتايل

 تجّنب اختالط مياه األمطار بالنفايات الصلبة وتقليل تراكم امللوثات يف

املياه الجارية. 
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 ترتبط ظاهرة الجزر الحراريّة املدينيّة بسيطرة االسطح 

 غري النافذة. إّن زيادة النفاذيّة والحّد من األسطح غري

 الطبيعيّة يعني املزيد من املساحات الخرضاء. يف الواقع،

 يساهم الغطاء النبايت يف الحّد من ظاهرة الجزر

 الحراريّة من خالل تأمني املزيد من الظالل والتبّخر*،

 وبالتايل ضامن الشعور بالحرارة املثاليّة للسكان

واملساعدة يف تطوير التنّوع البيولوجي. 

 الحّد من ظاهرة الجزر الحراريّة
 املدينّية من خالل دمج الطبيعة

باملدينة
 تأثري نفاذيّة االسطح عىل ظاهرة

 الجزر الحراريّة املدينّية، وهي
 مصطلح يطلق عىل ارتفاع درجات

 الحرارة يف املدن بسبب التمّدد
العمراين الكثيف.

évapotranspirationإّن النتح التبخري )                                   ( يعني تبّخر املياه من الرتبة واالسطح املائّية والنباتات *
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 ما هي الفوائد عىل الصعيد

االقتصادي؟



 إّن قنوات ترصيف املياه 

 املعتمدة يف لبنان كاسرتاتيجية

 تقليديّة لترصيف املياه تواجه

 تحّديني. األول هو كلفتها وكلفة

 صيانتها التي تتخطّى قدرات

 السلطات املحليّة ووزارة

 االشغال، والثاين هو مصري هذه

 املياه التي تذهب سدًى او

 تختلط باملياه امللّوثة ومياه

 الرصف. غالباً ما تكون هذه

 القنوات مفتوحة فترتاكم فيها

 النفايات وامللّوثات املختلفة. إّن

 الحّد من االسطح غري النافذة

 يسّهل عمل شبكات الترصيف

 هذه، والبنى التحتيّة املرتبطة

 بها، ويُغني عن الحاجة اىل إنشاء

املزيد من البنى التحتيّة. 

 تسهيل عمل شبكات ترصيف
املياه وأنظمة الرصف الصحّي

 يف الكثري من األحيان، إّن مياه

 االمطار تختلط مع مياه الرصف

 الصحّي، او تُوّجه اىل محطّات

 تكرير الرصف الصحّي، بشكل

 يتخطّى قدرة استيعابها، ماّم

 يسبّب مشاكل عىل مستوى

 حسن تشغيلها. إّن زيادة

 املساحات النافذة تخّفف

 الضغط عن شبكات الرصف

الصحّي وعن محطّات تكريره. 
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 تأثري غياب نفاذيّة االسطح
 عىل عمل شبكات رصف املياه

وأنظمة الرصف الصحّي



 إّن زيادة نفاذيّة االسطح تسمح بإدخال املساحات الخرضاء والتصاميم الصديقة

 إلدارة املياه املستدامة. إّن العنارص الخرضاء والظالل والشعور بالحرارة املثاليّة

 تساهم يف خلق قيمة مضافة ألماكن النشاط االقتصادي والسياحي والسكني،

وامكانيّة زيادة جاذبيّة هذه األماكن وخاّصة من خالل جذب حركة املشاة. 

 خلق قيمة مضافة للحّيز
االقتصادي والسياحي والسكني
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 التأثري السلبي لغياب األسطح
 النافذة عىل األماكن العاّمة من
 خالل جعلها أماكن غري جاذبة

 للسكّان وتحّولها اىل مواقف
سّيارات

 التأثري اإليجايب لنفاذيّة االسطح 
 عىل أماكن النشاطات االقتصاديّة

والسياحّية والسكنّية



 إّن إدخال املساحات النافذة، واستعامل التقنيّات املستدامة إلدارة املياه

 وترصيف مياه االمطار ضمن االنسجة الحرضيّة، يسمح بإيجاد أماكن متعّددة

 االستعامالت وخدمات ذات بُعد اجتامعي كالحدائق واملنتزهات وأماكن

 اللعب، وبخاّصة املساحات والجيوب املرتوكة وغري املستعملة. اذاً، إّن العمل

 عىل زيادة املساحات النافذة يف املدينة يساهم يف تحسني نوعيّة الحياة من

خالل تأمني املساحات العاّمة واملجاالت االجتامعيّة. 

 ادخال الخدمات ذات البعد
االجتامعي يف املدينة
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 تأثري ادخال املساحات النافذة عىل

 األماكن والجيوب املرتوكة يف املدينة

 من خالل تأمني أماكن متعّددة

االستعامالت



 نحو مساحات أكرث نفاذيّة:

 حلول مقرتحة



 عند صياغة السياسات واملامرسات التقليديّة

 للتخطيط وإدارة األرايض، االخذ بعني االعتبار ادارة

 الدورة الطبيعيّة للمياه ومراعاة خصائص الرتبة،

 خاّصة درجة نفاذيتها، وقابليّة تعرّضها للتلّوث

 والفيضانات والحركة. 

 عىل مستوى التخطيطات

والسياسات العاّمة

 يوجد حلول وتدابري متنّوعة ميكن إدخالها

 يف السياسات املدينيّة لصالح املدينة النافذة:

 إّن إنشاء النشاطات امللّوثة بجوار
 األنهر ومصادر املياه يؤّدي اىل
درجات عالية من تلّوث املياه
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 حامية األرايض ذات القدرة العاليّة عىل

 تغذية املياه، خاّصة يف املناطق الجبليّة،

 وضبط األنشطة امللّوثة. 

 ربط تخطيط وتحديد مواقع النشاطات 

 االقتصاديّة الجديدة )الصناعيّة،

 والسياحيّة والزراعيّة( بحاجاتها للمياه

 وتأثريها عىل املوارد املائيّة والرصف. 
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 صورة توضح تلّوث املياه
 الجوفّية بسبب املناطق

الصناعّية



 تعزيز نظام الرقابة املحليّة من قبل

 البلديّات ومؤّسسات املياه او سلطات املياه

 األخرى عىل األنشطة امللّوثة. 

 ضبط األنشطة امللّوثة عىل مستوى أحواض

 األنهر، والحّد من الترسبات الكيميائيّة من

 األرايض الزراعيّة يف االحواض إن ُوجدت.

 

 الحفاظ عىل املمرات املائيّة الطبيعيّة،

 ومنع تحويلها اىل قنوات اسمنتيّة. 
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 إّن انشاء النشاطات امللّوثة بجوار
 األنهر ومصادر املياه يؤّدي اىل
درجات عالية من تلّوث املياه



 جعل األماكن العاّمة )الحدائق العاّمة، مواقف السيارات، األرصفة

 والطرقات، الساحات...( أكرث نفاذيّة من خالل قنوات الترصيف الراشحة

وغالفات االسطح النافذة والطرقات املخزّنة. 

عىل مستوى املدينة

الطرقات املخزّنة
(Chaussée Réservoir)

غالفات االسطح النافدة
(Revêtement Poreux)

قنوات الترصيف الراشحة
(Tranchées Drainantes)
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 طرقات تتكّون من طبقة من
 املواد النافذة ماّم يسمح بنفاذيّة

مياه االمطار وبتخزينها

 هيكل طويل منخفض العمق ميلء
 باملواد الحبيبّية. يعتمد مبدأ قنوات
 الترصيف الراشحة عىل تجميع مياه
الجريان السطحّي عرب هذه الشبكة

 هي غالفات للطرقات واالرصفة،
 الحدائق العاّمة، ومواقف السيارات
 والساحات مكّونة من مواد تسمح

بنفاذيّة مياه االمطار وعدم تجّمعها



 انشاء احواض تجميع املياه يف 

 األماكن واملرافق العاّمة ملنع

 الفيضانات واملساهمة يف

الترصيف الطبيعي للمياه. 

 ترميم املساحات واألرايض 

 املرتوكة يف املدينة من خالل

زرعها وجعلها قابلة للنفاذ. 

 حامية املناطق الطبيعيّة 

 والزراعيّة والغابات، والحّد من

 سيطرة املساحات االسمنتيّة،

 وتفضيل االسطح النافذة

والخرضاء. 

 تشجيع تطوير الزراعة البيئيّة 

 خاّصة يف املناطق التي تعلو

 فوق مصادر املياه، من اجل

 تقليل مخاطر تلويثها مبواد

 كيميائيّة كاملبيدات واالسمدة.

احواض التجميع

 حوض تجميع املياه هو منطقة
تخزين ملياه االمطار

(Bassin de Rétention)
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 فرض الحفاظ عىل نسبة من الرتبة الطبيعيّة عىل مستوى العقار للحفاظ

عىل الترّسب الطبيعّي وتقليل مخاطر الفيضانات. 
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 صورة توضح أهمية الحفاظ عىل
 نسبة كافية من الرتبة الطبيعّية

واألسطح النافذة عىل مستوى العقار



 تجميع مياه االمطار عىل مستوى العقارات، ماّم يسمح باستخدام 

 متعّدد للمياه من خالل االسطح الخرضاء وحدائق االمطار عىل

سبيل املثال. ي

حديقة امطار
(Jardin de Pluie)

االسطح الخرضاء

(Toitures végétalisées)
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 تسمح حديقة االمطار، التي يتّم
 إنشاؤها عىل مساحة صغرية، بالتقاط

 مياه االمطار التي تتدّفق من سطح
 املنزل واملمرات والفناءات وغريها

من االسطح غري النافذة

 تسمح االسطح الخرضاء
 بتجميع مياه األمطار وبتخفيف

  رسعة جريانها
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 ساعد املدينة لتصبح مدينة نافذة! 
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 يُعّد منوذج »املدينة النافذة« رضوريّاً ملدن البحر األبيض املتوّسط،

 إذ يسمح بحامية املوارد املائيّة ويحّد من تأثريات التغرّي

املناخّي.

 لهذا النموذج فوائد عىل الصعيد البيئّي، كتخفيف مخاطر

 الفيضانات، وتغذية املياه الجوفيّة، والحّد من التلّوث ومن ظاهرة

 الجزر الحراريّة. كام له فوائد عىل الصعيد االقتصادّي كتسهيل

 عمل البنى التحتيّة وشبكات الرصف، وخلق قيمة مضافة للحيّز

 االقتصادي والسياحي، إضافة اىل إدخال خدمات ذات بعد

إجتامعي يف النسيج العمراين.

 تكمن الحلول عىل مستويات ثالثة وهي: أّوالً، األخذ بعني االعتبار

 إدارة الدورة الطبيعيّة للمياه وخصائص الرتبة عند صياغة

 السياسات العاّمة وتخطيطات إدارة األرايض. ثانياً، إدخال

 التصاميم املناسبة عىل مستوى املدينة التي تسمح بزيادة نفاذيّة

 األسطح وبحسن إدارة مياه االمطار واالستفادة منها. ثالثاً، عىل

 مستوى العقار واألبنية الفرديّة، إعتامد الحلول والتقنيّات التي

 تسمح بتجميع مياه األمطار وإعادة استعاملها، وبزيادة نفاذيّة

األسطح واملحافظة عىل نسبة كافية من األسطح الطبيعيّة.






