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 ملخص البحث :

تلعب الفراغات العمرانية العامة في المدينة دورا محوريا في التكوين العام لعمران المدينة، بكل ما تحتويه من أنشطةإنسانية، 

ووظائف متعددة ومسطحات خضراء يلجآ اليها سكان المدينة على مدار اليوم او في خالل األسبوع. وتزداد أهمية تلك 

ومع تطور وسائل النقل ، وتسارعها بشكل كبير، باالضافة الي الزحف ة بالسكان. الفراغات بصفة عامة في المدن المكتظ

العمراني في معظهم عواصم الدول الكبري، اتجهت حكومات بعض الدول الي انشاء مطارات جديدة بسعة اكبر وقدرات 

ي المطارات القديمة ، أو الدعوة تكنولوجية اعلي، ومع إنشاء تلك المطارات واكتمالها اتجهت تلك الحكومات الي إغالق مبان

ويتناول البحث أهمية الفراغات العمرانية العامة داخل المدينة الي اعادة استغالل مواقعها في إطار خطط استراتيجية متكاملة

ووعي السكان تجاه تلك الفراغات، من منظور إعادة استخدام مواقع المطارات، حيث تتسم مواقع المطارات بمساحتها 

، والتي توفر للمدينة مساحات كبيرة قابلة لالستخدام في حالة نقل تلك المطارات لمواقع اخري، ويقوم الباحثون بعمل  الكبيرة

تحليل ومقارنة لحالتين دراسيتين لمطاري تمبلهوف بالعاصمة األلمانية برلين، وامبابة بمحافظة الجيزة بمصر، ومع اختالف 

، اال ان الهدف األساسي هو دراسة المفهوم بصفة عامة وهو إعادة استخدام موقع نوع المطارين في الحالتين الدراسيتين

المطار وكيف يمكن ان تؤدي إعادة استخدام موقع المطار القديم الي فراغ عمراني عام يضيف للمدينة أنشطة ترفيهية 

في إيجاد مشكالت عمرانية  ومسطحات خضراء، او يضيف للمدينة استعماالت عمرانية سكنية وتجارية جديدة، قد تساهم

ومرورية وبيئية مستحدثة للمنطقة المحيطة. ويهدف البحث الي القاء الضوء علي أهمية الفراغات العمرانية العامة بالمدينة، 

مع التركيز علي ضرورة دراسة إعادة استخدام أي استعماالت عمرانية يتم تغييرها لتتحول الي فراغات عمرانية تحتاجها 

سكانها، بدال من تحويلها الي استعماالت سكنية او تجارية، كما تلقي الضوء أيضا علي وعي سكان المدينة تجاه المدينة و

بألمانيا، في حين تم تجاهل رأي السكان في حالة  أهمية هذا الطرح، وكيف كان لمشاركتهم دور هام في حالة مطار تمبلهوف

ي تتناول ضرورة إيجاد فراغات عمرانية عامة علي مستوي المدينة مع مطار امبابة، وتنتهي الدراسة ببعض النتائج  الت

بعض التوصيات للجهات الرسمية بضرورة توجيه إعادة استعمال الفراغات العمرانية المهملة الي فراغات عمرانية عامة 

 تضج بالحياة ويحتاجها سكان المدينة.
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