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 ملخص البحث:

صميم األمثل  لسكلن، ت ايا لد اليلوم امتمل،م ت اكل،ا ا كلن،         بهدف الوصول إىل املفهوم والت
املع،صرة مبفهوم اجمل،و ة أو احلي السنين كواء من حيث اصميمه، ومنون،اه، أو مو ته، وعالقته، مب، حيلي   
به،. و ربز مفهوم اجمل،و ة السننية ضمن التوجه،ا اليت اسعى  جي،ت من  إكن،ني كلن،ني مثل،ليت  عل،     

كن،  وم،  راب  به، من مشنالا اجتم،عية كن،نية. ففلي ضلوء وهلو  توللة احلداولة أو توللة       قض، ، ا 
الرف،مية اليت أصبحت مسؤولة عن اقد م اخلدم،ا األك،كية للمواطنت وملن لللا ا كلن، ت وو ضلوء     
، ، كي،تة التفنا االجتم،عي والالمس،واة والالعدالة و اوز ع امللوا ت وفلرا احليل،ة وا مل، ملن القضل      

االجتم،عية اليت ك،تا اجملتمع الرأمس،لي وأ قت العد د من علم،ء االجتم،ع والد اك،ا احلضر ةت اع،لت 
النداءاا بضرو ة االمتم،م ب،لسن،  واوف  العدالة االجتم،عية واحلر ة والدميقراطية هلم واقد م اخلدم،ا 

حلداوية اليت اسعى لتقد م حللول إكلن،نية   األك،كية ومنه، املسنن املالئم. فتوالت التوجه،ا ا صالحية ا
(ت واملد نلة احلدائقيلة هللوا ت    Robert Owen( و وبلرا أو    Fourierكلن،نية طرروحل،ا فلو        

 Howard  واجمل،و ة السننية )neighborhood unit  لب ي )C. Perry  ت االم، الرروح،ا م،بعلد)
(. ولنن م  متننت مله  الرروحل،ا ملن أ     New Urbanismاحلداوية ومنه، حرطة "التحضر اجلد د"  

انو  حلواًل إكلن،نية كلن،نيةت مبعنلى الوفر املسلنن املالئلم للملواطن ووقلا مفهلوم اجملتملع امللتالحم            
 community ؟) 

كيقوم البحث بقراءة ن،قدة ملفهوم اجمل،و ة السننية املع،صرةت ب،لرتطيي على حرطة التحضلر اجلد لدت   
ج العمرا  وعملي،ا اخت،ل القرا  واوز ع احلقوقت مق، نة ب،جملتمع،ا السننية و وللا من حيث آلي،ا إنت،

البيئة العمرانية ا كالمية التقليد ةت ليص  إىل نتيجة أ  مه  التوجه،ا اكتر،عت أ  اوجد جممع،ا وليس 
 لة والتوز لع   جمتمع،ا كننية. فهي بتبنيه، آللي،ا إنت،ج العملرا  الرأمس،ليلة الليت اتسلم ب،لسليررة املرطي     

الرأكي للقوة وعدم متنني السن، ت إمن، أنتجت جممع،ا اسنينية ال جمتمعل،ا متنينيلةت فهلي بلهلات طمل،      
 ك،بق،اه،ت إمن، اع،  قضية إكن،  وليس قضية كنن وكن، .  

اجمل،و ة السننيةت اخِلّرةت اجملتمع،ا السننيةت اجملمع،ا السننيةت حرطة التحضلر   النلم،ا املفت،حية:
 د دت القوةت حقوق من،نيةت حقوق اجتم،عيةت مستو ،ا العمرا . اجل

36-02-005 © The University Press 15-41 



 متكني أم تسكني؟... اجملاورة السكنية 

 جامعة أم القرى للهندسة والعمارة جملة                                                                                              18

 املقدمة

 تضمن مصرلح "إكن، " لغو ً، معنى ا  واء أو التسننيت أم، مبفهومه احلد ث فهلو الوف  فر لا مل،     
خدمة املأوى لفر ا آخرت ف،ألول  وفر السنن للث،ني. أي أ  عملية ا كلن،  اتضلمن ب،لضلرو ة فلر قني     

و الد اكل،ا  قد بدأ مصرلح "ا كلن، " ب،النتشل،    و ت األول منتج والث،ني مستفيد أو مستخدم. على األق
،زت ،ت عدت ملن  طو ضوء املشنالا اليت أعقبت الثو ة الصن،عية و القر  الت،كع عشر و أو وب، احلضر ة 

ضلع بتلوف  املسلنن    ضرو ة مع،جلة مها الو ت م، ارلبال مأوى هلم أو من  عيشو  و مس،طن ا  مالئمة
ولنلنت وعللى اللرام ملن اجلهلوت املبهوللة إال أ  مله          .املالئم للمواطنني وخب،صة ا  املقتلد  ن ملنهم  

فبحسب إحص،ئي،ا األملم املتحلدة فل      املشنالا ال زالت ق،ئمة إىل اليومت ب  زاتا حداه، واضخمه،. 
مت وحبللول عل،م   2000نسلمة منله عل،م    مليلو    55عدت من  سننو  و املس،طن العشوائية ا افع مبقلدا   

من كن،  الع،مل أو م،  ع،تل والولة بليلو  نسلمة كلينونو  حب،جلة إىل مسلنن مالئلم         ٪40م ف   2030
وحدة  96.150فر امل،ء والصرف الصحيت ومها  عين أنه البد من اوف  اوخدم،ا معيشية أك،كية مث  او

 (. 2014ت UN-Habitat م لتغرية مه  احل،جة 2030كننية  وميً، حتى الع،م 

 ومع اف،قم أزمة ا كن،  ط،  ال بد من التع،م  مع القضية من منظو  آخر. لها مت النظر إىل مفهلوم 
الليت  عل،ني   قتص،ت ة الجتم،عية واالا اشنال احلداوي( مبنظو  أطثر مشولية بربره ب،لعد د من امل "ا كن، "

مينلن التع،مل     ضليقة قضلية  مل اعد إنت،ج املسنن  كن، " ومنه، اجملتمع الرأمس،لي املع،صر. أي أ  قضية "ا
 .  وكن،  معً،،كنإقضية  فحسب ب ليست قضية إكن،  فهي معه، مبعيل عن القض، ، اجملتمعية األخرىت 

ففي ضوء وهو  تولة احلداوة أو تولة الرف،مية الليت أصلبحت مسلؤولة علن اقلد م اخللدم،ا األك،كلية        
الالمسل،واة  الفقلر النل،جم علن    وو ضلوء كلي،تة التفنلا االجتمل،عي و    للمواطنت ومن للا ا كلن، ت  

 أفرزاه، احلداوة والرأمس،ليلة من القض، ، االجتم،عية اليت  ،والالعدالة و اوز ع املوا ت وفرا احلي،ة وا م
ت اع،للت النلداءاا بضلرو ة االمتمل،م     واليت أتا إىل وهو  األزم،ا ا كن،نية و اجملتمعل،ا الرأمس،ليلة  

السلننيةت والليت   -طجيء من املنظومة السلن،نية ،لعدالة االجتم،عية واحلر ة والدميقراطية لقض، ، اجملتمعية طب،
م 1872( و العل،م  Engelsوقلد عليا إزللي     . كتؤتي مع،جلته، إىل ح  قضل، ، ا كلن،  والسلن،  معل،ً    

 Murphy andالله  ( إىل النظلل،م الرأمسلل،لي حبللد لاThe Housing Questionاملشللنالا ا كللن،نية  

Hourani لها فقد اوالت التوجه،ا احلداوية ا صالحية اليت اسلعى لتقلد م حللول إكلن،نية    2013ت .)- 
( وامللتمنن  communityكن،نية ومن أممه، الا اليت الدعو إىل إجيل،ت مفهلوم اجملتملع املثل،لي امللتالحم        

 enabled/ empoweredطرروح،ا  املنرقة أو اجمل،و ة السننية (  مبعنى له القد ة على اخت،ل القرا ( ضمن
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ت (Howard(ت واملد نللة احلدائقيللة هلللوا ت   Robert Owenو وبللرا أو    ت(Fourierفللو     اشلل،لرز 
. ومن خالل مه  التوجه،ا بلرز مفهلوم اجملل،و ة    (C. Perry ( لب ي neighborhoodواجمل،و ة السننية  

ضل، ، ا كلن،  ومل،  لراب  بهل، ملن مشلنالا اجتم،عيلة         كن،ني مث،لي  ع،  ق- نم  إكن،نيالسننية ط
. طم، امتد مفهوم اجمل،و ة السننية إىل  ومن، مها  مع اختالف األكس( و بعض الرروح،ا م، بعد كن،نية

واليت اسعى إىل إجي،ت مفهوم اجملتمع املثل،لي   (New Urbanismحرطة "التحضر اجلد د"  احلداوية ومن أممه، 
 -حلواًل إكلن،نية  اقدممن أ   التوجه،ام  متننت مه   . ولننللمج،و ة السننية ضمن النر،ق السنين

مبعنلى  (؟ community امللتمنن  اوفر املسنن املالئم للمواطن ووقا مفهوم اجملتمع املتالحم  أيكن،نيةت 
 -إكلن،ني،ً  آخر: م  اكتر،عت اجمل،و ة السننية احلداوية وطهلا م، بعد احلداوية  املع،صرة( أ  اشن  منرل،ً 

  كن،نيً،ت متنينيً،ت أم أنه، جمرت منرً، اسنينيً، ال ا ؟

واقوميه، من حيث قد اه، على ن،قدة قراءة  قراءة مفهوم اجمل،و ة السننية املع،صرةإىل البحث   هدف
كن،نيت أي من حيث طونه، من  متنيين للمجتمع السن،ني وليس فق  حل    -وقيا مدفه، طنم  إكن،ني

طمث،ل ملفهوم اجمل،و ة السننية نظرًا مل، وظلى بله مله      حرطة التحضر اجلد دلا ب،لرتطيي على إكن،نيت ول
احلرطة من  واج وانتش،  طب  ن و الع،مل الغربي وطهلا العربي. وب،لرجوع إىل مفهوم ا كن،  نلحظ أ  

 كالمية التقليد ةت مم،  دعو إىل مها املصرلح مل  نن ك،ئدًا و ا،  خ م، قب  احلداوةت وب،لتحد د و املد نة ا
التس،ؤل: مل،لا مل نسمع ك،بقً، عن أزم،ا كن،نية وإكن،نية بينم، مي اليوم من أمم القض، ، املرروحلة لليلً،   
وع،مليً،؟ إ  السبب الرئيس و للات طم،  ررحه مها البحث  الفرضية(  نمن و اغي  ن  ئيسلني صل،حب،   

أواًل: اغ  آلي،ا إنت،ج املسنن وعملي،ا اخت،ل القرا  املتعلقة بهلا. وو،نيً،:  وهو  احلداوة والرأمس،لية مم،ت
اغ  اجلهة املسؤولة عن إنت،ج العمرا ت مب، و للا ا كن، . ولفهم مها التحولت كينظر البحث و جهو  

التقليد لة والتحلول    عملية إنت،ج العمرا  ب،اب،ع منهجية مق، نة بني اجملتمع،ا السننية و املد نة ا كلالمية 
من حيث آلي،ا إنت،ج العمرا  ومل،  لراب  بهل، ملن      حص  و للا خالل عصر احلداوة والرأمس،ليةالهي 

. للها كليتررق   على التع،م  مع قض، ، ا كن،  والسن،  للا وأورت اخت،ل القرا  واوز ع احلقوق عملي،ا
وملن ولم التحلول اللهي     وآلي،ا إنت،جهل،  التقليد ة و املد نة ا كالمية  إىل اجملتمع،ا السننية أواًلالبحث 

حص  و للا خالل عصر احلداوة والرأمس،ليةت مع بي،  أكلب،  ملها التحلول وأولر  و مفهلوم اجملل،و ة       
   السننية. 
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 اجملتمعات السكنية يف املدينة اإلسالمية التقليدية

عة من األم،طن املتجل،و ة واملتداخللة   اتنو  الرتطيبة العمرانية للمد نة ا كالمية التقليد ة من جممو
((ت حبيث اعوت Territoryُاعرف ب،خِلر   بنسر اخل،ءت ومفرتم، ِخّرة(  أقر  مصرلح هل، ب، زليي ة مو  

ملنية طٍ  من مه  اخلر  والسيررة عليه، إىل مج،عٍة م،. ف،لش، ع ا  الن،فه وم، حيي  به من تو  مي ِخرةت 
خِلّرة طم، اكتخدمه، املؤ خو  و طت،ب،اهم عن املد نة ا كلالمية إمنل، الدل عللى     واحل، ة السننية ِخرة. وا

(. ف،لشل، ع ال    1992السيررةت واعين منرقة نفول لدتة  سيرر عليه، و د ر شؤونه، فر ا واحد  أطلربت  
ه ميلنله  الن،فه ميلنه و سيرر عليه كن،نه ممن افتح أبوا  تو مم عليه مشناًل بهلا ِخرةت والشل، ع الن،فل  

. وأطثر م،  دل على اخِلر  والسيررة عليه، ملو وجلوت   (1 و سيرر عليه جمموع املسلمني من امل، ةت ومنها
البواب،ا على أفوامه،. أم، طلمة ِخّرة فمشتقة من الفع  َخَرَ ت و قل،ل ِخل ل للمنل،  اللهي  ترله امللرء       

 ل  ا م،م. واشلن  اجملتمعل،ا السلننية و    لنفسه. واالختر،ط مو أك،كً، حي،زة من،  م،ت وال  نو  إال ب
املد نة ا كالمية اجليء األطرب من مه  اخِلر ت حبيث اتداخ  مه  اخِلر  فيم، بينه، عمرانيً، ومن حيث احلقوق املرابرة 

 (.  Territory-based communitiesبه،ت فهي بهلا جمتمع،ا ِخّرية أي أنه، مرابرة مبن،نه، أو ِخرته،  

إنت،ج مه  اجملتمع،ا اخِلرية فقد ط،نت آلية لااية نسلبيً،. ف،لسلن،  طل،نوا  قوملو  ب،خترل،ط      أم، آلية 
من،زهلم وح، ااهم بأنفسهمت ولنن مبوافقة احل،طم. أي أنه، آلية المرطي لة بقلرا اا ملن األكلف  ل عللى      

 Bottom-up) 2) ية اخت،ل القلرا   فهي نت،ج من مم و املوقع من السن،  تو  ادخ  خ، جي. بهلا ف   آل
ط،نت بأ دي السن،  أنفسهمت أم، موافقة احلل،طم فقلد ط،نلت عللى موضلع اخِلرلة فقل  ولليس لتحد لد          
اف،صيله، الداخلية. و قول ابن منظو  و للا: "والدا   تره، الرج  و أ ض ا  مملوطة ليتحجرم، و بين 

دو  و موضع بعينه و تخهوا فيه مس،طن هلم فيه،ت وللا إلا أل  السلر،  جلم،عة من املسلمني أ   تروا ال
(. و قلول اللبالل ي و وصلص متصل      858ت ا 1طم، فعلوا ب،لنوفة والبصرة وبغلدات"  ابلن منظلو ت ج   

                                      

 (. 1994(ت  اهلهلولت 1992(ت  أطربت 1988ت Akbarصرة طد اك،ا  طم، أوهرا للا العد د من الد اك،ا املع، 1

( طآلية اخت،ل قرا  و اخلر  السننية ا كالمية Bottom-Upقد  عتقد الق، ئ أ  مصرلح من األكف  إىل األعلى    2
تضمن معنى ( واليت قد اTop-down تضمن معنى إجي،بي مق،ب  اآللية الق،ئمة على قرا اا من األعلى إىل األكف   

كليب. إ  الرتطيبة االجتم،عية والعمرانية و املد نة ا كالمية مي ارطيبة ال أكيةت لها فهي ختلو من وجوت مستو ،ا 
ملتخهي القرا ت فال  وجد مستوى أعلى أو أكف . أم، اكتخدامن، من، هله  املصرلح،ا فهو لنونه، مي الدا جة بني 

تمعت وال  قصد من اكتخدامه، من، املعنى الدقيا للمصرلح والهي  عنس الب،حثني و جم،ل التخري  وعم، ة اجمل
 الرتطيبة اجملتمعية له  الرأكية(.  
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(ت طم،  قول أبو  وكص و النوفة: 342البصرة: "... وم أ  الن،س اختروا وبنوا املن،زل ..."  البالل يت ا 
(ت و هطر اليعقلوبي و اكلتير،  النوفلة: "... واخلت      30بو  وكصت ا "ف،خت  الن،س النوفة ونيلوم،"  أ

(. بلهلا فل   اخِلرل     151-150ت ا 2 ي د بن عبداهلل ن،حية الرب ةت واخترت جبلة حوله"  اليعقوبيت ج
وم، بداخله، من شوا ع وك،ح،ا و ح،  وطرق ا  ن،فهة ط،  ميلنه، و سيرر عليهل، مسلتخدموم، تو    

، جي  ط،حل،طم أو الدولة(. أي أنه، ط،نت اتمتع ب،كتقاللية وحر ة و اختل،ل القلرا .   ادخ  من أي فر ا خ
ففي النوفة مثاًل ط،  لن  قبيلة ِخرة مستقلةت حيث اضم وول،ئص متعلدتة ختلدم السلن، ت فلنل  قبيللة       
 مسجدم، وكوقه، ومقرباه، تاخ  ِخرته،. أي أ  ط  ِخرة ط،نت أشلبه بقر لة صلغ ة أو مبجل،و ة كلننية     
متعدتة الوو،ئصت ب،ملفهوم املع،صر. أم، الشوا ع بلني اخِلرل  فتتحلدت حبلدوت اخِلرل  اخل، جيلة واشلن         

 (. 1992اخلروط الف،صلة بينه،  أطربت 

ولفهم مه  اآللي،ا وطيفية عمله، و إنت،ج اجملتمع،ا السلننية وإتا اهل، كلنتررق ا،ليلً، إىل إحلدى      
. فقد و ت أنه إلا ط،  لرج  تا  و ش، ع ن،فه ووهرم، لرر ا ا  النوازل املووقة من طتب الفقه ا كالمي

ن،فهت فأ ات أ   فتح ب،بً، و وهر بيته إىل الرر ا ا  الن،فه حبيث مينن للمل، ة و الرر لا الن،فله امللرو  إىل     
اللدا  إىل  اليق،ق ا  الن،فه مل جيي له للا. وقد عّل  النووي و طت،به اجملموع للا بقولله: "وإ  طل،  بل،     

الش، ع ووهرم، إىل اليق،قت ففتح ب،بً، من الدا  إىل اليق،ق نظرا: ف   فتح ليسلتررق اليقل،ق مل جيلي ألنله     
-411ت ا 13جيع  لنفسه حا االكترراق و ت   مملوك ألمله ال حا لله و طر قلهت ..."  النلوويت ج   

لي( "...فأم، إ  ط،  ب،به و الش، ع ووهر (. و قول و للا ابن قدامة و طت،به املغين  من املهمب احلنب412
تا   إىل اليق،ق الهي ال  نفه فأ ات أ   فتح ب،بً، إىل اليق،ق لالكترراق مل  نن له للات ألنه ليس له حا و 

(. أي أنله إلا أ ات صل،حب   571-570ت ا 4الد   الهي قد اعني عليه ملا أ ب،بهت ..."  ابن قدامةت ج
( 1 الن،س من املرو  إىل اليق،ق ا  الن،فه مينعت وللا ألنه أعرى حلا االكلترراق   الدا  لاا الب،بني متنني

 ملن ال حا هلمت فيات بهلا عدت امل، ة أو املستخدمني لليق،ق ا  الن،فه. 

                                      

حيدت مبدأ االكترراق حقوق ط  فر ا ك،طن و الرر ا ا  الن،فه ابعً، ملوقع ب،  تا   من الرر ا. فال جيوز للفر ا  -1
لفر ا الس،طن و نه، ة الرر ا إلا مل  تأور الفر ا األول بفع  الس،طن ب،لقر  من فم الرر ا االعرتاض على فع  ا

الفر ا الث،ني البتع،ت تا   عن تا  األخ . فقد أوضح العي بن عبد السالم مه  الق،عدة بقوله "األبوا  املشرعة و 
الد   إىل ب،به الد و  املنسدة تالة على االشرتاك و الد و  إىل حد ب،  ط  منه، فينو  األول شر نً، من أول 

األولت و نو  الث،ني شر نً، من أول الد   إىل ب،به الث،نيت وطهلا الث،لث أو الرابع إىل أ   ص  الهي و صد  الد   
شر نً، من أول الد   إىل آخر األبوا  و تص مب، و اء آخر األبوا  إىل صد  الد   على املهمب"  العي بن عبد 

 (. 118ت ا 2السالمت ج
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الحظ من، م، أو ت  النووي بأ  الد   "مملوك ألمله" و"ال حا له و طر قله"ت وطلهلا مل، أو ت  ابلن     
الد  ." نلحظ من، الرتطيي على قضية احلقوق و املن،  وانظيمه، لعالقل،ا السلن،    قدامة "ليس له حا و 

ببعض وب،ملن، . فمم، نّظم عملية إنت،ج العمرا  وإتا اه و املد نة ا كلالمية ملو وجلوت منظوملة حقلوق      
ته ملع ال     واضحة منبثقة عن الشر عة ا كالميةت ومرابرة ب،ملن،   الرر ا ا  الن،فه مثاًل( لتحدت عالق

من العق، اا واألمننة  مث  حقوق امللنية والسيررة املتعلقة به،ت حا االكترراقت وا م،( ولنسميه، من، 
(ت وطهلا منظومة حقلوق النظم عالقل،ا السلن،  ببعضلهم فيمل،  تعللا        Spatial rightsحقوق من،نية  

 ت(1 الضلر  "ال ضلر  وال ضلرا "    بعق، ااهم وود من ميمنة فر ا على آخرت ط،حلقوق املستنبرة من حلد ث 
(. فللسل،طن و منيلله حقلوق وو ِخرلة منيلله حقلوق وو       Social rightsولنرلا عليه، حقوق كن،نية  

الرر ا حقوقت طم، أ  للدا  حقوق وللرر ا حقوقت ومنها. ومله  احلقلوق ملي حقلوق متنينيلة متلنح       
(. ف،لرر ا ا  الن،فله و  2005وقعه  اللح،مت (( على اخت،ل القرا  طٍ  و مPowerأصح،به، القد ة  قوة  

املد نة ا كالمية ط،  ملنً، لسن،نه وهلم حا السيررة عليه واكتخدامهت لها ف   عملية اخت،ل القرا  ب حداث 
أي اغي  عمراني و الرر ا ا  الن،فه ط،نت بأ دي كن،  الرر لا أنفسلهم وال بلد ملن ملوافقتهم عللى       

الن،زلة ال بد من اكتئها  أصح،  اليق،ق عند إحداث التغي . أي أ  القرا اا طنت التغي . فنم، ُلطر و 
اأاي من السن،  تو  ادخ  خ، جي من قب  احل،طم أو من ميثلهت مم، ُ مّنلن السلن،  و ِخررهلمت وميلنح     

ن،نه، بهل،.  مه  اخِلر  اكتقاللية طب ة و عملية إنت،جه، وإتا اه، لعمرانه، ولشؤونه، الداخليةت و لرب  كل  
بهلا ف   آلية اخت،ل القرا  تاخل  اخِلرلة و املد نلة ا كلالمية ط،نلت آليلة متنينيلةت اقلوم عللى االافل،ق           

 ( وتو  أي ادخ  خ، جي. Consensus-based decision making process الالكلروي( بني السن،   
ن اخِلرل  املن،نيلة املسلتقلة    بهلا مينن اصو  املد نة ا كالمية وطأنه، مشنلة من جمموعة طلب ة مل  
(. فل،لفر ا اللهي ميللا    1نسبيً،ت ولننه، متداخلة بأور اداخ  توائر احلقوق املن،نية والسن،نية معً،  شلن   

منياًل و زق،ق مو شر نً، و الفر ا املسيرر على اليق،ق وشلر نً، و الفر لا املسلتخدم للشل، ع الن،فله أو      
 Spatial(: طبقلة من،نيلة    layersة ا كلالمية منونلة ملن طبقلتني      ليق،ق جم،و  ومنها. أي وطأ  املد نل 

layer  وطبقة حقوقية )Social/rights layer      ت وطال الربقتل،  متلداخلت،  أل  الربقلة احلقوقيلة  واضلم)
 احلقوق املن،نية والسن،نية( انظم واتف،ع  مع الربقة املن،نية فتفرز احللول العمرانية املن،كبة هل، وللمجتمع.
أي أ  اخِلر  املن،نية اشن  ِخررً، مستقلة أحي،نً، ومتداخلة أحي،نً، أخرىت ممل،  لدعم بنيلة املد نلة املن،نيلة      
والسن،نية/االجتم،عية وحي،فظ على االمحه، وعدم افتته، أو ووهلل، إىل جمتملع جمليأ  موزا يلا( و أحيل،ء      

 (. Gated communitiesا السننية املغلقة اليوم  منغلقة ضمن أكوا م، وخلص بواب،اه، طم، مو احل،ل و اجملمع،

                                      

 (. 2005؛ اللح،مت 1992 د حول مفهوم الضر ت انظر  أطربت للمي  -1
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 : اوز ع خلر  من،نية و إحدى أحي،ء اونس القدمية.1شن  

 الدوائر ال اش  إىل احلدوت الدقيقة للخر  املن،نية ب  فق  للداللة على اداخ  اخلر  من حيث حقوقه، املن،نية والسن،نية.
 اخلر : الب،حث. املصد  لتوز ع

 

ففي إحدى النوازل ط،نت ألقوام زنقة  كنة( ا  ن،فهة وعليه، أبوا  تو مم وُتُبر منيل ج،  هللم.  
أي ليس للج،  ب،  أو طر ا إىل الينقةت وله طنيص  خيا  للفضالا وت األ ض( قد م مغرى وملتصا 

الننيص والقن،ة لليمن طو ل ت ولم أ ات     حب،ئ  منيله. وللننيص قن،ة خترج من الدا ت ومل  ستخدم مها اجل، 
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اكتخدامه مرة أخرى فمنعه أم  الينقةت ولننهم مل  تمننوا من للات واكتمر الننيص ألنه األقدم و املن،  
(. ففلي مله  الن،زللة وعللى اللرام ملن       32ت ا 9أي له حا األقدمية  حلا منل،ني(  الونشر سليت ج   

 أنهم، ااصلت، من حيث احلقوق عن طر ا الننيص مم، تفع بص،حب اكتقاللية اخِلرتني املتج،و اني من،نيً، إال
املنيل من اخِلرة اليت  فتح عليه، ب،  تا   للحوا  مع كن،  اخِلرة اليت به، طنيفهت فرتابرت بلهلا اخِلرل    
ومل انعيل عن بعضه، البعض. ومن اجلد ر بهطر  أ  مله  احلقلوق ط،نلت لاايلة التربيلات إال و حل،الا       

ني الفرق املعنية  حيث  صد  الق،ضي حنمً، مليمً، ل طراف املتن،زعة(. ومنها فقد نظمت مله   اخلالف ب
احلقوق العالق،ا بني اخِلر  املتج،و ة وبني كن،نه،. وبتمنني السن،  من خالل إطس،بهم القلوة الالزملة   

نت حلوهلم متن،كبة ملع  واملنبثقة عن حقوقهمت اكتر،ع السن،  ا اي،  حبلول عمرانية من تاخ  املوقع فن،
ح،ج،اهم وقيمهم ووروف ِخّرتهم اخل،صة. ومل، ط،  ط  فر ا و اخِلرة السننية  عرف حقوقله و موقعله   
طم،  عرف حقوق اآلخر نت فقد نتج عن للا ارطيبة عمرانية اق  فيه، العالق،ا الرأكلية بلني الفلرق إىل    

ا عللى آخلرت وال الدخ  خل، جيت ف،لربقلة احلقوقيلة       حدوتم، الدني،ت إ  مل ُالَغ مت،مً،؛ فال اسل  من فر ل 
التمنينية  املن،نية والسن،نية( املتف،علة مع الربقة املن،نية واملنظمة هل، اعمال  معً، من خالل الفر ا املتمنن 
 نت،ج املن،  وإع،تة إنت،جه. أي أ  العملية بني الربقتني عملية تائمة التف،ع  ب،جت،مني. ولفهم لللا البلد   

 من إع،تة قراءة البيئة العمرانية مبستو ،اه، املختلفةت طم،  ررحه مها البحث.  أواًل

 مستويات البيئة العمرانية

مينن النظر إىل البيئة العمرانية عمومً، على أنه، اتنو  من مستو ،ا والوة: املستوى الظ،مري املرئي 
ع واألحيلل،ء واملنشللآا؛ واملسللتوى ( ط،لشللوا end-productsوالللهي  ضللم املنتجلل،ا النه،ئيللة للعمللرا   

التشغيلي الهي  ضم املنظومة االقتص،ت ة وا تا  ة والع،تاا والتق،ليد والقيم وا م، ومي ملتغ ة نسلبيً،   
بربيعته،؛ واملستوى العميا والهي  ضم اوز ع احلقوق والقوة وآلي،ا اخت،ل القرا  وم، ش،به. واراب  مله   

معينة حبسب من  البيئة العمرانيةت فن  بيئة متفرتة بنمره، حبسب العالقة بلني  املستو ،ا الثالوة معً، بعالقة 
(. ف،لبيئة العمرانية ا كالمية اتسم بتداخ  مه  املستو ،ا معً، واف،عله، بشن  مستمر 2مستو ،اه،  شن  

منة  ب،ملفهوم ( أو توائر مم، كة وليس مستو ،ا ميstructuresوطأنه، والث توائر متداخلةت فهي متث  ِبنى  
(. فمنظومة احلقوق  املن،نية والسن،نية( و املستوى العميا اتف،عل  ملع   3الرأكي لنلمة مستوى(  شن  

اخِلر  املن،نية و املستوى الظ،مريت وطهلا مع املنظومة االجتم،عية واالقتص،ت ة و املسلتوى التشلغيليت   
خت،ل القرا   من املستوى العميا( و إنت،ج البيئة فال مينن افرت أو اسل  مستوى على آخر. للا أ  آلي،ا ا

العمرانية ا كالمية ط،نت آلية لااية اربا من قب  نفس الفر ا املعين. ف،لفر ا و اخِلرة املن،نيلة  املسلتوى   
الظ،مري(  تمتع حبقوق كن،نية طم،  تمتع عق،   حبقوق من،نية معينة  من املستوى العميا( فيفرز اف،علهم، 
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عمرانية اتن،كب مع املنظومة االجتم،عية واالقتص،ت ة احملرطة له  اشغيلي(ت وطأ  الفر ا الف،ع  مو حلواًل 
احملو  األك،س الهي  رب  بني املستو ،ا الثالوة و البيئة العمرانيةت فيشن  الراب  بني مراطيم،. وقلد أتى  

العمرانيلة ا كلالمية إىل ارطيبلة فراايلة      مها التوحيد للجهة املعنية و اف،ع  املسلتو ،ا الثالولة و البيئلة   
(ت مم، أضفى عليه، صفة املس،واة والعدالة بلني  non-hierarchical structureوحقوقية متداخلةت ال  أكية  

( بعيدًا علن األزمل،ا واملشلنالا     State of Equilibriumكن،نه،ت فوصلت إىل ح،لة االكتقرا  املنشوت  
 عصص ب،لع،مل اليوم. ا كن،نية والسن،نية ط،ليت ا

 
 

: اداخ  املستو ،ا و البيئة العمرانية ا كالمية واف،عله، معً،. حجم توائر املستو ،ا وارايبه، افرتاضي وليس لدتت 2شن  
 املصد : الب،حث    ب  ونمه العالق،ا بينه، و املوقع لااه.

 

 
: السن،  طفر ا تاخلي مسؤول عن إنت،ج العمرا   شن  احملو  األك،س و اراب  املستو ،ا الثالوة واف،عله، معً،. 3  شن

 املصد : الب،حث    املستو ،ا ادل على توائر مم، كة وليس مستو ،ا ميمنة  أكية.

 املستوى الظ،مري

 املستوى التشغيلي

 املستوى العميا

 الثالوة الفر ا الف،ع   شن  لو  املستو ،ا     
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  التحول يف البيئة العمرانية

قدمي و القلر  الثل،من عشلر وهلو  مفهلوم       افا وهو  الرأمس،لية واحلداوة طمشروع اصحيحي ا
الدولة احلد ثة لتنو  مبث،بة اجلهة العقالنية املنظِِّمة واملسؤولة عن انفيه مشروع احلداوة. فقد ق،ملت الدوللة   
احلد ثة على مب،تئ السي،تة والشرعية والتمثي  لتشن  بهلا "بنية فوقية" منفصلة عن الشعب ولننهل، متثلله   

التشر عية اليت اعم  من خالهل، على مح، ة مص،حل الشعب واسي  شؤونهت فهي بهلا  ومتلا السلرة العلي،
متلات من خالل شرعيته، وكي،تاه،ت القوة اليت اطتسبت من خالهل، حقوقً، ختوهل، التلدخ  و ط،فلة شلؤو     

انني اليت ارى اجملتمع وت شع،  التنظيم. وحلم، ة كي،تاه، وكلرته، العلي، ق،مت الدولة بسن األنظمة والقو
فيه، مح، ة ملص،حل اجملتمع فأصبحت تولة الق،نو ت طم، عملت على اوكيع توائر كيرراه، من خالل البيئلة  

 Environmentalالعمرانيللة. ف،نرالقللً، مللن إمي،نهلل، مبفهللوم احلتميللة  املنبثللا عللن العلللم والعقالنيللة(    

Determinismدكة اجملتملع( ملن خلالل البيئلة العمرانيلةت      ( والهي  تضمن مبدأ إمن،نية اغي  اجملتمع  من
م على وو   الشوا ع والسنا احلد د ة إىل ملني،ا ع،ملةت طمل، امتلنلت    1870عملت الدولة منه ع،م 
ت مم، أعرى الدولة احلد ثة ار،ًء شرعيً، للتدخ  والسيررة على البيئة العمرانيلة.  (1 البنية التحتية واخلدم،ا

ت،ج البيئة العمرانية واخت،ل القرا اا املتعلقة به،. فبينم، ط،نت آلية اخت،ل القرا  من، حص  التحول و عملية إن
و البيئة العمرانية ا كالمية آلية لااية  شن  السن،  لو مل، األكل،ست طلٍ  و موقعلهت ووللت و ول        

أي اغلي  اجملتملع إىل    الدولة احلد ثة إىل آلية مرطي ةت لو م، الدولة. فتحت شع،  التنظيم و"مندكة اجملتملع" 
( و ع، ته،ت كلحبت  urban developmentجمتمع عقالني  سه  ضبره وانظيمهت واوف  التنمية احلضر ة  

الدولة مسؤولية إنت،ج البيئة العمرانية مب، فيه، من بنية وتيلة  طلرق وشلوا عت متد لداا صلحيةت طهربل،ءت       
عنه،ت والشعب خ،ضع مل، متليله عليله ملن قلوانني      خدم،ا( من اجملتمع نفسه لتصبح مي الوحيدة املسؤولة

وأنظمة ن،بعةت طم، ادعيت من حرصه، على مصلحة اجملتمعت أو م، اسميه ب،ملصلحة الع،ملة. وانرالقلً، ملن    

                                      

لقد بدأ وو   األ اضي اليت ميلنه، جمموع املسلمني و الدول العربية إىل أ اضي متلنه، واسيرر عليه، الدولة منه نه، ة  1-
موعة من األنظمة والقوانني الدولة العثم،نية. ف،قتداًء ب،لتقدم احل،ص  و الدول األو وبيةت أصد ا الدولة العثم،نية جم

م والهي قسمت فيه األ اضي إىل مخسة أقس،م: األ اضي اململوطةت واأل اضي 1858منه، نظ،م األ اضي العثم،ني لع،م 
األم  ة أو أ اضي الدولةت واأل اضي املوقوفةت واأل اضي املرتوطة لالنتف،ع الع،م ط،ملراعيت واأل اضي املواا  ومي 

عن أقصى العمرا  مياًل ونصص املي  وليست مرتوطة(. أم، بعد للات فقد اعترب الق،نو  املدني اليت انو  بعيدة 
األ اضي املواا أو األ اضي اخل،لية أ اضي أم  ة ملا للدولة . طهلا األمر ب،لنسبة للق،نو  1949السو ي لع،م 
مت  1964ا اد جييً،ت ولنن مع حلول ع،م . أم، و مصر فقد مت إلغ،ء نظ،م إحي،ء األ اضي املوا1938العراقي لع،م 

 (. 131ت 117ت ا1992اعتب،  مجيع األ اضي املواا أ اضي ا،بعة للدولة وبهلا مت إلغ،ء نظ،م ا حي،ء  أطربت 
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( املسؤولة عن جوانب عد دة من Welfare Stateتو م، األبوي أصبحت تولة احلداوة مي تولة الرف،مية  
حة وا كن،  واوف  البنية التحتية وختري  املد  وانظيم العمرا  وا م،. فلتم  حي،ة اجملتمع ط،لتعليم والص

بهلا اسييس معظم جوانب حي،ة األفرات و اجملتمع وأصلبحت الدوللة ملي املرجعيلة و صلي،اة وود لد       
حقوقهم وواجب،اهم ومن للا حقلوقهم وتو ملم و البيئلة العمرانيلة. أي أنهل، أصلبحت توللة مرطي لة         

 ن السنن والسن، . مسؤولة ع

ومنها وهر التحول بتغ  آلي،ا اخت،ل القرا  و إنت،ج البيئة العمرانية أواًلت وبلتغ  اجلهلة املسلؤولة    
عن إنت،ج البيئة العمرانية و،نيً،ت لتتحول البيئة العمرانية من بيئة منَتجة لاايً، من قب  كن،نه، إىل بيئلة منتجلة   

من فر ا تاخلي متمنن حبقوقه ومش، ك و عمليلة ا نتل،ج واختل،ل    من قب  فر ا خ، جيت ووول الس،طن 
القرا  إىل فر ا خ، جي متلقي ليس إالت واصبح الدوللة ملي الفر لا اللداخلي املسليرر و عمليلة إنتل،ج        
العمرا ت وشت،  بني احل،لنيت فن،نت بهلا األزمةت أزمة كنن وكن، . وبقراءة مها التحلول ملن منظلو     

لعمرانيةت نلحظ أ  مه  املستو ،ا وولت من توائر متداخلة و البيئة العمرانية ا كالمية مستو ،ا البيئة ا
إىل مستو ،ا منفصلة عن بعضه، البعض لاا عالقة  أكية ب،جت،  واحدت من املستوى العميا إىل الظ،مريت 

د ثة على مفهوم السلرة مم، أفرز ميمنة من املستوى األعما على املستوى األتنى. فنظرًا ال ان،ز الدولة احل
والقوةت أصبحت ارطيبة اوز ع القوى وم، ا اب  به، ملن كلن ل نظملة والقلوانني و  املسلتوى العميلا(       
اسيرر على املستوى التشغيلي وطهلا على املستوى الظ،مري للبيئة. بهلا فل   أملم مقومل،ا اكلتقرا      

مم، أتى إىل ح،لة من الالكتقرا  و البيئة العمرانية  البيئةت ومو اف،ع  مستو ،اه، الدائم واداخله،ت قد انتفى
املع،صرةت من،نيً، واجتم،عيً،. وقد ص،حب مها التحول والفص  بني املستو ،ا فصاًل أو اشتتً، و ل،و  مه  
املستو ،ات فبداًل من وجوت فر ا واحد لو ي  رب  بني مجيع املستو ،ا واف،عالاهل، معلً،ت طمل، و البيئلة     

ية ا كالميةت اشتتت و البيئة املع،صرة إىل فرق خمتلفة  سيرر عليه، فر ا واحلد مهليمنت خل، جي    العمران
العالقة. فتم بهلا كحب حقوق للا الفر ا ونقله، إىل فرق أخرىت ففقد بهلا متّننه وقد اه على اختل،ل  

ن،ك املهنيو  و ج،ل السي،كة القرا  و البيئة العمرانية. فهن،ك الفر ا الس،طن و املستوى الظ،مري فق ت وم
وم، ش،به و املستوى التشغيليت ومن،ك الدولة و املستوى العميات أي وطأ  احلقوق اشتتت بني فرق خمتلفة 
بداًل من ارطيم، و فر ا واحدت فأصبح لن  مستوى فر ا أو فرق ف،علة بداًل من فر ا لو ي واحد لن  

قوق والقوة بني مه  الفرقت ف،اسمت عالقل،اهم ب،هليمنلة حيلث    املستو ،ات واختلص ابعً، لهلا اوز ع احل
الدولة و املستوى العميا مي ص،حبة السي،تة. ولنن طيص أور مها التحلول عللى ا كلن،  ومفهومله و     

   البيئة املع،صرة؟
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 أكيةت ب،جت،  واحد من: العالقة بني مستو ،ا البيئة العمرانية املع،صرة مي عالقة  3شن  

 املصد : الب،حث     املستوى العميا إىل التشغيلي ف،لظ،مري.

طجيء من تو م، و  ع، ة اجملتمع واقد م اخلدم،ا احلي،اية األك،كية لهت وول مفهوم ا كن،  ملن  
، للملواطنت  مسنن  نتجه الس،طن لاايً، اكتن،تًا إىل حقوقه التمنينيةت إىل خدمة أك،كية على الدولة اوف مل 

فتحولت بهلا عملية إنت،ج املسنن من عملية لااية متفرقة بني السلن،  إىل عمليلة مرطي لة اسليرر عليهل،      
الدولةت فم، لبثت أ  اضخمت العملية لتصبح عبئً، متيا دًا ليس ب، من،  مع،جلته فتحول إىل أزمة حضر ة. 

و أعق،  الثو ة الصن،عية وم، آلت إليله ملن    وقد بدأا بوات  مه  األزمة ب،لظهو  منه القر  الت،كع عشر
مش،ط  بيئية واجتم،عية وصحية وادني و مستوى املعيشلة والسلنن للنلث  ملن كلن،  امللد  الصلن،عية        
وخب،صة العم،ل منهم. و ضوء للا بلدأا مشلنالا ا كلن،  والسلن،  ب،لتصل،عد فتع،للت النلداءاا        

 (1 (تRight to housingئم للسن،  واعتب،   حا للمواطن  واشنلت االو،تاا مر،لبة بتوف  السنن املال
وقد أت ج مها احلا و العد د من تك،ا  الدول وو وويقة حقوق ا نس،  الع،مليلة. أي أ  مل،  ر،للب بله     
السن،  اليوم طحا من حقوقهم على الدولة وقيقهت ط،  و البيئة التقليد ة حقً، لاايً، متنينيلً، بيلد السلن،     

ت ف،نتق  مها احلا مع التحول و البيئة العمرانية من  د السن،  إىل  د الدولةت ولم أصلبح السلن،     أنفسهم
طفر ا خ، جي  ر،لبو  به طحا. إال أ  مها احلا مل  تحول و م،مية الفر ا الت،بع له فق ت ب  وول طهلا 

د ة  قوة( على اخت،ل القرا ت إىل حا و طبيعته؛ فقد وول من حا متنيين و البيئة التقليد ةت مينح ص،حبه الق

                                      

من أجندة املؤمتر وضع اخلرواا اليت على  61مت ومت و البند 1996نوقش مها احلا و مؤمتر املوئ  و إكرنبول ع،م  -1
 خت،لم، لضم،  "اوف  ومح، ة وانفيه احلا و السنن املالئم"  موقع و نيبيد ،(. احلنوم،ا ا

 املستوى العميا

 املستوى التشغيلي

 املستوى الظ،مري
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اسنيين ليس إالت أي حا ميّنن الس،طن و املستوى الظ،مري فق ت فال مينحه أي قوة أو قلد ة عللى اختل،ل    
القرا  و املستو ني التشغيلي والعميا. و ضوء للا بدأا الد اك،ا والرروح،ا املختلفة ب،لظهو  حلل   

ن،نية حبتة مدفه، ا نت،ج النمي بتوف  العدت األطرب من الوحداا مه  األزمةت فرتاوحت بني طروح،ا إك
السننيةت أي أنه، اعم  و املستوى الظ،مري فق  من البيئة العمرانية و سيرر عليه، املسلتوى العميلا ملن    
خالل السي،ك،ا واخلر  ا كن،نية اليت اضعه، الدوللةت وبلني حللول إصلالحية أطثلر مشوليلة امتملت        

،  معً، فرطيا على طيفية إجي،ت جممع،ا كلننية اوللد جمتمعل،ا جيلدة  سلوتم، اللتالحم       ب،لسنن والسن
االجتم،عي بداًل من التفنا الهي أصبح من أمم القض، ، االجتم،عية اليت اؤ ق علم،ء االجتمل،عت فنل،    

 مفهوم اجمل،و ة السننية إحدى مه  احللول. 

 ني؟: حل إسكاني سكا(Neighborhood)اجملاورة السكنية 

عيا العد د من الرروح،ا اجملتمعية ا صالحية اليت وهرا منله القلر  الت،كلع عشلر األزمل،ا      
احلضر ة اليت مير به، اجملتمع الرأمس،لي طسنن وكن،  إىل الرأمس،لية ومرطي ة آلي،اهل، و اختل،ل القلرا ت أو    

فقد انرللا العد لد ملن مله      حبسب مها البحثت إىل التحول الهي حص  و عملية إنت،ج البيئة العمرانية. 
الرروح،ا من  فض بعض مس،ا اجملتمع الرأمس،لي احلد ث والدعوة إىل وقيا مفهوم اجملتمع التعل،وني  

 Collaborative Community   الهي اسوت  عالق،ا اجتم،عية اع،ونية بني السن، ت حبيث انلو  عمليلة )
(. وملن مله    1987ت Friedmann؛ 1996ت Hallاخت،ل القرا  بيد اجملتمع وليس بيد فلرق خ، جيلة عنله     
 (Robert Owen) 1( و وبرا أو   Charles Fourierالرروح،ا الا اليت قدمه، ط  من اش، لي فو     

واليت أطدا من خالهل، على قد ة البيئة احمليرة على التأو  على ا نس،  وإنت،ج اجملتملع اجليلد أو مل،  علرف     
( من خلالل نظر تله للمد نلة احلدائقيلة     Howard(. وب،ملث ت قدم موا ت  Determinismب،حلتمية احلداوية  

برن،جمً، إصالحيً،  تضمن إنش،ء جمتمع،ا لااية ا تا ة والتشلييد وامللنيلة اتصلص بلروت اجملتملع والتعل،و        

                                      

طنملولج جد لد للمجتمعل،ا الصلغ ة لاا االطتفل،ء اللهاايت حبيلث        ( Phalanstere"الف،لنست،  ،"  قدم فو    فنرة   1-
و الروابا العلي، بينم،  سلنن الفقلراء     تنو  اجملمع السنين من جمموعة من املب،ني ب، اف،ع أ بعة طوابات  سنن األاني،ء

شخصت واد ر مه  اجملمع،ا إتا ة خ،صلة و نلو     1620و الروابا السفلىت و نو  اجملموع النلي للسن،  و اجملمع 
( لتحسلني  Philanthropyز اعي. أم،  وبرا أو  فقد قدم فنرة العم  املعتمد على حب اخلل  "الفيالنثروبلي"     قوامه

ت Alexanderوالفقراءت وأكس بعض املستوطن،ا املث،لية و بر ر،ني، وأمر ن، معتمدًا على فنراه اللا    أحوال العم،ل
منتل،    1500-1000شخصت اسنن و مربع،ا مبسل،حة   1200(. أم، اجملمع،ا اليت اقرتحه، أو  فتتنو  من 1992

رفلة جتملع ع،ملةت واتمتلع طل  ع،ئللة       (ت حبيث اعيش ط  جمموعة و مبنى مربع واحد مبربخ ع،م مشرتك وا2طم 4-6 
 بشقة خ،صة هل،. إال أ  أفن،  أو  الا فشلت عند التربيا  موقع و نيبيد ،(. 
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والتحر  خ،صًة من ادخ  الدولة املرطي ةت حبيث  تم إنش،ؤم، بشن  اد جيي من خالل اع،وني،ا ا كن،  
 Housing Co-operatives    ت فيدعي موا ت لهلا أنه قدم نظ،م جمتمعي اقتص،تي بلد اًل علن الرأمس،ليلة)

اال لللا وهلو  فنلرة اجملل،و ة أو الوحلدة السلننية        .(1 (1992ت Alexanderواالشرتاطية الب وقراطية  
 neighborhood unit   على  د بل ي )C. Perry) 2)   نظر لة املد نلة    م والليت انبثقلت علن   1929و عل،م

احلدائقية وابنت مفهوم احلتمية احلداويةت فن،  مدفه، إجي،ت أو ب،ألصلح صلن،عة جمتملع جيلد ضلمن حيلي       
عمراني لدتت أي أنه، مجيعً، حلول إكن،نية كن،نيةت مبعنى أ  ا كن،  طح  م،تي ملو الوكليلة لصلن،عة    

 من  اجملتمع السن،ني املرلو .   

البحثت زد وطأ  مه  الرروح،ا ادعو إىل العوتة إىل آلي،ا إنت،ج  وبرب  مه  التوجه،ا مع طرت
البيئة العمرانية قب  التحول. فهي ادعو إىل ابين آلي،ا إنت،ج لاايةت اربا من قب  السن،  أنفسلهم تو  أي  
ادخ  من أي كلرة خ، جيةت و تضمن للا انحية الدولة طفر ا خل، جي علن عمليلة اختل،ل القلرا  وو      

نح السن،  حقوق متنينية جتعلهم الفر ا الداخلي املعين ب نت،ج البيئة العمرانية وانظيمهل،. وبلهلا   املق،ب  م
 تم إع،تة  ب  مستو ،ا البيئة العمرانية طدوائر متداخلة بتف،عالا تائمة فيم، بينه،ت فبتمنني السلن،  ملن   

احملو  األك،س و املستوى العميا خالل نق  القد ة على اخت،ل القرا  من الدولة إليهمت  صبح السن،  مم 
وطهلا و املستو ني التشغيلي والظ،مري. إال أ  مه  التوجه،ا مل اقدم أ ة آليل،ا لنيفيلة إحلداث ملها     
التحول وإع،تة نق  احلقوق من الدولة إىل السن، . ففي ضلوء كلي،تة الدوللة احلد ثلة وا ان،زمل، بشلن        

( مل التمنن مله  التوجهل،ا ا صلالحية ملن كلحب       2005أك،س على مفهوم السلرة والقوة  اللح،مت 
السلرة من الدولة واغي  ارطيبة القوة و اجملتمعت أي أنه، مل اتمنن من اغي  م،مية املستوى العميا والفر ا 
الهي  شن  لو   األك،ست فبقيت طروح،اه، نظر ة جيئيلةت ال  ق،بللة للتحقيلا. أمل، مل، أمخِضلع منهل،         

ىل جمرت جممع،ا كننية مغلقة ضمن أكوا ت لااية ا تا ةت ونمه، بعض األنظمة اليت للتربيات فقد اقلص إ
 تفا عليه، اجملتمع السن،نيت فلم  نن هل، بهلا أي تو  اجتم،عي اغي ي إصالحي ع،م. ومينن من، اصو  

عيلة عن بعضله،  الرتطيبة العمرانية و ح،ل انتش،  مه  اجملمع،ا و و  النظ،م الرأمس،لي الس،ئد طدوائر من
البعضت ال اداخالا واراطب،ا حقوقية أو من،نية بينهل،ت وطأنهل، جلي  مغلقلة وكل  اجملتملع الرأمسل،لي        

                                      

 (. 1996ت Hallمنت،  من األ ض ل،طة حبيام أخضر   1000شخص  سننو  و  32000اتنو  املد نة احلدائقية من   1-

و الوحدة السننية على ارو ر تو  املد كة إىل مرطي حي من خالل  اعتمد ب ي و وقيا أمدافه االجتم،عية الثق،فية  -2
مش، طة اآلب،ء حبيث اصبح املد كة االبتدائية والس،حة احمليرة به، مي مرطي الوحدة السننية ختريريً، واليت مينن 

األحي،ء السننية مع  الوصول هل، مشيً، على األقدام من مس،فة نصص مي  اقر بً،ت و تم وضع احمل،ل التج،  ة على أطراف
 (. 1996ت Hallوجوت مؤكس،ا اجتم،عية و وك  احلي  
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النب ت م،  ؤتي إىل جتيئة اجملتمع الع،م وووله إىل جمتمع موزا يا ال متالحمت على عنس م، أ اتاه له مه  
بقة املن،نية و البيئة العمرانية مي عالقلة  أكليةت   التوجه،ا. طهلا ف   العالقة بني طبقة احلقوق وبني الر

ف،حلقوق اليت متنحه، القوانني اليت اسنه، الدولة انتمي إىل املستوى العميا ومي اسيرر على البيئة العمرانية 
وانظمه، و املستوى الظ،مري. أي أ  الفص  بني طبق،ا املد نلة  املن،نيلة واحلقوقية/االجتم،عيلة( جعل      

ن،نية انحصر و املستوى الظ،مري فق ت واراب  ب،حلقوق اليت انتمي إىل املستوى العميلا بعالقلة   الربقة امل
 أكية ب،جت،  واحدت من العميا إىل الظ،مريت ومها أتى ب،لت،لي إىل فش  مه  الرروح،ا و ا صالتت طم، 

  مسته. 

صالحيةت كلواًء بتغلي    وعلى الرام من فش  مه  الرروح،ا وعدم قد اه، على وقيا أمدافه، ا 
آلي،ا إنت،ج العمرا  أو بتغي  العالقة بني مستو ،ا العمرا  و بره، معلً، برر قلة اف،عليلة متب،تللةت إال أ      
العد د من مه  الرروح،ا بدأا اظهر اليوم و،نيًة ولنن حبلة ومف،ميم جد دة. فمع وهلو  فنلر مل، بعلد     

وإعل،تة إحيل،ء  وت املنل،  ملن خلالل اال ابل،ط ب،مل،ضلي        احلداوة وتعواه،  ع،تة التواص  مع املستخدم 
( اليت أ دا بعلض املفل،ميم احلضلر ة الليت ط،نلت      1961واحملي ت وانرالقً، من طروح،ا جني ج،طوبس  

(ت وهلرا منله السلبعين،ا ملن     Mixed useك،ئدة و مد  العصو  الوكرى و أو وب، ط،لتنوع الوويفي  
القر  امل،ضي العد د من الرروح،ا اليت وجدا أ  السبي  إىل مع،جلة األزم،ا احلضر ة مو و العوتة إىل 

. ومن أمم مه  (1 املد  واألنظمة اجملتمعية و الع،مل الغربي و عصر م، قب  الصن،عة طمفهوم النميو  مثاًل
 Newالثم،نين،ا من القر  امل،ضي وحتى اليوم حرطة "التحضر اجلد د"  التوجه،ا وأطثرم،  واجً، منه نه، ة 

Urbanism  واليت اهدف إىل إع،تة صي،اة املن،طا السننية احلضر ة بأكس م، بعد حداوية مشتقة من املد )
دأ التقليد ة الغربية و عصر م، قب  الصن،عةت وقد القت مه  احلرطة انتش، ًا واكعً، و أمر نل، وأو وبل، وبل   

 أورم،  نتق  إىل أجياء أخرى من الع،مل مب، و للا مدنن، العربية طدبي والدوحة وأبوويب. 

 (New Urbanism)حركة التحضر اجلديد 

( و أمر ن، منه الثم،نينل،ا  Neo-Traditional Developmentوهر اوجه الترو ر التقليدي اجلد د  
لتحضر اجلد د" بدأ منه التسعين،ا ليدل على عملي،ا من القر  العشر نت إال أ  اكتخدام مصرلح "حرطة ا

                                      

( مو أصغر وحدة إتا  ة و بعض تول أو وب، الغربية. وهر بدا ة و العصو  الوكرى و Communeالنميو     1-
واحلنم. طم، وهر أو وب، طحم، ة من النبالء اخل، جني عن الق،نو ت فن،  مبث،بة مد نة لاا أكوا ت لااية ا تا ة 

النميو  و فرنس، و أعق،  الثو ة الفرنسية و القر  الث،من عشر. و تنو  النميو  من جمموعة من السن،  لوي 
 ا متم،م،ا املشرتطة حيث  سننو  معً، و شرتطو  و املسؤولية ومن  احلي،ة التع،وني  موقع و نيبيد ،(. 
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( والترلو ر القل،ئم   Duany & Plater-Zyberkالترو ر العمراني اليت متت على  د تواني وبالالر زا لربك    
 Peter( اللهي  قلوت  طل  ملن طل،لثو         Transit-Oriented Developmentعلى خروط املواصالا  

Calthorpe  وطيلب،و )Doug Kelbaugh   وكولومو )Daniel Solomon) 1)    فقد انبثقلت مله  احلرطلة .
( وابين فنر م، بعلد احلداولةت   Urban growthعن  فض مب،تئ وفنر احلداوة و الترو ر والنمو العمراني  

( ومن طت،ب،ا جلني جل،طوبس وللو س ممفلو ت     Leon Krierحيث اختها من أفن،  املعم، ي ليو  طر ر  
 Lewis Memford من فنرة اجمل،و ة السننية لب ي أك،كً، هل،. ( وطهلا 

اهدف مه  احلرطة إىل صن،عة جمتمع كنين مبواصف،ا مركومة وت مظللة الرأمس،ليلة. أي أنهل، ال    
ارفض الرأمس،لية طنظ،م جمتمعي طم، أنه، ال ارفض آلي،اه، و عملية اخت،ل القرا  وإنت،ج العمرا  ب  ارفض 

أفرزاله احلداولة. بلهلا فل   حرطلة التحضلر اجلد لدت خبلالف التوجهل،ا          املنتج النه،ئي للعملرا ت طمل،   
ا صالحية احلداويةت اتقب  ارطيبة القوى الس،ئدة و اجملتمع الرأمس،لي احلد ث وال اسَع إىل اغي م،ت فهلي  

اتقبل    اتقب  املستوى العميا من البيئة العمرانية مب، فيه من امتالك للقوة بيد لو   الف،ع   الدوللة(ت طمل،  
العالقة الرأكية الس،ئدة بني مستو ،ا البيئة. ولنن و و  التفنا و العالق،ا االجتم،عية الهي أوجداله  

( وم، آل إليه للا من قريعة بني املبنلى واحمللي  واملسلتخدم    Communityاحلداوة وانتف،ء مفهوم اجلم،عة  
( طم، ط،نت و جمتمعل،ا مل، قبل     Communityاسعى حرطة التحضر اجلد د إىل صن،عة  وت اجلم،عة أو  

الصن،عة وللا برب  العم، ة مبحيره، املنل،ني والتل،  ي  جيل،ت ا حسل،س ب،ملنل،  واالنتمل،ء إليلهت للها         
ح،ولت حرطة التحضر اجلد د  ب  املستخدم ب،ملن،  من خالل اكتخدام صو  من امل،ضي مرابرة بهاطراه. 

،  إمن، ارطي على الربقة املن،نيلة  الشلنلية( الليت انتملي إىل املسلتوى      إال أ  مه  املنهجية  ع،تة إنت،ج املن
الظ،مريت بصف،اه، وارطيبته، واأو م، على إت اك الس،طن واواصله معه،ت أطثر منه على الربقة االجتم،عيةت 
فهي بهلا استخدم حلول شنلية مج،لية لعالج مشنلة اجتم،عية. ومنها ف   حرطة التحضر اجلد د اتبنلى  

( الهي تعلت إليله احلداولة واللهي طل،  بدا لًة كلببً، و انتفل،ء  وت         Determinismنفس مفهوم احلتمية  
اجلم،عة و األحي،ء السننية احلد ثة لتستخدمه اليوم  ع،تة "صن،عة"  وت اجلم،عةت ولنلن بفنلر وأكللو     

                                      

 Traditional Neighborhoodمنهل، ارلو ر الضلواحي التقليد لة       اضم حرطة التحضلر اجلد لدة اوجهل،ا طلث ة      1-
Development    بقي،تة أند  له توانلي )A. Duany     وإلييابيلث بالالر زابل ك )E. Plater-Zyberk  ؛ وطلهلا)

(؛ والضل،حية الليت   Kelbaugh( اليت اعتمد على املشي بشن   ئيس بقي،تة طيلب،و  Pedestrian Pocketالض،حية  
 والضلللواحي (؛Calthorpe( بقيللل،تة طللل،لثو    Transit-Oriented Designى النقللل  العللل،م  اعتملللد علللل

 Quartiers  قي،تة ليو  طر ر  )L Krier ت وجيمع م، بني مه  التوجه،ا املتعدتة العوتة إىل النم  احلضري التقليدي)
 (.  2003ت Bohlمن قرى ومد  الكتنب،ط مب،تئ التخري  اليوم  
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والسلن،  أو مل، بلني     . بهلا  برت حرطة التحضر اجلد د م، بني املسلنن (2011 اللح،مت  م،بعد حداوي
(ت Place-based communityاملن،  واجلم،عةت ف،جلم،عة من، اتحدت ب، اب،طه، جغرافيً، ب،ملنل،  والعملرا     

ومها مش،به ملفهوم اخِلّرة و اجملتمع،ا ا كالمية ولنن من حيث الشن  امل،تي فقل ت أي عللى املسلتوى    
قوق املن،نية والسن،نية وعالقة املستو ،ا ببعضله،ت  الظ،مري وليس على مستوى آلي،ا ا نت،ج واوز ع احل

 أو مبعنى آخر تو  متنني للسن، ت طم، كيتم اوضيحهت لها كنستخدم مصرلح "جممع كنين" على الضواحي
. ولنن م  متننلت مله    (1 السننية و حرطة التحضر اجلد د مق،ب  مصرلح "اجملتمع،ا السننية" ا كالمية

 من خالل الرب  بني املن،  والسن،  طم، خررت له؟   (2 جلم،عة و اجملمع السنيناحلرطة من إجي،ت مفهوم ا

لقد أوبتت العد د من الد اك،ا االجتم،عية و مها اجمل،ل عدم إمن،نية اللرب  املرللا بلني العملرا      
ة (ت أي بلني الربقلة املن،نيل   Deterministicوالعالق،ا االجتم،عية تاخ  األحي،ء السننية بشلن  حتملي    

ت ممل،  بلدت حللم احلداولة     (3 والربقة االجتم،عية للعمرا ت وقصو  للا ولدوت تة و انو ن  وت اجلم،عة
بتغي  اجملتمع من خالل العمرا  وانو ن اجلم،عة اليت  راب  أفراتم، بعالق،ا اجتم،عية وطيدة طتلا الليت  

ا العمرا  املع،صر والفلرق الف،عللة   متيي مد  م، قب  الصن،عة. ومينن افس  مها القصو  ب،نفص،ل مستو ،
فيه،ت حيث انتمي الربقة االجتم،عية إىل املستوى التشغيلي  عل،تاا واق،ليلد( وإىل املسلتوى العميلا ملن      
حيث احلقوق واوز ع القوة و اجملتمعت بينم، انتمي الربقة املن،نية  الفلرا  امللبين( إىل املسلتوى الظل،مري.     

   الرب  بني م،اني الربقتني  املن،نية واالجتم،عية(  ترلب إع،تة ارايلب  ولن  مستوى فر ا لو يت لها ف
العالقة بني املستو ،ا ب زالة اهليمنة الس،ئدة بينه،ت واداخ  أو اوحيد الفرق احملو  ة الف،علة و ط  مستوىت 

و اجملتمعل،ا  ومها ا  ممنن و و  العمرا  املع،صر. فبينم، ط،نت احلقوق املن،نية ملن املسلتوى العميلا    
ا كالمية اتداخ  مع املستوى الظ،مري/ املن، ت واحلقوق السن،نية اتداخ  ملع املسلتوى التشلغيلي ملن     
حيث العالق،ا االجتم،عية واليت ونمه، األعراف والتق،ليد الس،ئدة و ط  منرقةت وطلهلا ملع املسلتوى    

ه  املسلتو ،ا طشلبنة متداخللةت    الظ،مري من حيث حقوق السلن،  و عقل، ااهمت مل، أتى إىل الراب  مل     
افننت مه  الشبنة و البيئة املع،صرة إىل مستو ،ا  أكية العالقةت فأصبحت احلقوق  املن،نية والسن،نية( 

                                      

رلح "جممع،ا كننية" و حرطة التحضر اجلد د وليس "جمتمع،ا كننية" ألنه،ت طم، كيوضح مها البحثت مل اكتخدمن، مص  -1
 السننية ا كالمية.  بينم، اوافر مفهوم اجملتمع السنين املتالحم و اجملتمع،اانن أطثر من جممع،ا كننية  كن،  الن،س 

وليس جم،و ة كننية وللا لتمييي  عن اجمل،و ة السننية اليت كنستخدم مصرلح جممع كنين و حرطة التحضر اجلد د   2-
 واليت ختتلص و مب،تئه، عن اجملمع السنين و حرطة التحضر اجلد د.  1929وضع أكسه، ب ي و ع،م 

واليت أوبتت عدم إمن،نية إت اج الفرا  طع،م   ئيس و ت اكة  Giddensو  Sayerو  Urryمث  ت اك،ا طٍ  من   3-
 م(. 2007(. للمي د حول مها املوضوع انظر  اللح،مت 1993ت Saundersوالظوامر االجتم،عية  النظ،م 
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ُاملى بشن  ج،مد على املستو ني التشغيلي والظ،مري طقوانني انظيمية عمرانية واجتم،عيةت ومل  عد للِفرق 
أو صي،اته،ت فهي ُاملي على الفرق املهيَمن عليه، مل،  فعللو ت واركلم     و مه ن املستو ني تو  و اربيقه،

توائر حر ،اهم و مستو ،اهم. أي أ  فص  املستو ،ا أتى إىل فص  و طبق،ا البيئلة العمرانيلة وصلعوبة    
 التع،م  معه، بشمولية مم، زات من حدة أزمة ا كن،  والقض، ، االجتم،عية املرابرة به،ت فب،ا من الصلعوبة 

للهات وحبسلب الد اكل،ا الليت     . (1 ً،  ام ارابره، و الواقلع املعل،   ح  القض، ، السن،نية وا كن،نية مع
أجر ت على بعض الضواحي السننية اليت أقيمت و أمر ن، ب،اب،ع مب،تئ التحضلر اجلد لد والبين مفهلوم     

ملله  احلرطللة و اغللي  ت مل اللنجح (2 ( و فلو  للداCelebrationاحلتميللة احلداويللة طضلل،حية كيليرب شللن  
كلوطي،ا السن،  واوطيد العالق،ا االجتم،عية بينهمت وب،لت،لي مل اتمنن ملن وقيلا مفهلوم اجلم،علة و     

 (. 2005ت Gottdiener & Buddاملن،   

إ  السبب و للات طم،  ررحه مها البحثت إمن،  عوت إىل من  آلي،ا ا نت،ج الهي اتبن،  مه  احلرطةت 
ا اليت اعم  و إنت،ج العمرا  و اجملتمع الرأمس،لي احلد ث خ، ج حدوت مه  اجملمعل،ا.  فهي لاا اآللي،

ف،نرالقً، من اقب  حرطة التحضر اجلد د ملستو ،ا العمرا  وآليل،ا إنت،جله و اجملتملع الرأمسل،ليت ابنلت      
ن اجملتملع  حرطة التحضر اجلد د مه  اآللي،ا تو  اغي ت فأصبح اجملمع السنين وطأنله صلو ة مصلغرة عل    

النب ت اسوت  نفس اآللي،ا والعالق،ا بني مستو ،اه. ولنن طيص مينن وقيا التغلي  املنشلوت و اجملتملع    
وإجي،ت  وت اجلم،عة من خالل اكتنس،خ صو ة مصغرة عن للا اجملتملع اربلا فيهل، نفلس اآلليل،ا الليت       

جملمعل،ا السلننية و حرطلة التحضلر     أفرا املشنالا واألمراض احلضر ة بدا ًة؟ إل اتميي آلي،ا إنتل،ج ا 
اجلد دت طم، و اجملتمع الرأمس،ليت ب،لتخري  املرطيي الهي  سيرر عليه، املهين  املخر / املعمل، ي( ملن   

                                      

لقد انعنس مها الفص  بني مستو ،ا العمرا  على الد اك،ا النظر ة و مها اجمل،لت فقد انقسمت الد اك،ا خالل   1-
جتم،عية الفرااية و،ول مع،جلة قض، ، العقوت القليلة امل،ضية إىل مس،  ن  ئيسني من حيث موضوع،اه،: ت اك،ا ا

(ت وت اك،ا 2006( وأمني  2000السن،  وحقهم و ا كن، ت أي اهتم ب،لربقة االجتم،عيةت طرروح،ا فر دم،   
فرااية اهتم ب، كن،  أي الربقة املن،نيةت طم، و الد اك،ا اخل،صة ب، كن، ت وت اك،ا  وات حرطة التحضر اجلد د. 

 ا ا نت،ج املع،صرة عن مواجهة قض، ، ا كن،  والسن،  معً،ت على املستو ني النظري والعملي.بهلا قُصرا آلي،

مت انفيه العد د من املشروع،ا والضواحي السننية ابعً، ملب،تئ حرطة التحضر اجلد د و طٍ  من الوال ،ا املتحدة   2-
 ة وض،حية و أمر ن، ب،اب،ع مب،تئ مه  التوجه  موقع األمر نية وأو وب،ت حيث مت انفيه م، ال  ق  عن كتم،ئة بلدة وقر

(ت وطهلا قر ة ب،وندبري 1981( و فلو  دا  Seasideومن األمثلة على للا منرقة كيس، د  . و نيبيد ،(
 Poundbury  و تو شسرت )Dorshester  وم بدأا مث  مه  املشروع،ا 1993( و بر ر،ني، من اصميم ليو  طر ر .)

 و الع،مل العربي وخب،صًة و تول اخلليجت ولع  من أمم األمثلة على للا الا اليت و مد نة تبي.  و االنتش، 
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املستوى التشغيليت والهي  ضع بدو   و عملية التصميم لقوانني وأنظملة العملرا  طمل، اضلعه، الدوللة      
و املستوى الظ،مري طمتلقي/ مستخدم فق ت وقد  تسع تو   و  املستوى العميا(ت و نحصر تو  الس،طن 

أفض  األحوال ليحظى ب،ملش، طة ب بداء الرأي و بعلض مراحل  التصلميمت حيثمل، وطيفمل، أ ات املصلمم.       
ف،لس،طن من، اربره عالقة ميمنة ب،ملصمم/املرو  من املستوى التشغيليت والهي اربره عالقة ميمنة ب،لدولة 

لعميات أي أ  العالقة بني املستو ،ا مي عالقة  أكية اتسم ب،هليمنة والسليررة. بلهلا فل      من املستوى ا
الس،طن و مه  اجملمع،ات طم، و البيئة املع،صرة خ، جه،ت ط،   تمتع حبقوق مقيَّدة ضلمن تائلرة ضليقة ال    

ب  احنصر تو   و اجملمع اتعدى حدوت منيلهت ومل انن مه  احلقوق متنينية متنحه القد ة على اخت،ل القرا ت 
طس،طن فق ت فج،ءا مه  احلقوقت طم، كيأاي بي،نهت طحقوق اسلنينية ال متنينيلةت النظم عالقتله طسل،طن      

 ب،جملمع واجملتمع السن،ني ليس إال. 

ومم،  عيز من مها املفهوم مو من  إتا ة مه  اجملمع،ا ومل، افرضله ملن قلوانني مقيللدة للسلن،  و       
اقسم إتا ة املمتلن،ا تاخ  اجملمع والسيررة عليه، م، بني منظملة امللالك ملن السلن،       بيئ،اهم اخل،صة. إل

 Residential owners association   طممث  عن جمموع املالك واليت انو  مسؤولة عن املنرقلة السلننية )
ة امللالك ملن   مب، فيه، من أم،طن ع،مةت وهله  املنظمة جملس إتا ة  تم انتخ،به من قب  السلن، ت وبلني منظمل   

( وانو  مسؤولة عن مرطي اجملمع والهي حيتلوي  Commercial property owners’ associationالتج،   
على املب،ني التج،  ة اليت  تم اأج م، حبسب قوانني اكتعم،الا األ اضي للمجمع. طم، انو  مه  املنظمة 

 شل،به املوجلوتة و مرطلي اجململع     مسؤولة عن األم،طن الع،مة من ك،ح،ا وحدائا ومواقص كي، اا ومل، 
. بهلا انو  مه  املنظم،ا و مستوى مهيمن على السن،  ومسلتخدمي اجململع ومتللي    (2011 اللح،مت 

عليهم حقوقهمت واليت ال اتعدى طونه، حقوق اسنينية لصو ة لن  ك،طن و احلدوت املن،نية ملنيلهت ومه  
قب  مه  املنظم،ا ط،لتحنم ب،لتغي اا البن،ئية الليت  قلوم   أ ضً، اتبع قوانني ص، مة للتحنم به، اوضع من 

به، الس،طن و مسننهت مم،  قلص من تائرة حقوق السن،  وحيد من حر ،اهم و عيا متنيلنهم. أمل، املنرقلة    
اليت افص  بني املس،طن فهي خ،ضعة لسيررة منظمة املالكت والس،طن له حا االكتخدام هل، فقل . وانحلى   

ن،  ومنظمة املالك و مه  األم،طن أل  انو  عالقة ميمنة أك،كه، القوانني التنظيمية الليت  العالقة بني الس
اضعه، اجلهة املهيمنةت ال االاف،ق. بهلا ال  وجلد الداخ  و احلقلوق املن،نيلة أو السلن،نية بلني املسل،طن        

السلن،  ببعضلهم    اخل،صة من جهة وبينه، وبني األم،طن الع،مة من جهة أخرى م،  لؤتي إىل علدم ا ابل،ط   
من،نيً، وحقوقيً،ت وطهلا عدم ا اب،ط الس،طن ب،ملن،  خ، ج منيله إل اقتصر حقوقله و لللا املنل،  عللى     

(. مها الفص  بني توائر احلقلوق  4االكتخدام املقنن فق ت فهو  قع ضم،  تائرة كيررة فر ا آخر  شن  
م،عيلة و اجململع والفصل  بلني مسلتو ،ا      وعدم اداخله،  ؤتي إىل الفص  بلني الربقل،ا املن،نيلة واالجت   
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العمرا  وميمنة مستوى على آخر مم،  تن،قض مع مدف مله  احلرطلة  جيل،ت  وت اجلم،علة و جممع،اهل،ت      
بعنس الوضع و ِخر  البيئة العمرا نة ا كالمية واليت ط،  اداخ  احلقوق املن،نيلة والسلن،نية ملن أملم     

ن،نيً، واجتم،عيً،. ف،لسل،طن و اخِلرل  ا كلالمية طل،  جليء ملن       أكب،  ا اب،ط السن،  واالحم اجملتمع م
الفر ا الهي ميلا الش، ع الهي  فتح ب،  تا   عليهت فيحتا بشرط،ئه من أصلح،  اللدو  اجملل،و ة عنلد     
وقوع أي ن،زلةت طم،  شن  جيءًا من اخِلرة األطرب ومنها حتى ارتاب  اخِلر  من،نيً، وحقوقيً، معلً،. إال أ   

جه جممع،ا التحضر اجلد د مو افتيت مها الرتاب  ب جي،ت فر ا للمسنن وآخر للش، ع وآخر للمن،طا م، انت
الع،مة و املرطيت واراب  مه  الفرق بعالق،ا  أكية لاا ميمنةت ومها ب،لت،لي جيع  الس،طن و نه، ة السلم 

األخرى من،نيً، وحقوقيلً،ت مل،   اهلرمي وانو  حقوقه لصو ة و تائراه الضيقةت ومفصولة عن توائر الفرق 
  ؤتي إىل ح،لة من عدم الرتاب  وب،لت،لي انتف،ء  وت اجلم،عة. 

 

 
: وجوت منظمة املالك طفر ا مسيرر على املن،طا الع،مة ط،لشوا ع وبني املس،طن  عم  طف،ص  بني املس،طن من،نيً، 4شن  

 احلقوق كواء املن،نية أو السن،نيةت ومها أتى بدو   إىل جتيئة الربقة املن،نية وحقوقيً،ت فال اداخ  على مستوى 
 املصد : الب،حث.    وعدم ارابره،.

 

وفيم،  تعلا ب،ألنظمة والقوانني اليت ختضع هل، مه  اجملمع،ا فقد وضع  ائدي مله  احلرطلة توانلي    
واألنظملة للتحنم منرقلة كيسل، د     ( جمموعلة ملن القلوانني    Duany & Plater-Zyberkوبالالر زا لربك    

 Seaside    اليت صمموم، كواًء من حيث اكتخدام،ا األم،طن الع،مة أو اكلتعم،الا املبل،ني )Zoning ت)
م بترو ر مه  القوانني لتصبح فيمل، بعلد منولجلً، ملل، الال ملن       2003وقد ق،م تاوني وبالار زا ربك و ع،م 

. أم، مه  القوانني فهي افصيلية لضلم،  اللتحنم   (Smartcode) 1جممع،ا كننية اعرف ب،لقوانني الهطية  
( Design-based codesو التنمية العمرانية للمجمع السنينت إل ُاعنى مه  القوانني ب،جل،نلب التصلميمي    

 والوي األبعل،ت( ولليس فقل  التخريرلي  ونل،ئي األبعل،ت طمل، و قلوانني اوز لع اكلتعم،الا األ اضلي            
 Zoning كيررة املصمم واملرو  ومنظم،ا املالك على البيئلة العمرانيلة و اجململع السلنين     (( مم،  ي د من

                                      

 م. 2008كبتمرب  8ت ا،  خ الدخول www.newurbanism.orgموقع التحضر اجلد د:    -1

 تائرة حقوق الس،طنت مقيدة حبدوت مسننه فق .

تائرة كيررة منظمة املالك على األم،طن الع،مة و 
املنرقة السننية. اعم  طحدوت انظيمية ف،صلة حقوقيً، 

 اداخالاه،. ومن،نيً، بني السن،  وبني املس،طن فتمنع 
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ت األملر اللهي   (1 (2011 اللحل،مت   وعلى كن،نه و قلص من مسل،حة احلر لة النسلبية املمنوحلة للسلن،      
ت بعنس الوضع و اجملتمع،ا السلننية  اخِلرل ( و   (2  تع، ض مع مفهوم متنني السن،  و مه  اجملمع،ا

 بيئة العمرانية ا كالمية. ال

( اللهي اسلوت    communityإ  منهجية حرطة التحضلر اجلد لد  حيل،ء مفهلوم اجملتملع السلنين        
عالق،ا اجتم،عية وطيدة واالحم اجتم،عي قوي إمن، اعم  طمنهجية مع،طسة لتحقيا مها اهلدف. فبل،لنظر  

لتالحم االجتمل،عيت زلد أنهل، ط،نلت ِخررلً،      إىل اوز ع اخِلر  و املد نة ا كالمية واليت ط،نت اتمتلع بل،  
متداخلة من األصغر إىل األطربت فتتد ج و احلجم وطهلا و احلقوق من املسلننت فل،لرر ا ال  الن،فلهت     
ف،لس،حةت ف،لرر ا الن،فهت ومنهات فضاًل عن اراطب اخِلر  املختلفلة طمل، كلبا اوضليحه. أي أ  املد نلة      

غ ة اعنس توائر كيررة صلغ ة ولننهل، طلث ة ومتداخللة ممل،  فتلت       ا كالمية ط،نت مفتتة إىل ِخر  ص
السيررة والقد ة على اخت،ل القرا  بني أطرب عدت ممنن من الفرق أو السن، ت أو ب،ملفهوم احلد ث المرطي ة 

(. طم، أ  اداخ  مه  اخِلر  واراطبه، حيد من فلرا حصلول أي ميمنلة من،نيلة أو     1اخت،ل القرا   شن  
ني مه  اخِلر  وِفرقه،ت ومها أتى إىل إنت،ج جمتمع متالحم اسلوت   وت اجلم،علةت بلال ميمنلة أو     حقوقية ب

اسل  من فر ا على آخر. طهلا ف   الفرق املسيررة و مه  اخِلر  ط،نت اتمتع حبقلوق متنينيلةت من،نيلة    
راب  خِبرتله من،نيلً،   وكن،نيةت اتسع تائراه، واتق،طع من اخِلرلة األصلغر إىل األطلربت ممل، جيعل  الفر لا مل       

وحقوقيً،ت و رب  بني مستو ،ا العمرا  معً، ليبدو العملرا  وطأنله بنيلة واحلدة متداخللة بلال مسلتو ،ا.        
ومبق، نة للا مع اوز ع توائر احلقوق املن،نية والسن،نية و جممع،ا التحضلر اجلد لد زلد أ  طل  كل،طن      

                                      

لس،طن على االختي، ت إل طهلا ف   مه  اجملمع،ا ختضع و آلي،ا إنت،جه، لقوى السوق االقتص،ت ة مم، حيد من حر ة ا  -1
 رأس املصمم واملرو  عملية التصميم والتنفيه واليت  تم اوجيهه، مب،  ضمن أعلى نسبة  بح وأق  خم،طر م،ت ة ممننة. 
بهلا ف   حر ة االختي،  املمنوحة للس،طن اصبح لدوتة جدًا ومس،و ة مل، مي عليه و األمن،ط ا كن،نية األخرى 

رأمس،لي. بهلا ف   احللول العمرانية اليت انتج انو  ممن مم خ، ج املوقعت بعنس الوضع و الس،ئدة و اجملتمع ال
 اجملتمع،ا ا كالمية اليت انتج فيه، القرا اا واحللول من تاخ  املوقع ومن السن،  أنفسهم تو  ادخ  خ، جي

 (.2011 اللح،مت 

إىل ضرو ة ابين مها النم  من األنظمة والقوانني العمرانية  تع، أاب،ع حرطة التحضر اجلد د من املعم،  ني واملخررني  2-
( Growth( بعنس النمو  Smart growthو مجيع مد  وضواحي أمر ن، وللا لتحقيا م،  عرف ب،لنمو الهطي  

( لي طث،فة متدنية واعتم،ت ة على السي، ة وا اف،ع و Sprawlالهي أفرزاه احلداوة وم، نتج عنه من اوكع عمراني  
( مش،ل ط، وال ن، وطهلا Davidsonطلفة البنية التحتية. وقد مت اربيا مه  القوانني و بعض املد  مث  تافيدكو   

 (. 2004ت Huntersville  Walters & Brownو  Corneliusو 
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ع تائرة احلقوق املن،نية لله والليت ال اتجل،وز حلدوت      تمتع بدائرة ضيقة من احلقوق السن،نية اليت اتر،با م
ت وال اتداخ  مع توائر حقوق الفلرق األخلرىت إل افصل  بينهل، تائلرة حقلوق الفر لا        (4 شن   مسننه

املهيمن و املستوى العميا  منظم،ا املالك( والهي اتسع تائرة كيرراه لتشم  معظلم املنل،طا الع،ملة و    
ت الفرق املسيررة و البيئة العمرانية وب،لت،لي إىل مرطي ة االقلرا . أي أ  توائلر   اجملمع م،  ؤتي إىل اقلي  عد

احلقوق و مه  اجملمع،ا ا  متداخلةت وا  مرتاطبةت واغلب عليه، صفة اهليمنةت فتسيرر الفلرق املرطي لة   
 نلة ملع حقلوق    على فرق السن، ت من،نيً، وحقوقيً،. وفضاًل عن لدوت ة تائرة حقوق كلن،  اجململع ب،ملق،  

السن،  و ِخررهم و البيئة العمرانية ا كالميةت ف   نوعية مه  احلقوق قلد اختلفلتت فبسليررة الفر لا     
املرطيي  منظمة املالك( على عملية إنت،ج العمرا ت اكتحول مها الفر ا على القوة ووولت حقوق السن،  

اسلنينية و اجملمعل،ا السلننية. وقلد أتى ملها       من حقوق متنينية و البيئة العمرانية ا كالمية إىل حقوق
التحول و طبيعة احلقوق إىل اغ  و عالقة الس،طن مبحيرهت فعيز من انفص،له عن احملي  ومن اقبله لوجوت 
فر ا خ، جي مسيرر مم، أضعص وعيه وإحس،كه ب،ملسؤولية جت،  البيئلة العمرانيلة احمليرلة بله خل، ج تائلرة       

مفهوم اجلم،عة و املن، . بهلا ف   مه  اجملمع،ا السلننيةت بتبنيهل، ليليل،ا     كيرراهت ومها  تع، ض مع
الرأمس،لية و إنت،ج العمرا  وم، اتضمنه من فص  بني مستو ،ا البيئلة العمرانيلة والليت بلدو م، ااسلمت      
 بعالق،ا  أكية لاا ميمنة فيم، بينه،ت مل اتمنن من إصلالت مشلنالا اجملتملع بتحقيلا مفهلوم اجلم،علة      
وبتوف  بيئة كننية مث،لية طح  إكن،ني كن،ني. بهلا مينن القول بلأ  انتفل،ء اللتمنني للسلن،  و مله       
اجملمع،ا السننية جعله، حللواًل إكلن،نية فقل  ال كلن،نيةت ف،كلتحقت أ  اسلمى جممعل،ا ال جمتمعل،ا         

 . (1 كننية

                                      

طا الع،مة ط،حلدائا إ  مجيع جممع،ا التحضر اجلد د و أمر ن،ت بسبب ا اف،ع قيمته، الن،اج عن طلفة ايو د اجملمع ب،ملن،  -1
والس،ح،ا واخلدم،ا املس،ندة والبنية التحتيةت أصبح  قرنه، السن،  من لوي الدخ  فوق املتوك  واملرافع مم،  عين 
ختصيصه، لفئة معينة من اجملتمع ممن جتمعهم صف،ا و اب،ا متش،بهة طتج،نس مستوى الدخ  والرابة و العيش و 

 Scarceلقضية إىل حيث ابتدأا. فقد أصبح املسنن ابعً، هلها التوجه مو تًا ن،ت ًا  منرقة م،تئة ونظيفة. بهلا ع،تا ا
resource  ا  مت،ت إال للمقتد  ن م،ليً،. ومن، اربز قضية املسنن طجيء من فرا احلي،ة املت،حة )Life chances )

(. بهلا فقد انتفى اهلدف Access to resourcesطم، اربز قض، ، العدالة و التوز ع واحلصول على املوا ت  
األك،ست وأصبح املسنن و مه  اجملمع،ا  عترب نوعً، من الرف،مية االجتم،عية اليت ال حيظى به، إال من ميلا القد ة 
 امل،ت ة على اقتن،ئه،. بهلا ف   أحد أمم صف،ا وقيا مفهوم اجملتمع اجليد قد انتفت و و  حرطة التحضر اجلد د.   
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 :ريًاـــوأخ

لتحضر اجلد لد( طحللول إكلن،نية كلن،نية     إ  مفهوم اجمل،و اا السننية املع،صرة  ومنه، جممع،ا ا
ملع،جلة القض، ، ا كن،نية وم، ا اب  به، من قض، ، كن،نية ال ميننه أ   نجح إال إلا مت التخللي علن آليل،ا    
إنت،ج العمرا  الرأمس،لية واليت أفرزا مشنالا ا كن،  والسن،  ابتداًء. إل اتسم مه  اآللي،ا ب،لسيررة 

ي للقوةت وعدم متنني السن، ت ومها  شن  أك،س األزملة. للها ال مينلن إحلداث     املرطي ة والتوز ع الرأك
ا صالت املنشوت و مها اجمل،ل تو  إصالت اآللي،ا اليت أفرزاله. فبتحر لر آليل،ا إنتل،ج العملرا  واغلي        

ة ملن  ارطيبة القوى و اجملتمع ومتنني السن،  مبنحهم القد ة عللى اختل،ل القلرا   نتل،ج احلللول العمرانيل      
أنفسهم وألنفسهمت مينن هله  اجملمع،ا أ  انو  أمسى م، مينن. لها  نمن تو ن، طمهنيني أو مسؤولني و 
العمرا  و ز ع اآللي،ا اليت البد هل، وأ  اأاي ب،حللول من إبداع،ا السن،  اله ن طلم، ملر الليمن طلمل،    

،لعمرا  وليسوا جهلة طم، مي ح،ل كن،  ازتاتوا معرفة ب،لعمرا ت أي وو   السن،  إىل مواطنني واعني ب
األنظمة الرأمس،لية اليت عيلتت أو و أفض  األحوال أا،حت للسل،طن فرصلة املشل، طة البسليرة و اختل،ل      
القرا  العمراني. ف،ملولِّد األك،س للمجتمع،ا السننية طحلول إكن،نية كن،نية مو مولِّد معّر  و األنظمة 

رة مرطي ة وعالق،ا ميمنة بني مسلتو ،اه،ت للها ال كلبي   جيل،ت اجملتمعل،ا      الرأمس،لية مب،  سوتم، من كل
السننية إال من خالل متنني السن،  أي منحهم حقوقلً، متنينيلة ال اسلنينية فحسلبت وملها ال  تلأاى إال       

 بتحر ر آلي،ا إنت،ج العمرا  وابين آلي،ا طتلا اليت وجدا و املد نة ا كالمية. 
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