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المقــــــــدمة:
تعتبر التنمية العمرانية هي البعد المكانني لتقيياا التنمياة اصاتيانواة تاصعتمن ياة ،أي أن التنمياة

العمرانيا ااة ها ااي البعا ااد الانل ا ا

لعم يا ااة التنميا ااة المسا ااتدا ة التا ااي اإلا ااد اص تما اانو

ي ا اان ا ااي تقييا ااا

اسااتراتيإلينا التنميااة ااي توا ااا ااأل ااهااداو اليو يااة تاصاتياانواة تاصعتمن يااة ااال اااس سينسااة
استخدام األرض دون إهدار لإلمكانيات المتاحة والكامنة أو استنزافها أو استنفادها.

تيعتبر تطور العمران هاو الواع اة القيييياة اوات تتطاور المإلتماأل ساوات اي الإلواناد اصاتيانواة
أت اصعتمن ياة أت ااي الإلوانااد الاين ياة تالت اريعية ،ت اااس العيااوو ال مساة المنشااية ت ااعب
العمران ي ير تا ت ف

أن ماة

أنمنط ان نتيإلاة ص اتاو الان س السينساية تاصاتيانواة ،تعادوا

ان

النماو العم ارنااي اي ياار نتيإلااة ل نماو الساريأل تغياار المنات س ااي الم ار اام العمرانياة تالماادن الين مااة،
تنتج ن ن تمايد الضغط ال ديد

ى الم ار اا ااسنساية تال اد نا مانلم ار م العمرانياة تالمادن الين ماة
ااى ساان

مإلننااد ر ااور التإلمعاانا الع اوا ية وا ا اللت ا العمرانيااة اليدامااة ت ول اان ت ن ااة
ااراشي الم ار ية ،من زاو ال طورة هذه ال نهرة العمرانية المرشية.
لااذا يااد تبن ا

الدتلااة المي ارية سينسااة شن اانت الماادن تالمإلتمعاانا الإلدياادة ،تكلااذ لإلااذ

اان ااطة

اصاتينواة المتمركمة اي الم ار ام القضارية اللبارو تتاو ير الممياد اال ارو العما تت اإليأل م ياة

التنميااة العمرانيااة ااي ااااانليس كاا الم اوارو تلتعمياار اليااقرات تال اارتل ااال ال اواوي الضاايا تالماادن

الممو ماة منلسااكنن ،باادأا القكو ااة الميارية ارنن إلاان طمو ان صن اانت اادو ااال الماادن الإلدياادة نااذ
نتيا

الساابعيننا ااال اليارن الع اريال ،ت ااى الارغس ااال اارتر أ اار ااال أر عاايال ن ان

ااى ادااااة

ال ارت اي شن اانت المادن الإلدياادة ،انن أغ اد هااذه المادن لااس تقياا ااهاداو العمرانيااة المرعاوة ن اان
ال عذ

تاساتيطن

الميانوة الساكننية اي المادن الين ماة ت اا أاطان

ي المننطا اليقراتية ،يد تاع

هذه المدن

ال طط الموشو ة أت التموي الذي اعتمد

ن

نماو ت ار ام عاذ

ديدة نذ ن أت ن ساوات اي اصوارة أت تنفياذ

ى القكو ة المركمية كميدر أسنسي ل تموي .1

تلي ااد ت ااأدرا الم اادن الإلدي اادة ااي الفتا ارة اا يا ارة م اانلتغيراا اصاتي اانواة المس ااتإلدة

الميري ،يد تس البدت ي اص تمنو

ا اادرعنا ت امي اادة ،تتركي اام الدتل ااة

ى

شاتيانواة

ااى المإلتم ااأل

انركة اليطان ال انو اي تنمياة تتعميار المادن الإلديادة

ااى ت ااإليأل المس ااتامريال ترع اانس اا م اانس

ااى اصس ااتامنر ااي

اليطن نا الم ت فة منلمدن الإلديدة ساوات اي اطان اصساكنن أت ال اد نا أت اليانن ة ،شال أن شوارة
 1داليا حسين الدرديري :المدن الجديدة وإدارة التنمية العمرانية في مصر  ،كتاب األهرام اإلقتصادي  ،مطابع األهرام ،القاهرة  ،عدد
مايو  ،2004ص. 3
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العمران تتط د شو ار ن كن ا لن ريانا النماو العم ارناي تكاذلذ تط بانا الساكنن تا تينعانت س ،مإلنناد

أنه ال الضرتري تعوو هيكا تن يماي تاواري ل مادن الإلديادة لاه اص تين انا تالياا ينا التاي
تسن د

ى نإلنح سينسنا التنمية ي هذه المدن الإلديدة.

ت اانلن ر شل ااى التنمي ااة العمراني ااة ااي البيا ااة التي يدا ااة اصس ااا ية نإل ااد أن اان ت ااأدرا ممب اانو تاوا ااد

اا كنم الفي ية اصسا ية ،نلبياة التي يداة هي إلمو اة المبانني تاا ان ال التاي اين ان ،تالتاي يايدهن
بنو ال ريعة اصسا ية تاا راو المق ية السن دة تاست دام واو البننت المتاو رة اي

السكنن منتبن
ت ااذ الفت ارة اتااد

قاادتو ااال الس ا طة تكلااذ ااي اانالا ال اااو ااايال المااا

التنمي ااة اصاتيااانواة التا ااي سااانوا إلتما ااأل البيااااة التي يدا ااة ،لنن ا ا

اااا ،تكلااذ مإلننااد

هاااذه المبااانو تاليا اايس اصسا ااا ية

تاا كاانم المنبايااة ااال اليوا ااد الفي يااة المرععيااة التااي اسااتعنن ا اان المسا مون ااي م يااة تن اايس البناانت
ت اانا اا راو وا

المدينة .2

ت ال بنو ال ريعة التى يتإله البق

لدراست ن بدأ اص ينت تاصاطن  ،تالذو سن د

اى ازوهانر

تتنمي ااة العما اران ااي البيا ااة التي يدا ااة تاتس اان راعت اان ااى را ا ال ا اريعة تاوا اادهن ،تتنميت اان تنمي ااة
تلن ااة ،ااس تل ااال تنمي ااة مراني ااة ي ااط تللن اان كننا ا

المإلتمأل

نركة ع ية ي ك

تنمي ااة شاتي اانواة تاعتمن ي ااة مم اانركة أ ا اراو

طواا م ية التنمية ،كلاذ مإلنناد أن ان ن ا

اى هوياة تتينلياد

ت نواا المإلتمأل من يتمنيى أل المف وم المعن ر ل تنمية المستدا ة.
تيتما ال دو الر يسي ل بق

اي إدارة عمران األراضي الصحراوية بالمدن الجديـدة مـم من ـور

مبــدأ اإقطــا فــي اليــريإلة اإســعمية مــر دعــد دور الفــرد فــي الإلمتيــة التنمويــة و نميــة اليــإلور
بالمسئولية لدى األفراد.

 2د .جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض فى االسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1998 ،ص . 19
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منهجية البحث:
ينقسم البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية:
الجزء األول :يتضم

األس مماس ممية له ا واس ممتات

التعريف ب بدأ اإلحياء واإلقطاع واسممتادا ال نهج التحليلي لتحليل ال بادئ
لتم مريعا

التن ية الع رانية في البيئة التقليدية وال ؤسم مس مما

التي قا

بإدارة و راقبة التن ية بالبيئة التقليدية.
أ ا الجزء الثانى :فيتض م
ولحليل النظريا

لحليل ل بادئ التن ية ال سممتدا ة في البيئة ال عاة مرة ،وبالتالي د ارسممة

وال فاهيم ال تعددة للتن ية ال سم م م ممتدا ة ،ك ا يتم د ارسمم م ممة ولحليل فاهيم التن ية

ال نظور اإلسم م م م م م ممت ي ولطبيقها في البيئة التقليدية ،و

ثم اللجوء إلى ال نهج ال قارن لع ل قارنة

بي التن ية ال س م م ممتدا ة في البيئة ال عاةم م م مرة و فهو التن ية في الفكر اإلس م م ممت ي إلثبا

إس م م ممتدا ة

التن ية في الفكر اإلست ي.
ويت م م م م م ل الجزء الثالث :د ارسم م م م ممة ولحليل دى إسم م م م ممتدا ة ال دن الجديدة في البيئة التقليدية والبيئة

ال عاةم م م م مرة ،وذلك

البيئة ال عاةم م م مرة وذلك

ختل لحليل قارن بي ال دن الجديدة في البيئة التقليدية وال دن الجديدة في
ختل الرجوع إلى بادئ اإلس م م ممتدا ة ال عاةم م م مرة فى األجندة الحضم م م مرية

الجديدة (.)New Urban Agenda
ويت م ل الجزء الرابع :عدد

النتائج وال ارجا

البحث ،باإلضممافة إلى عدد

ال تعلقة بتن ية األ ارضم م م م م م ممي ال م م م م م م ممحراوية بال دن الجديدة وذلك
التريعة اإلست ية.
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ختل لفعيل

التوةمميا

بدأ اإلقطاع في

مبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة اإلسالمية

الفصل ااألول

مبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة اإلسالمية

الفصل األول :

ودورهما في التنمية العمرانية بالبيئة التقليدية
تمهيد :
يعتبر اإلحييررالاإلاةر إل اإلاترربابرربهاابلرااإلا بيةررياإلح ر يي،افقرباارراإلاإلح رتي لاعلررااإلا إل ررباه ر إلاعاً ررا عااعافرربا
إلاقر إلاإلا ارراافررباإلح ر ،اييررأاهةً ر ااإلا رربإلافررباإلا ةررا

اإلا ت يرري،ا ااةررااإلا إل رربااير اإلا ل ارريا اير ا

إلا تخب يات ااباا إلا،اا ااااةااهةاكا بابئا هع إلفا تبعياال ت كاهره اإلا إل رب،اع ر اعبيربيأاإلا
(ص)ا"ا إلاهييااه

ر ا

ااع إلتااعفلبااها"ا[ .]1ا

ويهدف هذا الفصل إلستخالص أهم المحاور القائم عليها مبدأ اإلحياء واإلقطااع بحياي يم ا إعااد صاياغتها
بما يتالءم مع الوضع الراه في المد الجديد بالبيئة المعاصر ا.
ا

 1-1مل ية األرض
حاإلح

افا اإلا لايياإلاخاصيايقابللااإلا لايياإلاعا ي،اهياهإلاا ا اافيها صليياالج اعيافلر ا لركاعرا ،ا الا

يجر ما ررة اإل تيرراماه ات ليرركاف ر باه اج اعررياارره،ااإلاج يررااإلاف ر إلبابياجررياارره،اإ ررافياإاررااهارركاالبرربااأف ر إلبا ررإلا
إلا يافظياعلااإلا لكاإلاعا ،ا هاكاعإلا

ي االرقابة الذاتية ،ورقابة السلطة التنفيذية ،والرقابة الشعبية،ا بااتاابا

ي ررعااإلاةرراىاإاررااإلا لايررياإلاخاصرري،ا هارركاار ررتق إل ا ا إليررياإلابررا ،ا تررااإل ررتق اإلا ر باإل ررتق اإلا جت رراا إلمبه ر ا
ا اعليياهفر إلب افربابةرالاإلا جت راافرباً رتااإلا جراالااإلحقتصرابييا إلاصرةاعييا إلاع إلةيري،اا رااهإلاإلهت را اإلاةراىاب راا
ي لا إلاالايقا إلاباهت ا ل اب ااالاي لا إل .ا
هار اإلا قلررالاتع ي رراااالي ر اال لايررياتختلررفاعبا إلتلرراا تتقررا الا رربا التلا،ا إلا لايررياهررباإلاقررب اإلاً  ر عيياعلرراا
إلاتص فافباإلاعيإل،افع فلاافقلالاإلاية يي:ا"بأةلااإلاقب اعلااإلاتص ف اإلبتبإل علاإالاا اةا"ا[.]2ا ا
ت تب اع ليياإلاتة يياإلاع إلةيياه ا اعابة عيياإلا لايياإلاعقا يي،ا هاكاا ااالاا إلاتألي ا باً ر اعلرااإلختيرا اإلا إلقراا
ت ميررااإل ررتع االااإلا إل ررب،ا إهإلاااةررااإلا لايرريافررباإلا بيةررياإلاتقليبيررياإلح ر يياقررباإاررااإاررااهصرريابلاابص ر
ختل رريا ر إللابرراا ة اه اإلحق رراأاه اإلح ررتل كاه ا
إلاً  يعياإلح

ا

ررااإلايررب،اإالاهةلرراافررباإلاةلايررياتصررب ا لايرريا لقرري،ا تررةظ ا

يياه ل الاإلاتص فافيلا،اف انت األرض توزع تبعا ً لظروف وإم انات المستفيدي  ،فتظهر مل ية

األرض في صور قطع مختلفة األش ال والمساحات والتوجيه[.]3اا ا
ت جباقاعربتيإلا ي ريتيإلاحلبراااإلا لايري:اإلاياجريا إلا ري

اوبناا ًء علاه هااتي القاعادتي فا

المملو ة الصحاري والموات ليست مل ا ً ألحد ،وذلك ألنه اليم

األراضاي غيار

ألحد السيطر عله الصحراء[.]4

ا
[  ]1رواه البخاري في صحيحه  ،والترمذي  ،ومسند أحمد وباقي مسند المكثرين .
يوجد للحديث عدة مخرجات منها  " :من أحيا أرضا ً ميتة فهي له فليس لعرق ظالم حق " سنن أبي داوود  " ،من أحيا أرضا ً ميتة فهي
له ،وما أكلت العافية منه له به صدقة " مسند أحمد  ،وصحيح البخاري  ،ورواه الترمذي في صحيحه .
[  ]2د .محمد عمر الحاجي  :الخصخصة في ميزان الشريعة  ،مجلة المستثمرون  ،القاهرة  ،مارس . 2008
[  ]3د .عبد الباقي إبراهيم  :المنهج اإلسالمي للتصميم المعماري والحضري  ،الحلقة ا لدراسية الرابعة  ،منظمة العواصم والمدن اإلسالمية،
الرباط  ،المملكة المغربية  ، 1991 ،ص . 14
[  ]4جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 53
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 2-1اإلحيـــــــاء
إإلاإلحييررالاه ر اإلابرره اإلاتررباجعلرراا ررإلاإلابي ررياإلاتقليبيرريا ج عرريا ررإلاإلا ر كاإلا بيرري،ا ااةررااإلا إل رربااي ر ا
[]5

إلا ل ايا اي اإلا تخب يات ااباا إلا،اا ااااةااهةاكا بابئا هع إلفا تبعياال ت كاهه اإلا إل ب

.ا

إلا إلباباحييالاهةااه اإلحييرالاإلاة ربب،ا هاركااإلاهللاا يرب اهر اإلارهيايييرباإلا ر تا،اه رااإلا ر إلاافلرباإلا
إلاب ،ااقباع فلااإلاية يياهةلااإلا

اإلاتباا اياإلافيلااهل ام إلعيا الابةالاايب،ا اي اا لاراعاايرب،ا ار اتارإلا رإلا

إلفر اإلابلربااررأإلاتار إلا يت براعااهر اإلاقر
إلا هإلهالاإلال لياإلاخ

اه ا عرااب إلبلر ا رااً رابهاهاررك،ا هإلاتار إلاخا جرياعررإلاإلابلرب،اه رراا

اف اتت ا ااإلا ههالاإلاية بافباإلً ت إل اإلابعباعإلاإلاعا [ .]6ا

قصرربااإلاً ر يعياإلح ر ييا ررإلات ليرركاإلا ييرربااررأ
إلاةاىاإاااإلات
الايً ت

اا لايياإلا

ا رراعب اإلاةرراىا عر ةتل ا إلا فر ابلر ،افرربعاا باب لرراا

[ .]7ا

اافباإلاع إلإلا إلحةتً ا افباإلا

بهاهإلايعباإلا

ا

اإلا ييا اهإلات اإلاه اتم أ،اإة ااتلي تلاافق االم إلعرياه اإلا راإل،افاحييرالاإلارهياي لركا

اا ااي يب ،افإإلاااإلاي يب اال اإل،افيبةبا

اإلابإل ا إلاإلالبإلا إلا

الا إلا ريإلا إلاجرصاإإلاااةراا

عابإلتل اهاك[.]8
ه ااإلاع ا اإلا ل بياارييالاهباا ا رااارم ا رإلاإلاع را اال ظي رياإلا ييرا اإلا
ع فاهه اإلا ة قياإلاتبابلااإلا

ا رإلاهجللرا،ا هاركابةرا علاعلراا

اإلا إلا[ .]9ا

أ -اإلحتجــــــــــــار
إلحيتجا اه اتعلي اإلا

اإلا إلااه اإلا

إلاإلايجا اه اا ىاهخً االاه ات يياإلا

اإلا ق عيابغيياإلاببلافباإييا لا،ا قبايا إلاإلاتعلي اب

ابيا اه ا ااً ابهاهاكااي تب اعلراايرب بها،ا بااتراابافرإإلاإلا ر إلبا

بااتيجي اه اإيبإلأا اايب اعلااإ إلب اه اةيرياإلحييرال،ا قرباقرا اإلا
اا ا إلابعب،اف إلاهييااه

رااع رااا

ر ا(ص):ا"عرابياإلا

اهللا اال

ر الر ا

اعا يتيافلبااه،ا ايىاا يتجر اير ابعربالر أا رةيإل"،ا يعتبر اإلا يتجر اهير ابراا

ا

ررإلااي ر ااةررها رربقاايررب اإايرره،ا إلا ررب ا ررإلاه ررباالاإلات ر جي ا الايق علررااإلايرراا ااي ر ،افررإإلاالتحجياار يفيااد ح ا
األولوية للمحتجر باإلحياءاوال يفيد المل ية المطلقة،اف ايص ابيعهاااةهاي أااةهاي اقاب اارةتقا ،ا ايلرم اهإلا
يع ابااع ا اعقرالاإلحيتجرا ا باً ر ،افرإإلاهه ر ا

اارااإلا رب ،ايعربافرباإلاعر فاتع ري عا،افرإإلاه إلباً رخصاإخر ا

إييالهااي فااإلا اإاااإلاياا اييأايلم اإلا يتج ابأيباإلا ر يإلاإ رااإلاع را اه ا فراايرب اعةلرااايع هراااير ،اه ا
إببإللاعره إلعا قةعرا ع،اعل راعابرأإلافقر ااريىا رإلاه رباالاإلاعره [،]10افايتارا اإلا
إلح

ا ت الراااير ا ع ر

ا ةر أافربا

.ا ا
ب -حفر بئر
إلاهه اإاياااإييالاإلا

اإلا إلاا قاإلا يا اإاااإلا

اإلا يتي،ا ل اهه اإلآلبا اتلبااإلا لاييابلا .ا

ا

[  ]5محمد أمين بن عمر (إبن عابدين) :رد المحتار على الدر المختار ،ا لجزء السادس ،كتاب إحياء الموات ،دار الكتب العلمية. 1992 ،
[  ]6جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 65، 55
[  ]7الشيخ محمد مختار الشنقيطي  :محاضرة شرح زاد المستنقع  ،باب إحياء الموات  ،الشبكة اإلسالمية .
[  ]8أبو الحسن على بن محمد الماوردي  :األحكام السلطانية والواليات الدينية  ،تحقيق عماد زكي البارودي،المكتبة التوفيقية  ،ص.177
[  ]9جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 57
[  ]10أبو يعلي بن محمد الحنبلي  :األحكام السلطانية  ،مطبعة الحلبي  ،القاهرة  ، 1959 ،ص . 211
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ج -نزح المياه ع األرض المغمور وحبسه عنها
تعتب اإلاص
إلا الاعإلاه

اهةااعا يي،افرإهإلاااةرااإلا

ابةلر ايقر اإلا ييربافيير ابريإلاإلا رالا إلا

ا غر

،افييربىا

اهالاي ر ابرااةل ،افرإهإلاه ر ابرهاارأإلايربفإلاجرملإلعا ةرهافر ا

ها ي ااإلاي إلجماإلاتبات ةعه،اااإلابً 

يي ااهاهاك[ .]11ا
ي جباً 

اإلاحييالاإلا

اإلا إلاا ه اا عايياإلا

ا صرياةتلا،ا إهإلاإلايراا اه اإلا رل اا،ا براا ا ا رإلا

إخرت فاج لر اإلا قلرالافررباإهإلاإلايراا ،اإالاهةلر اإت قر إلاعلررااهةرهاالبرربا رإلا عايررياإلا

اإلا ر إلاا صررياةتلاا إالا

عاباا إلاا بايياا إلاييييلا .ا
ا

 3-1اإلقطــــــــاع
إإلاإلحق اأا إلحييالا بالا إلاه باالاإلا لايي،ااي اهإلاإلحق اأا باب ا إهإلا إلاإلايراا االً رخصابإييرالاإلا

ا

إلا إلاا إص يلاا إلح ت اب ا ةلا،ا بااتاابافإإلااإلقطاع حي م الدولاة علاه إصاالح األراضاي واإلساتفاد منهاا
ليتحق بذلك النفع العام وم ثم الخاصا[ .]12ا
فاحق اأاه ا اايق عهاإلاياا ا إلاإلا إل باإلاعا ياإلاتباا اي لالرااهيرباايةت راابلراافربام أاه ابةرالااتً رجياا ةرها
اأف إلباعلااإع ا ها،اعل اعابأةهاالايجر ماايرباهإلايق راااير اإلايراا ،اإهااريىاايرباإلاتصر فافرباإلا ر كاإلاعا ريا
اي ،اا ااهةهاالايي االياا اإق اأا ااااإلا ل ااعاايب،ا ااإلااهاهإلايق اا إلاإلا إلااه ا اات لاهاإلاب اي،او اا
استخدام اإلقطاع في حالة بناء المد الجديد  .ا
اةظا اإلحق اأاهه ييابااغيافقبايق االبي ياإلاتقليبيياإلح
ه -اي

يياج ليا إلاإلا إل باهه لا :ا

اههإلاإلاةظا االياا ابأإلاي عااً  إلاإلا ق إللا إلاإلا عيي،اإهاي لركاهإلاييرأاإلاةراىاعلرااع را اإلا

ا

يتاااليظل إلاعب ااععلا اإلاب اياإلا لم ياب عايتل .
ال -اي اعباههإلاإلاةظا اعلااع ا اإلا

اإلا إلا،ا يً جااإلح تل ا إلااإلام إلعييا اابإل اااايتهاإلحييال.

ج-اإلح تل ا إلااإلاتبايجلبلااإلحق اأا ببااعفبايص اإلاع إلإل،اييأاتا ةااإلا بإلا إلاإييالاإلا إلاا إلحق اأ.ا
ويتضح مما سب أ األرض الغير عامر لم ت

لها قيمة شرائية ،ولم تقم أي دولة قط أو مؤسساة ح ومياة

ببيعها إذا لم تحيه ،فقد انات ما نصايب الاذي يعملاو بهاا مقابال إعمارهاا ،وهاذا لتحفياز الفارق وحثهاا علاه
العمال ،وبالتاالي فقااد ألازم اإلساالم الحااا م بتقاديم مسااعدته ما أماالك الدولاة مساااعد علاه العمال واإلنتاااج ال
اإلستهالك فقط ،فتتحق بذلك الفائد للفرد والمجتمع .

[  ]11الشيخ محمد مختار الشنقيطي  :محاضرة شرح زاد المستنقع  ،باب إحياء الموات ،الشبكة اإلسالمية .
[  ]12اإلمام أبي الحسن البالذري  :فتوح البلدان  ،تعليق رضوان محمد رضوان  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، 1398 ،ص . 295

6

مبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة اإلسالمية

الفصل ااألول

 4-1أسس التنمية العمرانية إلحياء الموات ا
اإلايا

اإإلاإييالاإلا إلااع ليياع إلةيياتعاىات

،افل اإ

قاايبياا اهف إلباإلا جت ا.

أ-حريم األرض
باي ي [ ]13اةهايي ا ةااصايبها ةه،اه ااةها ي اعلراااير اإلاتصر فافيره،اأ ثار التعااريف تاؤدي إلاه
أ حريم األرض هو ماال تستغني عنه تلك األرض م مراف للوظيفاة المحياا ما أجلهاا األرض وقات اإلحيااء
لتمام المنفعة بنا ًء عله العرف [ ،]14الايج مااآلخ يإلاإييالاي ي اإلا

اإالاب إلفقياه ا كاإلا ت تعيإلابااي ي .

ب-اإلرتفاق
بتع يررفاير ي اإلا

ااأيررباه ا ررياااإلاتة يررياإلاع إلةيررياحييررالاإلا ر إلا،افإةررهابررهاكاتظلر اإلاياجررياإارراايق ر قا
ا إلا ج ر

إلح ت رراقافررباإلابي ررياإلاع إلةيرري ،افقررباارراإلاإلا ررااإلايلررب إلا يبيع ر إلا ي ررتأج إلاي ر اإلا ر

ا إلا رري ا

اً ابها إلايق ق[ .]15ا
ج-القواعد الفقهية ألح ام البنيا
خ عااإلا بإلافرباإلابلربإلإلاإلح ر ييا ةرهابربلاإلاتً ر يااإارااهيارا ااراإلاالرااإلالر افرباصريااياف را لااإلاع إلةربا
إلا ع ا ي[،]16اإلعت بافقلالاإلا ل يإلافباتةا ال ااياا اإلابةياإلاعلرااإيريافرباإلاقر إإلاإلاار ي ا يربيأاةبر ياً ر يف،ا
ه ااإلآليياإلاق إةييافلباق اهللااتعاااا":خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض ع الجاهلي "ا[،]17ا ي ر إلاإلاعر فا
فباهه اإلآلييابااة بيااياا اإلابةياإلاب ااج

اعليهاإلاةاىا إل ت

ا ا ايعت

إلاعليه،ا اا ااالايتعا

اهاكا راا

إلاق إإلاإلاا ي [،]18ا بااة بيااليبيأاإلاةب ياإلاهيايعت باعليهاإلا قلالافباهياا اإلابةالافل ا"ال ضرر وال ضرار"ا[،]19ا
إلارهيايعتبر اهيررباإلايابيررأاإلاخ ررياإلاترربايقر اعليلررااإلا قررهاإلح ر ب،ا إليتلررااقاعررب ا"ال ر ا الا ر إل "ابابراعا
إل عاعافبافقهاإلاع ا اإلح
د-خطة الطري

يي،ا هل ااهه اإلاقاعب اعلااي اياإلاع إلإلافباإلا بإلاإلح

يي .ا

محدد للتنمية العمرانية باإلحياء وحا ما ًلها اا ا

إلهت ااإلاً  يعياإلح
عقا ،ا يعتب اي ي ااعااأ

يياباا

ي ا يقهاإهت ا ااعابي إلاع،افاا

ي ايعبا رإلاههر اإلا إلفر اإلاترباالااةرااعةلرااايا

اإلا ييا اإلاتباالايج ماإيياؤهااإالاب إلفقياإلا ااةيإلاإلاهيإلا بق إلا إلاه إلباإلحييال[ .]20ا

تأثير الطري عله عمرا البيئة التقليدية
إهت اإلا

ا(ص)اباا

ي ا يقه،افااةااهيابيلهاإلا تعبب اتربع اإارااإلا يافظرياعلرااإلا ر قا ةظافتلراا يقر قا

إلح ت اقابلاا عب ات ييقلااباابةالافيلااه اإعاقتلاا افاإلاه اعةلراا إخ لراا رإلاار ا راايعتر
ي ه اه ايع

اإلا را ا يع قر ا

ل ااياقب ا إلاإلاه ا ل اات ال ،ا هاكاباعتبا اهإلاهه اً عبيا إلاً عالاإلحي اإل[ .]21ا

[  ]13ها اإلبإلا ةظ اهإلاإلاي ي اقصبياإلابإل ا،ا إلاي ي افةالاإلا جبا،ا ي ي اإلابإل ا ااه يفاإايلاا ااإلا إلايق قلاا
إلاب ا إلا ً ااإلا يي اعلااجاةبيلاا ةي اهاكا،ا ي ي اإلاةل ا لقاا يةها إلا ً ااعلاايافتيها ةي اهاك
[  ]14جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 165
[  ]15جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 169
[  ]16فقه العمارة  :هو مجموعة القواعد التي ترتبت على حركة العمران نتيجة اإلحتكاك بين األفراد ورغبتهم في العمارة  ،وماينتج عن
ذلك من تساؤالت فيطرحونها على الفقهاء الذين يطرحون لها حلوال ً سرعان ما تكونت منها قواعد عامة إحترمها أهل السلطة إلحترام
المجتمع لها  ،واعتباره لها قانون شرعي -جميل عبد القادر أكبر :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون،بيروت، 1995 ،
ص 141
[ ]17
اإلاع إلف:إيي199
[  ]18خالد محمد مصطفى  :تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية  ،سلسلة كتاب األمة  ،مركز البحوث والدراسات –وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية  ،قطر 1418 ،هـ .
[  ]19رواه أحمد وابن ماجه .
[  ]20جميل عبد القادر أكبر  :عمارة األرض في اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،بيروت  ، 1995 ،ص . 171
[  ]21محمد عبد الستار عثمان  :شوارع المدينة اإلسالمية  ،مقالة من مجلة العصور  ،العدد الرابع  ،دار المريخ . 1987 ،
إلفقلاا،ا ي ي ا

7

مبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة اإلسالمية

الفصل ااألول

المعايير التصميمية لشوارع البيئة التقليدية
ي جبال أا ت يااا إلاإلاً  إل أ[ :]22ا
ي اإلاعا :اهياهةها لكاالعا ي،االر اج يعرااعير اإلح ت راقابلرا،ا جرالاعلرااإلا رل ياإلا يافظرياعليلراا رإلاهيا

إلا

إعتبإللايع
إلا

لااال ي اه اإعاقياإلا

ابلا،ا ايىاايباإيياؤ اه اإلاتص فافباه

ي اإلاعا اإلاخاص:ا هر اهقر اب جريا رإلاإلا

ً بايا

ير اإلاعرا ،ا هر اي

ه .ا

رباعراب اعاإارااإلا

ير اإلاعرا ا تتر مأا ةرها

قاهال اخص صيي.

إلا

ي اإلاخاص:ا ه ا لايياخاصياا ااةه،اييأات اااي يياتخ ي ها تيبيربا قايي رهااصرياالاإلحق اعرااا

إلاخ

،ا ه ا لاييا ً ت ايااصرياالاإلارب اإلا يي ريابره،ا رإلالر اار ايارإلاال رل يافرباإلا بيةرياير اإلاتربخ افربا

ً  ةلااإالاإهإلا لالاهاكاهيبا إلاهصيابلا ا[]23ا .ا
حقوق الطري
هق اإلح ر ابااي راظاعلرااير اإلا
تةظي اإلا

ير اباافريا رت ياتها بج يرااإتجاهاتره،ا إلاترباتبلر ااهفقيرااعفرباإليتر إل اخر ا

ي  ،ا ه يااعافباي اإلاتعلب .ا

ا

 5-1المؤسسات المسئولة ع مراقبة البيئة العمرانية التقليدية ا
ه اررااإلاتً رر يعااا إلاياررا اإلا ا ررريياإلحهت ررا اباا رربإلاعةايرررياابيرر ،ا هارركا ررإلاخررر
إً ررت إل ااا

اي صررلااعلررااإيجرررابا

إلصر ااا عررايي ابةا يرريا عيةرريا جررالات إلف هررا،ا هارركاب جر باهةظ رريا قابيرريا إبإل يررياتيار اإلاع ليرريا

إلاع إلةييابإلخ اإلا بيةياباافياه جللاا

ت ياتلااإلحقتصابييا إلحجت اعيي .ا

أ-القاضـــــي
تت
إلا

إلا

اياااإلاقا ربا(باح رافياإارااإلا صر ابريإلاإلاخصر )اإلاةظر افربا صراا اإلا

قا إلا باةباإلاعا ي،اإلاافاعإلاإلاتعبيافباإلا

قرااا إلابةيري،ا إلقبريا

قااا إلافةيي[ .]24ا

ب-أهل الخبر
يختا اإلاقا با ج عيا إلاإلا ةالاي ل اعليل اهه اإلاخب ،ا هاركاايةظر إلافرباق راياااريىاارب اإلاخصر افيلراا
بيةي،ا يختا ه اإلاقا ب اال اا
-اق ايااإلا

هااياجيااهاك،ا يقااب اهه اإلاخب افبال أاإختصاصاا :ا

.ا

اإلاةمإلأاي اإلا لايااا.-اإلا عا

ااإلاخاصياباا قاف.

ج -المحتسب
إلاي بي اهب اإيب اإلا ظا ف اإلاتب ا جبا ا ةه اه إلخ اإلاعص اإلا ي ،ا إلاقا ي اعلا اه اى ابيةب اه ا ه اإلا ا
باا ع فا إلاةلباعإلاإلا ةا ،ا هاكا إلاخ

اةظا ا قابباصا ا ؤبإل اتيقي اإلاعبإلاياإلحجت اعييا تأ يةلا [.]25

[  ]22هشام محمد طاهر  :إسالمية العمارة  ،رسالة ماجستر  ،جامعة القاهرة  ، 2005 ،ص . 147
[  ]23د .محمد عبد الستار عثمان  :المدينة اإلسالمية  ،عالم المعرفة  ،الكويت  ، 1988 ،ص . 187
[  ]24الماوردي  :األحكام السلطانية والواليات الدينية  ،تحقيق عماد زكي البارودي  ،المكتبة التوفيقية  ،ص. 408
[  ]25إبن منظور  :لسان العرب  ،مادة حسب  ،قاموس المحيط  ،الجزء األول  ،ص . 64
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التنمية في المنظور المعاصر والمنظور اإلسالمي

الفصل الثاني :
تمهيد :

يهدف هذا الفصل إلى إثبات إستدامة التنمية في الفكر اإلسالمي وذلك بدراسكة مفهكوا التنميكة والتنميكة المسكتدامة
فكي البيةكة المصاصكر  ،والتصككرف كى أهكدافها ومصكايير تيييمهككا ،ثكا دراسكة مفهكوا التنميككة مكم المن كور اإلسككالمي،
وخصاةصها والمنهج اإلسالمي لتحييق التنمية المتكام ة ،ومطابية التنمية مم المن وريم.

1-2التنمية
رفت األما المتحد التنمية "بأنها مجمو ة مم الوساةل والطرق التي تسكتخدا مكم أجكل توحيكد جهكود السككام
والسك طات الصامكة بهكدف تحسكيم المسكتوت اإل تصكادي واإلجتمكا ي والثيكافي ل مجتمصكات"[ ،]1وتصتمكد التنميكة كى
التحكا في حجا ونو ية الموارد المادية والبشرية المتاحة ل وصول بها إلى أ صى إسكتغالل ممككم فكي أ صكى فتكر
مسككتطا ة ،وذل ك لتحييككق الرفاهيككة اإل تصككادية واإلجتما يككة المنشككود ل غالبيككة مككم أفككراد المجتم ك  ،فاإلنساااه ااو
محور التنمية و و صانعها[.]2

 2-2التنمية المستدامة
إم التنميككة المسككتدامة هككي التنميككة التككي تواجككي اإلحتياجككات الحاليككة دوم التككأثير الس ك بي ككى مواجهككة احتياجككات
األجيال اليادمكة ،وتهكدف إلكى الحفكا

كى البيةكة ود كا التنميكة اإلجتما يكة واإل تصكادية ل مكوارد البيةيكة واسكتمرار

أفضكل ل حيككا  ،وبالتككالي ااي تلااا التنميااة التااي تااعمه جاااااج حا اااا اة يااال الحا اارق دوه اإلن ااا

مااه اادرق

اة يال الم الة على الوفاء احا اتها [.]3
أ-أ داف التنمية المستدامة
تشتمل التنمية المستدامة ى  17هدف وهي[:]4
اليضاء

ى الفير

اليضاء

ى الجوع

الصحة الجيد والرفاه
التص يا الجيد
المساوا بيم الجنسيم
المياه الن يفة والن افة الصحية
طا ة ن يفة وبأسصار مصيولة
الصمل الالةق ونمو اإل تصاد
الصنا ة واإلبتكار
][1

الموقع الرسمي لهيئة األمم المتحدة www.un.org/ar/development 12/2015
[  ]2محمود الكردي  :التخطيط للتنمية اإلجتماعية  ،دراسة لتجربة التخطيط اإلقليمي في أسوان  ،دار المعارف  ،القاهرة . 1987 ،
[  ]3د .إبراهيم العيسوي  :التنمية في عالم متغير  ،دار الشروق  ،القاهرة  ، 2001 ،ص . 33
][4
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/ 12/2018
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الحد مم أوجي دا المساوا
مدم ومجتمصات مح ية مستدامة
أنماط اإلستهال واإلنتاج المستدامة
الصمل المناخي
الحيا تحت الماء
الحيا في البر
السالا والصدل والمؤسسات اليوية
يد شراكات لتحييق األهداف
ب -أاعاد التنمية المستدامة
إم أهككا الخصككاةت التككي جككاءت بهككا التنميككة المسككتدامة هككو الككربط بككيم اإل تصككاد والبيةككة والمجتمكك  ،فالتنميككة
المسككتدامة ذات أبصككاد مخت فككة ،فهككي ال ترتكككع ككى الجانككئ البيةككي فيككط ،بككل تشككمل أيضككا ا الجوانككئ اإل تصككادية
واإلجتما ية ،وبالتالي فإم أبصاد التنمية المستدامة األساسية هي[:]5
البصد اإل تصادي ،البصد اإلجتما ي ،البصد البيةي.
كما أم هنا أبصادا ا ثانوية هي:
البصد التكنولوجي والبصد اإلداري والتيني ،البصد الثيافي ،البصد السياسي.
ج-معاراا ياس التنمية المستدامة
تصتمد فكر اإلستدامة ى ثالث مؤشرات رةيسية ليياسها[:]6
المؤشرات اإلجتما ية.
المؤشرات البيةية.
المؤشرات اإل تصادية.
وبالتالي فإم التنمية المستدامة تسعى لتحسيه نوعية حياق اإلنساه.
د-المده المستدامة
الميصود االتنمية العمرانية اإلرتياء بالبيةكة وتكوفير اإلحتياجكات األساسكية ل سككم والصمكل والخكدمات المجتمصيكة
و ناصر اإلتصال وشكبكات البنيكة األساسكية وذلك فكي إطكار محكددات المككام وضكوابط اليكيا اإلجتما يكة والثيافيكة
والموارد المحدد دوم التصادا م البيةة الطبيصية أو إهدار مواردها[.]7
وبالتالي أصبحت مسكألة التنمياة العمرانياة المساتدامة مكم أولويكات السياسكات الحكوميكة ،وبالتكالي هكر مفهكوا
"المده المستدامة" وهي المدم التي تحيق الصدالة اإلجتما ية لسكانها بحيث تصعع مفاهيا الديمو راطية والمشكاركة
في صنا ة اليرار ،واإل تماد

ى الذات ،وت بية الحاجات األساسكية لألفكراد وتي يكل الفجكو بكيم الفيكراء واألءنيكاء،

وضمام الحدود الدنيا مم نو ية الحيا الميبولة لكافة أفراد المجتم [.]8
[  ]5عثمان محمد غنيم  ،ماجدة أحمد الزنط  :التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية  ،مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،
الجامعة األردنية ،المجلد  ، 36عمان  ،األردن ، 2009 ،ص . 23
][6
United Nations: Indicates of sustainable development: Guidelines & methodologies, Third edition,
New York, 2007.
[  ]7شفق الوكيل  :التخطيط العمراني مبادئ وأسس وتطبيقات  ،الجزء األول  ،القاهرة . 2006 ،
[  ]8نسرين رفيق اللحام  :نحو خلق مناطق تميز ومدن جديدة مستدامة بمصر – رؤية نقدية لتخطيط المدن الجديدة  ،ورقة بحثية رقم
( ،) 24مجلس الوزراء  ،مركز المعلومات واتخاذ القرار  ، 2011 ،ص. 2
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اة ندق الح رية ال ديدق إلستدامة المده
تمثكل األجنكد الحضكرية الجديكد ( )New Urban Ugendaرؤيكة مشكتركة لمكدم أكثكر إسكتدامة ،يتمتك فيهكا
جميك النككاق بحيككوق متسككاوية ويتككاف لهككا اإلسككتفاد مككم الفككرت التككي يمكككم ل مككدم أم تيككدمها ،فهككي تض ك مصككايير
ومبادئ لتخطيط وبناء وتطوير وإدار وتحسيم المناطق الحضرية [.]9
ماادئ و يم اة ندق الح رية ال ديدق
تتسا المدينة التي تستهدفها الخطة بتوفير:
الحق في السكم المالةا كجعء مم الحق في مستوت مصيشي الةق دوم تمييع.
حصول جمي األفراد

ى مياه الشرئ والصرف الصحي بشكل آمم وبأسصار ميسور .
ى الس األساسية والخدمات ذات الجود .

المساوا في حصول الجمي

المشاركة واإلسهاا في الحيا المدنية والتماس اإلجتما ي.
المشاركة الكام ة والفا ة ل مرأ والمساوا في الحيوق.
تي يل مخاطر الكوارث.
النمو اإل تصادي المستداا.
حماية وحف وتصعيع الن ا اإليكولوجية والمياه والتنوع البيولوجي.

 3-2التنمية في المنظور اإلسالمي
التنمية في اإلسالم ي تنمية ااملة لإلنساه ،فاإلنسام في اإلسالا هو محور الصم ية التنموية والبنيكة األساسكية
لي ،وكما أم اإلنسام في اإلسالا محور الصم ية التنموية بما لديي مم درات ذهنية وجسدية ،فيد ارتبطت التنمية فكي
اإلسالا بالييا واألخالق مم مساوا و دل و دا إسراف ،كما حث اإلسالا ى السصي مم أجل التنمية والصمل مم
أج هككا ،فككالن ر اإلسككالمية الشككام ة ل تنميككة المسككتدامة توجككئ أال تككتا هككذه التنميككة بمصككعل ككم الضككوابط الدينيككة
واألخال ية ،ألم هذه الضوابط هي التي تحول دوم أية تجاوعات تفيد التنمية المستدامة مبررات إستمراريتها.
أ-أ داف التنمية في ال رآه واةحاديث الناوية واةحكام الارعية
ليككد تجسككدت مصطيككات التنميككة المسككتديمة فككي نصككوت صككريحة وردت فككي اليككرآم الكككريا واألحاديككث النبويككة
الشريفة والتي تركع بشكل مباشر وءير مباشر
محدوديككة المككوارد فككي األر

 :يؤكككدها ككول

ى هذه المصطيات ،منها ى سبيل المثال[:]10
تصككالى":وإم مككم شككيء إال نككدنا خعاةنككي ومككا ننعلككي إال بيككدر

مص وا"[.]11
ضرور المحاف ة ى الموارد والحي ولة دوم إفسادها واستنعافها ألنهكا محكدود و اب كة ل نفكاذ :وذلك مصكدا ا ا
ليولي تصالى":والتفسدوا في األر

بصد إصالحها"["،]12والتبغ الفساد في األر

إم

اليحئ المفسديم"[.]13

[  ]9موئل األمم المتحدة  :إطار العمل الخاص بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة . 2016 ،
[  ]10ماجدة أبو زنط  ،عثمان محمد غنيم  :التنمية المستديمة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية  ،دراسات العلوم اإلدارية  ،المجلد ،36
العدد  ، 1الجامعة األردنية  ،األردن  ، 2009 ،ص . 24
[  ]11سورة الحجر  :آية 2
[  ]12سورة األعراف  :اآلية 56
[  ]13سورة القصص :اآلية 77
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إدار الموارد واستغاللها برشد و يالنيكة واإلكتفكاء بإشكباع الحاجكة :يصكد مبكدأ اإل تكدال والوسكطية أحكد المبكادئ
الرةيسية التي ييوا يها س و اإلنسام المس ا وذل ليولي تصالى":والذيم إذا أنفيوا لا يسرفوا ولكا ييتكروا وككام
بيم ذل

واما ا" [.]14

إشباع الحاجة دوم هدر وإسراف :أمر اإلسالا بإشباع الحاجكات مكم المكوارد دوم إسكراف أو تبكذير ،وفكي ذلك
ييول

تصالى":يا بني آدا خذوا عينتكا ند كل مسجد وك وا واشكربوا وال تسكرفوا إنكي اليحكئ المسكرفيم"[،]15

وفي السنة النبوية رأت الرسول (ت) رجال ايتوضأ فيال لي":ال تسرف ،التسرف"[.]16
البية كة والمككوارد م ك ومسككةولية الجمي ك  :البيةككة والمككوارد هككي حككق لجمي ك النككاق وبالتككالي فككإم واجككئ الجمي ك
المحاف ككة يهككا ،فييككول

تصالى":وتصككاونوا ككى البككر والتيككوت وال تصككاونوا ككى اإلثككا والصككدوام"[ ،]17وفككي
[]18

الحديث الشريف "المس موم شركاء في ثالث :الماء والكأل والنار وثمني حراا"

.

استغالل الموارد وفق أسق الصكدل والمسكاوا  :الحكديث الشكريف "مكم ككام مصكي فضكل هكر ف يصكد بكي كى مكم
ال هر لي ،ومم كام لي فضل عاد ف يصد بي ى مم العاد لي"[.]19
تحفيع اإلنتاج والمحاف ة

ى موارد البيةة :وفي ذل ييول الرسول (ت)" :اليغكرق المسك ا ءرسكا اوال يكعرع

عر ا ا فيأكل مني إنسام وال دابة وال شيء إال كانت لي صد ة"[.]20
ب-ركائز منهج التنمية في المنظور اإلسالمي
اإلنسام هو الوسي ة الرةيسية لصم ية التنمية وهو في الو ت ذاتي ءايتها ،و يي تتصف م ية التنمية وفيا ا لهذا
المنهج باإلستمرارية المستمد مم إستمرارية اإلنسام[ ،]21وبالتالي فإم ركاةع منهج التنمية هي :الم كية ،الصمل،
األولويات ،الوسطية في اإلنفاق ،مصامالت األسواق ،الصدالة اإلجتما ية.
ج-أاعاد التنمية في المنظور اإلسالمي
تصتبر التنمية في المنهج اإلسالمي م ية ذات أبصاد تنموية متصدد وتشكل من ومة متكام ة ،وهي[:]22
البصككد الككديني واألخال ككي :وهككو يككن ا الصككالت والصال ككات وفككق وا ككد وإلتعامككات تكفككل حريككة الفككرد وتحيطهككا
بالمسةولية فال تطغى ى حرية اآلخريم.
البصككد السياسككي :يصبككر ككم الن ككاا السياسككي بمجمو ككة مككم اليوا ككد المسككتمد مككم الكتككائ والسككنة النبويكة لضككبط
أ مال الناق و ال ة الحاكا بالمحكوا ،وهدفها الصدل وصالف شةوم الحيا .
البصكككد اإلداري :اإلدار هنكككا هكككي مجمو كككة األحككككاا والتشكككريصات التكككي شكككر ها اإلسكككالا لتن كككيا جهكككود البشكككر
جما يا اوفرديا اوتوجيهها.
البصد اإل تصادي :إم اإللتعاا باليوا كد الفيهيكة والضكوابط الشكر ية فكي المصكامالت اإل تصكادية ضكرور شكر ية
لتحييق تنمية إ تصادية رشيد .

[  ]14سورة الفرقان  :اآلية 67
[  ]15سورة األعراف  :اآلية 31
[  ]16سنن ابن ماجه
[  ]17سورة المائدة  :اآلية 2
[  ]18سنن ابن ماجه
[  ]19سنن أبي داوود
[  ]20صحيح مسلم
[  ]21عبد الحميد الغزالي:حول المنهج اإلسالمي في التنمية اإلقتصادية ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة  ، 1989 ،ص 63
[  ]22هاشم محمد  :المنهاج في المفاهيم اإلسالمية والدعوية  ،مكتبة البيان  ،الكويت  ، 1989 ،ص . 10
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البصد اإلجتما ي :يصتبر البصد اإلجتما ي مكم أهكا األولويكات وذلك لكدور الكن ا اإلجتما يكة والسك و اإلجتمكا ي
لألفراد والمجتم في استيرار حياتها وصالف مصاشها.
البصد البيةي :إهتا الديم اإلسالمي بالبيةة بمفهومهكا الواسك ومواردهكا المخت فكة ،وبكيم أسكق التصامكل مصهكا بحيكث
يمكم حمايتها والحفا
د-خصائ

يها ،ونهى اإلسالا م اإلسراف بكل أشكالي الس بية.

التنمية مه المنظور اإلسالمي

تتميع التنمية مم المن ور اإلسالمي بصد خصاةت أهمها [:]23
اإلستمرارية :البد أم تتواصل الصم ية التنموية مم جيكل آلخكر دوم تو كف ،فكالتو ف يكؤدي إلكى خ كل فكي م يكة
التنمية والتراج الحضاري.
الشمولية :أم تكوم هنا مرا ا ليدرات اإلنسام وإمكانياتي المخت فة ،فالمنهج اإلسالمي يكد و إلكى إ امكة دالكة
إجتما ية شام ة تتساوت فيها الناحيتام المادية والروحية.
التواعم :إم مبدأ التواعم هو أم تتواعم جمي متط بات التنمية.
المسكككةولية :ييكككول الرسكككول (ت) ":ك ككككا راع وك ككككا مسكككةول كككم ر يتكككي"[ ،]24إم المسكككةولية مكككم المن كككور
اإلسالمي تخت البصد الفردي والبصد الجما ي ،وتتحدد المسةولية في التشري اإلسالمي في ثالث جوانئ[:]25
مسةولية الفرد اتجاه نفسي  -مسةولية المجتم

م بصضي بصضا ا -مسةولية الدولة م الفرد والمجتم .

الصدالكة اإلجتما يكة :الصدالكة مكم خكالل اإلمتثكال ليولككي تصكالى":إم

يكأمر بالصكدل واإلحسكام"[ ،]26فهكي ضككرور

إنسانية تيود إلى انت اا الصال ات اإلجتما ية واإل تصادية والسياسية.
اإلستياللية :إم م ية التنمية البد أم تكوم نابصة مم خصاةت ومميعات كل األمة ،ومنسجمة م تراثها الكديني
والمصرفي ،فال تكوم مستصار وتكوم بصيد

م أي نوع مم أنواع التبصية.

اإلنسانية :إم هدف التنمية مم المن ور اإلسالمي وءايتها إنسانية اإلنسام ليكوم محررا ا مكرما ا.
ـ-الفكر التنموي مه المنظور اإلسالمي
لا ينيط إسهاا المفكروم المس موم في إثكراء الفككر والتنميكة ،وكانكت نشكأ الفككر التنمكوي اإلسكالمي مكم خكالل
ككوا اليككرآم والفيككي وذل ك إسككتجابة لضككرور الفهككا والتفيككي والو ككوف ككى جمي ك مجككاالت الحيككا ومنهككا المجككال
التنمكوي  ،ومكم هنكا نجككد أم إسكهامات المفككريم المسك ميم فككي الفككر التنمكوي إخت فكت مككم حيكث أهميتهكا و ميهككا،
وكام لها مداخل مخت فة ،فمنها مدخل راط التنمية اإلسالمية اف ا الااريعة ومنهكا الصديكد مكم كتكئ الفيكي والتفسكير
والتي تحتوي ى ن ريات تنموية وية مثل "شرف بداة الصناع في ترتيئ الشكراة " لإلمكاا الكاسكاني ،و"الطكرق
الحكمية في السياسة الشر ية" إلبم الييا الجوعي ،ومكم المفككريم المصاصكريم مالك بكم نبكي ويوسكف اليرضكاوي
"فيي العكا " ،والمدخل الثاني معلفاا تناولا الفكر التنموي

امه ميااديه ج تصاادية مثكل "نهكج البالءكة" لإلمكاا

ي بم أبي طالئ ،واإلماا أبو يوسف يصيوئ بم إبراهيا "كتائ الخراج" ،أما المدخل الثالث ف د اامل الدراسااا
اإل تصادية واإل تماعية كما عالج موا يع العمراه والتنمية وأسااب الف ر والتخلف وآثار ا  ،ومنها "المكوا
واإل تبار بذكر الخطط واآلثار" ل ميريعي ،و"الميدمة" إلبم خ دوم.
[  ]23إبراهيم عسل  :التنمية في اإلسالم – مفاهيم ومناهج وتطبيقات  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت ، 1996 ،
ص . 59
[  ]24أخرجه الترمذي
[  ]25عبد الحميد براهيمي:العدالة اإلجتماعية والتنمية في اإلقتصاد اإلسالمي،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  ، 1997 ،ص .30
[  ]26سورة النحل  :آية . 90
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الفكر التنموي في المنظور اإلسالمي
فكر اإلمام علي بن أبي
طالب

فكر إبن خلدون

فكر اإلمام يوسف
يعقوب بن إبراهيم

فكر مالك بن نبي

تحييق التنمية مم خالل:
-1إستنها اإلنسام
ليمارق دور الفا ل في
الحيا .
-2د و الناق ل تصاوم
فيما بينها والتطوع لخدمة
بص (المشاركة
المجتمصية) .
-3وض سياسة الدولة في
خدمة التنمية .

تتحيق التنمية مم خالل:
-1اإلنسام هو محور
التنمية .
-2تبدأ م ية التنمية مم
أدنى مستوت في تأميم
الكفاية .
-3الصال ة طردية وتوافيية
بيم التنمية و ياا المدم .
-4األنشطة التي تحول
أ مال السكام إلى يا
ومنتجات و مرام .
-5تيسيا الصمل
والتخصت فيي أها
إستراتيجيات التنمية .
-6الصنا ة ركيع أساسية
ل نهو بالتنمية

أها إتجاهات الفكر
التنموي لي :
-1اإلصالف اإل تصادي
واإلداري مم خالل إ طاع
األر الموات.
 -2تنمية الموارد
اإل تصادية وتحسيم
اإلدار مم خالل سياد
الصدل والمحاف ة ى
الم كية والدور اإليجابي
ل دولة.
-3إجراءات تحييق
التنمية :إ امة شبكات
الطرق ،منشىت الري،
إدخال الموارد فيةنطاق
اإلنتاج .

تتحيق التنمية المتكام ة:
-1بناء اإلنسام الوا ي.
-2توفير الشروط المالةمة
إلستغالل األر
واإلستفاد منها
-3إستثمار العمم .
-4الصامل المحر
ل صناصر السابية هو
الصامل الديني والذي يجم
الجوانئ النفسية
واألخال ية واإلجتما ية
والصياةدية .

البعد اإلنساني
(تنمية اإلنسان
الواعي)

البعد اإلجتماعي
(المشاركة
المجتمعية
والعدالة
اإلجتماعية)

البعد السياسي
(وضع سياسة
الدولة لخدمة
التنمية)

البعد اإلقتصادي
(اإلصالح
اإلقتصادي وتنمية
الموارد
والصناعة)

البعد اإلداري
(إجراءات تحقيق
التنمية وتحسين
اإلدارة)

تنمية متكاملة (مستدامة)
شكل رقم ( )1-2الفكر التنموي في المنظور اإلسالمي– المصدر :بتصرف الباحثة

يوضح الشكل ر ا ( ) 1-2بص

اإلتجاهات المخت فكة ل فككر التنمكوي فكي المن كور اإلسكالمي والتكي إتفيكت كى

أني لتحييق التنميكة المتكام ة المسكتدامة فكإم هنكا أبصكاد أساسكية ل تنميكة البكد مكم تحيييهكا أهمهكا البصكد اإلنسكاني مكم
خالل بناء اإلنسام ،ي يها البصد اإلجتما ي والذي يحيق مشاركة المجتم في م ية التنمية ،البصد السياسي حيكث يكتا
تو يف سياسة الدولة لخدمة التنمية ،ذل بجانئ البصد اإل تصادي والذي يهكتا بتنميكة المكوارد والبصكد اإلداري الكذي
يسا د ى تحييق التنمية.
د-معاراا ياس التنمية مه المنظور اإلسالمي
ليد س َّ
طر الرسول (ت) المؤشرات لتحييق تنمية متكام ة ،مم خالل حديث نبوي شريفَ ":مم أصب َح آمِ انا في
يومي ،فكأنما حِ يعَ ْ
ت لي الدُّنيا بحذَافِيرها" ،إذ يشمل ما ي ي:
س ِْربيُ ،مصافاى في جسده ،نده ُوتُ ْ
نصمة األمم هو اطمةنام النفق وعوال الخوف.
األمم الصحي يُصَ ُّد الحفا
األمم الغذاةي ر َّكع اإلسالا

ى الصحة واجباا دينيًّا.
ى استياللية األمة و ُدرتها الخاصة

الحاجات مم خالل استغالل الثروات وب ْذل الجهد.
15
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 4-2م ارنة ايه التنمية المستدامة في الفكر المعاصر والتنمية مه المنظور اإلسالمي
مم خالل الميارنة بكيم مفكاهيتا وخصكاةت التنميكة المسكتدامة والتنميكة مكم المن كور اإلسكالمي ،ن اد أه مفاا يم
التنمياااة فاااي التااااريع اإلساااالمي وأ ااادافها و ماادئهاااا تتختلاااف عاااه التنمياااة المساااتدامة فلهاااا نفاااس اة اااداف
والخصائ

والماادئ كما تتفق في معاراا ياس اة داف وتح ي هاا اال أه التنمياة فاي المنظاور اإلساالمي

تهتم اال انب الروحي واةخال ي وأ م أ دافها و اناء اإلنساه وتنميت

ةه اإلعمار والتنمية دفهم اةساسي

و اإلنساه واالتالي فإه التنمية في المنظور اإلسالمي اي تنمياة اااملة لإلنسااه والهادف اةساساي للتنمياة
مه المنظور اإلسالمي و تحسيه حياق الاار.
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التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة
بالبيئة التقليدية اإلسالمية

تمهيد :
البيئة العمرانية هي نتاج عالقة اإلنسااااا بالبيئة التي يعيي اي ا سااا اال عالقة مبا اااري

اير مبا اااري ،كما ن ا

النساااااايد الماعب المعبر عا تإلاعا اإلنساااااااا م بيئت ب عب ت اااااابا مت بات الماعية الر حية اي ت ار محععات
خ إليات الثقااية اإلجتماعية الإلكرية[ ،]1تتك ا البيئة العمرانية ما كا ما ه ما صااان اإلنسااااا ،كما تعتبر البيئة
العمرانية نتاج لثقااة المجتم  ،تذ تنتد عا المت بات اإلجتماعية اإلقتصاعية ل سكاا المستخعميا ،فالمجتمع هو
الصانع األساسي للبيئة العمرانية.

 1-3التنمية العمرانية في البيئة التقليدية اإلسالمية
تميزت المعا اإلساااااااالمية اي البيئة التق يعية باتجاهات تخ ي ية عمرانية كانت ليعي ت بي الإلكر اإلساااااااالمي
اإلحتياجات ظر ب السااااااكاا ،ع ى ذلك اقع حققت المعا اإلسااااااالمية ت اا بيا اإلحتياجات الماعية المعن ية
التي جاالت ت كيال ًاراايا ًيعبر عا المؤثرات اإلجتماعية اإلقتصاعية الثقااية العينية[.]2
وتعتبر المدينة اإلس الالالالالمية التقليدية ظاهرة دينية إتس الالالالمب بتعبير وتنظيم مكاني حس الالالالج ما جاا في الت الالالالريع
اإلس الالالالالالالمي ،إذ إمتزجب فيها القوانين المادية بالقيم الروحية ،لهذا فهي تعد إنعاكس الالالالالالا لنظام عقائدي واجتماعي
وثقافي  ،فنسالاليجها الحيالالري وتكوينها الفيالالائي جاا نتيجة لتفاعل اإلنسالالان مع بيئتة الحيالالرية تحب مفهوم عام
هو اإلسالم [.]3

 2-3الهيكل العام للمدينة التقليدية اإلسالمية
هم العناصاااار المك نة ل يكا العمراني ه ق ب المعينة الذب يضاااام المسااااجع الجام
تقا

يمثا م قعا ًمركزيا ًعنع

ال رق الرئيسية يمثا المركز العيني الثقااي اإلجتماعي السياسي يضا ً ل معينة الذب ثر ت جي

نح

القب ة اي نظام ال رق بالتالي التنظيم الإلضااااائي ،كما يضاااام الق ب الساااا اق التي تعتبر محا ر راب ة بيا الق ب
بيا المحالت الساااااااكنية ،قع ت لعت ت ك ال يئة نتيجة تأثير ن عيا ما القرارات ،ال ا يتع
م ق المعينة م ق المسجع الجام

عار اإلماري محا ر الحركة الرئيسية ،ما الن

بالحكام التي تحعع

الثاني ايتع

بالناس يظ ر

تأثيرها اضحا ًاي الحياال السكنية[.]4

[  ]1شادي الغضبان  :العمارة المحلية جذور وآفاق  ،مجلة عالم البناء  ،عدد  ، 107القاهرة  ، 1990 ،ص . 28
[  ]2أحمد كمال الدين عفيفي  :دراسات في التخطيط العمراني  ،مطبعة جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ،العين  ،اإلمارات  ، 1988 ،ص
.72 ، 71
[  ]3رفعت الجادرجي  :التراث ضرورة  ،مجلة إتحاد المهندسين العرب  ،العدد  ، 37إصدار األمانة العامة إلتحاد المهندسين العرب  ،بغداد،
 ، 1985ص. 23
[  ]4حيدر عبد الرزاق كمونة  :أثر الفكر اإلسالمي في تخطيط المدينة العربية اإلسالمية  ،مجلة المورد  ،العدد الثاني  ،جامعة بغداد ،
العراق ،2006 ،ص . 10
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 3-3مبادئ وقيم المدينة التقليدية اإلسالمية
كانت المعا اإلساااالمية التق يعية اي السااااب تتسااام عائما ًب حعي ال اب

الت

ر ،كاا ذلك ل حعي العقيعي

حعي

الإل ساااااااإلة التإلكير ،ذلك بالرام ما ج ع بعض اإلختالاات تبعا ً لم اع البناال المت اري م اري اليعب العام ة
الذ اق الثقااات التي كانت سائعي قبا ص ا اإل سالم التي انص رت جميع ا اي العقيعي اإل سالمية ،لذلك اإا
المباعئ القيم اإلسااالمية التي هي اي اق المر تجساايع ل خالق التي يتح ى ب ا اإلنساااا المساا م يمكا تيجازها
ايما ي ي[ :]5الت حيع ،البسااا ة ،الخصا صااية ،تحترام المقياس اإلنساااني ،تحقي مإل م اإلحت اال ال ااع ر بالراحة،
تق ية الر اب اإلجتماعية الت اصااااااااا ،الكإلاالي الإلاع ية اإلنإلاق الم ز ا ،تحقي التكااا اإلجتماعي ،تحترام
البيئة.

 4-3منهجية الفكر اإلسالمي في تخطيط المدينة التقليدية اإلسالمية
ارتب ت المعا ارتبا ا ً ثيقا ًباإلسااااااالم كمن د

ريقة حياي ،صاااااابم اإلسااااااالم نظم

حكام ه المح ر

السااااااساااااي الذب تع ر ح ل حياي المعينة بأسااااارها بكاما تإلاصاااااي ا جزئيات ا ،بج انب ا المخت إلة الساااااياساااااية
اإلقتصاااااااعية اإلجتماعية تخ ي ا تركيب ا العمراني[ ،]6تنا ا من جية الإلكر اإلسااااااالمي اي تخ ي المعينة
اإلسالمية التق يعية س ب يك ا ما خالا اكر العالم تبا بي الربي

العالم العربي تبا خ ع ا.

أ -منهجية الفكر اإلسالمي لتخطيط المدينة إلبن الربيع
ي ااير ابا بي الربي

[]7

تلى مجم عة ما ال اار

المباعئ التخ ي ية التي تسااتخ صاا ا ما صااايا الرساا ا

(ص) خ إلائ الرا عيا ثناال بنائ م المعينة المن ري المعا العربية اإلسالمية المبكري ،تنقسم تلى:
أوال :روط إختيار مواقع المدن:
سعة المياه المستعذبة.
ت ار ال عام تمكانية تخزين .
تعتعاا المكاا ج عي ال اال.
القرب ما المرعى اإلحت اب.
تحصيا منازل ا ما الععاال المجرميا.
ا يحي ب ا س ر ل حماية.
ثانيا :روط تخطيط موايع المدن:
يس ق تلي ا الماال العذب.
يقعر رق ا

ارع ا حتى تتناسب ال تضي .

يبنى اي ا جامعا ًل صالي اي س ا ليقرب ع ى جمي ه ا.
تقام س اق ا حتى يناا سكان ا ح ائج م عا قرب.
[  ]5محمد خير الدين الرفاعي  :نحو عمارة أصيلة ومعاصرة تستمد معطياتها من القيم اإلسالمية وتقنيات العصر  ،الحلقة الدراسية الرابعة،
منظمة العواصم والمدن اإلسالمية  ،الرباط  ،المغرب  ، 1991 ،ص .177
[  ]6محمد عبد الستار عثمان  :المدينة اإلسالمية  ،سلسلة عالم المعرفة  ،رقم  ، 128المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت ،
 ، 1988ص.10
[  ]7أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع  :سلوك المالك في تدبير الممالك على التمام والكمال  ،تحقيق عارف احمد عبد
الغني  ،دار كنان  ،دمشق . 1996 ،
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يميز بيا ساكني ا بأا اليجم بيا ضعاع مخت إلة متباينة.
تا راع سكناها (الحاكم) ا يسكا اسم

راا ا.

تحا بس ر خ اا ًما ااتياا الععاال.
ينقا تلي ا ما ها الع م الصنائ بقعر الحاجة لسكن ا حتى يكتإل ا ب ا يستغن ا عا الخر ج تلى ايرها.
ج -منهجية الفكر اإلسالمي لتخطيط المدينة إلبن خلدون
ض ابا خ ع ا مجم عة ما المباعئ العامة التي يجب ا تت ار اي المعا ،هم ا:
عا المضار عن ا حمايت ا تس يرها.
تختيار م ق

يب ال اال صحي.

ت اير الماال لن ما الضر رات.
ت اير المزار .
ت اير الم اصالت.
ت اير م اع البناال.
ت اير ال ق ع.

 5-3نماذج المدينة التقليدية اإلسالمية
يرى ابا الربي ا المعينة كياا عض ب احع ،يظ ر ذلك اي النظري المتكام ة لتخ ي المعينة ارتبا تك ينات ا
المعمارية ارتبا ا ًعض يا ً [ ،]8يمكا تقسيم المعا ما حيث ظيإلت ا تلى ن عيا:
مدن المعسكراب  :تعتبر هذه المعا معا عإل ية
المدن الملكية  :ن أت ت

معينة من أي لغرض استراتيجي اق [.]9

رت بعع ا تح ا النظام اي الع لة اإلسالمية ما الخالاة تلى الم كية ،يق ا ابا

خ ع ا":تا المم ال تإلكر اي بناال هذه المعا تال بعع ا تحصا ع ى كا يال ما الترب ع اعي  ،اتتج عنعئذ تلى
اتخاذ المنازا ل قرار المأ ى الذب يراعى اي ج ب المناا ل سكاا تس يا المرا ل م حمايت م ما الخ ار
الخارجية عا المضار عن م بحسا اختيار المكاا حصانت ال بيعية ،ثم بإقامة الس ار ما ح ا المعينة حتى
يصعب منال ا ع ى كا ما يريع ا ي رق ا ي عع سكان ا"[.]10
س ب نق م بعراسة معينة القاهري كنم ذج ل معا الم كية التي سست ا مخ

ات عقيقة منتظمة ،لقع تم

اختيارها لن تم تخ ي هذه المعينة قبا اإلقامة اي ا ،كما ن ا بنيت بأمر ما الحاكم لسكنى الحاكم ليست ن اي
لمعسكر.

[  ]8شهاب الدين أحمد بن محمد ابن أبي الربيع  :سلوك الممالك في تدبير الممالك على التمام والكمال  ،تحقيق ناجي التكريتي ،بيروت،1978،
ص.21
[  ]9محمد بن عبدهللا بن سعيد لسان الدين الخطيب  :اإلحاطة في أخبار غرناطة  ،الجزء األول ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة  ، 1973 ،ص.103
[  ]10نوال تركي موسى  ،بهاء موسى حبيب  :العوامل المؤثرة على تخطيط المدينة العربية اإلسالمية  ،مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية،
العدد  ،13جامعة الكوفة  ،بغداد  ، 2013 ،ص. 170
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مدينة القاهرة
اتم القائع ج هر الصق ي مصر اي ع ع الخ يإلة المعز لعيا هللا الإلا مي ،ليؤسس معينة اي مصر تك ا معينة
م كية عاصمة ل ع لة الإلا مية ،]11تعتبر القاهري اي اتري الحكم الإلا مي هي مقر الحك مة الإلا مية مركز الع لة
اإلعارب السياسي المعقا الرئيسي لن ر العع ي اإلسماعي ية ،ما الإلس ا اقع كانت مركز ن ا ا اإلقتصاعب
التجارب الع مي[.]12
أ -مويع مدينة القاهرة
كاا الم ض الذب نزلت اي جي ي
الإلا مييا اي

ماا الإلس ا

جن ب

م ض القاهري الحالية ،قع مكن م هذا
الم ق
الإلس ا

ما اإل راب ع ى مصر
(العاصمة القعيمة) حتى

يحتإلظ ا بسي رت م ع ي ا ،كما كاا ما
الس ا ع ي م متابعة عماا البناال التي
كانت قائمة ع ى قعم ساق اي ت ييع
القصر

س ار المعينة الجعيعي[،]13

شكل ( )1-3خريطة توضح موقع مدينة القاهرة الفاطمية
المصدر  :المقريزي  ،الخطط المقريزية  ،المجلد الثاني  ،ص169

هكذا كانت القاهري اي ا ع عها "حصنا ً" ي تما ع ى قصر اخم ثكنات ل جن ع مقر ل حكم ،ولقد خططب
القاهرة لتكون العاصمة اإلدارية والعسكرية للنظام الفاطمي ومركزا للدعاية الدينية والثقافية للمذهج اإلسماعيلي،
على أن تكون مصر الفسطاط التي بلغب قمة ازدهارها هي العاصمة التجارية واإلقتصادية للبالد[.]14
ج-التنمية العمرانية لمدينة القاهرة
تميز تأسيس المعا اإلسالمية ال لى اي مصر باخت ا الخ

(ق

راضي) ت زيع ا ع ى الجنع الإلاتحيا[،]15

ثم كاا تأسيس القاهري بعاية مرح ة جعيعي ،ااعتبارا ًما هذا الحعث بع مص م جعيع يظ ر ه مص م "الحاري"،
بع استخعام ل تعليا ع ى المنا

السكنية (الحياال) التي غ ت ا الإلرق المخت إلة ل جيي عاخا س ار الحصا

الإلا مي ،سرعاا ما اختارت ارق الجيي الإلا مي التي لم تجع ل ا ماكا ت غ ا عاخا س ر المعينة ا تختط
حارات خارج باب ز ي ة خارج باب الإلت ح[.]16
كانت حارات القاهري الإلا مية يتخ ا بكة ما السكك العر ب ،ل ا س اق ا حمامات ا مساجعها ،لم تخت ب
هذه الص ري كثيرا ً

اا العصر اإلسالمي[.]17

[  ]11أيمن فؤاد  :القاهرة خططها وتطورها العمراني  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 2015 ،ص . 64
[  ]12أيمن فؤاد  :الدولة الفاطمية في مصر  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة . 2007 ،
[  ]13صارم الدين إبراهيم محمد بن أيدم العالئي ( ابن دقماق )  :اإلنتصار لواسطة عقد األمصار  ،دار اآلفاق الجديدة  ،بيروت  ،الجزء
الخامس 1310 ،هـ  ،ص . 36
[  ]14أيمن فؤاد  :القاهرة خططها وتطورها العمراني  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 2015 ،ص . 99- 67
[  ]15تقي الدين أبي العباس المقريزي  :المواعظ واإلعتبار في ذكر الخطط واآلثار ،تحقيق أيمن فؤاد ،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،
لندن ،2002 ،الجزء الثاني  ،ص.39-23
[  ]16أيمن فؤاد  :القاهرة خططها وتطورها العمراني  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 2015 ،ص . 111-79
[  ]17تقي الدين أبي العباس المقريزي  :المواعظ واإلعتبار في ذكر الخطط واآلثار ،تحقيق أيمن فؤاد ،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،
لندن ،2002 ،الجزء األول ،ص  ، 10-9الجزء الثاني  ،ص.222
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ج -الدولة األيوبية  :القاهرة تفتح أبوابها
م استيالال الي بييا ع ى الس ة خرج مركز الحكم ما القاهري تلى ق عة الجبا ،هكذا اقعت القاهري مكانت ا
كمركز ل حكم خذت الن

ة التجارية الحراية تتسرب تلي ا تنت ر اي م ض القص ر الإلا مية ح ا قصبة

القاهري ،تح ا مركز المعينة القريب ما الجام الزهر تلى من قة تجارية،
ااإلقتصاعية التي

عت التغيرات اإلجتماعية

عت ا القاهري اي العصر الي بي تلى تعاعي ت كيا النسيد العمراني ل معينة ،كما امتع العمراا

تلى المن قة ال اقعة جن بي القاهري خارج باب ز ي ة[.]18

تنمية المدن الجديدة في البيئة التقليدية

مدن ملكية

مدن عسكرية
إختطاط األرض إلى خطط وتوزيعها
على الجند الفاتحين
( إقطاع كل قبيلة خطة )
كل قبيلة تقوم بتقسيم
خطتها حسب حاجتها
وتنميتها

مركز المدينة
(عاصمة إدارية
وعسكرية ودينية)

بناء العناصر أساسية
( السور،قصر
الحكم،المسجد،
الساحة الرئيسية)

خارج أسوار المدينة
(السكن والتجارة
والحرف )

إختطاط األرض حول
العناصر األساسية
وتوزيعها على حاشية
الملك والوزراء
والمقربين
بجوار أسوار المدينة
( إقطاع للجند)
خارج أسوار المدينة
( إحياء للعامة)

تنمية عمرانية للبيئة التقليدية بمبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة
إدارة عمران
البيئة
التقليدية

قواعد وقوانين تشكيل البيئة العمرانية التقليدية

مؤسسات اإلدارة ( القاضي – أهل الخبرة  -المحتسب )
المشاركة المجتمعية في عملية التنمية والرقابة الذاتية

شكل ( )2-3إستنباط أدوات التنمية العمرانية وإدارة العمران في البيئة التقليدية -المصدر  :الباحثة

[  ]18أيمن فؤاد  :القاهرة خططها وتطورها العمراني  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 2015 ،ص . 190
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من ال الالالالالالالكل  ) 2-3أن المدن الجديدة في البيئة التقليدية كان يتم تنم ية مراكزها من خالل مبدأ

اإلقطاع  ،وذلك بأن يقطع الحاكم األراي الالالالالي داخل مركز المدينة لكبار رجال الدولة والمقربين لتنميتها وتعميرها،
أما خارج أسالالوار المدينة فكان يترك لعامة ال الالعج لتنمية األرايالالي وتعميرها باإلحياا  ،يحكمهم في كال الحالتين
اإلقطاع واإلحياا) قواعد وقوانين ت الالالكيل البيئة التقليدية اإلس الالالالمية القران والس الالالنة النبوية ال الالالريفة) وذلك
بإدارة المؤسالسالالاب الحاكمة للبيئة التقليدية القايالالي والمحتسالالج) ،والتي أدب إلى تنمية وإسالتمرارية هذه المدن
حتى وقتنا الحاير.

 6-3اإلستدامة في تنمية المدينة التقليدية اإلسالمية
بالنظر تلى ال عب (11معا مجتمعات مح ية مساااتعامة) اي هعاب التنمية المساااتعامة التي قرت ا المم المتحعي
الذب ي عب تلى جعا المعا المست

نات الب رية ام ة ل جمي

قاعري ع ى الصم ع مستعامة ،بت بيق ع ى

البيئة التق يعية  ،اإننا نجع ا المإل م اإلسااااالمي ل معا المسااااتعامة كثر عمقا ً ،حيث يرب المعينة بالبيئة ،باإلنساااااا
بالمنظم مة اإليمانية ل إلرع بخالق  ،يحإلا القرآا الكريم الساانة النب ية بالععيع ما النص ا ص التي ت ضاام بجالال
عالقة اإلنساااا بالبيئة المحي ة تنميت ا عمارت ا ،ا رع مضاام ا التنمية تحت مص ا م العماري التعمير ،ايق ا
تعالى" :ه ن ااأكم اي الرض اسااتعمركم اي ا " [ ،]19هذه اآلية الكريمة تحث ع ى

ب العماري ،كما ا هناك

مص م التمكيا ،قاا تعالى ":لقع مكناكم اي الرض جع نا لكم اي ا معايي" [.]20
لقع كاا مإل م اإلساااااتعامة مت اجعا ًاي ريقة معي اااااة المجتمعات التق يعية اي نم حيات م ،لا البيئة المحي ة
بق ه ب كا عإل ب ت قائي.

كانت هي مصعر حيات م ،بالتالي اإن م عا ا المإل م

تقييم إستدامة مدينة القاهرة تبعا لعناصر اإلستدامة المعاصرة األجندة الحيرية الجديدة)
اي الإلصااا الثاني تم تثبات ا التنمية اي المنظ ر اإلسااالمي مسااتعامة م ابقة لإلكر التنمية المسااتعامة اي قتنا
الحاضااااار ،اي هذا الجزال بعع تح يا معينة القاهري اي البيئة التق يعية بعما تقييم ل معينة ليتبيا معى تساااااتعامت ا
ما خالا عناصر الجنعي الحضرية الجعيعي ،جع ن ا حققت نسبة  %97ما عناصر الجنعي
وبالتالي فإن التخطيط العمراني للمدينة التقليدية اإلسالمية مستدام وعملية ديناميكية لها وسائلها التي توجة
حركة التخطيط في مستوياتة المختلفة.

[  ]19سورة هود  :آية . 61
[  ]20سورة األعراف  :آية . 10
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التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة
بالبيئة المعاصرة

تمهيد :
الفرق بين التنمية العمرانية التلقائية والمخططة هو في عال قة اإلنسااااااااان بالبيئة في

من ما ،فالبيئة العمرانية

التلقائية ت ون في ا عالقة اإلنسااان ببيئتع عالقة مباةاار  ،حيث يتعام مع ا بدون وساايط وبتلقائية ليوفي من خالل ا
متطلباتع التي يحتاج إلي ا ،أما في البيئة العمرانية المخططة فتنقطع تلك العالقة المباةاار بين اإلنسااان وبيئتع نتي ة
تدخ أطراف عديد ومؤسسات وسياسات الدولة.

 1-4التنمية العمرانية في البيئة المعاصرة
تمث التنمية العمرانية أحد ر ائز التنمية الةاااااملة التي ت تش بتةاااا ي البيئة المةاااايد لننسااااان وال يان الماد ل ا،
وأهش أهداف التنمية العمرانية[:]1
تنمية الم تمعات العمرانية القائمة لتحسين أحوال ا اإل تماعية واإلقتصادية والبيئية.
مداومة اإلرتقاء بالبيئة العمرانية وال يان الماد .
التح ش في ح ش وات اه النمو العمراني.
تحديد موارد وات اهات وأهداف محاور التنمية العمرانية.
إختيار مواقع التنمية العمرانية ال ديد وبناء يانات عمرانية مت املة.

 2-4المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر
إساات دفت السااياسااات اإلقليمية تو يع النمو العمراني بة ا

يحد من المر زية العمرانية والس ا انية واإلقتصااادية

المتزايد للمدن ال برى وتو يع العمران والسااا ان مع اطنةاااطة إلن المدن الصاااحراوية و لك من خال مخططات
التنمية العمرانية ،وبالتالي فقد ان التو ع ل وضاع إساتراتي ية ةااملة في إطار مةاروم ةاام لرساش خريطة ديد
لمصر بإي اد مناطق تر ز س اني ونةاطات إقتصادية ديد  ،وت ون ل ا قو ال ب الحضر ب
ي ب إلي ا السااا ان حتن تعاد قو

مقومات ا ،مما

ب العاصااامة ،ومن هنا ظ رت المدن ال ديد رد فع لنزدحاش وال ثافات

العالية والتلوث في المدن ال برى القائمة ،ونقص الخدمات والمناطق المفتوحة ل ا ،ل ا فإن تخطيط تلك المدن
ي اادف إلن المحااافظااة علن الطبيعااة والمناااطق المفتوحاة وإي اااد إتزان بيئي بين السااااااا ااان والعما وتقليا الح ش
وال ثافات وتوفير الخدمات [.]2

[  ]1أحمد خالد عالم  :تخطيط المدن  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة . 2001 ،
[  ]2سيد محمد عبد المقصود  :سياسة المجتمعات والمدن الجديدة في مصر ومحاولة للتقييم من منظور مكاني  ،أعمال ندوة التنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية للمدن الجديدة  ،المركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية  10-7 ،أبريل  ، 1987القاهرة  ،ص . 53
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[]3

أ-مالمح التنمية العمرانية للمدن الجديدة في مصر

يم ن استخالص المالمح العامة للتنمية العمرانية في المدن ال ديد وهي:
بطء معدالت التنمية العمرانية :بطء معدالت النمو وتأخر أهداف ه ه المدن بالنساااابة لمخططات ا الموضااااوعة
في

من قطاعات اإلسااااااا ان والخدمات من ناحية باإلضاااااااافة إلن قلة المحقق من فرص العمالة في القاعد

اإلقتصادية ب ه المدن بالرغش من اإلستثمارات ال ائلة في ه ا الم ا .
تبعثر التنمية العمرانية :أ أن النمو اطفقي للعمران لش ينتظش طبقا ً للمراح الزمنية المخططة.
عدش توازن التنمية العمرانية :تقدش معدالت اإلن از في عناصاااار البنية اطساااااسااااية للمدينةوالقطام الصااااناعي
بدر ة تفوق معدالت اإلن از في القطاعات والمقومات اطخرى للتنمية العمرانية ب ا.
ب-إدارة التنمية العمرانية للمدن الجديدة في مصر
إن اطساالوب الحالي المتبع إلدار العمران في المدن ال ديد المصاارية هو إدار تنفي ية أ إدار مر زية ،وتمث
إدار المدن ال ديد إحدى المةاااااا

الرئيساااااية التي توا ع ه ه المدن ،ف ناك قصاااااور في أسااااااليب العم اإلدار

بأ ز المدن ال ديد التي تمث سلطات تنفي ية لسياسات محدد مر زيا ًمن قب هيئة الم تمعات العمرانية ال ديد
والتي تقوش برسااش السااياسااات وتخص ايص اطراضااي وإصاادار قرار التراخيص ،وتقوش باختيار مواقع المدن ال ديد
وإعداد المخططات الالزمة ل ا والقياش بتنفي ها بمراحل ا المختلفة وإدارت ا[.]4
ج -تقييم التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة بالمناطق الصحراوية
إتسااش تصااميش المدن المصاارية ال ديد لعقود بتةاابع قواعد التخطيط والموقع العاش ،حيث ت ونت المدن المصاارية
ال ديد من خمس عناصر أساسية[:]5
مر ز ت ار خدمي ومناطق إدارية ،محور مر ز  ،ب انب مناطق رياضية وترفي ية.المساااااااا ن اإل تماعية التابعة ل يئة الم تمعات العمرانية ال ديد  ،والتي تمتاز بنفس التصاااااااميش ومسااااااااحاتالوحدات الس نية صغير .
تتميز ميع المدن بتقسااايش مناطق ثير إلن قطع أراضاااي سااا نية بحيث ت ون ضاااواحي سااا نية فقط ب انبمساحات مفتوحة وحدائق وطرق.
يتش بيع أحياء بمساحات بير للقطام الخاص لنستثمار العقار  ،و لك إلقامة الت معات الس نية المسور .-إمتداد المدينة للتنمية الصناعية.

[  ]3المقصود هنا مدن الجيل األول والثاني والثالث  ،باهر إسماعيل فرحات  :تأثير المركزية اإلدارة على التنمية العمرانية في مصر ،
رسالة دكتوراه  ،كلية الهندسة  ،قسم التخطيط العمراني ،جامعة عين شمس . 2009 ،
[  ]4عبد الباقي إبراهيم  :مستقبل التجمعات العمرانية الجديدة بين النظرية والتطبيق – البحث عن النظرية المحلية  ،مؤتمر مستقبل التجمعات
العمرانية الجديدة  ،مايو . 1995
][5
David Sims: Egypt’s Desert Dreams – Development or Disaster, AUC press, Cairo, 2018, P135.
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أهم إيجابيات المدن الجديدة
[]6

التوسع العمراني وإيقاف الزحف نحو المناطق الزراعية
التوسع الصناعي والعائد اإلقتصاد
توفير فرص العم
توفير الخدمات
توافر البنية اطساسية
توفر مساحات من اطراضي

قدمت الدولة العديد من الحوافز ل ب المستثمرين من القطام الخاص التالي[:]7
اطسعار المنخفضة لتقسميات اطراضي.تش بيع اطراضي ب ام خدمات ا (البنية التحتية ،الطرق ،الخدمات العامة).ةروط الدفع الميسر .اإلعفاء الضريبي لمد  10سنوات.خفض ت اليف نق مل ية اطرض المباعة.تش زياد فتر السماح للبناء من  3سنوات إلن  5سنوات .أهم سلبيات المدن الجديدة
الف و بين الدخ وت لفة المس ن[ :]8بالرغش من أعداد الوحدات الس نية المنف بالمدن ال ديد إال أن نوعيات اقد ت اوزت قدرات محدود الدخ والعاملين ب ا ،بساااابب إرتفام ت لفة المساااا ن وإرتفام أسااااعار اطراضااااي
ومواد البناء.
النمو الس اني البطئ[:]9تأخر النمو الس اني ،حيث لش تحقق أعداد الس ان المست دفة ل بر ح ش المست دف.النمو العمراني المةاااااااتت :نظرا ًلغياب البعد المرحلي فيظ ر تةاااااااتت النمو في المناطق السااااااا نية ومرا زالخدمات.
عةاااوائية اختيار مواقع المدن ال ديد  :اختيار أما ن غير صاااالحة إلقامة ت معات عمرانية علي ا إما بساااببخصااااااااائص التربة أو تداخ مل يات اطرض ط ثر من

ة ح ومية ،ما أن بعض المدن تقع في مناطق

صحراوية قابلة لنستصالح الزراعي.
غياب الف ر التنمو المت ام والمخطط الةام للمدن ال ديدقصور التموي  :انحصرت مصادر تموي المدن ال ديد في اإلعتمادات التي تخصص ا الدولة وحصيلة بيعوإي ار ومقاب انتفام باطراضاااااااي والعقارات المملو ة لل يئة ،ولش ي ن التموي ال اتي متاحا ًبدر ة افية في
المراح اطولن إلنةاااااااااء المدن ال ديد  ،ونتج عن قصاااااااور التموي ال اتي وترا ش القروض وفوائدها وعدش

[  ]6عاصم علي الفولي  :نحو منهجية بديلة لتنفيذ المدن الجديدة  ،رسالة دكتوراه  ،كلية الهندسة  ،جامعة القاهرة . 1999 ،
د سيد محمد عبد المقصود  :سياسة المجتمعات والمدن الجديدة في مصر ومحاولة للتقييم من المنظور المكاني  ،أعمال ندوة التنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية للمدن الجديدة  ،المركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية ،القاهرة  10-7 ،أبريل  ، 1986ص . 53
][7
David Sims: Egypt’s Desert Dreams – Development or Disaster, AUC press, Cairo, 2018, P137.
[  ]8موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة http://www.newcities.gov.eg 2016
][9
David Sims: Egypt’s Desert Dreams – Development or Disaster, AUC press, Cairo, 2018, P137.
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اساااااات ما ه ه المدن للمقومات الحضاااااارية تعثر ملحوظ في معد تنميت ا ،وبطء بير في معد اإلسااااااتيطان
البةر  ،إال أنع يو د حاليا ًإقبا من القطام الخاص علن اإلستثمار في الت معات العمرانية ال ديد .
-قصور إدار المدن ال ديد ومر زية إتخا القرار

[]10

المضاربة في العقاراتأهم مشاكل المدن الجديدة هو اإلدارة السيئة ألرا ضي الدولة ،حيث أن أهم عنا صر نجاح أي مدينة هو تطوير
مركز المدينة والمحور الرئيسييييييي لها ومن ثم اإلمتداد منها ،يليه الترويج لها وتوزيعها ،حيث أنه لحظة إنطالق
مركز المدينة فإنه يتم التسيييييييويق الفوري للموايع المحيطة به ،ذلك بجانب التخطيط الجيد وبرنامج التسيييييييويق
اإلشيييعاعي ل ر

 ،مما سييييوفر عائد مالي وتطوير منطقي للمدينة [ ،]11إال أنه لم يتم التعامل مع المدن الجديدة

من هذا المنطق ،وذلك بالرغم من إسييييتخدام هذا المنطق التسييييويقي من يبل البارون إمبان عند تسييييويقه لمدينة
هليوبوليس ،والتي بنيت في الصحراء القريبة من القاهرة في بدايات القرن العشرين.

 3-4نماذج للمدن الجديدة في مصر
خال ال زء السااابق تش دراسااة وتحلي أنوام المدن ال ديد واإلدار المتبعة في ا ومدى فاعليت ا  ،ما تش دراسااة
إي ابيات وساالبيات المدن ال ديد وال ات المساائولة عن ا  ،وبالتالي فإنع سااوف يتش دراسااة مصاارال ديد باعتبار
أن ا تنمية قطام خاص ساهمت في ا الدولة بتوفير اطرض بمبلغ بسيط ،وتش تنميت ا من خال القطاعالخاص.
مصر الجديدة
تعتبر مصاار ال ديد (هليوبوليس) من أهش الت ارب في م ا إنةاااء المدن ال ديد التابعة في النصااف اطو من
القرن العةااااااارين ،و ان ن اح الت ربة ينبع أساااااااااسااااااااا ً من اإلبت ار في الف ر التخطيطي وموا بة مراح التعمير
لمتطلبات التنمية في لك الوقت بأبعادها اإلقتصادية واإل تماعية[.]12
أوال ً :أسباب إنشاء مصر الجديدة
أدت الزياد السااااا انية في القاهر حينئ إلن الحا ة للنمو العمراني بعيدا ًعن العاصااااامة إلن الصاااااحراء ،و ان
التزاحش المتزايد في القاهر ساااااااببا ًأن يت ع البارون للخروج والتنمية في الصاااااااحراء ،و ان ال دف تنمية ت مع
مت ام ومنفص ا ومعزو  ،وكانت الصييحراء الشييكل الوحيد الممكن للتنمية والمويع المؤهل لإلسييتثمار ،حيث
يمكن الحصييول علت تنازالت وإمتيازات لتنمية الصييحراء من الحكومة المصييرية دون مقابل ،تعويضييا ًإلرتفاع
تكاليف التنمية هناك.

][10

David Sims: Egypt’s Desert Dreams – Development or Disaster, AUC press, Cairo, 2018, P138.
David Sims: Egypt’s Desert Dreams – Development or Disaster, AUC press, Cairo, 2018, P156.
[  ]12ميار قطب  :التغييرات السياسية واإلقتصادية في المناطق الحضرية  ، 1967-1905مركز طارق والي للعمارة والتراث  ،القاهرة ،
أكتوبر Anne Van Loo : Heliopolis, Fond Mercator, Brussels, 2010 + 2013

][11

26

التنمية العمرانية ومد ى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة المعاصرة

الفصل الرابع

ثانيا ً :إختيار مويع مصر الجديدة
تش إختيار ه ا الموقع طنع يتساااااااش ببعض المزايا المناخية (ال فاف التاش) ،ولمالئ مة التربة الرملية واطرض
المنبساطة لننةااء والتعمير ،ولقد انت ضااحية مصار ال ديد بمسااحة  25يلومتر مربع ةاما غرب القاهر
وتبعد عن ا  15يلومتر.
ثالثا ً :تخطيط مصر الجديدة
ان من المقرر في بادئ اطمر إنةاء واحتين تفصل ما
منطقة صااااااحراوية ،تضااااااش الواحة اطولن منطقة فيالت
راقية وةااااقق فاخر ومناطق أخرى سااااياحية حو فندق
هليوبوليس باالس مع تزويدها ب اتدرائية ،في حين تضش
الواحة الثانية مدينة عمالية ومنةااااااعت صااااااناعية و امع
(الةااااااا

 ،]13[)1-4إال أنع تش تعدي المخطط ال ي لي

لواحات مصاار ال ديد  ،وتش التر يز علن الواحة اطولن
وتنميت ا بحيث تسااتوعب أيضااا ًإلن انب الحي المتميز
أحياء متوسااااااطة المسااااااتوى وأحياء إلساااااا ان محدود

شكل ( )1-4يوضح الهيكل التخطيطي لضاحية مصر الجديدة
المصدر :مركز بحوث البناء  -دراسة توفير قطع أراضي
صغيرة لذوي الدخل المحدود 1998

الدخ .
رابعا ً :اإلسكان
ان تو ع البارون إمبان للطبقة الوسطن العليا ال ديد
والناةااااائة من الموظفين والم نيين ال ين لدي ش اإلم انيات
المادية ،و ان تو ع هؤالء للوصااو إلن المل ية العقارية
في المناااطق الحضاااااااريااة وأنم ااط حيااا مماااثلااة للنمو ج
اطوروبي ،وبالتالي فقد انت ه ه الطبقات هي المست دفة
لعمران المدينة ال ديد [.]14
خامسا ً :الخدمات
-البنية التحتية :قامت الةااااااار ة بتموي البنية التحتية

شكل ( )2-4صورة لحي مصر الجديدة عام 1929م ،ألتقطت
الصورة من طائرة عسكرية بريطانية .
المصدر:عمر الحسيني ،د محمد تامر الخرازاتي:تطور الفراغات
العمرانية في مصر الجديدة 2001،

والمرافق والتي من ةاااأن ا رفع قيمة اطرض في حالة
بيع قطع اطراضي ومرافق ا[.]15

[  ]13د عمر الحسيني  ،د محمد تامر الخرازاتي  :تطور الفراغات العمرانية في مصر الجديدة – النواة األولى واحة هليوبوليس  ،بحث
منشور  ،كلية الهندسة جامعة عين شمس ،القاهرة  ، 2001 ،ص. 2
[  ]14ميار قطب  :التغييرات السياسية واإلقتصادية في المناطق الحضرية  ، 1967-1905مركز طارق والي للعمارة والتراث  ،القاهرة،
أكتوبر Anne Van Loo : Heliopolis, Fond Mercator, Brussels, 2010 + 2013
[  ]15ميار قطب  :التغييرات السياسية واإلقتصادية في المناطق الحضرية  ، 1967-1905مركز طارق والي للعمارة والتراث  ،القاهرة،
أكتوبر Anne Van Loo : Heliopolis, Fond Mercator, Brussels, 2010 + 2013
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المواصااالت :إرتبط مةااروم تنمية مصاار ال ديد بعالقة مت املة مع مةااروم ةااب ة التراش التي تمت في وقتسابق في قلب القاهر  ،ما أن بناء شبكة المترو في مطلع القرن العشرين والمتزامنة مع تنمية مصر الجديدة،
مكنت الطبقات المتوسطة من الترحال بسهولة إلت مصر الجديدة[.]16
الخدمات الت ارية والحرفية :بدأت الخدمات تتوفر تلقائيا ًوفقا ًللحا ة إلي ا ،وأقب العاملون في م االت الت اروالحرف علن مباةر ن ةاط ش الم ني في الضاحية الناةئة ،واقتصر دور الةر ة في ه ه الم االت علن توفير
المحالت الالزمة لمزاولت ا.
الخدمات الترفي ية :بادرت الةار ة باساتغال اطراضاي الصاحراوية المحيطة بالعمران والمترو ة علن هيئت االصااحراوية بإنةاااء حلبة لسااباق الخي وناد رياضااي مزود بما يلزش من ساااحات ومالعب مختلفة ،ما تش إفتتاح
فندق عالمي[.]17
سادسا ً :التمويل
 ان اإلتفاق سنة  1905بين البارون إمبان والح ومة المصرية يسمح ب ةراء اطراضي الواقعة في هليوبوليس،وأقنع البارون الح ومة المصرية من خال بيان الفوائد التي ستعود علي ا و لك بتوفير الس ن لموظفي ا و%10
من مبيعات الةر ة .
 يامت الشييركة علت تشييجيع شييراء األراضييي وبنائها ،ووضييعت نظاما ً لتقسيييط أثمانها علت اجال طويلة بفوائدتتراوح بين  %5- %2بعد دفع جزء من الثمن يبلغ  ،%20وأعفت المشيييييييترون من دفع الفوائد في الثالث
سنوات األولت من الشراء تخفيفا ًألعبائهم المالية خالل الفترة الالزمة إلعداد وتنفيذ مشروعاتهم ،وهي فترة
ال تدر أي عائد علت المسييييييتثمرين ،وتالفيا ًللمتاجرة في األراضييييييي وتركها فضييييييا ًء مددا ًتطول فتتعطل حركة
تعمير المنطقة  ،فقد إحتفظت الشييييركة لنفسييييها بحق فسييييم العقد ما لم يتم التعمير خالل هذث السيييينوات الثالث
[.]18
سابعا ً :الحفاظ علت البيئة
الف ر اطسااااااساااااية في تخطيط المدينة هي المدينة الحدائقية ،توزعت الحدائق الخاصاااااة في تقسااااايمات الفيالت
والقصاااااااور ،فقد ان القانون يفرض عدش البناء علن أ ثر من  %50والباقي يترك حدائق وفراغات مفتوحة،
وأحيطت الحدائق حو المباني ال امة ،وتوزعت المناطق الخضاااااااراء العامة في الميادين وفن وساااااااط أرصااااااافة
الةااوارم الرئيسااية ال بير  ،وتوزعت الحدائق العامة بمبدأ أال يبعد أ مس ا ن بمسااافة أ ثر من 300ش عن الحديقة
العامة ،ما تش إساااااتخداش التراش وسااااايلة مواصاااااالت والتي انت تعتمد علن ال رباء وتعتبر وسااااايلة نق

ماعية

صديقة للبيئة غير ملوثة ل ا منخفضة الت اليف.

][16

Robert Ilbert: Heliopolis: Colonial Enterprise and Town Planning Success, The expanding
metropolis: Coping with the urban growth of Cairo, Proceeding of seminar nine in the series
Architectural transformation in the Islamic world, The Aga Khan Award for Architecture, 11-15
No.1984, p.7
https://archnet.org/publications/2640
[  ]17مركز بحوث اإلسكان والبناء  :توفير قطع أراضي صغيرة لذوي الدخل المحدود في إطار مشروع تجريبي للتنمية العمرانية  ،قسم
العمارة واإلسكان  ،القاهرة  ،يوليو ، 1998ص . 12
[  ]18مركز بحوث اإلسكان والبناء  :توفير قطع أراضي صغيرة لذوي الدخل المحدود في إطار مشروع تجريبي للتنمية العمرانية  ،قسم
العمارة واإلسكان  ،القاهرة  ،يوليو. 1998
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تاسعا ً :أسباب نجاح ضاحية مصر الجديدة
إستخداش المترو وسيلة مواصالت ماعية س لة ونظيفة وغير م لفة.
التسويق النا ح للمدينة من خال الم ر انات والعروض واإلحتفاليات المتنوعة في المدينة ال ديد .
التس يالت الممنوحة للمستثمر من الدولة.
التس يالت المتاحة لةراء اطراضي وبناءها.
التةدد في تطبيق إةتراطات البناء الخاصة ب ا.
مما سبق نجد أن ضاحية مصر الجديدة عندما أصبحت يادرة علت تقديم الحياة واإلمكانية المعيشية المناسبة
للمواطن العادي أصبحت عندئذ "مدينة حية يابلة لإلستمرارية" ،وبالتالي نجد أنها من األمثلة الناجحة للمشاريع
التي إعتمدت علت القطاع الخاص عند إنشيييييييائها  ،واإلمتيازات التي منحت من يبل الحكومة المصيييييييرية في ذلك
الويت في إنشاء وتجهيز البنية األساسية والخدمات التي إعتمدت عليها سواء داخلها أو لربطها بوسط المدينة،
مما شجع األهالي علت البدء في البناء بأنفسهم وإستمر إزدهارها حتت يومنا هذا.

 4-4تقييم إستدامة مصر الجديدة تبعا ًلعناصر اإلستدامة المعاصرة (الخطة الحضرية الجديدة)
وبتحلي مصاار ال ديد من خال عناصاار اط ند الحضاارية ال ديد و د أن ا حققت نساابة  %91من عناصاار
اط ند الحضرية ال ديد .
وبالتالي فإن مصر الجديدة يد توفر في مخططها الخصوصية واألمان كما تميزت بطريقة توزيع الخدمات واألماكن
الترفيهية ،بجانب شبكة الترام والتي كانت من أهم أسباب تنمية المدينة الصحراوية ،كما أن شركة مصر الجديدة
كان لها جميع الصالحيات المطلقة التي تسمح بالمرونة في تسيير التنمية وتوجيهها ،بجانب أن المشاركة السكانية
في مصر الجديدة كانت فعالة ومؤثرة في عملية التنمية ،وهي التزال مجتمع عمراني متميز وبه الكثير من مالمح
التراث العمراني القديم (هليوبوليس) ،كما تطورت فيها األنشطة واإلمكانيات الخدمية بشكل جيد والتزال بها
ديناميكية كبيرة إلمكانية التطوير وإعادة التأهيل.

 5-4مقارنة بين تنمية المدن الجديدة في البيئة التقليدية والمدن الجديدة في البيئة المعاصرة
تميزت المدينة التقليدية بتدرج تنميت ا  ،مع و ود قو لل ات الرقابية المسااااااائولة عن تنظيش التنمية العمرانية
ومتابعت ا  ،لك ب انب المةاااااااار ة الم تمعية في ه ه التنمية ،ول ن عند النظر إلن تنمية المدن ال ديد في البيئة
المعاصااااااار  ،فن د أن ا إختلفت تبعا ًلنوم ال ة التي تقوش بعملية التنمية ،فإ ا انت ال ة التي تقوش بالتنمية تابعة
للقطام الخاص فإن تو ع التنمية ي ون متدرج ويسااااااامح بالمةااااااااار ة الم تمعية في حدود معينة ،مع و ود قو
لل ات الرقابية وتقييش لعملية التنمية بةاااااا
التنمية ت ون بةااااااا

مسااااااتمر ،أما إ ا انت تنمية المدينة من خال القطام الح ومي ،فإن

ام وةااااااااام للمدينة بدون تدرج في عملية التنمية ،ما اليو د أ نوم من المةااااااااار ة

الم تمعية في عملية التنمية ،ب انب ضعف الرقابة وعدش و ود تقييش صحيح لعملية التنمية.
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إستمدت البيئة التقليدية مبادئ عمرانها من أحكام الشريعة ،ولم يؤد ذلك إلى تراكم فوضوي للقرارات ونمو عشوائي
لها ،فهي وإن بدت لنا ظاهريا ًمدنا ًغير منظمة أو غير مرتبة ،فهي تعتبر مدن مستتتتتقرت ومتوا نة ،فبالرغم من الحرية
المطلقة التي أولتها الشتتريعة للممارستتات البنائية ،إال أنها حافظت على الموا نة بين الحقوق ستتواا الدردية أو الجماعية
وعملت على عدم إهدارها ،وتستتتتهيل عملية إعمار ا ر

 ،وذلك من خالل أحياا الموات ومبدأ إنتداا الضتتتترر المنظم

له والذي شتتكل البيئة التقليدية ،ليتحقق لنا معمارا ً متجانستتا ً ومتوافقا ً مع أعراف المجتمع الستتائدت ،وذلك بجانب تعظيم
الدور اإليجابي للمشتتاركة الشتتعبية ،فالمشاااة ا الم ت معيا تعطي شااعوة اتنتمام مما ينمي اتحساااس بالمساائوليا نحو
البيئا العمةانيا واتهتمام بها لت ون على أ مل و ه ،وللحداظ على البيئة العمرانية والعناية بها ،فقد أولت التشتتريعات
وا حكام اإلهتمام الكامل بها ،وقامت بعمل المؤستتتتتستتتتتات وا فراد لمراقبة البيئة والحداظ عليها ،وبالتالي يالحظ أهمية
دور القاضتتي في الد تتل بين المتنا عين وحل المشتتاكل العمرانية بين النا  ،أما أهم نظام للحداظ على البيئة فهو نظام
الحسبة ،فقد قام نظام الحسبة بنوع من التحكم في العملية العمرانية والبنائية في البيئة التقليدية ،والتي هدفت السلطة من
خالله إلى تنظيم الحيات والستتيطرت على المدينة من خالل الرقابة المستتتمرت ،وبالتالي فإن المدينة التقليدية مدينة مخططة
إنسانيا ً في المقام ا ول قبل أن يكون التخطيط هندسي.
بجانب ذلك لم تكن ا ر

غير العامرت لها قيمة شتتتتترائية ،ولم تقم أي دولة قط أو مؤستتتتتستتتتتة حكومية ببيعها إذا لم

تحيى ،فقد كانت من ن يب الذين يعملون بها مقابل إعمارها ،وهذا لتحدي الدرق وحثها على العمل.
نتائج الفصل الثاني
تستتعى التنمية المس تتدامة لتحستتين نوعية حيات اإلنستتان ،واستتتلالل الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية بحيال ال يتجاو
هذا اإلستتتتتتتتلالل للموارد معدالت تجددها الطبيعية وخا تتتتتتتتة ً في حالة الموارد غير المتجددت ،وذلك على اعتبار أن
مستتتقبل الستتكان وأمنهم في أي منطقة في العالم مرهون بمدى

تتحة البيئة التي يعيشتتون فيها ،وهنا تبر أهمية التنمية

المستدامة لألجيال الحالية والمستقبلية.
التنمية في اإلسالم هي تنمية شاملة لإلنسان  ،و يعتبر اإلنسان في اإلسالم محور العملية التنموية عندما أستخلف في
ا ر

بما لديه من قدرات ذهنية وجستتتتدية ،وبجانب ذلك فقد ارتبطت التنمية في اإلستتتتالم بالقيم وا خالق والمستتتتاوات

والعدل وعدم اإلستتتتتتراف ،كما حال اإلستتتتتتالم على الستتتتتتعي من أجل التنمية والعمل من أجلها ،وبالتالي فإن التنمية في
المنظور اإلسالمي هي تنمية شاملة لإلنسان  ،والهدف ا ساسي للتنمية من المنظور اإلسالمي هو تحسين حيات البشر،
وهذا يعتمد على مستتتتتوى إشتتتتباع حاجات ا فراد ا ستتتتاستتتتية والثانوية ،ويتم ذلك بتحستتتتين فرع العدالة اإلقت تتتتادية
واإلجتماعية وفرع المشاركة في العمليات السياسية.
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إن مداهيم التنمية في التشريع اإلسالمي وأهدافها ومبادئها التختلف عن التنمية المستدامة ،فنجد أن لها ند
والخ ائع والمبادئ ،كما تتدق في مؤشرات قيا

ا هداف

ا هداف وتحقيقها ،بل أن التنمية في المنظور اإلسالمي تهتم بالجانب

الروحي وا خالقي ،وأهم أهدافها هو بناا اإلنسان وتنميته ،ن اإلعمار والتنمية هدفهم ا ساسي هو اإلنسان.
نتائج الفصل الثالث
لقد كان مدهوم اإلستتتتدامة متواجدا ًفي طريقة معيشتتتة المجتمعات التقليدية وفي نمط حياتهم ،ن البيئة المحيطة كانت
هي م در حياتهم  ،وبالتالي فإنهم لم ي ستخدموا م طلح اإل ستدامة كتعبير عن طريقة معي شتهم وكيدية توفير م ادر
العيش وا سلوب الذي يبنون به  ،بل عاشوا المدهوم وطبقوه بشكل عدوي وتلقائي  ،فقد كان تداعلهم مع البيئة المحيطة
واإلستتلالل ا مثل للموارد الطبيعية ج اا ًمن ضتمان بقائهم على هذه ا ر

بالتوافق معها واستتلالل ما تجود به من

خيرات والتكيف مع الظروف ال تتعبة  ،فاإلستتتدامة بالنستتبة لهم كانت عدوية وتلقائية  ،وعدوية تعاملهم مع البيئة لم تكن
عشتتتتوائية أو فطرية بل إستتتتتندت على إرال عميق من التجارب والتعلم عبر مبدأ " التجربة والخطأ " يدعمه فكر مبدع
وب يرت نافذت
ومن خالل جدول مقارنة المدينة التقليدية بمبادئ ا جندت الحضرية الجديدت نجد أن التخطيط العمراني للمدينة التقليدية
اإلسالمية مستدام وعملية ديناميكية لها وسائلها التي توجه حركة التخطيط في مستوياته المختلدة ،والوسائل إما أن تكون
مادية تتمثل في الدراسات الطبيعية واإلجتماعية واإلقت ادية ،أو وسائل قانونية وتشمل دراسات النظم والتشريعات ،أو
وسائل بشرية تتمثل في الموادر البشرية من علماا ومخططين ومهندسين وأيدي عاملة وسكان ،ويعتبر بناا البيئة
العمرانية التقليدية نتاج جهود فئات وقطاعات متعددت تسهم في

ياغة المدينة .

نتائج الفصل الةابع
التنمية العمرانية هي تخطيط للنمو العمراني في المدن القائمة وتنمية المدن الجديدت وفق خطة تنمية شاملة تتوافر فيها
مقومات وأستتتت

تلطي اإلحتياجات الحالية والمستتتتتقبلية للستتتتكان  ،والتوجد إستتتتتراتيجية عامة قابلة للتطبيق في جميع

الدول حتى في حالة تطابق ا هداف والظروف كثر من دولة .
واإلدارت العمرانية ال حيحة تساعد على تحقيق أهداف التنمية العمرانية  ،حيال تضمن إلى حد كبير اإلستلالل ا مثل
للموارد الطبيعية والبشتتتترية ،وظهر من الدراستتتتة أن نظم اتداةة المتبعا في التنميا العمةانيا لألةاضااااي الصااااحةاويا
والمدن ال ديدة قد ت اهلت عدة عناصااة مهما وهي تحتيا ات الساا ان النفساايا وات تماعيا والث افيا  ،وذلك نتيجة
لتجاهلها المشتتتتتتتتاركة المجتمعية في التنمية العمرانية ،وعند النظر إلى تجربة تنمية وبناا مصاااااااة ال ديدة والتي تمت
تنميتها عن طريق القطاع الخاع إال أنه قام بتشجيع المشاركة المجتمعية (فئات مجتمعية مختلدة) في عملية التنمية من
خالل عن رين هامين وهما ا ر

والتمويل طويل ا جل ،وذلك في سبيل سرعة التعمير مع وجود الرقابة والمتابعة

التي تضتتمن بيئة عمرانية متجانستتة مطابقة لإلشتتتراطات التي تم وضتتعها ،وهو نوعا ًما مقارب لمبدأ اإلقطاع في البيئة
التقليدية ،حيال يتم إقطاع ا ر

(بدون مقابل مادي) مع وجود مستتتتتتتتاعدت من الدولة في عملية البناا لمن يحتاج لها،

ووجود المحتسب الذي يراقب ويتابع عملية التنمية والبناا لضمان إتباعها اإلشتراطات وقواعد البنيان.
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ومن هنا نستتتتتتتخلع أن اتداةة العمةانيا النا حا ت ون بتنميا األةاضااااااي الصااااااحةاويا والمدن ال ديدة من خ ل
ال طاع الخاص والمشااااااااة ا الم تمعيا وتوريع تداةة التنميا بين مة ريا التخطيط وال مة ريا التنفيذ ،حيال تأكد لنا
أهمية مشتتتاركة ال قطاع الخاع في إدارت التنمية العمرانية بالمدن الجديدت وذلك لمحاولة الو تتتول إلى ا ستتتلوب ا مثل
لتنميتها عمرانيا ً والنهو

بها وتحقيق المستتتتتتتتهدف منها ،حيال يمكن تحستتتتتتتين أداا المدن الجديدت من خالل يادت

مستتتتتئولية القطاع الخاع عن تنمية المدن الجديدت في مقابل تقليع دور الدولة مع وجود ضتتتتتوابط لتحقيق الم تتتتتلحة
العامة في مواجهة الم الح ال شخ ية لكبار الم ستثمرين والقطاع الخاع ،ذلك بجانب تعاظم دور ا فراد والمواطنين
القاطنين بالمدن الجديدت.

التوصيات
بسبب تشتت والية ا راضي بين أكثر من جهة فقد أدى ذلك إلى عرقلة خطط تنمية المدن والقرى ،كما عملت أجه ت
الدولة المختلدة سواا المعنية بالعمران أو غيرها على بيع أراضي الدولة التابعة لها للح ول على أعلى ربح ،مما أدى
إلى تضخم أسعار ا راضي وبالتالي إرتداع أسعار السكن ،مما اد من تضخم ا سعار بسبب يادت الطلب عن
المعرو

 ،كما أن إبعاد الشعب عن عملية إدارت ا راضي أدى إلى غياب المشاركة الشعبية في وضع الخطط التنموية،

وبالتالي فقد أ بح إ الح هذه المنظومة حتمي حتى تخضع س
المختلدة جميعا ً ،ولتوف ير أس

العدالة اإلجتماعية في توفير الدرع لذوي الدخول

اإلستدامة لتحقيق التوا ن بين اإلحتياج إلى فرع العمل واإلحتياج إلى المنتجات مع

الحداظ على الموارد وتنميتها.
لذلك فإنه من المهم التأ يد على الدوة ات تماعي لألةض ،وباألخص أةاضي الدولا (الخاصا والعاما) .
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