
Technical Session / Efficient Land Use: Tools and Practices Session

Enhancing Land Management, Land Development and Construction

Development of desert lands in new 

cities by activating the principle of 

Eqta'a in Islamic law

تنمية األراضي الصحراوية بالمدن الجديدة بتفعيل مبدأ 

اإلقطاع في الشريعة اإلسالمية

أميرة عاطف زكي / تقديم المهندسة 

amira6276@gmai.com



المقدمة

مع التوافق حقيق التنمية العمرانية هي البعد الثالث لعملية التنمية المستدامة التي يجب اإلعتماد عليها في ت▪

سياسةاألهداف القومية واإلقتصادية واإلجتماعية من خالل 

. استخدام األرض دون إهدار لإلمكانيات المتاحة والكامنة أو استنزافها أو استنفادها

العارينعدد من المدن الجديدة منذ منتصف السبعينات من القرن إلناا  المصرية برنامجا ًتبنت الحكومة ▪

ق هناك إحتياج لتقييم مدى تحقيفإن الجديدة أكثر من أربعين عاما ًعلى بداية الاروع في إناا  المدن وبعد مرور 

.هذه المدن لألهداف العمرانية المرجوة منها 

مصريالولقد تأثرت المدن الجديدة في الفترة األخيرة بالتغيرات اإلقتصادية المستجدة على المجتمع ▪

النمو العمراني وكذلك متطلبات السكان واحتياجاتهم كامال ً لنرريات إدارة العمران تتطلب إدراكا ًإال أن 

اإلسالميةام الفقهية وبالنظر إلى التنمية العمرانية في البيئة التقليدية اإلسالمية نجد أنها تأثرت بمبادئ وقواعد األحك▪

واإلقطاعومن مبادئ الاريعة التى يتجه البحث لدراستها مبدأ اإلحيا  

والذى ساعد على ازدهار وتنمية العمران في البيئة التقليدية تنمية متكاملة



الهدف والمنهجية

الهدف الرئيسي 
ر عمران األراضي الصحراوية بالمدن الجديدة من منرور مبدأ اإلقطاع في الشريعة اإلسالمية مع دعم دوإدارة 

األفرادالفرد في العملية التنموية وتنمية الشعور بالمسئولية لدى 

منهجية البحث
البيئةيفالعمرانيةالتنميةتشريعاتواستخالصلهمااألساسيةالمبادئوتحليلواإلقطاعاإلحياءبمبدأالتعريف▪

.التقليديةبالبيئةالتنميةومراقبةبإدارةقامتالتيوالمؤسساتالتقليدية

(لحداثةاقبلمافترة)العثمانيةالدولةبداياتحتىالرسولظهورمنذهيالتقليديةالبيئةبهاالمقصودالفترة)

.(الحياةنواحيجميعفيوالسنةالاريعةبإتباعالسائدالعرفعلىإعتمدتوالتي

ثمومناإلسالمي،الفكرفيالتنميةمفاهيموتحليلدراسةالمعاصرة،البيئةفيالمستدامةالتنميةمبادئتحليل▪

الفكرفيالتنميةإستدامةإلثباتاإلسالميالفكرفيالتنميةومفهومالمعاصرةالبيئةفيالمستدامةالتنميةبينالمقارنة

.اإلسالمي

بينارنمقتحليلخاللمنوذلكالمعاصرة،والبيئةالتقليديةالبيئةفيالجديدةالمدنإستدامةمدىوتحليلدراسة▪

ستدامةاإلمبادئإلىالرجوعخاللمنوذلكالمعاصرةالبيئةفيالجديدةوالمدنالتقليديةالبيئةفيالجديدةالمدن

.الجديدةالحضريةاألجندةفىالمعاصرة



اإلحياء▪
اإلحيا  مفهوم -

من اإلحيا الهدف -

ملكية األرض اروط -

المحياة

آليات إحيا  الموات-

الموات إحيا  اروط -

اإلقطاع-▪

إحيةةةةا  المةةةةوات هميةةةة أ-

باإلقطاع

تنميةةةةةة المةةةةةدن الجديةةةةةدة -

باإلقطاع

أسس التنمية ▪

العمرانية إلحياء 

الموات

األرضحريم -

اإلرتفاق-

الفقهية القواعد -

كمحددالطريق خطة -

المؤسسات ▪

المسئولة عن 

مراقبة البيئة 

ديةالعمرانية التقلي
القاضي-

الخبرةأهل -

المحتسب-

ملكية األرض▪
:قواعد الملكية -

السيطرة+ الحاجة   

فهيلها،وائيعانمووبالتاليالقراراتفوضىإلىذلكيؤدولم،الشريعةأحكاممنعمرانهامبادئالتقليديةالبيئةإستمدت
اريعةالأولتهاالتيالمطلقةالحريةمنوبالرغمومتوازنة،مستقرةمدنتعتبرأنهاإالمنظمةغيرمدن ًظاهريابدتوإن

:بالتاليتميزتأنهاإال،البنائيةللمارسات
.والجماعيةالفرديةالحقوقبينالموازنةعلىحافظت▪
.واإلقطاعاإلحيا مبدأخاللمناألرضإعمارعمليةسهلت▪
.التقليديةالبيئةتاكيلأساسكانوالذيوالتنميةاإلعمارلعمليةمنظمالضررإنتفا مبدأكان▪

:النتيجةكانتوبالتالي
.السائدةالمجتمعأعرافمعومتوافقمتجانسمعمار▪
.الشعبيةللمشاركةاإليجابيالدورتعريم▪

ةمبدأ اإلحياء واإلقطاع في الشريعة اإلسالمية ودورهما في التنمية العمرانية بالبيئة التقليدي-1



التنمية المستدامة في الفكر المعاصر والتنمية في الفكر اإلسالمي-2

التنمية في الفكر اإلسالمي في الفكر المعاصرالتنمية المستدامة
عنصر 

المقارنة

ؤدي التنمية من المنظور اإلسالمي تنمية ااملة لإلنسان الذي ي

ها ، وظيفته في القيام بأعبا  اإلستخالف في األرض وإعمار

نمية والنظرة اإلسالمية الااملة للتنمية توجب أال تتم هذه الت

لموارد بمعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية ، مع الحفاظ على ا

.دون إهدار أو إسراف 

بصيانة عرفت األمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها القيام

ية وتحسين جودة الحياة البارية من الناحية اإلجتماع

.  ودةواإلقتصادية والبيئية والحفاظ على الموارد الموج

المفهوم

كونها أن عمارة األرض تمثل الهدف الرئيسي للتنمية فضالًعن

 ً اصد األهداف األساسية هي المقو، غاية دينية ومقصداً ارعيا

:وهي كالتالي في الشريعة 

أول المقاصد وجامعها : حفر الدين

مسكن مأكل و)يدخل فيه كل ما من اأنه حفظ النفس: حفر النفس

(.وملبس والكرامة اإلنسانية

سية توجيه الثروات والموارد لصالح الغايات األسا: حفر المال

كر كل ما يحفظ الفكر اإلنساني وكل ما ينمي الف: حفر العقل

.اإلنساني

كل ما من اأنه حفظ النسل ورعايته: حفر النسل

القضا  على الفقر -القضا  على الجوع

التعليم الجيد-الصحة الجيدة والرفاه

صحيةالمياه النظيفة  والنظافة ال-المساواة بين الجنسية

تصادالعمل الالئق ونمو اإلق-طاقة نظيفة بأسعار معقولة

الحد من أوجه عدم المساواة-الصناعة واإلبتكار

أنماط اإلستهالك -مدن ومجتمعات محلية مستدامة

ما الحياة تحت ال-العمل المناخي-واإلنتاج المستدامة

ةالسالم والعدل والمؤسسات القوي-الحياة في البر

عقد اركات لتحقيق األهداف

األهداف



التنمية المستدامة في الفكر المعاصر والتنمية في الفكر اإلسالمي-2

من المنرور اإلسالميالتنمية  في الفكر المعاصرالتنمية المستدامة
عنصر 

المقارنة

موية متعددة تعتبر التنمية في المنهج اإلسالمي عملية ذات أبعاد تن

، وتاكل هذه األبعاد مجتمعة منظومة متكاملة ويمكن إجمال 

البعد : تيها التنمية في المنهج اإلسالمي في اآلداألبعاد التي تنا

البعد -البعد اإلداريالبعد السياسي-الديني األخالقي 

البعد البيئي-البعد اإلجتماعي -اإلقتصادي

ثية تعرف التنمية المستدامة بأنها تنمية ذات أبعاد ثال

:مترابطة ومتكاملة في إطار وهي 

ئيالبعد البي-البعد اإلجتماعي -البعد اإلقتصادي

البعد -البعد الثقافي -البعد اإلداري : األبعاد الثانوية 

.التكنولوجي

ةأبعاد التنمي

:خصائص التنمية في الفكر اإلسالمي هي

ة العدال-المسئولية -التوازن -الامولية–إلستمرارية ا-

اإلنسانية-اإلستقاللية -اإلجتماعية 

:تتميز التنمية المستدامة بعدة خصائص هي 

-العدالة اإلجتماعية-اإلنسانية -اإلستمرارية -

المسئولية

خصائص 

التنمية

نمية المؤارات والمعايير لتحقيق ت( ص)لقد سطَّر الرسول 

ْربه، ُمعافًى َمن أصبَح آِمنًا في سِ :)متكاملة من خالل حديث نبوي

:نيا بحَذافِيرها  في جسده، عنده قُوُت يْومه، فكأنما ِحيَزْت له الد  

األمن الصحي -األمن الغذائي-نعمة األمن 

إلجتماعية تعتبر جودة الحياة هي نتاج التفاعل بين الحالة ا

ى اإلنسان، واإلقتصادية والعمرانية والبيئية التي تؤثر عل

ماعية مؤارات إجت: وبالتالي فإن مؤارات قياس التنمية

.مؤارات إقتصادية-مؤارات بيئية-

مؤشرات 

ةقياس التني

ستدامةمفاهيم التنمية المالتنمية في التشريع اإلسالمي وأهدافها ومبادئها التختلف عن مفاهيم : الخالصة 



التقليديةالتنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة -3

يعتبر المفهوم اإلسالمي للمدن المستدامة أكثر عمقاً 

.حيث يربط المدينة بالبيئة ، باإلنسان وبالمنرومة اإليمانية للفرد بخالقه

يئة المحيطة كما أن مفهوم اإلستدامة كان متواجدا ً في طريقة معياة المجتمعات التقليدية وفي نمط حياتهم ألن الب

ان بقائهم كانت هي مصدر حياتهم فقد كان تفاعلهم مع البيئة المحيطة واإلستغالل األمثل للموارد جز ا ً من ضم

.على هذه األرض 

ات اإلنسانية كان النسيج الحضري لمعظم المدن التقليدية اإلسالمية إنعكاس للثقافة والسلوك اإلجتماعي والعالق
دامة على مستوى والتي كانت نابعة من تعاليم اإلسالم ، ذلك بجانب أن نسيجها المتضام يعتبر تطبيق لمفهوم اإلست

.المدينة ككل ويمثل المرحلة األساسية للتكيف مع البيئة 



التقليديةالتنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة -3

:التاليوجدالجديدةالحضريةاألجندةبعناصرومقارنتهاوتحليلهاالقاهرةمدينةنشأةدراسةخاللمن
.الجديدةالحضريةاألجندةعناصرمن%97نسبةالتقليديةالقاهرةمدينةحققت▪

.الدولةقبلمنةالرئيسيالخدماتوتوفيرالمدينةمركزوبناءبتنميةالتقليديةالبيئةفيالجديدةالمدنتنميةيتمكان▪

.باإلقطاعالمركزحولاألراضيتنميةيتمكان▪

.باإلحياءالتنميةكانتالمدينةأسوارخارج▪

.حاكمةالالمؤسساتبرقابةاإلسالميةالتقليديةالبيئةتشكيلوقوانينقواعدالتنميةتحكمالحالتينكالفي▪

القاهرة

الفسطاط



التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة المعاصرة-4

ت السياسية اهدت مصر خالل النصف الثاني من القرن العارين نمواًعمرانياً وسكانياً وإقتصاديا ً نتيجة المتغيرا
ات إقتصادية جديدة واإلقتصادية التي مرت بها ، وبالتالي فقد تم وضع إستراتيجية ااملة بإيجاد مناطق تركز سكاني ونااط

.يكون لها قوة جذب حضري بكل مقوماتها 
لقائمة وتمثل ذلك في إنشاء مجتمعات ومدن جديدة في قلب الصحراء لتساعد في التخفيف من مشاكل المدن ا

.ومشاكل اإلقتصاد بشكل عام 

الجديدةالمدنإيجابيات▪

.راعيةالزالمناطقنحوالزحفوتقليلالعمرانيالتوسع-

.اإلقتصاديوالعائدالصناعيالتوسع-

.العملفرصتوفير-

.اإلسكانتوفير-

.األراضيمنمساحاتتوفر-

الجديدةالمدنسلبيات▪

.المسكنوتكلفةالدخلبينالفجوة-

.اإلستيطانمعدالتوتدنيالبطي السكانيالنمو-

.الماتتالعمرانيالنمو-

.الجديدةللمدنالمستهدفحجمكبر-

ديدةالجللمدنالااملوالمخططالمتكاملالتنمويالفكرغياب-

.القرارإتخاذومركزيةالجديدةالمدنإدارةنظامقصور-

.العقاراتفيالمضاربة-



التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة المعاصرة-4

ليهيمنها،اإلمتدادثمومنلهاالرئيسيوالمحورالمدينةمركزتطويرهومدينةأينجاحعناصرأهم▪

.وتوزيعهالهاالترويج

نببجاذلكبه،المحيطةللمواقعالفوريالتسويقيتمفإنهالمدينةمركزإنطالقلحرةأنهحيث▪

،لمدينةلمنطقيوتطويرماليعائدسيوفرممالألرض،اإلشعاعيالتسويقوبرنامجالجيدالتخطيط

المنطقهذاإستخداممنبالرغموذلكالمنطق،هذامنالجديدةالمدنمعالتعامليتملمأنهإال

منالقريبةراءالصحفيبنيتوالتيهليوبوليس،لمدينةتسويقهعندإمبانالبارونقبلمنالتسويقي

.العشرينالقرنبداياتفيالقاهرة



التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة المعاصرة-4

نجاح ضاحية مصر الجديدةأسباب ▪

.المترو كوسيلة مواصالت جماعية سهلة ونظيفة وغير مكلفةإستخدام 

.الناجح للمدينة من خالل المهرجانات والعروض واإلحتفاليات المتنوعة في المدينة الجديدةالتسويق 

.الممنوحة للمستثمر من الدولةالتسهيالت 

.المتاحة لارا  األراضي وبنا هاالتسهيالت 

.في تطبيق إاتراطات البنا  الخاصة بهاالتادد 

:يتضح التالي مما سبق 

ندئذعأصبحتالعاديللمواطنالمناسبةالمعيشيةواإلمكانيةالحياةتقديمعلىقادرةأصبحتعندماالجديدةمصرضاحيةأن▪

.الجديدةالحضريةالجندةعناصرمن%90نسبةالمدينةحققتولقد،"لإلستمراريةقابلةحيةمدينة"

مةالحكوقبلمنمنحتالتيواإلمتيازاتإنشائها،عندالخاصالقطاععلىإعتمدتالتيللمشاريعالناجحةاألمثلةمنتعتبر▪
.لمدينةابوسطلربطهاأوداخلهاسواءعليهاإعتمدتالتيوالخدماتاألساسيةالبنيةوتجهيزإنشاءفيالوقتذلكفيالمصرية



التنمية العمرانية ومدى إستدامتها في المدن الجديدة بالبيئة المعاصرة-4

المعاصرةالبيئةفيالجديدةوالمدنالتقليديةالبيئةفيالجديدةالمدنتنميةبينمقارنة

:التقليديةالبيئةفيالجديدةالمدنتنمية

تنميتهابتدرجالتقليديةالمدينةتميزت▪

ومتابعتهاالعمرانيةالتنميةتنظيمعنالمسئولةالرقابيةللجهاتقويوجود▪

التنميةهذهفيالمجتمعيةالمااركة▪

:المعاصرةالبيئةفيالجديدةالمدنتنمية

.التنميةبعمليةتقومالتيالجهةلنوع ًتبعاالتنميةإختلفت▪

بالمااركةويسمحمتدرجيكونالتنميةتوجهفإنالخاصللقطاعتابعةبالتنميةتقومالتيالجهةكانتفإذا▪

.مستمرباكلالتنميةلعمليةوتقييمالرقابيةللجهاتقويوجودمعمعينة،حدودفيالمجتمعية

فيتدرجبدونللمدينةوااملكاملباكلتكونالتنميةفإنالحكومي،القطاعخاللمنالمدينةتنميةكانتإذا▪

وجودوعدمالرقابةضعفبجانبالتنمية،عمليةفيالمجتمعيةالمااركةمننوعأياليوجدكماالتنمية،عملية
.التنميةلعمليةصحيحتقييم



نتائج البحث-5

.لهاوائيعشونموللقراراتفوضويتراكمإلىذلكيؤدولمالشريعةأحكاممنعمرانهامبادئالتقليديةالبيئةإستمدت▪

متجانسامارامعليتحققالتقليدية،البيئةشكلوالذيلهالمنرمالضررإنتفاءومبدأالمواتإحياءخاللمنالتنميةكانت▪

.الشعبيةللمشاركةاإليجابيالدورتعريمبجانبوذلكالسائدةالمجتمعأعرافمعومتوافقا

مؤسساتالبعملوقامتبها،الكاملاإلهتمامواألحكامالتشريعاتأولتفقدبها،والعنايةالعمرانيةالبيئةعلىوللحفار▪

.عليهاوالحفارالبيئةلمراقبةواألفراد

منكانتفقدتحيى،لمإذاببيعهاحكوميةمؤسسةأوقطدولةأيتقمولمشرائية،قيمةلهاعامرةالغيراألرضتكنلم▪

.العملعلىوحثهاالفرقلتحفيزوهذاإعمارها،مقابلبهايعملونالذيننصيب

األهدافنفسلهاأنفنجدالمستدامة،التنميةعنالتختلفومبادئهاوأهدافهااإلسالميالتشريعفيالتنميةمفاهيمإن▪

هتمتاإلسالميالمنرورفيالتنميةأنبلوتحقيقها،األهدافقياسمؤشراتفيتتفقكماوالمبادئ،والخصائص

.وتنميتهاإلنسانبناءهوأهدافهاوأهمواألخالقي،الروحيبالجانب

هيكانتيطةالمحالبيئةألنحياتهم،نمطوفيالتقليديةالمجتمعاتمعيشةطريقةفي ًمتواجدااإلستدامةمفهومكانلقد▪

.حياتهممصدر

فيطيطالتخحركةتوجهالتيوسائلهالهاديناميكيةوعمليةمستداماإلسالميةالتقليديةللمدينةالعمرانيالتخطيط▪

.المختلفةمستوياته

والمشاركةالخاصالقطاعخاللمنالجديدةوالمدنالصحراويةاألراضيبتنميةتكونالناجحةالعمرانيةاإلدارةأن▪

.التنفيذمركزيةوالالتخطيطمركزيةبينالتنميةإدارةوتوزيعالمجتمعية
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ة وتنمية توجه ناجح في إداريعتبر أن تنمية األراضي الصحراوية والمدن الجديدة في البيئة التقليدية بمبدأ اإلقطاع ▪

التنمية مع وجود الجهات الرقابية المسئولة عنتنميتها، حيث تميزت المدينة التقليدية بتدرج الصحراوية، األراضي 

.التنميةبجانب المشاركة المجتمعية في هذه 

.الدراسات الطبيعية واإلجتماعية واإلقتصادية عند إختيار موقع المدينة عمل :المدينة وملكية األرض تخطيط -

.وتنفيذ مركز المدينة بواسطة الدولة وتوفير الخدمات األساسية تخطيط 

.األراضي حول المركز إقطاع 

.التنمية بمركز المدينة ، ثم تتدرج التنمية لألراضي حول المركز تبدأ :التنمية تدرج -

.تنمية المدن الجديدة على تطبيق مبدأ اإلقطاع في تنمية األراضي حول مركز المدينة إعتمدت :التشريعات   -

:المسئولة عن تنمية المدن الجديدة المؤسسات -

.الرئيسيتبدأ تنمية المدن الجديدة بأمر الحاكم ويقوم المسئولين في الدولة بتخطيط مركز المدينة 

.حول مركزالمدينة ويتم مساعدة السكان بالتنمية الذاتيةإقطاع األراضي يتم 
.تفعيل المراقبة على عملية التنمية

اليتعارض مع التاريعات المتعارف عليها بينهم وتنمية المدينة بما السكان في تخطيط ياارك :المجتمعية المشاركة -
.بالبيئةاألفراد والمجتمع بالحفاظ على الموارد وعدم اإلضرار إلتزم :البيئة   على الحفار -
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.الدولةوباألخص أراضي لألرض، من المهم التأكيد على الدور اإلجتماعي ▪

لزمنية على مفاهيم وأسس تحقيق الجدوى وفعالية مراحل التنمية االمدن الجديدة يجب أن ترتكز خطط وبرامج تنفيذ ▪

وتأمين بحيث ترتكز كل مرحلة على تحقيق التوازن بين تكاليف التنمية وعوائدها في إطار منرومة اإلنفاقوتدرجها، 

.بيعها مصادر التمويل لمراحل التنمية المختلفة بعيدا ًعن إعتبار األرض كمورد أساسي للتمويل من خالل 



شكرا ً


