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 التخطيط والسياسات الحضرية
 الفصل الثامن من كتاب

 جغرافية الحضر : منظور عالمي
 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 المقدمة

والتخطيط  محليةالسياسة اليتأثر تطوير معظم المناطق الحضرية ، إلى حد ما ، ب 

في المملكة  السياسة والتخطيط الحضريوعمل . في هذا الفصل ندرس طبيعة  الحضري

 القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا المتحدة وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية من أصولها في

 إدارة التغيير الحضريب المعنيةالتخطيط الحضري والسياسة بمعنى ان التركيز ينصب على . 

ليات االستثمار توزيع وتشغيل عممن خاللها . إنها أنشطة الدولة التي تسعى  وتوجيهه 

. ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أن السياسة  'الصالح العام'بما يخدم  واالستهالك في المدن

السياسات االقتصادية ف.  لنشاط على المستوى الحضريبا الحضرية ليست محصورة

تم تحديدها من خالل آثارها  السياسات الحضرية ، إذ مؤثرة علىواالجتماعية الوطنية والدولية 

مشاريع و المناطق الحضريةتحديد و تشكيل الحضرية ، مثل تخطيط استخدام األراضي أو 

 .  . في الواقع ، غالباً ما يتم رسم السياسة الحضرية تحت اسم آخر إعادة التطوير

 اتعمليكا نا وتفسيرهموالتخطيط أنشطة ديناميكية يكون صياغته السياسة الحضرية 

 هاولكن قد تحل بعض المشاكلوفي مجالها  معينةحدث تغييرات ت تخذةاإلجراءات المف.  مستمرة

. عالوة على ذلك لمعالجتها   التي تتطلب المزيد من السياسة والتخطيطى ، خرأمشاكل خلق تقد 

خيارات ال عادة مجموعة من توجد.  حضريةاللمشكلة ل، نادًرا ما يكون هناك حل بسيط ومثالي 

 . تنيرالتي يجب من خاللها اتخاذ خيار مس يةالسياسة والتخطيط

أهدافها العامة لتحقيق  يتم التخطيط ضمن اإلطار العام لرسم السياسات الحكومية 

تنظيم  هو " المملكة المتحدةفي لتخطيط لساسي الهدف أفال.  منصوص عليها في التشريعال

عدة .  سبابأليعتمد التخطيط و .تطوير واستخدام األراضي من أجل المصلحة العامة" عملية 

أدوار  أزاءالمواقف في  اتالتخطيط الحضري متناقضة وتكشف عن اختالفقد تكون أهداف و

نفترض أن الفوائد ، "التخطيط لمن؟"  : السؤال . المركزي لهذا النقاش هو آلية السوق والدولة

شرائح المجتمع  لصالحإعادة التوزيع  أن الهدف هويجب أن تعود على "الجمهور ككل" أو ، 

ا محوريشكل صحة هذه األهداف ومدى تحقيقها و، رلمانيا( )باألكثر فقراً واألقل صوتاً 

 .واهميته  حول قيمة التخطيطراء اآل يستقطب
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 جذور التخطيط الحضري

 المملكة المتحدةفي 

باستثناء أشكال مختلفة من "المستوطنات المزروعة" )مثل المدن االستعمارية  

 وراء النموالقوى الكامنة تعمل أو المدن الجديدة المخططة في العصور الوسطى( ،  ليونانيةا

الحضرية في الفترة  اتالتنمي أن معظملذا فعامة ، مساءلة إلى حد كبير خالية من أي  الحضري

يوجد نظام تخطيط قوي في المملكة ،  . اليوم بطريقة عضوية غير منظمةسارت التاريخية 

إلى تقييد التنمية الحضرية أمريكا الشمالية ، التي تهدف  المتحدة وأوروبا ، وبدرجة أقل في

 . وتوجيهها نحو أهداف مفيدة اجتماعًيا

معالجة  التي يفضل المشاكلتحديد على  اسياسي االتخطيط الحضري إجماعيستوجب  

وهذا بدوره يتطلب رغبة األفراد في التخلي  . على المدن من خالل التدخل الحكومي اتهاتأثير

 ن بها في السوق الحرة وقبول مبدأ استخدام األراضيالممتلكات التي يتمتعوو عن بعض الحقوق

تخطيط اآلثار المترتبة على نظام  تقبلواالمملكة المتحدة وأوروبا  الناخبين فيف . للصالح العام

تدخل الحكومة األمريكية في التنمية الحضرية أكثر حين إن في ،  شامل للمناطق الحضرية

 . األراضي اتتقسيم المناطق الرئيسية لمراقبة استخدام أهمية رغم تقييًدا ،

في القرن التاسع  المدن الصناعيةمشاكل معالجة ظهر التخطيط الحضري كاستجابة ل 

في أعمال  ول ، ممثالاال : من التفاعلواضحين هناك نوعان فكان (. 3نظر الفصل ي) عشر

إسقاط النظام االجتماعي والسياسي المسؤول عن كانت ثورية ودعت إلى فماركس وإنجلز ، 

بريطانيا . البديل المناطق الحضرية في الظروف االجتماعية المستقطبة التي اتسمت بها  خلق

.  تجاوزاتاللتحسين أسوأ  لنظام الصناعي الحضري ولكن تدخل الدولةباقبول الهو ،  المحافظ

 مانع واإلصالح الصحي يعززهاالمصأن  ، مملكة المتحدة، التي عبر عنها في الكانت الحجة 

اإلسكان ومخططات المدن الجديدة ، التي مهدت الطريق لظهور المدن مشاريع نجاح عدد من 

 . الحديثة

مشاكل المدينة  االعتقاد بأن تصميم المجتمعات الجديدة يوفر وسيلة للهروب منكان  

اقترح روبرت أوين لذا .  المدينة الفاضلة سعيا لتحقيقالصناعية في القرن التاسع عشر 

 1500و  1000التعاون المتبادل إليواء ما بين " ب"الزراعة والتصنيعقرى ( إنشاء 1813)

مجمع ب أوينوعد .  تلبية جميع االحتياجات االجتماعية والتعليمية والتوظيفية للمجتمع شخص و

تفوق والظروف المعيشية ، المحالت لعمل الملصناعي نموذجي في نيو النارك في اسكتلندا 

، ومدرسة  بالجملة لجميع األسرالضروريات التجارية المدعومة الرخيصة على أساس شراء 
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.  تعمل كمدرسة نهارية لألطفال ومدرسة ليلية للبالغين مجتمع أو "مؤسسة لتكوين الشخصية" ،

 . من المدن النموذجية األخرى اإلى تطوير عددأوين أدى مثال 

مدينة ( 1849ترح المصلح االجتماعي والمهندس المعماري جيمس سيلك باكنغهام )اق 

 في . تصورت الخطة الفصل فيكتوريا ايتم تسميتهو نسمة 10000مجتمع من ، ب طوباوية

 المحيط ، و نحوالتصنيع واستخدامات األراضي الضارة  دفعاستخدامات األراضي ، مع 

جميع المساكن مراحيض ويكون ويبنى  في .  الداخلية في المناطقيكون اإلسكان والمكاتب 

توفير الحمامات ويتم .  هناك مجموعة متنوعة من أحجام المنازل الستيعاب األسر المختلفة

راضي فدان( من األ10000هكتار ) 4000حزام أخضر مع .  المدينةمن في كل ربع العامة 

.  إليجارباالتطوير والمباني المشغولة شركة ل مملوكة. كل األرض  يحيط بالمستوطنةالزراعية 

بناء العديد من األفكار من قبل  في ولكن اعتمدت أبًدا تحققعلى الرغم من أن فيكتوريا لم ت

 هوارد في تصميماته لمدن الحدائقابنزر  اإلصالحيين الحضريين في وقت الحق ، بما في ذلك

م المساعدات ها اخذت الدولة تقد))كانت المراحيض في بيوت بريطانيا خارج المنزل ، بعد .

اليجاد ممرات مسقفة بين المنزل و المراحيض . ومنذ منتصف القرن الماضي بدات عملية بناء 

المراحيض والحمامات داخل المنازل . اما الحمامات داخل المنزل فكانت عبارة عن حوض 

 متحرك وليس غرفة خاصة للحمام(( .

كانت أهمية  من بين االكثرو ، بالتنفيذ ا األصغربدأت العديد من مجتمعات اليوتوبي 

مصانع الصوف في كان حل متل Salt Titusبواسطة  Saltaireسالتير وبورنفيل . تم بناء 

ر موقًعا جديًدا يتقاطع مع قناة ياخت . برادفورد بمصنع واحد كبير ومدينة جديدة للقوى العاملة

مسكنا ويبلغ عدد  820نموذجية من ملت بلدة صناعية تأك 1871و  1851وسكة حديد ، وبين 

مجموعة متنوعة من المباني المجتمعية والحدائق ، وعلى  المدينةضمت . نسمة  4389سكانها 

 420شخصا( لكل فدان )ثمانين منزال أو  170الكثافة السكنية اثنان وثالثون منزال ) الرغم من

 مثل عالمة مميزةت يبمعايير اليوم ، فه ةبدو مزدحمتفان المدينة األشخاص لكل هكتار(  منزال(

 .  تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة في ذلك الوقتل

تضمن أيًضا نقل  جورج كادبوري ابناه تيبورنفيل ال الثانية ، المدينة النموذجيةو 

البداية ، لم  ومنذ.  مفهوم أوسع من سالتيربمدينة داخلية إلى موقع جديد ولكن  إنتاج المصنع من

للمجتمع عن   عامامثاال يكن المقصود من بورنفيل أن تكون مدينة شركة فحسب ، بل أيًضا

. بمنازلها الريفية  كيفية توفير ظروف معيشية الئقة دون تعريض أرباح الشركة للخطر

مجتمعية مبنية حول مصنع  ابورنفيل مساحة مفتوحة ومرافق ، وفرت وحدائقها الكبيرة

 . الطبقة العاملة ةعيشممعايير جديدة لب ةالشوكوالت
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من  من الناحية الكمية ، ساهمت المدن النموذجية في القرن التاسع عشر بالقليل 

 الكبيرة ، لكنها حفزت اإلصالحيين على الصناعية مشاكل األحياء الفقيرة في المدنعالجة م

ت االفكار . انعكس يةخالقأللمعيشية الاالتشكيك في الضرورة االقتصادية لمثل هذه الظروف 

مع أخذ و ، الذي ( 1898هوارد ) ن في مطلع القرن في أفكار إبنيزرياالشتراكي الطوباوية على 

. كان بديله هو تصميم  في المدن الكبيرة المعيشةظروف ، كان ينتقد بشدة  حسبانلندن في ال

 -: تيةالمبادئ اال مدينة الحديقة على أساس

 نسمة. 32000مدينة حديقة على يقتصر حجم كل . 1

 . يكون لديها وظائف كافية لجعلها تعتمد على نفسها.2

 . يكون لها مجموعة متنوعة من األنشطة ، بما في ذلك المؤسسات االجتماعية.3

 فسيًحا. ا. يكون تصميمه4

 .عمراني للنمو ال حزام أخضر لتوفير المنتجات الزراعية ، ومساحة للترفيه وحد ايكون له. 5

 االحتفاظ بأي زيادات خاصة ، وبالتالياللمصالح ل. أن تكون األرض مملوكة للبلدية وتأجيرها 6

 . في قيمة األرض للمجتمع ككل    

 .يطان يحدث النمو عن طريق االست. 7

لكنه دعا إلى ترتيب عنقود عن بعضها البعض بناء بلدات معزولة  هوارد لم يتصور 

مدينة يبلغ عدد  متصلة بواسطة طريق نقل سريع حول وسطست مدن حديقة مترابطة ،  من

. قاد هوارد  نسمة 250.000نسمة ، وكلها تتكون من "مدينة اجتماعية" تضم  58000سكانها 

، جمعية جاردن سيتي ، التي بنت  1899بلد" إلى تأسيس ، في عام  - أسلوب حياة "بلدة

تخطيط المدن في  ستحداث معهدرئيسًيا ال كان حافًزا ( و1901ة ، في ليتشورث )يمدينتين حديق

 .1914عام 

 حركة  وطيط الحضري في المملكة المتحدة هكان الحافز الثاني الموازي للتخ 

 في األوبئة تتعاقب،  بعد أن سكان الحضر القد أثار القلق بشأن صحة ف.   اإلصالح الصحي

نقص ب ، التي اتسمت (3لفصل نظر ايبريطانيا )مدن المناطق الداخلية المكتظة بالسكان في 

أخرى ونظام الصرف الصحي المالئم ، وحجج  إمدادات المياه النظيفة نالمرافق العامة ، م

ين مثل شافتسبري وتورينس تحت ضغط من سياسيين متنور معززة للتدخل الحكومي ، و

معايير و لتحديد المستويات األساسية لتوفير الصرف الصحيتشادويك تم تمرير تشريع وكروس 

قدم مجموعة حيث   التدابير واإلجراءات السابقة 1875. عزز قانون الصحة العامة لعام  البناء

،  العامة لمنازل والمرافق الصحيةلجديدة  كلاشوارع جديدة وهي انشاءمن القوانين فيما يتعلق ب



5 
 

. فعلت هذه   البشر ىصالحة لسكنالمساكن غير لا إغالق صالحيةكما أعطت السلطات المحلية 

 القرن التاسع عشر. نوالوفيات المبكرة في مد مراضاال ن انتشارم الكثير للحد التدابير

 

 الواليات المتحدة االمريكيةفي 

يمكن إرجاع جذور التخطيط الحضري في الواليات المتحدة األمريكية إلى أفكار  

الرأسمالية في وجه القصور أل. في فحص  في أواخر القرن التاسع عشر التقدميين نيالمثقف

بما في ذلك  مجموعة من علماء االجتماع واالقتصاديين وعلماء السياسة ،االمريكية ادركت 

وايت وديوي وكولي وبارك ، أدركت الحاجة للتدخل العام من خالل السيطرة على االقتصاد . 

والتوظيف والسياسة في المدن التي دافعوا عنها  الحكومةاعمال من بين االقتراحات لتنظيم 

 حياة أكثر إنسانيةبيئات . سعى المصممون لخلق  مدربين إلدارة المدنمختصين وراء لتعيين خب

مثل أولمستيد وديفيس وفوكس المناطق السكنية على أنها  المظهر االرضي. صمم مهندسو 

 Brookline MAو  Llewellyn Park NJو  Riverside IL بناء "مدن في حديقة" ، مما أدى إلى

. بشكل أعم ، حركة المدينة  "الضواحي الرومانسية"ذات   أمريكافي  ةمخطط مدن  كأول

 امخططعرضت ،  1893كولومبيا عام ، ظهرت بعد معرض شيكاغو العالمي  الجميلة التي

الستخدام األراضي وقوانين شاملة للحفاظ على تلك  بتصميم اساسللمدينة كعمل فني مدعوم 

، وشارك  التصاميم االساسأعدت قد  مدينة كان أكثر من أربعين 1913. بحلول عام  الخطة

منظمة  12تاسست  1917في عام  . المدن الكبرىتحسين في شكل من أشكال  200أكثر من 

قوية الحتواء عمليا ، كانت قوى الخصخصة  . تخطيط المدينة األمريكيةومعهد مهنية جديدة ، 

 السكن مطوريالمسؤولين الحكوميين ، ونادرا ما عمل المخططون الحضريون أكثر من متابعة 

كانت قوة المشاريع الخاصة داخل االقتصاد  . النقل والصرف الصحيانظمة  ، و ةوالتجار

 يةحضرالالمناطق كل اقوة رئيسية في تشكيل التخطيط األمريكي وهيتمثل السياسي األمريكي 

 .ة األمريكي

 أوروبا الغربيةفي 

 أشكاالطرحت  طموح بنفس القدروبالتوازي مع تطور المثالية في بريطانيا ،  

. كانت ا مستقبل إيطاليلحركة أفكار ك 1909عام  Marinetti من قبل مارتينيحضرية بديلة 

 والتي شملتالمدينة المخططة بشكل شامل فكرة رئيسية في التصميمات الحضرية المستقبلية ، 

اإلنتاج تقنيات المباني الشاهقة والطرق المرتفعة والفصل في استخدام األراضي واستخدام 

تشارلز  المهندس المعماري السويسرياقترج .  جديدة مثل الزجاج والخرسانة اومواد الضخم

 -: مبادئ رئيسية ربعماليين شخص على أساس أ 3مدينة لـ  15جينيرت )لو كوربوزييه( 
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  اعليه ىعفالتي  للمدينة ةنتيجة لتزايد الحجم وازدحام المنطقة المركزية الشكل التقليدي. 1

 . ناالزم    

 . التنمية بالتساوي . يمكن تقليل الضغط على منطقة األعمال المركزية من خالل نشر كثافة2

 سكني ، أوالفدان الشخص في  1000. يمكن تخفيف االزدحام عن طريق البناء بكثافة أعلى )3

 ( من المساحات المفتوحة%95) بنسبة عاليةوالمحلية ،  مناطقهكتار( في ال 2500الي حو    

 . المتداخلة   

 جميعلتربط الطرق السريعة ل وتكاملها. نظام نقل حضري فعال يتضمن خطوط سكك حديدية 4

 . أنحاء المدينة    

 تركتعلى الرغم من أن خططه لم يتم تنفيذها بالكامل ، إال أن أفكار لو كوربوزييه  

الشاهقة العالية تمت المباني  مفهوم ف.  على التخطيط الحضري وشكل المدن اعميق اتأثير

، على الرغم من أنه في  الستينيات,في معظم المدن الكبيرة خالل الخمسينات  تهممارسو تهترجم

 . البرج ةيحيط بكتلالذي  أقل لجودة الفضاء االت تم إيالء اهتمامكثير من الحا

 على الرغم من اختالف الظروف الوطنية ، يمكننا تحديد ثالث مراحل واسعة 

 -: لتخطيط الحضري في أوروبا الغربيةل

 إعادة اإلعمار وتلبية تراكمعلى  في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة ، انصب االهتمام - 1

 . المساكن والبنية التحتية األساسية     

 . بحلول أواخر الخمسينات من القرن العشرين ، تزايد الثراء ونمو أنظمة التخطيط المركزية2

 إنشاء الطرق أدى إلى إزالة شاملة لألحياء الفقيرة ، وخطط إعادة تطوير وسط المدينة ، و    

 . نطاق واسع ومشاريع اإلسكان العام علىالسريعة الحضرية     

 . منذ أواخر السبعينيات ، تزايد الوعي باالضطراب االجتماعي الناجم عن النطاق الكبير3

 ، يةالتخطيطالعملية إلى زيادة االهتمام بمشاركة الجمهور في وأدى إعادة تشكيل المدن مما     

 . واستبدال إعادة التطوير بإعادة التأهيل    

. هنا تجربة  النموادارة مشكلة النمو المستمرة لجميع المدن األوروبية الكبيرة هي مشكلة 

قد تقدم دروًسا للمناطق الحضرية متعددة  المنطقة الحضرية متعددة المراكز في راندستاد

 . المراكز في مكان آخر

 

 التخطيط العمراني ما بعد الحرب في المملكة المتحدة

التخطيط الحضري في المملكة المتحدة كان مستوحى من ردود على الرغم من أن  

من الثالثينيات عرضت في  ةقضيإال أن ال،  في القرن التاسع عشر للمدن الفعل اإلصالحية
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زيادة ف.  من قضايا استخدام األراضي السكان ، وما يرتبط به توزيعخالل التركيز المتزايد على 

مستويات عالية من البطالة ومن لندن إلى ميرسيسايد ، في حزام محوري يمتد  تركيز السكان

عدد من ساهم . ة قلق الحكوم أدى الى هذه المنطقة ، وخطر الزحف العمراني  في خارج

 ذيال ، 1947في تمرير قانون تخطيط المدن والريف لعام   التقارير حول هذه القضايا وغيرها

 حدة .أسس هيكل التخطيط الحضري الحديث في المملكة المت

 تخضعأن الملكية الخاصة لألرض  1947قانون المبدأ األساسي المنصوص عليه في  

الحصول  معليهمالك األراضي الذين يسعون إلى القيام بالتنمية ، فلمساءلة العامة في استخدامها 

لقدرة على حيازة السلطة المحلية ل واصبحت.  على إذن من هيئة التخطيط المحليةاوال 

.  صاحب األرضلتعويض  شغال العامة عن طريق الشراء اإلجباري عند دفعاألراضي لأل

إعداد وتقديم خطط التنمية الخمسية إلى وزارة تخطيط المدن مطالبة بسلطات التخطيط المحلية و

قانون عام  . مبدأ ثان يتجسد في إلى كيفية استخدام األراضي في منطقتهمفيها تشير ،  والريف

هذا يعني أنه عندما  . ، وليس مكاسب األفراد ، من تحسين األراضيهو كسب المجتمع  1947

فرض  حقللمجتمع ف منح إذن التخطيط  قيمتها التي نتجت عن اددزتوتم تطوير األرض ، ي

. 1952هذا الحكم عام  ازالة. ضمنت المعارضة السياسية تها ٪ على تنمي100ضريبة بنسبة 

تم استبداله بنظام االتفاقات التفاوضية  األراضي يروتطوفرض على قيم التحسين ما ُواليوم ، 

مثل الفوائد التي قد تتطلبها السلطة المحلية من المطور كشرط ت على مكاسب التخطيط ، والتي

تقسيم الحوافز  للحصول على إذن التخطيط . يمكننا مالحظة التشابه ، من حيث المبدأ ، مع آلية

 . في الواليات المتحدة األمريكية

،  المنطقة-على نطاق المدينة 1947نت األهداف الرئيسية لنظام التخطيط لعام كا 

مجتمعات متوازنة )مثل المدن ل االحتواء الحضري وحماية الريف وخلق االكتفاء الذاتي

باستخدام خطة التنمية وعملية الرقابة على  الجديدة(. وقد تقدمت السلطات المحلية بهذه األهداف

من خالل برنامج المدن الجديدة ، مكمالً بخطة المدن  الحكومة المركزيةالتنمية ، ومن قبل 

)والتي مكنت المدن التي تعاني من مشاكل االكتظاظ من ترتيب مخططات زيادة  الموسعة

 ((.9نظر الفصل يالسلطات المحلية األخرى ) اإلنفاق باستخدام

قانون التخطيط في  1947تم تضمين التغييرات الرئيسية األولى لنظام التخطيط لعام  

.  الخطة وضععملية في  إدخل قدر أكبر من االستجابة والمرونةفي هذا القانون  . 1968لعام 

 اخمس سنوات تم استبدالهلو المحدد على استخدام األراضي ذات التركيزخطة التطوير الوحيدة ف

هي بيانات  ةيخطط الهيكلال.  الخطط المحلية بنظام من مستويين من الخطط الهيكلية و

إقليمية في سياق و ةوطنيسياسات اقتصادية واجتماعية الى  استراتيجية شاملة مصممة للترجمة
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 على مناطق و يةخطة الهيكلال. تطبق الخطط المحلية استراتيجية  لسلطة المحليةلالمجال المحدد 

 وضع أحكام مفصلة لمراقبة التنمية .مع ،  معينة قضايا

تم حيث :  األهداف قد حقق 1947أن نظام التخطيط لعام يتفق معظم المعلقين على  

اآللية ف.  احتواء نمو الضواحي بعد الحرب وحماية األراضي الزراعية ذات النوعية الجيدة

على الرغم من و الرئيسية لألحزمة الخضراء حول المدن الكبيرة حالت دون الزحف المحيطي ،

في المستوطنات القائمة داخل الحزام أنها ساهمت في تضخم أسعار األراضي والمساكن 

كان . لمطورين والمخططين حول توفر األرض لإلسكان ا األخضر وأثارت نزاًعا مستمًرا بين

الحزام األخضر عاجزا في مواجهة الزيادات في تكنولوجيا النقل وطول رحلة التنقل المقبولة ، 

. ولكن ،  الحزام األخضر إلى المستوطنات خارج ةالسكني التنمياتبعض   قفزوالتي شهدت 

 كما هو الحالمنع التنمية الحضرية المتناثرة  نظام التخطيط في المملكة المتحدةفان بشكل عام ، 

 . أمريكا المدن في الشمال

 

 السياسة الحضرية في المملكة المتحدة

ها أولوياتتعكس يتم التخطيط الحضري في إطار السياسة الحضرية الوطنية ، و 

 : لسياسة الحضرية بعد الحربل. يمكننا تحديد أربع مراحل رئيسية  إيديولوجية الدولة

 ؛ التأهيل العمراني. إعادة 1

 . الرعاية االجتماعية ؛2

 تنظيم المشاريع ؛الريادة في . 3

 . تنافسيةال. 4

 عمرانيمرحلة إعادة التأهيل ال

 مشاكل حضرية عولجتمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر الستينيات ،  

تركز النقل أثر  ،وجودته  يالسكنالعرض  : السياسة لقضايا تاستجابفقد  . عمرانيةمن الناحية ال

،  الشاملة واستراتيجيات إعادة التطوير،  وازالتها األحياء الفقيرةوإعادة الهيكلة الصناعية على 

 .  الجديدة نالسياسة اإلقليمية وتنمية المد، ط يخطتوالمركزية ال

 الرعاية االجتماعية مرحلة

مدن ال في أوائل السبعينيات ، سلطت األبحاث الضوء على انتشار الفقر في داخل 

على تكملة  (. تم التأكيد15نظر الفصل يمع تعثر الطفرة الطويلة بعد الحرب ) ةبريطانيال

. متأثرة بالمبادرات  ومجتمعات اأفراد البرامج االجتماعية القائمة لتحسين رفاهية المحرومين

مجموعة من اجريت حيث برنامج المدن النموذجية ، و Head Startاألمريكية ، مثل مشروع 
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مبادرات وشملت . السبعينيات خالل  هاتم تقديم مخططاتو التجارب على أساس المنطقة

تم والتعليمية ومشاريع التنمية المجتمعية ، : المجاالت ذات األولوية  "البرنامج الحضري"

وتهدف إلى  الفقر متكاثًرا ذاتًيا( دمنظور "ثقافة الفقر" )الذي بموجبه يعوفق  منها 21ل تشغي

 .  منح المجتمعات المحرومة القدرة على حل مشاكلهم الخاصة

واسعة النطاق في البطالة في منتصف السبعينيات في أعقاب الالزيادة أوضحت  

ال يمكن أن يكون ببساطة  الحرمان الحضريأن حجم والكساد العالمي ،  النفط العربيحصار 

لمشروع تفسير الفقر في التقرير النهائي  نتضم هيكلي"البديل "الو.  نتيجة عدم كفاية الفقراء

في تلك المناطق "قد يكون :  القائلة وجهة نظر اجتماعية للحرمان  ترفض وقد.  تنمية المجتمع

،  لهم ين من األفضل أن يكون التنسيق للخدمات مفيًداالذ نسبة أعلى من المرضى وكبار السن

السيطرة ،  الغالبية العظمى من الرجال والنساء من الطبقة العاملة الذين ، من خالل قوى خارجو

تسريح شائعا كان يضاف الى ذلك سيئة ، فيها تصادف أنهم يعيشون في مناطق ظروف السكن 

 ." األجور منخفضةكانت العمال و

 تتطلب أكثر منالتي الحضري  لترديأن معالجة األسباب الجذرية ل وتبع ذلك 

الكتاب في  1977عام تم االعتراف بذلك وقد .  التعديالت الهامشية للسياسات االجتماعية القائمة

المشاكل  لمعالجة قاعدة أوسعنهج بإلى  يدعواألبيض حول سياسة المدن الداخلية ، والذي 

نطوي على ترتيبات يو،  الحضرية ، والجمع بين البرامج االقتصادية واالجتماعية والبيئية

. التأكيد على تحسين  شراكة جديدة بين الحكومة المركزية والمحلية لتوفير استجابة أكثر تنسيقا

 الىديدة المدن الج ل االنتباه مني، بما في ذلك تحو عدة طرقببيئة المدن ل اتعزيز االقتصاد

وجذب التطورات  لتمكين السلطات المحلية من المساعدة صالحياتالتجديد الحضري وزيادة ال

توسيع البرنامج الحضري في الممارسة  . كانت األداة الرئيسية لهذه التدابيراليها  الصناعية

تم تقويض المشكلة بسبب  هجوم منسق على المناطق الحضريةوبومع ذلك ،  .العملية 

.  تخفيضات في تمويل السلطات المحلية اسة االقتصادية الوطنية ، مما أدى إلىصالحيات السي

على مشاركة  مع التشديدالشراكة  نهجاصلت مالتي وو 1979انتخبت الحكومة المحافظة عام 

 . القطاع الخاص

 المرحلة الريادية

بنيت عليها  رئيسيةركائز "كسر ثالثة  1979اتشر في عام ثشهد مجيء حكومة  

كانت إعادة توجيه السياسة  -ما بعد الحرب العالمية الثانية الديمقراطية االجتماعية لالسياسة 

جدول أعمال أوسع إلعادة هيكلة  الجديد جزًءا منالمحافظين الحضرية من قبل حكومة حزب 

حول إجماع جديد من الفردية في السوق الحرة  بريطانيا اقتصادًيا واجتماعًيا ومكانًيا وأيديولوجًيا
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الحظ .  فض ال لبس فيه لإلجماع االجتماعي الديمقراطي لدولة الرفاه الكينزية بعد الحربور

كان الهدف هو عكس انجراف  : ةيمارتن  تحول توجه سياسة الدولة من الرفاهية إلى المؤسس

في  ماعية وزحف الشركات ، إلعادة تحديد دور ومدى تدخل الدولةتجما بعد الحرب نحو اال

قوة طبيعية ذاتية التوليد لقوى السوق  من قوة العمل المنظم ، واإلفراج عن االقتصاد ، للحد

 تراكم .مإنعاش الرأسمالية الخاصة والنمو االقتصادي وال التنافسية من أجل

لسيطرة على التضخم عن آخر لبهدف التزام بهدف االقتصاد الكلي للعمالة  استبدل 

منذ نشأتها ، كانت و.  جانب العرض فيالتدابير ، والمرونة  النقدية المقيدةالسياسة طريق 

قسوة لمواجهة  صناعاته ومدنه وشعبهلتحديث االقتصاد البريطاني من خالل  اتشرية مذهًباثال

الموارد من الصناعات  في االعتقاد بأن هذا من شأنه أن يعزز تحول، فالمنافسة الدولية 

قطاعات التكنولوجيا العالية  منطة العرجاء" إلى جديدة والعمليات التقليدية غير الفعالة "الب

. تركزت اآلليات الرئيسية لتحقيق  العملممارسات األكثر مرونة وتنافسية وأساليب اإلنتاج و

والعجز في اإلنفاق وإلغاء القيود والخصخصة ، وكلها كانت  الضرائب تخفيضهذا التحول على 

المستوى الحضري ، تم الجمع بين استراتيجيات  علىف.  غير متساويةة جغرافيذات آثار 

 التنمية الحضريةشركة و (EZ)ما يلفت النظر مفاهيم منطقة المؤسسة و ،االقتصاد الكلي الثالثة 

(UDC) (16نظر الفصل ي.) 

كجزء من جدول األعمال السياسي واالقتصادي الواسع ، تم استخدام السياسة  

شملت .  العالقات بين الحكومة المركزية والحكومة المحليةإعادة هيكلة في  الحضرية أيًضا

 : خمس عملياتالتغييرات 

 ، (UDCs. النزوح الذي ينطوي على نقل السلطات إلى الوكاالت غير المنتخبة )مثل 1

 لسلطات المحلية ؛اعرقلة وبالتالي تجاوز البيروقراطية المتصورة و

التجديد  التخطيط للسلطات المحلية لتشجيع. رفع القيود التي تنطوي على تخفيض ضوابط 2

 القائم على الملكية )على سبيل المثال في المناطق االقتصادية الخالصة( ؛

 القطاع الخاص ؛ . تشجيع الشراكات الثنائية بين الحكومة المركزية و3

تنويع حيازة اإلسكان  . الخصخصة ، وتشمل التعاقد على خدمات حكومية محلية مختارة ،4

 ؛ لتعليم المحليلمراقبة السلطة إلغاء" وتوفير المدارس "

 . شبه الحكوميةالمنظمات الحكومية و ة السلطات من خالل مجموعة مني. مركز5

 المرحلة التنافسية

بحلول أوائل التسعينيات ، كان من الواضح أن النهج المتبع في السياسة الحضرية منذ  

حدود النهج القائم على ملكية التجديد قد ف.  الحضريفي عكس التدهور  قد فشل 1979عام 
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 Turok. كما الحظ 1991-1989 الركود فترة تعرض لهبوط في الطلب على الممتلكات في

 عواقب اقتصادية مهمة ،له ، على الرغم من أن التطوير العقاري من المحتمل أن تكون  1992)

.  لسياسة الحضريةعلى اتركيز الرئيسي ونقص ال" التجديد  "ليست حال سحريا القتصاد ولكنها

 ةمعالجلوفير النهج الشامل المطلوب يفتقر إلى النطاق والسلطات والموارد لت تطوير الممتلكاتف

 منظورها وأهدافها المحدودة غير قادرة على ضمان االرتفاع بشكل عامف.  حضريال ديترال

اإلنسانية" الهامة مثل اإلسكان والتعليم "القضايا  وتجاهل ، لنشاط االقتصادي في المنطقة ل

 . والتدريب واإلقصاء االجتماعي واالستثمار في البنية التحتية األساسية

أدخلت مناقصة ف.  المنافسة بتحفيزكان رد الحكومة إلعادة بناء السياسة الحضرية  

صناديق التجديد الحضري . تدار الخطط الناجحة من قبل و تنافسية بين السلطات المحلية

طوعي تتشمل السلطة المحلية مع القطاع الخاص وال االطراف ، متعددةشراكة وكاالت 

أكبر بموجب هذا  ا. في حين يبدو أن السلطات المحلية كان لها دورالمعنية   المجتمعقطاعات و

منظمات الشراكة  مبادرة الكامنة فيروح الب مقيدةالممارسة االستقاللية المحلية  الترتيب ، في

 .المركزية  والحاجة إلى عطاءات ناجحة لتتوافق مع إرشادات الحكومة

 "الطريق الثالث"

يمكننا إضافة مرحلة خامسة إلى التسلسل الزمني للسياسة الحضرية البريطانية التي  

. كان هذا عالمة على االبتعاد عن حقبة  مع انتخاب حزب العمال الجديد 1997تبدأ في عام 

عواقب االجتماعية االهتمام بالفي ظل المحافظين تجاه الوضع الذي يتم الجديدة الليبرالية السياسة 

ات المحلية يتعزيز االقتصاد . من حيث السياسة تشمل األولويات الرئيسية للسياسة االقتصادية

 السكنية اطق المحرومة ، وإعادة بناء األحياءواإلقليمية ، وزيادة الفرص االقتصادية للمن

 : السعي لتحقيق هذه األهداف يقوم على ثالثة مبادئ رئيسية . وتعزيز التنمية المستدامة

 والبرامج مع االتحاد األوروبي اتباع نهج استراتيجي ينطوي على تكامل السياسات الوطنية - 1

 على مشاكل متعددة الجوانب منالشامل الهجوم  والمبادرات اإلقليمية والمحلية لضمان     

 . الحرمان االجتماعي    

 . إعطاء السلطات المحلية دورا أقوى في التجديد الحضري - 2

 . النمو اإلقتصاديو  يتم تشجيع "المساواة في العرق" للسكان المحليين لتعزيز المجتمع. 3

 : CORAالحضرية على على وجه التحديد ، يعتمد نهج العمل الجديد في السياسة 

 ، . المشاركة المجتمعية ، مع زيادة المشاركة العامة1 

 ، . فرصة العمل أو الحصول على التدريب والتعليم2 

 ، . المسؤولية في التزام المواطنين الذين يمكنهم العمل بذلك3 
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 . . مساءلة الحكومات أمام جماهيرها4 

 

 األمريكيةالتخطيط العمراني في الواليات المتحدة 

على الرغم من أن التخطيط الحضري في الواليات المتحدة األمريكية يشترك في  

التطور والبنية المعاصرة  نفس الجذور اإلصالحية كما هو الحال في المملكة المتحدة ، فإن

بريطانيا ، ال يوجد نظام وطني للتخطيط بمعنى  . على النقيض من الوضع في مختلفة للغاية

.  مجموعة محددة بوضوح من األهداف المادية واالجتماعية واالقتصادية مع إطار مشترك

 المحلية باإلضافة إلى ات، جنبا إلى جنب مع هيكل مجزأ للحكوم اإلزاميالتخطيط ليس ف

مجلس  17000و  ة بلدي18000مقاطعة ،  8000خمسين والية ، حوالي : الحكومة الفيدرالية 

  لكل  760متوسط في ال تخطيط أو تنظيم استخدام األراضي ، أيبلدة تتمتع كل منها بسلطة 

تتوفر من حيث المبدأ   . وهذا يعني أن محتوى التخطيط متغير من مكان إلى آخر. والية  30

واستخدام األراضي ، ولكن في  المناطق الحضريةنمو مجموعة من التقنيات للسيطرة على 

المشاكل و.  تقسيم المناطقل مستخدمة هي استخدام األراضياألداة الرئيسية الفالممارسة العملية 

 . تناولها السياسة االتحاديةت التيالحضرية المحددة ، مثل توفير المساكن منخفضة الدخل ، 

 المحكمة األمريكية تحكم .1916تم تمرير أول قانون تقسيم شامل في نيويورك عام  

ذي يحمي من )ال الرابع عشربأن تقسيم المناطق لم ينتهك تعديل الدستور  1926في عام  العليا

. تحت هذا  الضوابطأدى إلى اعتماد واسع النطاق لهذه مما ( يةعملية قانون أخذ الممتلكات دون

تم نقل السيطرة الفعلية على استخدام األراضي من الدولة إلى البلديات والبلدات ،  اإلجراء ،

داخل حدودها ،  بما في ذلك  مح لها بعد ذلك بالحد من أنواع التنمية على األرضالتي سُ 

. كانت  شيد بعد سن لوائح التقسيمالتي ت  السيطرة على ارتفاع المباني وحجمها ومساحتها

تقليل مشاكل االزدحام وخطر الحريق والتظليل في المباني العالية ؛  أغراض هذه الضوابط

. في  رفاهية الجمهور ؛ لضمان توفير الخدمات الحضرية ؛ وتعزيز سكانيةالكثافة الب تحكملل

. االفتراض األساسي لصالح التنمية ،  الممارسة العملية ، هناك العديد من أشكال تقسيم المناطق

والتغيير الناجم عن السوق أضعف بكثير في الواليات  ماديعلى النمو ال يعني أن الضوابط

 . المملكة المتحدة المتحدة من

 : يؤكد منتقدو تقسيم المناطق أن

 ، . ال داعي لذلك ، ألن قوى السوق سوف تنتج فصاًل عاداًل الستخدامات األراضي1

 تعديالت على . أنها مفتوحة للفساد ، ال سيما فيما يتعلق بالفروق )التعديالت المسموح بها أو2

 لوائح التقسيم(.    
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 تخدام المبكر لموارد األراضي من قبل أصحابها الذين يخشون من. يمكن أن يؤدي إلى االس3

 لمناطق )تقسيم المناطق(.ل غير مواتيةتغييرات    

 . إنها غير متكافئة في تأثيرها ، ألن قطعة من الممتلكات مخصصة لالستخدام التجاري توفر4

 زيادة تكاليفغير متوقعة على حساب الجيران الذين يجب أن يتحملوا  اصاحبها أرباحل   

 . ضوضاء المرور وازدحامها   

عتماد بلديات ال ، وذلكتقسيم المناطق استبعاد لممارسة  حدةالنقد األكثر ب االحتفاظتم  

اللوائح القانونية المصممة للحفاظ على اختصاصهم ضد التدخل في استخدامات على الضواحي 

في تتطلب مساحات كبيرة ، مساحة أرضية مفرطة  اللوائحف.  األراضي غير المرغوب فيها

مساكن متعددة الوحدات ، تطوير عالي الكثافة أو  ، ثالث غرف نوم أو أكثر ، أو باستثناءالسعة 

اإلسكان عالي التكلفة واستبعاد السكان ذوي الدخل  منازل متنقلة ، كلها تعمل على صيانة

 ق في أنها أداة مرنة ووسيلة فعالة للسماحيجادل مؤيدو تقسيم المناط . المنخفض بشكل فعال

خالل معظم  ذلك. وقد ساعد استخدام السكني  السكان المحليين لتحديد جزء من شخصية حيهم

 . أمريكاالحضرية في  استخدام األراضيهيكل القرن العشرين على تحديد 

 إدارة النمو في الواليات المتحدة

 مدن والواليات في فيإدارة النمو تم توظيف مجموعة واسعة من استراتيجيات  

ربط  الىالعديد من التقنيات المستخدمة تسعى .  محاولة لتخفيف اآلثار السلبية للزحف العمراني

ميال من وسط  35نيويورك ، على بعد  ، . مدينة رامابو توفر البنية التحتيةمع  التنمية السكنية

في مرحلة  لضمان التنمية السكنية الستينيات خطة نمو موقوتة في أواخر تقدم مدينة مانهاتن ،

للحصول على تصريح  امطلوب المطوريندور  . تحقيقا لهذه الغاية ، كان تقديم الخدمات البلدية

تم منح التصريح ولكن ، كانت الخدمات البلدية متاحة  وعندما.  سكني في الضواحيالتطوير لل

انها الخدمات المبرمجة إلى الموقع أو  صلت مالمال يمكن المضي قدما حيث  في مكان آخر

 .  المطورقبل مقدمة من 

 1972أدخلت ، في عام  ميالً شمال سان فرانسيسكو ، 40مدينة بيتالوما ، على بعد  

 : المعايير تضمنتو لبناءاتطبيقات تقييم .  مسكن 500حصة تطوير سنوية من ضمن ، 

ميم ، وتوفير الفضاء المفتوح ، وإدراج االخدمات القائمة ، ونوعية التصقدرة الوصول إلى 

حد ك اكاليفورنيا خط في مدينة نابا خطت.  توفير الخدمات العامة المساكن منخفضة التكلفة و

. ما وراء الحدود 2000بحلول عام  75000للحد من عدد السكان في  مقصوًدا حضري

اصدرت (. 72 585هو  2000لن يتم توفير الخدمات )كان عدد السكان الفعلي عام األساسية 

تتطلب موافقة  امدن كاليفورنيا ، بما في ذلك سان دييغو وسان خوسيه ، قوانين العديد من
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جديدة ال"متطلبات الناخب" التنمية لم تمنع  في الوقت الذي.  على التطورات المقترحةالناخبين 

المطورين من   أثرت على توازن القوى بين "المؤيدة للنمو" لكنهال ، على المدى الطوي

ومجموعات اهتمامات المجتمع "بطيئة النمو" ، وقدمت بعض التعويضات عن الجوانب السلبية 

 . لمقيمينل للنمو

المملكة المتحدة ، حيث يحكم نظام التخطيط الوطني تنمية األراضي  فيعلى النقيض  

الواليات المتحدة  في االفرد في تطوير أراضيه هو قضية مثيرة للجدل سياسيإن تقييد حق و ،

األرض من قيمة  . وقد تم التغلب على هذه الصعوبة من خالل فصل قيمة تنمية االمريكية

. بموجب هذا النظام لنقل حقوق  موقع آخر االستخدام الحالية والسماح بنقل قيمة التنمية إلى

بيع حقوق التطوير للمطورين في مناطق االستالم  حاب األراضيصأل يمكن (TDR)التنمية 

. بينما تم استخدام  المنقولة الحقوق بالبناء بكثافة متزايدة تعكس قيمةفيها يسمح لهم  المعينة التي

البدء في عدد  عندفي مقاطعة ماريالند ،  هذه اآللية في العديد من المجاالت ، مثل مونتغمري

 .TDRج قليل نسبًيا من برام

 النمو الذكي

 ، التسعينيات في الواليات المتحدة األمريكية في منتصف حركة النمو الذكي ظهرت 

 لها الحضري ،  الدعاة العديد من أهداف الجهود السابقة لمكافحة الزحف تقاسمفي حين ف

بالنسبة للحساسيات البيئية ،  بدال من جاذبية ضيقةو ، كثر واقعية وشموليةالأ هاوأساليب مفرداتها

لعملية  يةنظرة أكثر شمول على أساسوينصب التركيز على قضايا جودة الحياة األوسع نطاقا 

نظر يمع النمو الحضري الجديد ) يتداخل النمو الذكي  مبادئالالعديد من في .  مية الحضريةالتن

 (.9الفصل 

لتنمية في ل )سابق ألوانه(مبكر يعني حماية األراضي من التنمية وتعزيز  ذكيالنمو ال  

قانون الحفاظ على الجوار والنمو  ت والية ماريالندرمر 1997. في عام  االتجاهات المطلوبة

تشجيع االستثمار داخل مراكز النمو وحماية  الذكي في محاولة للحد من الزحف العمراني ،

 .  ود النمولمقاطعات والبلدات والمدن المدمجة لتحديد حدل القانون مطلوبو.  الريف

 لتطوير البنية التحتية ؛أموال الدولة "مجاالت التمويل ذات األولوية"  توفرا ضمن هذ 

 ، من من قبل المقاطعات أو المطورين الخاصين، خارج مناطق النمو من يجب تمويل التنمية و

التنمية يستهدف تمويل من  و، مكاتب الدولة وصناديق التنمية االقتصادية وقروض اإلسكان 

التطورات خارج مجاالت التمويل  النمو الذكيال تحظر سياسة .  الصناعية في مناطق النمو

لمطورين الذين ال يحتاجون إلى االستثمار في البنية التحتية ليمكن ، و ذات األولوية والرائدة

 . ولكن ، بشكل عام ، يمكن أن تساعد دوالرات بدون عوائق المضي قدما من للقطاع العام
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. تحدي رئيسي  التأثير على موقع وكمية التنمية الحضريةو لدولة في كبح الزحفاالبنية التحتية 

التنمية ب هي تحقيق القبول عبر المجموعات المتنوعة ذات االهتمام لنمو الذكياالستراتيجيات 

 .."التعاون الضروري لن يعمل النظام  "بدون :. كما اعترف كولينجورث وكهوف  الحضرية

 

 تخطيط المدينة االشتراكية

الواليات  إذا كانت رأسمالية السوق تمثل الفلسفة الحاكمة للنمو الحضري والتغيير في 

في المدينة  المتحدة ، الطرف اآلخر من الطيف اإليديولوجي يتمثل في التخطيط الحضري

شكل المدينة ل نقاش حول المثل األعلىجرى ،  1917. بعد الثورة البلشفية عام  االشتراكية

تم وضع المبادئ العامة وقد .  لينين بشدة بمذاهب ماركس و تتأثرالتي االشتراكية السوفياتية 

 -لموسكو: 1935خطة  لتخطيط المدينة االشتراكية في

بشكل عام في نطاق  . يعكس أفكار إبنيزر هوارد الحجم المثالي للمدينة حجم المدينة تحديد. 1

توفير بنود االستهالك الجماعي وتكوين روح  من اقتصادية )للسماح لكل 60،000 50،000

ماليين  5مليون نسمة ، الحد األعلى  3.5في حالة موسكو ، التي يبلغ عدد سكانها  المجتمع(.

تحركات السكان على  للسيطرة 1932. تم إدخال نظام جوازات سفر داخلي في عام  نسمة

 . وبالتالي حجم المدينة

لسيطرة على المسكن ضرورية على أساس اإلنصاف ا. لوائح  السكن سيطرة الدولة على. 2

 . والصحة العامة

البلوكات  superblock. كان هذا على أساس مفهوم  التطوير المخطط للمناطق السكنية. 3

تشكل األحياء  . مجموعات تكون جميع المرافق اليومية متاحة على مسافة قريبةحيث الكبيرة 

 . يقدمون خدمات عالية المستوىالسكان الذين  12000-8000الصغرى الفائقة المنطقة 

المبدأ العام المتمثل  علىالخدمات توزيع ستند ي . ماعيتجالمساواة المكانية في االستهالك اال. 4

رحلة محدودة و ة ،الثقافيمات الخدالمستهلك و الى خدمات الوصولسهولة في المساواة في 

لعمل )في المدن ل في السفرالفرد قواعد لتنظيم الوقت الذي يقضيه  توضعوقد .  للعملالمسافة 

 . وسائل النقل العامتوفير الكبرى رحلة أربعين دقيقة كحد أقصى( ، و

العمل ال  مراكز. للحد من رحالت العمل والسكن و التقسيم الصارم الستخدام األراضي. 6

في الصناعة  عمل الحب كون صاييمكن أن تكون بعيدة عن بعضها البعض ، و يجب أن 

 لفصل المناطق السكنية عنعازلة انطقة خضراء واستخدام  لمناطقصارم لتقسيم وحضري ، 

 . ضارةالصناعة ال

 . تم التعامل مع تدفقات حركة المرور الكثيفة في المدن من قبل تدفقات حركة المرورترشيد . 7
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 . الشوارع المخصصة للحد من التلوث واالزدحام

. كانت الحدائق واألحزمة الخضراء جزًءا ال يتجزأ من التصميم  خضراء واسعةمساحة . 8

 . مع ملكية عامة لجميع األراضي مما يسهل تحويلها إلى مساحة مفتوحة الحضري ،

 . كان من المفترض أن يكون وسط المدينة هو القلب الرمزي للمدينة المدينةمركز الرمزية و. 9

والالمركزية في  . تم تأكيد هذا الدور من قبل العمارة الكبرى ومكان المظاهرات العامة

 . الخدمات اإلدارية والتوزيعية

للتخطيط  اخاضع التخطيط الحضري، ف تخطيط المدن كجزء ال يتجزأ من التخطيط الوطني. 10

 . االقتصادي الوطني

المثل العليا  أحبطت إلى حد كبيرقد لصناعة ووزاراتها المسيطرة لإن الهيمنة السائدة  

، يمكن مقارنة الوضع في  1953. بوفاة ستالين عام  للتخطيط الحضري االشتراكي السوفياتي

ا . كم مئة عامقبل  االتحاد السوفيتي مع بيتسبرغ أو شيفيلد في منتصف القرن التاسع عشرمدن 

وف الظر قد جعلت ، ملوثاتهاالصناعة الثقيلة و ة"هيمن فان ( ،1995الحظ الفرنسيون )

جميع المتطلبات  العمال على حصص غير كافية من الغذاء و حصول المعيشية مروعة ، وكان

عطى بالضرورة ت خالل حقبة ما بعد ستالين ، كانت األولوية في التخطيط الحضريواليومية .. 

المعايير  ذاتمناطق صغيرة من الكتل السكنية ب أطراف معظم المدن توسيعلبناء المساكن ، وتم 

في األيام و.  هالاشغابعد سنوات من  ا، أو تم الوصول إليه انادرا ما تم تحقيقه التي طيطيةتخال

، تغيرت آليات  البيريسترويكا لغورباتشوفبرنامج األخيرة من النظام السوفياتي ، ومع إدخال 

 عمرانيودمج التخطيط االجتماعي في التخطيط ال تمكين المشاركة العامةبالتخطيط الحضري ، 

لم  هدف مدينة اشتراكية حقيقيةو ، المثالية لمؤسسي االشتراكية السوفياتية،  واقعفي ال.  للمدن

 يتحقق أبداً .

 شتراكينموذج الحضري االال

 القطاعين العام والخاصقوى يتطور الشكل الحضري استجابة للتفاعالت المعقدة بين  

األدوات المحددة و المدن االشتراكية ولوائح الدولة. كما رأينا ، كان االستثمار المخطط له في 

من المدن االشتراكية )سابًقا(  . الطابع المكاني التي خلقت أنماًطا مميزة الستخدام األراضي

شريط والستيطان في القلب الحضري ؛ ل أظهرت عادة كثافة عالية نسبًيا من الوحدات السكنية

المصانع الكبيرة والملوثة  قريبة منقع في كثير من األحيان تمجاور لتسوية منخفضة الكثافة 

االستثمارات الحضرية غير المقبولة في المجتمعات الغربية ؛ ومساحة عدها من التي كان يمكن 

التصميم  في المحيط ، عادة في المباني السكنية الشاهقة المبنية على اسكنيالكثافة  متزايدة

بطرسبرغ ،  حال لسان جي للكثافة المتزايدة أو "ظهر الجمل" المظهر الجانبي النموذف.  القياسي
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كم فقط ثم يرتفع باستمرار إلى  4بشكل حاد عند نصف قطر يبلغ  حيث تنخفض الكثافة السكنية

كم من المركز  4تنخفض الكثافة السكنية في بودابست أيًضا عند حوالي  . كم من المركز 14

مع  ات السلطات المحلية األكثر ليبرالية )مقارنة" سياسجمليعكس غياب "ظهر ال ولكن هنا

عقارات  النموذج السوفياتي( فيما يتعلق باالستثمار في اإلسكان الخاص واالعتماد األقل على

. تظهر صوفيا أكثر من مزيج من الكثافة العالية والمنخفضة على جميع المسافات  سكنية شاهقة

ات السوق ، مثل لندن ، يتتسم اقتصاد ديمة العهد. على النقيض من المدن الق من وسط المدينة

التدرج ، على الرغم من انحدار انخفاض وتمديد سكني ب بشكل عام بكثافة سلسة ومتناقصة

سياسات ول تختلف الكثافات على مسافات كبيرة من وسط المدينة كدالة للتنظيم ، مرتفع نسبيا

 . الضرائب واالستثمار التي تؤثر على سوق األراضي

 . قبل في ظل اشتراكية الدولة ، لم تكن أسواق األراضي الحضرية واإلسكان موجودة 

د التنقل تقي وحكومات المدن ، تقريًبا جميع المساكن مملوكة للدولة، التحول إلى الرأسمالية 

كان فالمكان نفسه لفترات طويلة  . عاش الناس في السكني كوسيلة لمعالجة نقص المساكن

والخدمات وفًقا للمالمح الديمغرافية لألحياء ،  . تقع المخازن بطيئا السكني الحيفي تغيير ال

في موسكو بسبب اإلسكان فالوظائف الحضرية في مكانها لعقود .  تبقى وبمجرد تحديد موقعها ،

عاشت معظم عائالت الطبقة ، فلم يبدأ البناء حتى الستينيات من القرن الماضي  على نطاق واسع

في المباني القديمة في وسط المدينة في شقق مقسمة ومشتركة بين  الطبقة الوسطىالعاملة و

 األسر الممتدة )المعروفة باسم "الشقق الجماعية"(.  العديد

قامة المقابل إ قبوالخارج موسكو الذين شغلوا أقل الوظائف  عمال الياقة الزرقاء من 

سكانها السابقين إلى  انتقلعية التي تصريح غرف شاغرة في الشقق الجما همتم منح في موسكو

تناقض  . في وحدات األسرة الواحدة الجديدة في المشاريع السكنية الشاهقة على محيط المدينة

عاشت الجماعات  ،ملحوظ مع سكان المدينة الرأسمالية من مختلف الطبقات والمهن واألعمار 

مبنى الصبح يعندما ومشتركة . شقة في  العرقية في نفس الحي ونفس المبنى وحتى نفس الشيء

ترقيته  بعدفي مساكن جديدة وتحويل المبنى  جميع السكان يتم توطينغير قابل للعيش ، و اقديم

بلغ إجمالي  1988و  1960أو مساحة تجارية. )وهكذا بين عامي  إلى مكاتب حكومية

البنية .( بشكل عام ، كانت % 50انخفض وسط موسكو بنسبة  قدالمعروض من المساكن 

ساهمت إمكانية الوصول التي يوفرها موقع وسط المدينة في تركيز جميع  التحتية األفضل و

 . األنشطة االقتصادية هناك ، بما في ذلك التصنيع والخدمات ومكاتب الدولة األنواع

لقد عزز التأثير غير المتكافئ للخصخصة بعد االشتراكية االمتيازات التي تعود إلى  

 1997من سكان الحضر في عام  % 7. مع  من وسط المدينة في موسكو يتيةالحقبة السوف
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من وظائف المدينة واحتوت  % 25موسكو  في( CBD)المركزية االعمال توظيف منطقة 

من  . حفز النمو المرّكز مكانيا الطلب على الجديد جميع المؤسسات والشركات من% 27

مدينة موسكو ، مثل العديد من حكومة المكاتب والمساحات التجارية في وسط المدينة مما دفع 

إعادة تطوير وسط المدينة ب المدن الريادية في الواليات المتحدة ، للقيام على نطاق واسع

 . بالشراكة مع رأس المال الخاص

السوق خصخصة مع التخطيط  واستبدال مركزية 1989في الفترة االنتقالية منذ عام  

من االنتقال و، لمدن مثل موسكو  ما بعد الصناعيةلالحرة ، جنبا إلى جنب مع إعادة الهيكلة 

. فالميول الرأسمالية في  فترة قصيرة االشتراكية الصناعية إلى رأسمالية ما بعد الصناعية في

مكافحة التمدن ، والتمايز االجتماعي في اإلسكان أدلة  مدينة ما بعد السوفييتية مثل الضواحي و

زادت ملكية  1994و  1990. في موسكو بين عامي  بشكل متزايدبدأت تظهرونوعية الحياة 

إعادة إدخال آليات السوق  هصاحب الحيازةفي . هذا التغيير % 49.1إلى  %9.3المساكن من 

. باإلضافة إلى  معيشتهمظروف التنقل السكني الذي مكن بعض األفراد من تحسين  زيادةو

  .مخططات إعادة التطوير ب الضواحي ، ظهر التحسين في وسط المدينة

السكن الحضري بنواة  الهيكل حيث يكون  "ةهناك اتجاه نحو "أوروب بشكل عام ، 

تعزيز االختيار الفردي ألولئك القادرين  وقتفي وومع ذلك ،  .داخلية غنية وأطراف ضعيفة 

سوق اإلسكان ، ومراقبة تخطيط الدولة للوائح تقسيم المناطق والضرائب في  ةعلى المشارك

غلبية( )إلى جانب نظام الرهن العقاري الخاص المحدود وانخفاض الدخل الحقيقي لال العقارية

لمدن ل االجتماعية ةالجغرافيستظل  على األقل ، تضمن ، على المدى القصير إلى المتوسط 

 . بالحكومة المحلية الروسية متأثرة بشدة

كما هو الحال في االتحاد السوفياتي السابق ، في الصين تراجع دور مؤسسات الدولة  

الستثمار األجنبي يعني أن ل االقتصاد ، وإدخال أسواق األراضي واإلسكان ، وفتح المدن في

. كما رأينا  أقل بكثير على التنمية الحضرية اتأثير الدولة واالقتصاد المخطط مركزًيا لديهما

شهدت اآلثار المزدوجة لإلصالحات الداخلية وعمليات العولمة ، ف ( ، نتيجة لذلك5)الفصل 

تماًما كما هو  . المدن الصينية تحواًل كبيًرا في هيكلها االجتماعي المكاني في عصر اإلصالح

 مكاني "الغربية"مدينة ما بعد السوفييتية ، فإن عمليات "االمتداد" الحضري والفصل الالحال في 

بكين ، حيث يتم إنشاء  . االنتقال واضح في في المدن الصينيةيحدث و االستقطاب االجتماعي 

جاء .  د األحياء الفقيرة داخل المدينةيوتجد عقاراتللسوق  وظهر،  منطقة االعمال المركزية

 المساحة المبنيةفالسكان إلى التوسع المحيطي ، نمو القتصاد ول استجابة النمو الحضري السريع

كيلومتر مربع بين  488كيلومتر مربع إلى  335٪ تقريًبا ، من 50توسعت المدينة بنسبة 
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كما هو الحال في  االستقطاب االجتماعي والمكاني المدن الصينية أيًضا ودخل. 1998 و 1978

طات للسل اتحدي يمثل  مشكلة جديدة والذي "المجتمعات االنتقالية" األخرى مثل فيتنام ، 

 . الحضرية

 المستدامالحضري التخطيط 

بعيد المستقبل وظيفة المطلوبان لتبني  زايد ، السياسة والتخطيط الحضريعلى نحو مت 

. هذا هو الحال بشكل خاص عندما يسعى المجتمع ، في إدارة التغيير الحضري ، إلى  المدى

من جهة  االجتماعية والبيئيةاالولويات التوازن بين األولويات االقتصادية من ناحية و ضرب

إن التنمية االقتصادية أمر  . المناطق الحضريةلتطوير واستدامة . هذه القضية أساسية  أخرى

التعرف على حدود الموارد الطبيعية في  فشليأساسي لرفاهية اإلنسان ، ولكن النمو الذي 

أساس االنخفاض الطويل  امتصاص النفايات هوفي  والقدرة المحدودة لألنظمة البيئية العالمية

إلى تلبية "احتياجات الحاضر دون المساومة المستدامة  . تهدف التنمية  األجل في نوعية الحياة

 المدن هي وكالء رئيسيون في استنفادوأجيال المستقبل لتلبية احتياجاتها الخاصة .  على قدرة

ثاني أكسيد الكربون التي تسبب غازات مثل للمولدات كبيرة  ي. ه جودة البيئة لألجيال القادمة

 . ثاني أكسيد الكبريت ، الذي يساهم في المطر الحمضيو االحترار العالمي وأكاسيد النيتروجين

هي نتائج عمليات التحضر والتصنيع  تأثير االحتباس الحراري واستنفاد األوزون  

من المهم عدم السماح و . والطاقة ، وإنتاج النفايات الضارة بالبيئةالخام التي تستهلك المواد 

، لنفايات ة لمستهلكة للموارد ومنتج حجب حقيقة أن المدن ستظلأن ي بخطاب التنمية المستدامة

. وال ينبغي السماح للمثالية  في األماكن الحضرية لنشاط االجتماعي واالقتصاديابسبب كثافة 

)مثل مكان العمل  ةط حياة عزيزلن تتخلى طواعية عن نم بالتعتيم على حقيقة أن معظم الناس

الريف(. عالوة على ذلك ، فإن هدف االستدامة ليس عنصًرا ال يتجزأ من االقامة في حضري و

غير واقعي أن نتوقع دعوات و.  ستواجه معارضة من المصالح الراسخة، لذا الرأسمالية  السوق

االلتفات إليها بشكل عام في البيئة التي يجب  على النمو االقتصادي لحماية مستقبل الفرض قيود

األهمية التي تعلق على ف.  من أجل البقاء ايومي نضاال الماليين من الفقراء يواجه فيهعالم 

،  بين االعتبارات البيئية والتطلعات االجتماعية واالقتصادية والثقافية االستدامة في المفاضلة

وبالتالي فإن مفهوم  .دورها واهميتها   لمستويات العامة للرفاهية في المجتمعلمن الواضح أن و

القضايا البيئية ، وال يمكن تحقيقه بمجرد فرض  التنمية الحضرية المستدامة يشمل أكثر من

تعزيز التطورات التقنية للحد من استهالك الطاقة للسيارات  التلوث أو عن طريقعلى ضرائب 

 لجميع عنال األساسي الذي يطرحه ا. يجب أن تعالج االستدامة أيًضا السؤ عمليات االنتاج و

 .  أسلوب الحياة
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 : هناك في األساس نهجان واسعان للتنمية الحضرية المستدامة

التطوير . نهج حماية البيئة مع التركيز على برنامج بلدي لتقليل استهالك الموارد وتقليل أثر 1

 ،  البيئي

السياسات السليمة بيئياً(  . نهج شامل بما في ذلك مكون إيكولوجي )مؤكدا على أهمية2

المالية( وقضايا العدالة االجتماعية )توزيع القضايا الجوانب االقتصادية )األنشطة اإلنمائية وو

 عادل للموارد وتأثير السياسات(.

 -: بما يليالمستدام سع يتميز المجتمع المثالي اوالمن هذا المنظور 

)تنوع الهواء النظيف والتربة والمياه ، ومجموعة متنوعة من األنواع  السالمة البيئية:. 1

تتم المحافظة عليها من خالل الممارسات التي تضمن االستدامة على حيث  والموائلحيوي( 

الطريقة التي يتم بها استخدام الموارد الطبيعية وتأثير الفرد  االعتراف بأنوالمدى الطويل ؛ 

بشكل مباشر على و، على العمليات الطبيعية  تؤثرجميعها  جتمعية اإلجراءات المو والشركات

 نوعية الحياة ؛

الظروف وقادر على في  اقتصاد تنافسي واسع النطاق يستجيب للتغيير الحيوية االقتصادية:. 2

 على المدى القصير والطويل ؛ جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل

 و والوصول العادل إلى السكن والخدمات المجتمعية السالمة والصحة الرفاه االجتماعي:. 3

 . األنشطة الترفيهية ، مع السماح الكامل لالحتياجات الثقافية والروحية

إطار صنع القرار ضمن  يتطلب تحقيق مدينة مستدامة وقابلة للعيش تخطيًطا متكاماًل  

في التركيز  اهناك تغييريجب أن يكون و . والتحول األساسي في القيم والمنظورات التقليدية

من االستهالك إلى وإلى التدابير القائمة على الوقاية ،  التدابير العالجية مثل الحد من التلوثب

شامال  التغيير أن يكون يتطلب هذا.  إدارة الطلبات على البيئةالى البيئة  الحفظ ، ومن اإلدارة

 . لمستويات الفردية والمجتمعية والتجارية والحضريةل

، الذي يحدد  ةالمستداملمشروع المدن قد يتم تحديد بعض الخطوات التجريبية و 

"لحل كل المشاكل التي تعاني منها المدن  البحث عن البيئات الحضرية المستدامة كتحدي

االعتراف بأن المدن نفسها تقدم العديد من الحلول و]في حين[  والمشاكل التي تسببها المدن

لقمة األرض في ريو  21جدول أعمال القرن  أقرالحكومة المحلية ، المحتملة .. فعلى مستوى 

مقترحات تتعلق بإدارة النفايات ، والحفاظ على الطاقة ، ودمج  على عدد من 1991عام 

بحلول عام  . اقترحت القمة ذلك وتخطيط النقل وحماية الموائل الطبيعية استخدام األراضي

 تشاورية مع السلطات المحلية اتمحلية تنفيذ عمليمعظم السلطات ال، كان يتعين على  1996

 . األهداف والجداول الزمنية ها، بما في 21السكان لوضع جدول أعمال محلي للقرن االخرى و
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في ضوء العدد المتزايد من الناس الذين يعيشون في المستوطنات الحضرية ، و 

 اتأثير يمكن أن يكون لها التي التنمية المستدامة االنتقال الىتهدف إلى التي  واالستراتيجيات

لمدن في القرن ا على السياسة والتخطيط الحضري في المستقبل ، وعلى شكل ووظيفة اكبير

(. بالنسبة لبعض المحللين ، إن المستقبل الحضري المحسن 30نظر الفصل يالحادي والعشرين )

 . الفصل التالي في . ندرس هذا الموضوع يكمن في إنشاء مستوطنات جديدة
 

 


