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ملخص لكتاب املدينة ومشاكل اإلسكان للمؤلف تشارلز أبرمز، بتضافر جهود زمالئي   إجنازحبمد هللا مت          

ومت فيه تغطية )ختط( الدكتور وليد الزامل،    545الطالب وبتوجيه ومتابعة حثيثة من قبل مشرف مقرر اإلسكان  
ليت تواجه تقدم اإلسكان أبرز اجلوانب املتشعبة واملتعلقة ابإلسكان وحملات اترخيية وحقوق متلك األرض والعقبات ا

            وغري ذلك كما سيأيت تفصيله الحقا.
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 منو السكان واهلجرة إىل املدن   الفصل األول: 
يروي هذا الفصل مقدمة ملشاكل اإلسكان ويتكلم عن أنواع األحياء الفقرية ومشاكلها من اكتظاظ وصعوبة 
التخلص من النفاايت وأثرها على املدينة واجملتمع ويتكلم عن النزوح للمدينة وكيف أصبحت البديل الوحيد للجوع 

 اإلنسان يبحث عن مناذج حياتية أفضل. واليأس وأن  
 
 مكوانت الفصل  .1

 يتكون هذا الفصل من: 
 مقدمة عن السكان واهلجرة إىل املدن •
 األرض والسكن يف املسرح املديين اجلديد •
 النوم على األرصفة  •
 أنواع األحياء الفقرية  •
 التخلص من النفاايت يف األحياء الفقرية  •
 اكتظاظ االحياء الفقرية ابلسكان •
 نتائج االجتماعية غري املتوقعة بعض ال •
 الشارع واحلي واملدينة •

 
 الدروس املستفادة  .2

رغم اإلجنازات البشرية يف احلقول الصناعية والرتبوية والعلمية إال انه ليس ملعظم أفراد اجلنس البشري حىت اآلن 
مأوى بسيط يوفر هلم اخللوة واحلماية من العوامل البشرية. وأن استمرار ارتفاع عدد السكان النازحني إىل املدن 

كل للمدن مثل النوم على األرصفة إن اإلنسان الذي زاد يف الطلب على املسكن، مما أدى ذلك لنتاج مشا 
يفرتش الرصيف هو يف الواقع إنسان بدون مأوى ويستمر هذا اإلنسان يف النوم على األرصفة مادام املناخ 
مؤاتيا والسلطات تسمح له بذلك، وصعوبة التخلص من النفاايت فقد جيري التخلص من تلك الفضالت 

ات العائالت أو إببقائها بني األكواخ حىت تبلى مما يعرض االنسان السليم ابستعمال حفرة تشرتك فيه عشر 
اجلسم خلطر اجلراثيم اليت ينقلها براز املرضى، والعديد من املشاكل االجتماعية مثل ارتفاع نسبة اجلرمية والبطالة 
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اخنفاض مستوى الذكاء والطالق واالمراض العقلية واعتماد العائلة على املساعدة احلكومية وانتشار األمية و 
 واخنفاض املستوى التعليمي. 

ان مآسي العيش يف األحياء الفقرية تزداد حدة من جراء االزدحام وانعدام اخللوة، ان فقدان العزلة والتعرض 
للمرض واالخفاق يف إقامة روابط عائلية اجتماعية امنا هي يف بعض النتائج املرتتبة على حياة ال مكان فيها 

 للتنفس. 
 االرتباطن يف وسع جمموعة كبرية من املنازل أن تشكل حي إذا منحه سكانه اخلصائص االزمة مثل ا

االجتماعية واملصلحة املشرتكة. واحلي هو املكان الذي يلتقي فيه األطفال ويؤثر فيه بعضهم على بعض، وهو 
 أيضا املكان الذي مينح ساكنه شعورا ابالنتماء إىل اجملتمع الذي يعيش فيه.
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 : احتالل أراضي الغريالفصل الثاين
كانت الفتوحات أي االستيالء على كان اتريخ البشرية صراعا متواصال للسيطرة على سطح األرض. وقد  

املمتلكات ابلقوة من أكثر الوسائل اليت استخدمت يف هذا الشأن قسوة. وحني أخذ السكان ينزحون من الريف إىل 
املدن يف العامل النامي، وأيضا يعيق عمليات االستثمار يف املشاريع وقد يؤثر على استقرار السياسة احلكومية أيضا 
وتوجد هذه املشكلة يف دول عدة منها أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا حيث اهلجر اجلماعية إىل املدن وشح املساكن 

% يف العاصمة أنقرة 45هذا النوع وتصل نسبة احملتلني إىل    وحدة سكنية برتكيا متثل  240,000ونالحظ وجود  
% وهم يشكلون 65حمتل ويف كراتشي ثلث السكان تقريبا ويف فنزويال تصل نسبة احملتلني إىل    60,000ويف بغداد  

وقع ففي أمريكا تكون املناطق احملتلة بدائية جدا وتعتمد يف تكوينها على املواد املتوفرة ابمل  املهاجرين احملتلني وعادة ما
حتتوي تلك املناطق على خدمات وال   الالتينية مثال املنازل على أشكال أكواخ مبنية من الطني وفضالت املعادن وال

الفتوحات هو احتالل أمالك الغري.   من   برز نوع جديد   طرق معبدة وال مياه ويف كواب املساكن على شكل أكواخ  
هلم وال ملجأ أرض الغري ابلقوة من أجل اقامة مأوى هلم. وسنطلق على   وهذا األمر حيدث عندما حيثل من ال أرض

ه<ه الفئة من الناس اسم )احملتلني(. وقد قامت أنواع اخرى من االحتالل بسبب البحث عن الشهرة وأتمني الطرق 
شكل هذا االحتالل التجارية والعائدات املالية. ولكن احتالل أرض الغري هو قسم من منافسة ايئسة لتأمني املأوى، وي

 غري الشرعي أكثر أنواع االحتالل مدعاة للتسامح. 
 
 

 مكوانت الفصل  .1
 : يتكون هذا الفصل من

 مقدمة تشرح احتالل اراضي الغري  •
 وشرح ألنواع احملتلني •
 وهتديد القانون والنظام  •

 الدروس املستفادة  .2
احتالل أراضي الغري أي االستيالء على املمتلكات ابلقوة، كان يف مدن العامل األقل منوا ويتسم بطابع التحدي 
وقلما حدث االحتالل يف مدن أمريكا وأورواب ألن القانون وحقوق امللكية كاان متأصلني يف املدن، وقد يعرقل 

شاريع تكون املدن يف مسيس احلاجة اليها، االحتالل إذا انتشر على نطاق واسع عمليات االستثمار يف م
ويعيق السياسة احلكومية، مشكلة االحتالل قائمة يف عدة احناء من اسيا وامريكا الالتينية وافريقيا. وهي  
موجودة يف الواقع أينما وجدت هجرة مجاعية إىل املدن وحيثما يتعثر العثور على مأوى. ويف العادة تكون 
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ائية وتعتمد أشكاهلا على توفر مواد ابلبناء وأوضاع أصحاهبا املالية واحتماالت بد   أحياء احملتلني   أحياء
 استمرارهم يف وضع اليد عليها، وليس يف هذه األحياء مراحيض أو مياه أو طرق معبدة. 

با كثرية منها اجلوع والفاقة يف املناطق الريفية مما يدفع أبهل الريف إىل اهلجرة إىل املدن طلولالحتالل عوامل  
للرزق وكذلك تفعل احلروب واالضطراابت إذ جترب الناس على الفرار إىل املدن. وبعض األشخاص ميارسون 
االحتالل سعيا وراء الربح. ويكون االحتالل يف الغالب نتيجة لعدم توفر األراضي يف املدينة ونتيجة جوع 

للعمل حيث  طلبااملدن   مال يتوجهون إىل العائالت ومبا أن اليد العاملة متوفرة بشكل كبري يف الريف فإن الع
أن املدن حباجة إىل اليد العاملة، وحني تنعدم وسائل السكن للمهاجرين اجلدد فاهنم يلجؤون إىل اخلطوة 

الوحيدة املتوفرة لديهم وهي احتالل قطع األرض املهجورة أينما وجدت. وهم ابلدرجة األوىل خيتارون األراضي 
 عما عليه احلال ابلنسبة إىل األمالك اخلاصة. التابعة للدولة إذا أمكن ألن احتمال طردهم منها يقل  

شب أو التنك ولكن يشيد احملتلون أنواعا خمتلفة من املباين حسب توفر مواد البناء وأكثرمها من الطني واخلردة واخل

  .بعضها قوي اثبت

 : وهناك أنواع عدة للمحتلني منها

 األراضي احلكومية.   رما خيتا من يبين كوخه على أي قطعة شاغرة وغالبا  -1

 : وهذا يكون أكثر احملتلني فقرا فيستأجر من حمتل آخر ويعيش على أمل أن يصبح حمتل. احملتل املستأجر -2

 اإلجيار. : وهم من توقفوا عن دفع اإلجيارات وليس هناك من يرغمهم على اخلروج أو دفع  احملتلني القدامى -3

 : وهو من احتل األرض ملدة طويلة ومن مث قام بتأجريها فأصبحت تدر عليه أرابحا كبرية. احملتل املالك -4

: وهو من يستويل على األرض على امل أن تدفع له الدولة والفراد من أصحاب االرض احملتل املضارب -5

اومة عن حماوالت اجالءه مبلغا من املال حلمله على اجلالء ويكون أكثر الناس فصاحة وأشدهم مق

 املتكررة.

ميلكها دون أن يدفع اجيار او ضرائب    : فهو شخص يقيم متجر صغري على أرض ال احملتل املهين -6

 للحكومة. 
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: وهو الشخص الذي يبين كوخه على ملكية خاصة ويتفق مع صاحب األرض على البقاء احملتل اجلزئي -7

 هبا.

 ر. احملتل الذي يعيش بقارب يطفو على سطح البح -8

احملتلون اجلماعيون: وهم مجاعة حيتلون منطقة ويتقامسوهنا ويقومون ابلدفاع عنها وعن أنفسهم بشكل  -9

 مجاعي ضد املتطفلني احلكوميني أو اخلصوصيني. 

وللمعلومية فمهما حاول احملتلني بناء بيوت نظيفة وتنشئة أوالدهم تنشئة صاحلة إال أن احملتلني هم مصدر خطر 

تنشب احلرائق    لصحة ويقيم يف قرى احملتلني كل من اجملرمني والبائسني والعاهرات وكثريا ما ابلنسبة لألمن وا

ابلصدفة مع أنه يعتقد أحياان أبن مالك األرض قد اشعل النار لريغم احملتلني على مغادرة أرضه ولكن مجيع 

أو حىت أغلبيتهم جمرمون احملاوالت ابءت ابلفشل وقد خيطئ أغلب السياسيني ابعتبارهم أن مجيع احملتلني 

وخارجون عن القانون فمثل هذا يعد جهل سياسي وعدم التفهم ألوضاع احملتلني فلو وفر هلم أراضي ومساكن ملا 

 غلى االحتالل.  احدث ما حدث وما اضطرو 
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 يف املدينة الفصل الثالث: مشكلة األراضي  
يتكلم هذا الفصل عن مشكلة نقص األراضي ابملدن رغم وفرهتا، حيث أهنا مشكلة استعصى حلها على 

تكمن مشكلة األرض احلالية يف حاجة   . حيث (27، صفحة  1964)أبرمز،  السياسة  علماء االقتصاد وفالسفة  
وجود األرض بكثرة فإن املساحات املتوفرة لتلبية مجيع حاجات اإلنسان للعيش قرب مكان عمله، وعلى الرغم من 

التنقل وسرعته   الوصول واملسافة ونفقات  الزمن وسهولة  ، صفحة 1964)أبرمز،  اإلنسان ال تزال حمددة بعامل 
32) . 
 

 مكوانت الفصل  .1
يتكون هذا الفصل من استطالع اترخيي بسيط عن أنواع ملكيات األراضي، وطرق انتقال ملكيتها بني 
األفراد أو املؤسسات، وأسباب ارتفاع أسعار األراضي، كما تكلم هذا الفصل عن النواحي التوسعية ملشكلة األرض، 

 األراضي. واجلهود املبذولة حلل مشكلة األرض، ودور احلكومات يف التحكم أبسعار  
 

 الدروس املستفادة  .2
تكلم هذا الفصل عن مشكلة نقص األراضي ابملدن رغم وفرهتا، حيث أهنا مشكلة استعصى حلها على 

ابلقرن التاسع قائمة  النظرايت االقتصادية  وكانت    .(27، صفحة  1964)أبرمز،  علماء االقتصاد وفالسفة السياسة  
قائمة على اقتصادايت الزراعة، حيث كانوا العمال يعملون ابألرض للحصول على أجورهم بينما صاحب األرض 

. ولقد بدأ الشعور ابلعداء جتاه املالكني (27، صفحة  1964)أبرمز،  يزداد ثراء على الرغم من أنه مل يفعل شيئاً  
 . (28، صفحة  1964)أبرمز،  أ يف املناطق الريفية  أول ما بد 

، وقال املدنيةقام جورج هنري العامل والناقد االجتماعي االمريكي بنقل هذا الشعور جتاه املالكني إىل املناطق  
. وكانت (28، صفحة  1964)أبرمز،    إن املزارع حلت حمل احلقول الشاسعة وحلت ابلتايل أحياء املدينة حمل املزارع

محلة جورج هذه يف أوراب وأمريكا تبدو معقولة وصحيحة ولكنها مل تعد صاحلة بعد حتسن وسائل النقل مما جعل 
 . (29ة  ، صفح 1964)أبرمز،  ابإلمكان استخدام مساحات جديدة من األرض للبناء  

. (29، صفحة  1964)أبرمز،  وال تزال ملكية األرض يف معظم املناطق النامية، املصدر الرئيسي للثروة  
ويكون ارتفاع أسعار األرض يف املدن أحياانً جزءاً من ارتفاع األسعار بوجه عام، لكن كثرياً ما يكون ارتفاع مثن 

، 1964)أبرمز،  األرض أعلى بكثري من نسبة األسعار األخرى بسبب شق طرق جديدة وإدخال حتسينات عامة  
املتقدمة أصبح املستثمرون يضعون أمواهلم يف الصناعة والتجارة واملصارف واألسهم بداًل . ففي البلدان  (29صفحة  

 . (30، صفحة  1964)أبرمز،  عن األرض على عكس البلدان النامية  
ة تشكل طموحاً أولياً أما يف املناطق النامية من العامل فال تزال ملكية السكن ابلنسبة إىل الطبقات األقل ثرو 

ولكنه أمل بعيد املنال. وقد خلقت هجرة الناس إىل املدن انطباعاً أبن هناك نقصاً يف األرض، لكن األرض يف الواقع 
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متوفرة حبيث يصبح يف وسع اإلنسان الصناعي احلديث أن جيد املكان الالزم لسكنه وعمله وحاجاته األخرى، 
ات قليلة من األرض. وقد جتنبت الدول النامية عصر البخار الذي كان فسكان املدن ال يستخدمون سوى مساح
 . (30، صفحة  1964)أبرمز،  يتطلب أن تكون املصانع واملنازل متجاورة  

من األرض،  أما اآلالت اليت يديرها الناس اليوم فقد أصبحت أصغر حجماً وال تتطلب مساحات كبرية 
مع العلم أن مثل هذه اآلالت ليست موجودة أبعداد كبرية يف البلدان النامية. وإبمكاهنم مد اخلطوط الكهرابئية إىل 
معاملهم من مصادر تبعد أمياال. أما املسافات فلم تعد تشكل صعوبة بعد أن حتسنت وسائل النقل واكتشفت 

 . (30، صفحة 1964)أبرمز،  مصادر كهرابئية جديدة  
قدماً  40ذكر الكاتب أبنه أستطاع اإلنسان أن خيرتق الفضاء ليصل إىل القمر، إال أنه مل يرتفع أكثر من 

زمة . ولكن سبب النقص يف األرض الال (31، صفحة  1964)أبرمز،  عن سطح األرض تقريباً ابلنسبة إىل السكن  
للسكن والعمل يف مناطق معينة مل أيخذ بعني االعتبار حاجات النقل والصناعة أو احلاجة للطرق واملاء واملطارات 

، 1964)أبرمز، والرتفيه. كما أن سبب مشكلة األرض احلالية تكمن يف حاجة اإلنسان للعيش قرب مكان عمله  
 . (32صفحة  

داد تدفق الناس على املدن كلما ارتفعت أسعار األرض، حىت أسعار األرض يف الضواحي ترتفع. كلما از 
، 1964)أبرمز،  ففي البلدان األكثر منواً يشكل سعر األرض جزءاً صغرياً من جمموع نفقات األرض والبناء عليها  

. وتتضمن أسباب ارتفاع أسعار األراضي: )أ( عدم توفري وسائل سهلة للوصول إىل مواقع قريبة من (32صفحة  
املدينة. )ب( االعفاء من ضريبة األرض. )ج( إقامة منافع عامة وطرق مما زاد من قيمة األرض دون احتساب 

أماكن أخرى. )ه( سياسات   الضريبة عليها. )د( قلة أصحاب األرض يف بعض األماكن وكثرة تقسيم األماكن يف 
 . (33، صفحة 1964)أبرمز، غري حكيمة بشأن ملكية األرض  

كما قد ال يكون سعر األرض املرتفع العقبة الوحيدة إذ أن هناك مشاكل أخرى، ففي بعض بلدان عديدة 
اانً ذا أفق حمدود مما حيدد مساحة األرض املتوفرة يكون الدخل منخفضاً. كما أن التخطيط اخلاص ابلنقل يكون أحي

للصناعة واالشغال العامة. وكثرياً ما تكون العائالت اليت متلك أرضاً غري قادرة على استدانة املال الالزم لتحسينها، 
، صفحة 1964)أبرمز،  ويف حاالت كثرية قد تنجح سياسة حكومية رشيدة يف القضاء على مثل هذه العقبات  

33) . 
( ازدايد حالة التوتر 1ومن متغريات أساليب احلصول على أرض أو استثمارها استثماراً صحيحاً هي: )

( انتشار 3( استثمار األرض على نطاق واسع. ) 2. )(34، صفحة  1964)أبرمز،  ابلنسبة إىل امللكية أو االقتناء  
( أشكال جديدة من أشكال امللكية ومنها: )أ( ملكية 4. )(36، صفحة  1964)أبرمز،  امللكية بشكل واسع  

سن تشريع يف ايرلندا يف العقار املرهون. )ب( امتالك األرض ابلتعاقد. )ج( امللكية القانونية واالستئجار، كما قد  
سنة أخرى، ويبلغ معدل اإلجيارات هذه مثن القيمة احلقيقة   99حددت مبوجبه اإلجيارات القائمة ملدة    1958عام  

صفحة  1964)أبرمز،  للمأجور   واالجيارات، (38،  واملنزل  األرض  نفقات  ابرتفاع  )اخللو(:  املفتاح  مثن  )د(   .
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البناء: كثرياً ما يستأجر شخص األرض اليت أ صبحت امللكية القائمة على مبدأ مثن املفتاح منتشرة. )ه( ملكية 
يرغب ان يقيم عليها البناء بدالً من شرائها وذلك بسبب مثنها الباهظ. )و( التملك ابالستيالء )االحتالل(: لقد 

)ز( التعاون أو املشاركة: أدى عجز عائلة مبفردها عن   أوجد التملك ابالستيالء مشكلة هلا جوانب كثرية متشبعة.
. )ح( امللكية املتحركة: يكون املنزل مبوجب هذا (39، صفحة  1964)أبرمز،  شراء منزل إىل قيام اتفاقات مشرتكة  

. )ط( الشراء (40، صفحة 1964)أبرمز، النوع من امللكية غري مرتبط ابألرض وميكن نقله من مكان إىل آخر. 
 . (41، صفحة  1964)أبرمز،  عن طريق االستئجار: وينطوي ذلك على افساح اجملال أمام املتأجر بغية شراء املنزل  

كما أن نتائج التنافس على األرض قد أصبح يف املدن والضواحي من جانب فئات متعددة، أحد أصعب 
النواحي اليت تعرقل منو الصناعة واملراكز املدينية. حيث أن هناك حاجة ملثل هذه األرض لإلسكان والصناعة والرتفيه  

ت جتعل من الصعب إجياد مساحات كبرية وهي واملشاريع احلكومية ومشاريع االعمال والتجارة. ومجيع هذه احلاجا
 .(41، صفحة  1964)أبرمز،  مساحات ضرورية للنمو والتطوير  

واجلهود املبذولة حلل مشكلة األرض فإن تدخل احلكومة بشكل ما ضروري حلل مشاكل األرض، فإجراءات 
. حيث أن هناك دوافع وأسباب (41، صفحة  1964)أبرمز،  ئة أو هزيلة  الدولة يف هذا االجتاه كثرياً ما كانت خاط 

خمتلفة لتدخل الدولة، فقد يكون الضغط على الدولة للتدخل واالشراف على الوسيلة اليت تستثمر هبا األرض انمجاً 
آلن بوسائل عديدة لتنظيم استعمال األرض ومنها عن أسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. كما جيري العمل ا

حتديد األسعار أو اإلجيارات واالشراف على تقسيم األرض وإخضاع عمليات البناء للقوانني والشراء أو تنظيم حقوق 
التنمية أو إقدام الدولة على وضع اليد على امللك أو الضرائب اهلادفة على محل صاحب األرض على استثمار أرضه 

 . (42، صفحة  1964)أبرمز، عه من استثمارها  أو ملن
وختتلف اشكال املساعدات اخلاصة ابألرض أو االجيار أو البناء أو شراء الدولة مساحات من األرض أكثر 

عيات أو قد تلجأ إىل وصل مما حتتاج اليه لتنميتها مث إعادة بنائها. كما قد تسعى الدولة يف سياساهتا إىل جتزئة االقطا
القطع الصغرية لتزيد من فائدهتا. وقد يكون أحد القوانني اخلاصة بتنظيم األرض أفضل من غريه، لكن االعتبارات 
العملية أكثر أمهية يف معظم األحيان ابلنسبة إىل إعداد سياسة الدولة يف هذا الشأن. كما رغبة كل انسان يف ان 

 . (42، صفحة  1964)أبرمز،  طة الثقل يف السياسات احلكومية اخلاصة هبذا األمر  يتملك قطعة أرض هي عادة نق
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 الفصل الرابع: منو سلطة الدولة وسياستها 
من املعلوم أن هناك تباين بني الدول األكثر منو يتكلم هذا الفصل عن منو سلطة الدول وسياستها، حيث  

ولكن هناك قاسم مشرتك بينهما ومن أمثلة ذلك األحياء الفقرية واالزدحام ومشاكل األرض   اً،والدول األقل منو 
. (44، صفحة  1964)أبرمز،    والتنمية الفوضوية املدنية والتضخم وزايدة عدد السكان والتنافس على األرض املدنية  

 ولكن هذه املشاكل قد تكون حلوهلا أسهل يف الدول األكثر منو وذلك ألن سكان يتمتعون مبهارات ودخل عايل
مشوال أيضا فرصة انتماء الطبقة الفقرية للطبقة الوسطى متوفرة والطبقة املتوسطة أكثر  .  ( 45، صفحة  1964)أبرمز،  

 . (45، صفحة  1964)أبرمز،    وأيضا عندما تقوم الطبقة الوسطى مبغادرة منازهلا وبيعها يشرتيها الفقراء وهكذا
 

 مكوانت الفصل  .1
منواً والدول األقل منواً، والثورات يف الدول الصناعية حيث يتكون هذا الفصل من التباين بني الدول األكثر  

تطورت عرب أربع ثورات هي: الثورة السياسية، وثورة األرض، والثورة الصناعية، والثورة االجتماعية، كما تطرق هذا 
 الفصل ايضاً إىل أوضاع املناطق األقل منواً.

 
 الدروس املستفادة  .2

ولكن هناك قاسم مشرتك   اً،بني الدول األكثر منو والدول األقل منو أن هناك تباين  تكلم هذا الفصل عن  
بينهما ومن أمثلة ذلك األحياء الفقرية واالزدحام ومشاكل األرض املدنية والتضخم وزايدة عدد السكان والتنافس 

ولكن هذه املشاكل قد تكون حلوهلا أسهل  . (44، صفحة  1964)أبرمز،    على األرض املدنية والتنمية الفوضوية 
يتمتعون مبهارات ودخل عايل  الدول األكثر منو وذلك ألن سكان  والطبقة   . (45، صفحة  1964)أبرمز،    يف 

الطبقة الوسطى املتوسطة أكثر مشوال أيضا فرصة انتماء الطبقة الفقرية للطبقة الوسطى متوفرة وأيضا عندما تقوم  
 . (45، صفحة  1964)أبرمز،    مبغادرة منازهلا وبيعها يشرتيها الفقراء وهكذا

وهناك قانون عريق أبورواب يتيح للحكومة شراء األراضي من املالك ابلقوة اجلربية يف حال وجود املصلحة   
ويف بعض األحيان تضطر احلكومة إىل التدخل بشكل صارم إلجبار   .(45، صفحة  1964)أبرمز،    العامة يف ذلك

ومن املالحظ أن أمريكا والدول   . (45، صفحة  1964)أبرمز،    القطاع اخلاص على القيام بواجباته وفق املتفق عليه 
)أبرمز،   هي: الثورة السياسية، وثورة األرض، والثورة الصناعية، والثورة االجتماعيةاألوربية تطورت نتاج أربع ثورات  

 . (46، صفحة  1964
وأيضا القوانني   ،جود البوليس هي اليت حددت حقوق الفرد ووفرت له احلماية من خالل و  يةالثورة السياس

ولكن قد نرى اعرتاض البعض على أخذ الضرائب .  (46، صفحة  1964)أبرمز،    اليت تكفل تطوير األحياء القدمية
ولكن صالحيات احلكومة يف االستيالء على   . (47، صفحة  1964)أبرمز،  من األغنياء لصرفها على الفقراء  
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ة الفقرية ولكن يف أراضي األغنياء وتعويضهم مببالغ معقولة يف أمريكا مل يكن استخدام تلك األراضي يف صاحل الطبق
 . (47، صفحة 1964)أبرمز،  السنوات األخرية تغري هذا التوجه  

واستمرت  .  (47، صفحة  1964)أبرمز،  كان سبب قيامها هي رغبة االفراد يف متلك األرض    ثورة األرض
)أبرمز،   وابلتايل توجهت احلكومات إىل تقسيم القطع الكبرية إىل أجزاء صغرية حىت تستوعب السكان مئات السنني  

. وأدت ثورة األرض إىل زايدة عدد املالكني بعد جتزئة العقارات، سواء كان ذلك بسبب (48، صفحة  1964
، صفحة 1964)أبرمز،  ائب أو العقود أو القانون أو االحتالل  ضغط اقتصادي أم بسبب إغراءات الربح والضر 

48) . 
الصناعية العامة   الثورة  واملؤسسات  واملتاجر  املصانع  فأقيمت  األرض،  استعمال  وسائل  غريت  اليت  هي 

وتغريت طبيعة بناء املنزل فلم   . (48، صفحة 1964)أبرمز،  واملنازل على أرض كانت فيما سبق جزءا من الريف 
بل أصبحت هذه العملية من اختصاص رجال   يعد املالك يبين منزل من مواد حيصل عليها من احلقول والغاابت،

االقتصاد  (48، صفحة  1964)أبرمز،    األعمال تنشيط  من عناصر  قوية وعنصراً  املنازل صناعة  بناء  . وأصبح 
 .( 48، صفحة  1964)أبرمز،  

االجتماعية قد    الثورة  والصناعة حيث  التمدن  عن  النامجة  االجتماعية  املشاكل  حلل  احلكومة  تدخلت 
وأيضا مشاكل  السن  والتقدم يف  واملرض  الفاقة  أمام حل مشكالت  اخلاص  القطاع  االقتصادي وعجز  واالهنيار 

فروضة على األغنياء وذلك من أجل وقامت احلكومة بزايدة الضرائب امل  . (49، صفحة 1964)أبرمز،  اإلسكان 
وأقامت السدود   ، بناء املدارس وتنشيط االقتصاد وشراء األراضي وعمل مشاريع األشغال العامة للقضاء على البطالة

)أبرمز،   وأنشأت اجلمعيات اخلريية ملساعدة الفقراء يف البالد  ،والطرق وحمطات توليد الطاقة إلجياد فرص عمل جديدة
ويف فرتة من الفرتات قامت احلكومات ابلتوجه انحية األعمال اليت يقوم هبا القطاع اخلاص   . (49، صفحة  1964

وتقوم احلكومات إبجنازها فعلى سبيل املثال يتم دعم القطاع اخلاص جبزء من املبالغ ومن مث يقوم القطاع العام ببناء 
 . (50، صفحة  1964)أبرمز،    ملبلغمشاريع سكنية بباقي ا

ملا حدث يف الدول األكثر منواً فقد واجهت الدول األقل منواً   اً، خالفاً ولكن ماذا عن املناطق األقل منو 
القليل من املشاريع اليت تعتمدها لبناء املس تقبل كما مجيع ثوراهتا يف وقت واحد، وهذه الدول ليس لديها سوى 

. إذ أن التصنيع والتمدين والثورة (51، صفحة 1964)أبرمز،   تعوزها اخلربة لتخطيط سياسات ابلنسبة للمستقبل 
حيث كانت مشاريعهم ضئيلة جداً .  (51، صفحة  1964)أبرمز،  السياسية ثورة األرض كلها جاءت يف آن واحد  

  . (51، صفحة  1964)أبرمز،  حيث االنقالابت العسكرية وكان اجلنرياالت هم من يتحكم يف األنظمة الدستورية  
إقامة وأصبح نظام اهلدااي الذي كان نظاماً حمرتماً يف املاضي يواجه حتدي قوانني منع الرشوة، وتواجه مهمة  

 . ( 51، صفحة  1964)أبرمز،  جهاز مستقل للموظفني عادات التحيز القبلي ابلنسبة إىل ملء املناصب املهمة  
وأيضا نالحظ يف تلك الدول مشكلة حب السلطة ولو كان على حساب الغري وحول البعض االحرتام لزعيم القبيلة 

حيث إن التحول    .(51، صفحة  1964)أبرمز،  حبكمة رئيس وزراء جديد ال يعرف اخلطأ  إىل اإلميان  أو املختار  
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من القرية إىل املدينة أو من القبيلة إىل العائلة كوحدة اجتماعية أساسية قد غري أسلوب احلياة الذي ظل معموالً به 
 . (52، صفحة 1964)أبرمز،  آالف السنني  

وكثرياً ما يكون للدولة   .(52، صفحة  1964)أبرمز،    لقد حدثت التغيريات السياسية فجأة وبشكل ثورة
ارتباط ابلواقع   املثلى دوت أن يكون هلا  الفضفاضة واملبادئ  ، 1964)أبرمز،  اجلديدة دستور حمشو ابلكلمات 

فالتنمية لديهم غري مستقرة وال ميكن التنبؤ مبستقبلها، حيث أنه يالحظ توجه بعض املدن انحية   . (52صفحة  
، 1964)أبرمز،  ظام الربيطاين يف إدارة شؤهنا اخلاصة مع بعض التعديالت حىت تضمن التأقلم مع هذا النظام  الن

 . (52صفحة  
وهناك أيضا من الدول من هو صارم وحيرتم بعض أنواع امللكية وليس الكل وإن الرتكيب القانوين يف بعض 

)أبرمز،   منواً أمر جديد ومتارس عمليات فرض السلطة أول ما متارس يف حقلي اإلسكان والتخطيطالدول األقل  
وجيري اآلن حتديد املعامل السياسية للعالقة احلساسة بني الدول والفرد وبني الدولة وامللكية   . (52، صفحة  1964

والنشا الفردي  النشاط  احملليوبني جماالت  املركزي واحلكم  العام وبني احلكم   .(53، صفحة  1964)أبرمز،    ط 
وتتطلب عملية التحول من االقتصاد الريفي إىل االقتصاد املدين ضمان حق امللكية يف املدن وجيب أن توفر برامج 

ابلنسبة إىل الفرد يف املدينة وإىل املزارع الصغرية يف ملكية السكن مستوايت حمرتمة، بصدد إطار امللكية وضماهنا  
 . (53، صفحة 1964)أبرمز،    الريف على السواء
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 الفصل اخلامس: العقبات اليت تواجه تقدم اإلسكان 
وال تزال   سواء،تعترب مشكلة اإلسكان من أهم املشاكل اليت تواجه مجيع الدول الفقرية والغنية على حد  

بناء منزل رخيص يكون يف متناول دخل اإلنسان   البلدان   العادي.التقنية احلديثة غري قادرة على  رغم إن طرق 
لكنها ال تستطيع تقدمي عالج   منوا.ها يف العامل األقل  أكثر من غري   وأوراب تؤثرالدميقراطية وعاداهتا يف أمريكا الشمالية  

مائة سنة أو أكثر من اجلهد فما زالت تعاين مما أصاهبا من مساوئ التمدن يف   ورغم مرور سريع ملشاكل اإلسكان. 
   عشر.القرنني الثامن عشر والتاسع  

قيام مشاكل سكنية   احتماالت  قلت  تصنيعا كلما  أقل  البلد  ابلنمو و   فيه.وكلما كان  البلد  يبدأ  عندما 
فاملشاكل السكنية يف القرية   تعقيدا. وكلما ازداد تصنيعا كلما زادت مشاكل السكن    السكنية،صناعيا تبدأ مشاكله  

ولكن مبجرد انتقال العائلة من القرية إىل املدينة فإهنا تتنازل عن الفسحة الواسعة واهلدوء   خطرية. البدائية ليست  
وقد يتعذر عليها   ابلسكان،بل ستنتقل إىل السكن يف حي مزدحم    الطبيعة. ستمتاع جبمال  والبعد عن الضجيج واال

 إجياده. 
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 وتسجيلها.انتقال ملكية األرض   .4
 التمويل. النقص يف   .5
 االدخار. انعدام   .6
 البناء.انعدام صناعة   .7
 املوارد.التخلف يف اهلندسة املعمارية واستخدام   .8
 التخطيط.النتائج املرتتبة على انعدام   .9
 صالحيات الدولة واملؤسسات العامة .  10
 العامة.السياسة والضغوط  .  11

 الدروس املستفادة  .2
وتكمن يف إجياد سكن رخيص يكون   الغنية،مشاكل اإلسكان موجودة يف كل دول العامل سواء الفقرية أو          

البلد صناعيا زادت مشاكله    العادي.يف متناول دخل اإلنسان   ومن أهم العقبات اليت   السكنية.وكلما كان 
املنخفض وارتفاع نفقات  تواجه تقدم اإلسكان   الدخل  العثور على منزل يف حدود   السكن، هي  حيث أن 
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 15فاالقتصاديون يقولون إن نسبة ما تدفعه العائلة للسكن جيب أال يتجاوز    صعب.إمكانيات الشخص أمر  
 السكن، حدة مشاكل  الكفيلة بتخفيف الوسائل   وقد سعت الدول الغنية إىل تطوير دخلها. ابملئة من  20أو 

لكن الدول النامية حديثا   الئقة. حيث أن معظم عائالت الطبقة املتوسطة يف هذه الدول تسكن يف مساكن  
ليس لديها أعمال كافية حلل املشكلة فهي حتتاج حنو عشرة مساكن لكل ألف شخص يف العام بينما ال حتتاج 

أو التخلي عن   شخص. سبعة مساكن جديدة لكل ألف    الدول األكثر منوا من ستة  لذلك يتضح وجوب 
فمشكلة اإلسكان   واسع.مشاريع تطهري املدن من األحياء الفقرية وبناء مساكن ابهظة النفقات على نطاق  

 العامل. يف    الوحيد املعقول وقد يكون توفري احلد األدىن من املستلزمات هو البديل    جديدة، حباجة إىل أفكار  
وقد أدت عدة عوامل الرتفاع سعر األرض من أمهها   اإلسكان، إن ارتفاع سعر األرض من أهم مشاكل          

والتقاليد اخلاصة   انعدامها،كذلك اخنفاض الضريبة على األرض أو    األرض، امتالك اإلفراد مساحات كبرية من  
أيضا التضخم املايل   األرض، وقلة أوجه االستثمار البديل عن االستثمار يف    البلدان،ابمتالك األرض يف بعض  

وعدم   األرض،ابإلضافة إىل التعويضات احلكومية واملشاريع التطويرية اليت تكون ابلقرب من    العمالت، واخنفاض  
انتقال و ومن العوائق أيضا غياب نظام تسجيل    أرضه.استخدام الصالحيات احلكومية إلجبار الشخص لبيع  

 األرض أو صعوبة اإلجراءات.      ملكية
حيث أن نظام الرهن   اإلسكان، ولنقص التمويل احلكومي والقروض واملساعدات دور كبري يف مشكلة          

يف املصارف يف البلدان األكثر منوا  ادخار األموالأن   الشهرية. كمايساعد يف شراء املنازل عن طريق األقساط 
بينما يف   لإلسكان، ارف يف الرهوانت اخلاصة ابملنازل مما ساهم يف حل مشاكل التمويل  يستثمر من قبل املص

الدول األقل منوا يكون االدخار على شكل جموهرات أو نقد أو ملكية حقيقية فهم ال يثقون ابملصارف وخيشون 
 النقدي. التضخم الذي يؤثر على االدخار  

لعوائق األساسية حلل مشاكل اإلسكان، فقلة الشركات املتخصصة كما أن انعدام صناعة البناء من أهم ا        
يف جمال البناء أو نقص الدعم املايل واخلربة هلا، وكذلك نقص العمال املهرة واملساحون واملهندسني املعماريون 

املعمارية والرتكيز على   الثقافة  انعدام  اليوم هي  نوجهها  اليت  املشكلة  أيضا. ومن أسباب  أثر كبري  العجلة له 
واالهتمام جبين املال بسرعة، وكذلك اقتباس بعض أنظمة البناء املعقدة من الدول املتقدمة وتطبيقها يف الدول 
النامية واليت قد تكون غري مالئمة للظروف احمللية لتلك الدول. وقد أدى فشل بعض الدول يف تنمية برامج 

عدم تشجيع الصناعات احمللية اخلاصة مبواد البناء اليت   اإلسكان إىل تدين تصنيع مواد البناء أو توقفها. كذلك 
ميكن تصنيعها حمليا أدى إىل االسترياد من اخلارج الذي يرفع تكلفة البناء ويزيد من حدة مشاكل اإلسكان. 

فري ، ودعم القدرات الفنية واألدوات اإلدارية لتو لذلك البد من استغالل املوارد احمللية لتصنيع مواد البناء حمليا
 ، ودعمها مبراكز األحباث لتطويرها. األشخاص املدربني إلدارة تلك املصانع بشكل فعال

إن النعدام التخطيط نتائج سلبية على املدن فإعطاء األولية للسيارة يف ختطيط املدينة أدى إىل استقطاع           
زدحام الذي ختلفه، غري أن إعادة الكثري من األراضي للطرق واخلدمات األخرى للسيارات، ابإلضافة إىل اال 
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األودية  البناء يف  قد جيعل  التخطيط  أن سوء  مستحيال. كما  يكون  وقد  املدن صعب جدا  هلذه  التخطيط 
واألماكن اليت تكثر فيها الزالزل واألعاصري متاح، وهذا يؤدي إىل تدمري املنازل وتشريد الساكنني هبا بعد حدوث 

 أزمة اإلسكان.   هذه الكوارث مما يساهم يف زايدة
إن برامج اإلسكان تتطلب مقدرة وصالحيات إلجبار املالك على بيع أراضيهم وتنظيم استعمال األراضي،         

حيث أن الشراء اإلجباري أو إجبار املالك على بيع أراضيهم للدولة من أجل املصلحة العامة أمر معرتف به يف 
النامية ال يكون هذا النظام مفعل ويعترب إجراء غري دميقراطي أو طغياان   . بينما يف الدولوإجنلرتاالوالايت املتحدة  

دوائر    اوظلما. كم بني  التنسيق  عدم  يالحظ  األزمة، حيث  على  أتثري كبري  له  السياسي  التخطيط  أن سوء 
ا أن مالتخطيط واإلسكان واإلشغال العامة، ووجود فائض يف بعض امليزانيات رغم قلة مشاريع اإلسكان. ك 

برامج ب يف  احلكوميني  ابملوظفني  يهتم  األخر  والبعض  التكاليف،  املنخفض  ابإلسكان  هتتم  ال  البلدان  عض 
 اإلسكان. 

 
رغم مجيع ما ذكر إال أن حل مشاكل اإلسكان ليس أمرا ميؤوسا منه، ولكن بسبب عدم االهتمام           

املن الدولية مل تقدم املساعدات الالزمة الالزم هبذه املشاكل ومنحها األولوية من احلكومات. كما أن  ظمات 
 للمسامهة يف حل مشكلة اإلسكان واليت تعتربها ليست من املشاكل احليوية.
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 الفصل السادس: مشاكل اإلدارة واملوظفني  
واليت تؤدي   احلكومية،إن من أهم املشاكل اليت تواجه احلكومات يف اإلسكان هي توسع نطاق املسؤوليات  

دون   العامة، دوما إىل البريوقراطية والفساد. ففي الدول األقل منوا أصبحت املسؤوليات كبرية جدا لتوفري اخلدمات  
ينما الدول األكثر منوا فقد زادت مسؤوليتها جتاه املواطن أن يكون لديها اإلداريون املدربون لتويل تلك املسؤوليات. ب

 العمل، بل إن موظفو احلكومة يتمتعوا بكفاءة أعلى وإخالص يف    واسع، ورعايته دون تفشى الفساد على نطاق  
 كما أصبح الشعب يف نفس الوقت يعرف وحيدد ما يريد على وجه التأكيد. 

حد ما يف قلة التعليم والتدريب املهين والفين. إذ أن مشروع وتكمن املشكلة يف البلدان األقل منوا إىل    
إسكان عادي حيتاج إىل مهنيني وفنيني للتخطيط واملسح واهلندسة املعمارية واملدنية والتعهدات والتوريدات. كما أن 

بني من أوطاهنم هناك حاجة للعمال املهرة واحملامني ومسؤولني عن فرق العمل. كذلك أن لنزوح وهجرة اخلرجيني املوهو 
بعد خترجهم واستكمال تدريهم للحصول على وظائف أفضل يف البلدان املتقدمة أثر كثريا على البلدان األقل منوا. 

معرفة حدود الصالحيات اليت تعيق تسهيل اإلجراءات اإلدارية   احلكومية وعدم بني الدوائر    إىل الصراع ابإلضافة  
 إيقافها.   واملالية وتتسبب يف أتخري املشاريع أو

 

 مكوانت الفصل  .1
 كالتايل:   واملوظفني وهييتكون هذا الفصل من عدة نقاط تتحدث عن مشاكل اإلدارة  

 السياسة والتعليم واإلدارة. •
 املركزية. •
 األجانب واألقليات.  •
 الفساد. •

 
 الدروس املستفادة  .2

إن توسع نطاق املسؤوليات احلكومية يؤدي دائما إىل تفشي الفساد أو البريوقراطية والطغيان. وتلعب         
املوظفني   اختيار  التقليدية دورا مهما يف  بدوافع شخصية وليس على   احلكوميني،السياسات  فالتعيني مرتبط 

وب فيه عندما يدخل حزب سياسي جديد أساس الكفاءة. واملوظف احلكومي اجليد كثريا ما جيد نفسه غري مرغ 
عدمي  إنساان  يكون  ما  احلكومي كثريا  املوظف  السابقة. كذلك  احلكومة  يف  ملوظف كبري  صديق  ألنه كان 

ومعنوايته منخفضة بسبب قلة الرواتب وحمدودية جماالت الرتقية. كما أن حمدودية املوظفني   عمله،اإلخالص يف  
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طر املسؤول الكفء يف كثري من األحيان إىل إضاعة الوقت على األمور اليت املدربني على األعمال املكتبية تض
 كان جيب أن يقوم هبا مساعد أو سكرتري جيد. 

إال أنه يزيد األمر تعقيدا. وقد اشتد   النظام،إن االعتماد على احلكومات املركزية ضروري للمحافظة على          
يوفر النفقات وحيسن من عملية اختاذ القرارات الالزمة ويعجل هبا االجتاه حنو املركزية بسبب االعتقاد أبن ذلك  

تعارض  قد  أن حكومة حملية  اآلونة األخرية من  القلق يف  ازداد  أنه  اإلقليمي. كما  التخطيط  تنمية  ويؤثر يف 
احلكومة املركزية أو تكون جبهة سياسية قوية ضدها. ولبعض هذه املخاوف ما يربرها ولكن زايدة صالحيات 

حيث أن مشاريع اإلسكان واإلشغال العامة جمال فريد لتنمية أشكال جديدة   التجربة،كم احمللي أمر يستحق  احل
 للعمليات احمللية واإلقليمية واليت قد تؤدي يف النهاية إىل ترسيخ األسس الدميقراطية للبريوقراطية اآلخذة ابلتزايد. 

 التعهدات والبناء وتنمية وسائل التمويل واإلدارة. وقد يكون إن منو البلدان حيتاج إىل مهارات خمتلفة يف        
العنصر األجنيب عنصرا من عناصر التمويل أو الكفاءات املهنية اليت حتتاج إليها البالد. كما أن األقليات قد 
تكون مصدر لليد العاملة واملواهب. لذلك إن تقييد النشاط االقتصادي لألجانب واألقليات يشكل عقبة يف 
وجه االستثمار واستخدام املهارات بشكل أفضل. وإن من أشد السياسات قسوة هي العراقيل اليت توضع يف 

 وجه األقليات ملنعها من اهلجرة إىل بلد تتوفر هلا فيه فرص حلياة أفضل وحرايت أكرب. 
إن األحباث اخلاصة ابلتمييز واالضطهاد ابلنسبة إىل العمل والتعليم والتدريب اندرة وخاصة يف الدول         

النامية. ولكن من أهم العراقيل اليت أقيمت يف وجه تقدم األقليات يف الدول األكثر واألقل منوا احلرمان من البيئة 
عدم إعطاء فرصة للمبتدئني  مستقرين،تشغيل العمال الغري  االعرتاض على    املالئم،عدم توفر السكن   والتعليم،

وجود عاطلني عن العمل من جانب األكثرية من   العمل، التمييز من جانب مكاتب    العمل،للتفوق يف اجملال  
السكان وكذلك صعوابت اللغة. وتقف التقاليد حائال دون ختطي األقليات تلك العراقيل. إال أن هذه األقليات 

اقيل أحياان لتساهم مسامهة فعالة يف تنمية البلد. ويزداد تقدم اجملتمع عندما تستغل مجيع أعمال تتخطى العر 
 ومواهب كل شعبه على أكمل وجه. 

وحىت اآلن مل يتم القضاء عليها مما جيعل   النامية،تفشي الفساد ظاهرة ال زالت موجودة حىت يف الدول             
البلدان األقل منوا. وكثريا ما يعتمد املوظفون احلكوميون على مصادر دخل أخرى  وجوده غري مستهجن يف 

ال يعتربون اخلدمة احلكومية واجبا   - وهم قلة ممن ال ميكن رشوهتم    - للتنعم مبستوى عيش جيد. وامليسورون  
ا اجتماعيا. أما اآلخرون فإهنم يعتربون أن اخلدمة احلكومية وسيلة سريعة لإلثراء. وكثريا اجتماعية أو وسيلة ليربزو 

معامالهتم بسرعة عندما تبدوا هلم التأخريات اإلدارية   إلجنازما يعترب رجال األعمال عملية رشوة املسؤولني وسيلة  
للفساد عن طريق عقود اإلنشاء والتوريدات واملضايقات اليت ال هناية هلا. وتفتح مشاريع اإلسكان جماالت واسعة  

ومنح القروض واملساكن امليسرة لألصدقاء واألقارب. كما أن للمنظمات السياسية دور كبري يف هذا الفساد 
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حيث أهنا مل تتطور فيها بعد األخالق وبوادر العمل اخلاصة واخلدمة احلكومية. فاالستقرار السياسي واالقتصادي 
 . ليس متوفر حىت اآلن 

ومن املدهش أن هناك الكثري من الدول النامية قد زادت من إنتاجها القومي ودخلها مما يبعث على         
األمل ابحتمال حتسن األمور يوما ما. وال ينتشر الفساد السياسي يف مجيع البلدان. فاهلند مثال إحدى الدول 

الكربى تكمن يف عدم  إن املشاكلوميكن القول  اليت يفوق مستوى األمانة فيها بعض أحناء الوالايت املتحدة. 
توفر األشخاص الذين يتمتعون ابخلربة ويف املهمات اهلائلة اليت ألقيت فجأة على كاهل الدول احلديثة االستقالل 

 لتحقيق األماين واألهداف القومية بسرعة.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 اخلرباء والوكاالت   –املساعدات  الفصل السابع:
 والوسائل   الطرق  ومشاكل  قضااي   يتناول   وهو.  حتديدها  مت  اليت   املبادئ   تطبيق  كيفية   الفصل   هذا   يناقش

: اإلسكان   لسياسة   الثالث  العملية   املشاكل  هنا   وتناقش  .الكتاب  هذا   موضوع   هي   اليت  السكن   يف   البديلة  والغاايت
 واقعية  أهداف  ووضع   ؛ (الوسائل)  للسياسات   العملية  الوسائل  حتديد   ؛(الطرق)  فعالة   سرتاتيجياتال  التخطيط
 جيب أي  .  حمرتف  قدم   كرة   اندي  تنظيم  شبه ت  اإلسكان  إجراءات  من   الثالثة  اجلوانب  هذه (.   الغاايت)  للسياسات 

، Turner)  فعالة   السرتاتيجيات  والتخطيط  النادي،  موارد  الستخدام  الطرق   أفضل  يبتكروا  أن  النادي  مديري   على
 . (119، صفحة  1977

 النادي   مديري   دور   القدم،   كرة   متابعي  من   أي  فهمي  كما   األهداف  من   ممكن  عدد  أكرب   تسجيل   هي   الغاية
 الفعالة   احلكومية   واالسرتاتيجيات.  املنازل  توفري   املركزية  احلكومة   حتاول   أن  أيضا   احلماقة  ومن .  األهداف  لتسجيل   ليس

، صفحة Turner  ،1977)  وتوفرها   الشحيحة   املوارد  حتمي   مركزاي   تدار  اليت   السياسات  تلك   هي   لإلسكان
119) . 

 فصل مكوانت ال .3
  ومنها:  ممارسة السكن من الناسيتكون هذا الفصل من عدة نقاط تتحدث عن  

يريد استرياد املهنني فتعترب   كان  إذا  لكارثة يكون أقرب ل  هو  فقط   حمدودة   أموال  لديه   النادي   يكون  عندما 
 استخدام   النادي   فإن  الفريق،  بقية  من   اللعب   لتحسني   قليال  واملسامهة النادي    على  ابحملافظةسيقوم    انهو .  للغاية  مكلفة 
 لتحسني  يذكر شيئا تفعل ال  احملدودة املوارد ذات  البلدان  فإن  الطريقة، وبنفس .احملليني لالعبني مرافق  لتوفري موارده

 وهذا ) البلدان  هذه فإن .  حديثة قياسية سكنية مشاريع  لبناء برامج يف  الشروع طريق عن  الشاملة السكنية مشاكلها 
 ستمكن   اليت   للخدمات   التحتية  البنية  حتسني   يف   أفضل(  البلدان   مجيع  يشمل   كما   نسيب"  احملدودة  املوارد"  املصطلح 
 ( 120، صفحة Turner  ،1977)  .حمليا  السكن   توفري  وحتفز 

 لعبت  عندما هو  للرايضة استخدام  وأفضل .الشامل الرتفيه لتوفري  احمللية القدم لكرة ي اند من  الغرض ليس
 مث   امليدان،   يف  يكن  مل   إن   -   للمشاركة   متساوية  فرص  لديهم  واملتفرجني   الالعبني  من   كل   حيث  احمللي  املستوى  على
 لالستخدام   احلقيقية  القيمة  قياس  ميكن   ال: السكن  استخدام  قيم  إىل  القياس  ميتد   أن  وميكن .  الفريق  دعم   من كجزء

 مدى   حيث   من   قياسه  جيب   ذلك،   من   بدال .  املستهلك  جمتمع  معيار   صورة   مع  توافقه  مدى   حيث   من   السكن   يف
 ابالستخدام،   عالقة   له   ليس   املظهر   فإن  املقال،  هذا   يف  احلالة   دراسات   بينت   وكما.  األسرة  خيدم   الذي   السكن   جودة 
 الوقت   يف   متيل  بل  فائدة،   أكثر  مساكن   فقط  تضمن  ال   اخلاص   مسكنه  توفري  يف  املباشرة   الفرد  مشاركة   أن   كما 

 . (121، صفحة  Turner ،1977)   ثاليةامل  من  أفضل   مساكن   خللق   املناسب
 وبناء  تصميم  على  تركز  وممارستها  فيها  النظر  يتم  واليت   شيوعا  كثراأل  الفرص  فإن   احمللي،  املستوى  على   أما 

 هذه .  الفرعية  واملباين   واخلدمات  التحتية  والبن   راضياأل  جتميع   على   أي   مباشرة،  هبا   احمليطة  واملناطق   املساكن   وإدارة
 أظهرت   وقد.  امللكية  ونقل  األراضي   شراء  على   التفاوض  على   القدرة و   املهارات،  من  العديد  تتطلب   املعقدة   العملية
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 االقتصادات   توفر  ال  فإهنا  صغري  نطاق  على  املساكن   جتميع   عمليات  جتري  عندما  أنه  الكتاب   هذا  يف  احلالة  دراسات
، صفحة Turner  ،1977)  للمستخدمني  للغاية  املتغرية  األولوايت  تليب  أن  أيضا  احملتمل  من  بل  فحسب،
122) . 

  احمللية  املستوايت  على  تقليداي  حيدث  أن  ميكن  السكن  بيئات  جتميع   أن   حني  يف   أنه  الواضح  من  ذلك،   ومع
 على   إجراءات  اختاذ  تتطلب  العامة   اخلدمات  من  والعديد   األساسية  اهلياكل  أنواع  معظم  فإن  صغري،  نطاق   وعلى
 ما   وكثريا  الكربى،   املدن   أو  املقاطعات  نطاق  من   هي  املثال،  سبيل  على   ابملياه،   اإلمداد  نظم  فمعظم.  أوسع   نطاق
، Turner  ،1977)  ظاهرة  انتظام  عدم  حاالت  وجود  دون   ذلك  من  أكرب   نطاقات  على   العام  النقل  وسائل  تنظم

 ( 123صفحة  
. الدولية حىت أو  الوطنية أو  اإلقليمية- املقاييس أكرب  على  عام  بوجه وإدارهتا األساسية املوارد  ختطيط ويتم

 وعدم   املنخفض   الفردي  الدخل   ذات   البلدان  يف   املثال،  سبيل  على   األمسنت،   إنتاج  مع  أبنه  القول  ميكن   حني   ويف
 على   األرض، .  الدولية  أو  الوطنية  ابألسواق  مرتبطني  والتسعري  التوزيع  يكون  أن  تقريبا  املؤكد  من  النقل،   نظم  كفاية
 االئتمان   على   يعتمد   السكن  دام   وما .  خاصة  مصاحل   تستغلها   مل   إذا   حكومية   لضوابط  ختضع  أن  جيب   حال،   أي

، Turner)  .الوطنية  احلكومة  لسياسة  رئيسيا  شاغال  التمويل  يكون   أن  بد   ال  إذاً   كبري،   حد   إىل  األجل  طويل
 ( 123، صفحة  1977

 ، املطلوب  التنوع  من   أشبه  مبدأ   من   وظيفة   هي  العمل،   تعقيد  زايدة   مع  السلطة  حجم  تقليص   ضرورة   إن
 كما )   للغاية  متنوعة  السكان   لدى  السكن  أولوايت  أن   وحيث  لسكاهنا،  وظائف  ابلضرورة  هي  السكنية  والبيئات
. وحملية  شخصية  أيدي   يف  تكون  أن  جيب   واألحياء  املساكن  على   السيطرة  فإن   ،(الكتاب  هذا   يف  الواردة  األدلة   تشري
 البنية  يف   القياسي   التوحيد  من   أكرب  قدر   هناك   سيكون  أوسع،   نطاق   على   األمر   يلزم   حيثما  ذلك،  من   العكس   وعلى 
 أكرب   حاجة   هناك   وستكون-  معينة  بيئات  عليها   تعتمد  اليت   املوارد   إمدادات  نظم  يف  احلال   هو   كما -   التحتية

 . (124، صفحة Turner  ،1977)  االستئجار  أو الفرعية  النظم  هلذه اإلدارة  وحىت  املركزي   للتخطيط
 إجيابية  عائدات  هناك   تكون  ما   جدا   واندرا  اسرتدادها،  من   تضيع  العامة   األموال  من   املزيد  أن  التجربة   وتبني

 ومقبول  طبيعي  أمر  وهذا.  املنخفض  الدخل   لذوي"  التكلفة   منخفضة"   اإلسكان  مشاريع   يف   االستثمار   يتم  عندما 
 اعتيادا  أكثر  حاالت   وهي  .عام  بوجه   متاحة  اإلعاانت   تكون  عندما  احلال،  وبطبيعة  راضني،  املستفيدون   يكون   عندما 
 املكتسبة  اخلربة   فإن   أخرى،  انحية  ومن.  حتققت  أن  سبق  اليت   تلك  انتعاش  على  االستثمارات  من  املزيد   فيها  يعتمد 
 القياسي،   التوحيد  من   بكثري  أكرب  درجة   تقبل  أن   ملكوانهتا  ميكن   اليت  العامة،  اخلدمات  وتوفري  العامة   املرافق  تركيب  من
 من   ر مباشبشكل غري    األحيان   من  كثري  يف  تظهر  أن   وميكن   بكثري   أصغر  مباشرة  خسائر  تظهر  أخرى،   انحية  من

 يف   حىت   وتشغلها،   اخلاص   للقطاع   مملوكة   املرافق  شركات   من   العديد  أن  وحقيقة .  الضريبية  القاعدة   توسيع  خالل
 حتقيق   عند  حتقق  العائدات  أكرب   فإن  ذلك،   ومع.  مرحبة  تكون  أن  ميكن   أهنا  تبني  املنخفض،  الدخل  ذات   املناطق

 ( 125، صفحة Turner  ،1977)  .الشحيحة   األساسية  املوارد  توفري  أجل   من  العامة  االستثمارات
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 سيوفر   مركزاي  تدار  وبرامج   مواقع   شكل  يف  اإلسكان   خدمات  توفري  يف  جيدا  املشرعني  حماوالت  فشل  ان 
 اخلاصة   أشكاهلا   يف   الرأمسالية  عليها   تسيطر  ال   سياقات  يف   األقل  على   تصحيحات   إىل   يؤدي   أن  وينبغي،  قيمة  جتارب 

 األوىل   اخلطوات   وكذلك.  األصعب   هي   السياسة   أهداف  توجيه  وإعادة   املشاكل   صياغة  إعادة   تكون  ورمبا   العامة.   أو
 ( 126، صفحة  Turner  ،1977)  .السياسة-  املبنية  البيئة  أو-   اإلسكان  هيكلة   إعادة يف  واملسبقة

 حقيقة   ملواجهة  ابلفعل   يتجهون   احلضرية  التنمية  ومديري  املعماريني  واملهندسني  املخططني   من   العديد  ولكن   
 البشري   اجملتمع  أن حقا  صحيحا  كان  وإذا.  لنفرتض  أثريت  اليت   لتلك   متاما   خمتلفة  حدود لديها  احلقيقية   سلطتهم  أن

 املوضوعة   األنشطة  ازدادت  كلما  فحينئذ   ملوارده،  والسليم  الكامل  االستخدام  عن  الشخصية  املسؤولية  على   يعتمد 
 للقواعد امللحة احلاجة زادت  كلما  أصبحنا،  أو فقران فكلما. التكاليف زادت وكلما  به  القيام مت   ما  قل كلما  مركزاي،

 ( 127، صفحة Turner  ،1977)  . الذايت  الطلب   شكل  توليد   وحتفز   تدعم  اليت  التحريضية
 لدروس املستفادة ا .4

 الوسائل  حتديد ، و (الطرق)  فعالة   التخطيط السرتاتيجيات  ،اإلسكان   لسياسة  الثالث  العملية  املشاكل   معرفة
جيب االبتكار حلل اإلسكان ابلتعاون   (. الغاايت) للسياسات واقعية أهداف  وضع ، و (الوسائل) للسياسات العملية

 مع املواطنني انفسهم و على احلكومة إدارة املوارد ومحايتها. 
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 نظرة على تطور السياسات العامة الفصل التاسع:  
احلرب، إىل االجتاه حنو التصنيع على اعتبار أنه   داضطرت الدول األقل منواً، اليت استقلت يف عامل ما بع

احلل الوحيد لتشغيل واطعام سكاهنا الذي يتزايد عددهم بشكل مستمر، وكلما ازدادت هذه الدول تصنيعاً كلما 
 اشتدت وطأة أزمة اإلسكان فيها.

البلد الرئيسي الذي قام إبصالحات يف ميدان اإلسكان يف القرن التاسع ع شر، ويف عام وكانت إجنلرتا 
م اقرت إجنلرتا احلد األدىن من أنظمة البناء والتهوية، ومل يكن ذلك جبديد، فالقيود على البنائني كانت معروفة 1875

يف مدن العصور الوسطى، وتستخدم اآلن يف العامل النامي على نطاق كبري وقد توسع النطاق يف اآلونة األخرية حبيث 
الطبيعة وحتديد الكثافة السكانية ومحاية مصاحل السكان. ووسيلة تقسيم املدن يتضمن وسائل احملافظة على مجال  

إىل مناطق معينة لتحديد املناطق السكنية والتجارية والصناعية. وكان املقصد من تنظيم عملية البناء يف األصل ضمان 
 توفر احلماية من اخطار احلرائق وضمان متانته. 

 
 مكوانت الفصل  .1

 - ن: يتكون هذا الفصل م
 سياسة اإلسكان يف بريطانيا والوالايت املتحدة.  -1
 إزالة األحياء الفقرية يف بريطانيا وامريكا. -2
 القضاء على االحياء الفقرية يف الدول األقل منواً.  -3
 

 الدروس املستفادة  .2
تبع يف إجنلرتا اليوم ان القطاع اخلاص هو الذي يبين املشاريع اإلسكانية   انخبصوص سياسة اإلسك        

ُ
أن امل

ملن يستطيعون دفع الثمن، وان تستمر احلكومة يف البناء ملن ال يستطيعون البناء شرط ان تكون هذه األبنية  
برامج االسكان ويف الوالايت املتحدة مل تدخل احلكومة ميدان  وحدات سكن تؤجرها لذوي الدخل احملدود.  

بشكل فعال اال يف الثالثينيات من القرن العشرين، ومع ذلك اختذ العون احلكومي دعمه يف مساعدة القطاع 
 اخلاص على مشاريع اإلسكان، واستقرت املشاريع احلكومية على احلد األدىن. 

 
إلصالحات اخلاصة ابملسكن لقد كانت األحياء الفقرية عاماًل مهماً يف اخبصوص إزالة األحياء الفقرية         

يف بريطانيا والوالايت املتحدة ويف القارن التاسع عشر هزت التقارير والتحقيقات اخلاصة هبذه األحياء الفقرية 
الربيطاين، ويف أول األمر مل يكن السهل تعريف االحياء الفقرية، فقد كان املصلحون   التضمري   إجنلرتايف  

ياء الفقرية لإلشارة ال االحياء اليت تقطنها الطبقات الدنيا واجملرمون، مث االجتماعيون يستعلمون عبارة االح
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عدل هذا التعريف فيما بعد حبيث أصبح يشري إىل املنازل نفسها وليس اىل املنازل وسكاهنا. وقامت ضجة 
نع حول هذه االحياء يف كل مكان، وكانت وجهة النظر الرمسية ترتكز بوجه عام على أساس أنه جيب أن مت

مكنة.
ُ
ولكن هذه السياسة مل  إقامة مثل هذه االحياء يف املستقبل وأن تُزال االحياء القائمة حاليا ابلسرعة امل

نيجرياي شنت احلكومة محلة واسعة لتطهري العاصمة م يف  1955تكن صاحلة يف أي زمان ومكان ففي عام 
سكان وقد كانت التجربة ابهظة النفقات الغوس من األحياء الفقرية على الرغم من وجود ازمة حادة يف اإل

 إىل حنو إجياد حلول أخرى.   1962وخميبة لآلمال مما اضطر احلكومة يف عام  
 

ليس من السهل تلبية حاجات السكن يف املناطق العمرانية اليت يتكاثر سكاهنا  االحياء الفقرية والنمو     
سرة حني جترب بسرعة، فاملشروع السكين الناجح جيب أن أيخذ بعني االعتبار التأثريات االجتماعية يف حياة األ

ليت ال تتمتع هبا ، وحتما ال يكون املشروع اجلديد انجحا إبقامته بعيدا عن مراكز العمل اعلى إخالء مسكنها
 حياة وسط املدينة. 

 ه فهدم األحياء الفقرية دون إقامة مساكن بديلة هلا يزيد من االكتظاظ ويرفع من نفقة املأوى كما أن      
يؤدي اىل زايدة االحتالل وخيلق ابلتايل احياء فقرية تكون ازالتها أصعب من تلك اليت ازيلت. كما كانت 

فورا إبزالة االحياء الفقرية كإجراء اثين بعد بناء املشاريع السكنية اجلديدة فاملوقع جتربة صندوق التنمية يف سنغا
 املناسب. 

واجلدير ابلذكر أنه عندما يصبح قيام االحياء الفقرية أمراً البد مفر منه فإنه يتحتم إجياد خمططا منظما هلا على 
  ا عند توفر اإلمكاانت.احلد األدىن لتكون أقل صعوبة عند حتسينها مستقبال او استبداهل
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 صل العاشر: اقرتاحات حلل املشكلة الف
ان هدم األحياء الفقرية وبناء املساكن احلكومية يف البلدان األكثر منواً مها انحيتان من برانمج واحد. وحيث 

ان ال مربر ملشروع اسكاين دون هدم أن االحياء الفقرية تعترب شراً فإن القضاء عليها يعترب نعمة. وتربير ذلك هو  
االحياء الفقرية. وعندما هتدم هذه األحياء نبين مساكن جيدة إما مكاهنا أو يف أماكن أخرى. أما احلكومة فإهنا 
ستقدم مساعدة مالية حنو نفقات مشروع اإلسكان اجلديد، وستحل العائالت اليت أجربت على الرحيل عن مساكنها 

 ( 112)ابرمز، صفحة   ياء يف وحدات السكن اجلديدة.من جراء هدم هذه االح
وجيب أن يكون للعائالت الفقرية يف البلدان النامية حق االختيار بني الشراء أو االستئجار إال إذا كانت 

اسة عملية أكثر، فيه حتدد إجياراً األرض املتوفرة ال تكفي. إن السياسة اليت تسري عليها ايرلندا ي هذا الشأن سي
معيناً لكل وحدة، وللمستأجر حق اخليار يف أن يكشف عن دخله ويدفع إجياراً حيسب له أساس مقدرته على الدفع 
أو أن ميتنع عن دخله ويدفع اإلجيار األعلى احملدد. ومن املستحيل التوصية إبتباع سياسة واحدة فيما يتعلق مبشاريع 

فإن اإلسكان احلكومي ولذلك  بلد آلخر.  والعادات ختتلف من  فالظروف والكلفة  األقل منواً.  البلدان  ة يف مجيع 
 . (113)ابرمز، صفحة    مشاكل اإلسكان يف كل بلد جيب أن تدرس وحتل على حدة.

 
 مكوانت الفصل  .1

 - يتكون هذا الفصل من: 
 جتديد املدن.  -4
 اجلديدة. املدن   -5
 توزيع الصناعة.  -6
7-  

 - املستفادة:  الدروس   .2
إن جتديد املدن يشري اىل برانمج إعادة بناء مساحات كبرية من األحياء الفقرية يف  جتديد املدنخبصوص    

م. وأخذت فكرة 1949األحياء الرئيسية من املدن. وقد طُورت هذه الربامج يف الوالايت املتحدة األمريكية يف عام  
تنتشر يف أورواب مع منو مدن العامل. وراقت الفكرة مؤخرا للدول األقل منواً. فربانمج جتديد املن ينص   جتديد املدن 

على أن تستويل احلكومة على مساحات كبرية من األرض وتعيد ختطيط املنطقة وتستخدم جزءاً منها يف مشاريع 
كات القطاع اخلاص. وهذه الشركات اما تعيد بناء عامة كبناء املدارس والطرق، مث تبيع أو تؤجر األقسام الباقية لشر 

 . (113)ابرمز، صفحة   املنطقة أو حُتّسن من وضعها.
إن إجالء الناس عن األحياء الفقرية اليوم أصعب كثرياً مما كان عليه يف القرن املاضي. فقد كان سكان تلك 
االحياء يعتربون يف ذلك احلني فائض إنسانية وال وزن هلم. أما اليوم فليس واجب الدولة العمل على إجالئهم بل 
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لعائالت املطرودة من االحياء الفقرية، فإن برانمج جتديد على إعادة إسكاهنم أيضا. وإذا مل تتوفر املساكن إليواء ا
املدن يصبح غري مرغوب به. واملشاكل اليت تواجه الدول النامية أكثر خطورة. فسكان املدن يتكاثرون بسرعة أكرب 
والصناعات حمدودة، واالستثمار الفردي يف عمليات البناء والتمويل والنقل يف نقص كبري، ومع ذلك فإن بعض 

لدول النامية اليت تنوي القيام مبشاريع إسكان تفكر يف االخذ مبشاريع جتديد املدن كوسيلة أفضل تطوير مدهنا. إن ا
التجارب اليت مّررت هبا لوالايت املتحدة األمريكية وأورواب وبعض الدول األقل منواً أظهرت أن مشاريع جتديد املدن 

وعلى هذا جيب أال تستخدم تطهري املدن من االحياء الفقرية فقط   ميكن أن تكون أداة فّعالة يف عمليات التخطيط
 . (114)ابرمز، صفحة بل جيب استخدامها كذلك جلعل مراكز املدن أكثر نفعاً يف التنمية القومية.  

لنقص يف املساكن او كما ويف معظم األحيان جيب أال يعمل مشاريع جتديد املدن إال عندما ختف حدة ا
هي احلال يف سنغافورا حيث جتري جنبا اىل جنب مع برامج واسعة النطاق إلعادة إسكان النازحني وجيب كذلك 
أن يتوفر السكن للسكان الذين أخلوا عن منازهلم وأن تدفع هلم نفقات االنتقال والنفقات األخرى، وينبغي أن يُدفع 

ن هذه التكاليف إذا ُأجرب على اإلخالء بسبب جتديد املدينة أو هدم األحياء لصحاب املتجر أو لرجل األعمال م
الفقرية، واالهم من ذلك كله أال يُعمل مبشاريع جتديد املدن قبل ان يتضح أن الفوائد اليت ستعود على السكان 

 . (114)ابرمز، صفحة    مجيعهم من جراء هذه املشاريع قبل استمزاج الرأي العام وأخذ موافقة األكثرية عليها.
 
هناك فكرة أخرى حازت إعجاب الدول األقل منواً وهي فكرة بناء مدن جديدة.   املدن اجلديدةخبصوص    

وُعرضت هذه الفكرة على اهنا   وق استخدم هذا الربامج اجلديد فب الدول األكثر منوا كوسيلة لتحقيق حياة أفضل. 
 ملشاكل املدن املكتظة ابلسكان فب العامل النامي. عالج 

إن توسع املدينة قد يصطدم بعقبات ال ميكن ختطيها. فقد تقف عوائق من جبال أو مياه حائال دون منوها، 
أو تكتظ ابلسكان وتتعرقل فيها وسائل النقل مما جيعل عملية نقل البضائع عرب املدينة عملية خاسرة جتارايً. وعندها 

 بلد ما أنه أصبح لزاماً عليه أن يبين مدانً جديدة.   قد جيد
وإذا أقيمت املدن اجلديدة يف مكان بعيد عن املدن الرئيسية فإن يتوجب أن تتوفر فيها صناعات وإمكاانت 
ونشاطات خمتلفة حتوز على اهتمام السكان وتوفر هلم فرص اختيار العمل الذي يريدون. وإذا كانت الصناعات يف 

ة كبرية ومهمه فيجب تشجيع الصناعات املرتبطة به لقيام يف جواره أيضا مما يوفر للعامل جمال اختيار مدينة جديد 
أوسع يف العمل. أما سياسة احلكومة يف إجياد االغراءات والتنظيمات هنا فيعين الفرق بني النجاح أو فشل مثل هذه 

 . (118مز، صفحة  )ابر   اجملتمعات اجلديدة. 
الصيانة توزيع  الضغط   خبصوص  لتخفيف حدة  املدن  من  الصناعات  نقل  املخططني  الكثري من  اقرتح 

السكاين عليها. وكان يعتقد أنه لو أقيمت املصانع ابلقرب من املزارع فإن ذلك سيمنع اهل الريف من االنتقال إىل 
الة ابإلضافة تقليل املدينة إذا انه يف وسعهم العمل يف الصناعة، والبقاء يف الريف، وهذا سيؤدي اىل تقليص البط
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نفقات النقل واخلدمات العامة األخرى. وللمدينة العديد من الفوائد وامليزات غري املرئية اليت جتذب رجل االعمال 
 - العوامل: وجتعله يقيم مشروعه إما يف املدينة الكبرية أو ابلقرب منها. وبني هذه  

 االتصاالت التجارية املتوفرة أمامه ف املدن الكبرية.  ▪
 .استفادة تصاالت مع احلكومة والقرب منها لتحقيق اعلى  اال ▪
 تفضيل عائالت املسؤولني يف الشركات السكن يف املدينة على السكن بعيدا عنها.  ▪

)إن املهمة ضخمة إال انه ليس هناك نقص يف األرض أو املواد. إن النقص الرئيسي يف األفكار اجلديدة، 
رف على املشكلة ومساعدة أولئك الذين ال يعرفون بعد كيف يساعدون والسياسات وتوفر املقدرة والتصميم التع

  .(121)ابرمز، صفحة   .أنفسهم(
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 الفصل احلادي عشر: مشكلة التمويل 
تقريبا ويتحتم على عائلة من الطبقة الوسطى يف البلدان يعترب نظام متويل الرهوانت أمرا سياسيا يف كل مكان       

اليت يرتفع فيها دخل الفرد أن تتمتع بضعفي دخلها السنوي لتتمكن من شراء منزل حديث لكن ما ان حيل الوقت 
رافق التمدين   د الذي يتمكن فيه رب العائلة من ادخار هذا املبلغ حىت يكون قد مات أو أوشك على املوت. لق 

يف أسعار املنازل ونقص يف رأس املال اخلاص بشراء املنازل وأصبحت الطريقة الوحيدة أمام العائلة لشراء منزل ارتفاع  
البلدان ذات الدخل املنخفض يتقاضى فائدة ترتاوح بني عشرين ابملئة ومئة ابملئة  هلا أن تستدين. إن الدائن يف 

الدول األكثر منوا يف نظام الرهوانت يبن البيت أوال وهكذا يذهب معظم دخل العامل إىل الدائن. حيث يوجد يف 
ويدفع مثنه فيما بعد على أقساط من دخل صاحبة أما يف نظام غياب التمويل ليس للعائلة إال استئجار منزل أو 

 . (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   بناء منزل رخيص مؤقت
 

 مكوانت الفصل  .1
يتكون هذا الفصل من تطوير رأس املال لإلسكان حيث ذكر أنه ليس هناك قاعدة اثبتة حلاجة التمويل يف      

البلدان النامية ومعظم الدول النامية ال متلك األموال الالزمة لتمويل مشاريع اإلسكان، إال أن بعض الدول تستطيع 
الدولية وتستطيع دول أخرى احلصول على قروض من احلصول على األموال الالزمة على نطاق فردي يف السوق  

أفراد إذا كانت هذه القروض مضمونة من احلكومة كما تستطيع دول انمية أن تدفع مساعدات دورية لإلسكان من 
 الدخل الذي توفره الضرائب لكن املشكلة الرئيسية تكن يف احلصول على األموال الالزمة أوال للبدء مبشاريع التنمية

 . (125، صفحة 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  
متويل مشاريع السكن اخلاص ابلشركات حيث أن عمليات متويل املساكن وبنائها متت غالبا من جانب أصحاب      

بنتها الشركات لعماهلا وموظفيها يف الوالايت العمل وخاصة يف املناطق البعيدة عن املدن وكثريا ما كانت املساكن اليت  
املتحدة قبيحة الشكل ال تفي ابألغراض اليت من أجلها بنيت وبتزايد برامج اإلسكان احلكومية اخنفضت احلاجة 

)ابرمز،   للمساكن اليت تبنيها الشركات حيث أن مساكن الشركات توجد يف معظم األحيان يف البلدان األقل منوا
 . (128، صفحة 1964املدينة ومشاكل االسكان، 

الضماانت احلكومية حيث ميكن تشجيع املصارف واملؤسسات األخرى على تقدمي مزيد من القروض مقابل      
رهن أو أن احلكومة تضمن هذه القروض وقد أصبحت مثل هذه الربامج احلكومية منتشرة على نطاق واسع مما 
سهل عمليات التمويل يف عدد من البلدان، حيث مكن هذا النظام الناس من شراء منازهلم ابلتقسيط بعد أن يدفعوا 

 . (129، صفحة 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   دفعة أوىل بسيطة مما زاد يف عدد ممتلكي البيوت
جتماعي حيث إن أموال الضمان االجتماعي والتقاعد شكل من أشكال االدخار االجباري أموال الضمان اال     

املعمول هبا يف عدد من الدول األقل منوا لتمويل مشاريع اإلسكان اليت ميكن أن تكون مصدر استثمار رائع ألموال 
تنمية االدخارات حيث أنه من الضروري  .(130، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    التقاعد
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استثمار االدخارات او غريها من األموال غري املستثمرة يف مشاريع اإلسكان فهذه هي الطريقة احلقيقية إلجياد نظام 
 . (130صفحة ،  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    رهوانت معقول وصاحل 

منو مجعيات االدخار والقروض حيث برزت هذه اجلمعيات ألول مرة يف إجنلرتا يف القرن الثامن عشر وأنشئ      
بعضها لبناء عدد معني من املنازل مث حتل اجلمعية فور انتهائها من مهمتها أما اليوم فتختلف هذه اجلمعيات عما 

األسهم هم مبثابة مدخرين ويعترب املدين اجلمعية كدائن غري منظور، وتعترب هذه كانت عليه يف السابق فأصحا  
اجلمعيات جزء اثبت من اقتصاد الوالايت املتحدة وبريطانيا، وهناك عدد من املشاكل يتحتم إجياد حلول هلا حىت 

تكمن يف قلة اخلربة   يضمن جناح مشاريع انشاء مجعيات البناء واالقراض يف الدول النامية وأحدى هذه املشاكل
، 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    العملية فيما يتعلق بتأسيس هذه اجلمعيات وإدارهتا وتوفري املال الالزم 

 . (132صفحة  
أمني حلفظ املال وأهنا تعطي تشجيع التوفري حيث أن مصارف االدخار توفر ميزتني رئيسيتني مها أهنا مكان       

)ابرمز، املدينة ومشاكل   فوائد على األموال املدخرة وهاتني امليزتني كانت كافية لتشجيع االدخار يف الدول النامية 
لفة للمرهوانت .مصادر الرهوانت يف الدول األقل منوا حيث أن هناك مصادر خمت(134، صفحة  1964االسكان،  

يف الدول األقل منوا اال أهنا ال تستخدم دائما فوجود صندوق رهوانت حكومي ال يعين ان هذا الصندوق بعمل 
 . (136، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    دائما
 

 الدروس املستفادة  .2
إن عدم وجود نظام الرهوانت قد يؤدي إىل ضعف صناعة البناء وزايدة البطالة وتفشي التذمر االجتماعي.      

إنفاق أموال الضرائب على اإلسكان تقلص األموال الالزمة للتنمية الصناعية واحلاجات احليوية األخرى ولذلك 
إن .  ب استعمال املواد احمللية للبناءجي كهذهفإن مشاريع اإلسكان جيب أن تتم أبقل كلفة ممكنة ويف حاالت  

الضماانت احلكومية ليست عملية يف كل مكان فحني تكون نسبة الفوائد عالية جدا أو يكون هناك خطر نشوء 
هناك مشكلة من مجعيات االدخار يف  تضخم مايل فإن الضماانت احلكومية تصبح غري كافية لتشجيع االستثمار.

احلكوميني إذا يعتقد بعضهم أن قروض الرهوانت تسبب تضخما ماليا وهذ   ولنيالدول النامية من موقف املسؤ 
إن متويل  االعتقاد يدفع املصارف التجارية إىل االمتناع عن مساعدة هذه اجلمعيات بتقدمي القروض االئتمانية هلا.

األقل منوا زد على   عمليات اإلسكان موضوع صعب فمعظم املبادئ األساسية هلذا املوضوع مل هتضم بعد يف الدول 
 ذلك أن موضوع متويل عمليات اإلسكان يستغرق عدة سنوات وأن االستعانة ابخلرباء يف هذا امليدان أمر ضروري. 
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 الفصل الثاين عشر: برامج إسكان للدول األقل منوا 
نع االنسان األول فأسه احلجرية. إن فن بناء املنازل مل يعرف أي تغيري رئيسي يف معظم أحناء العامل منذ أن ص      

قدم مربعا وكان املسكن حيتوي على موقد وشرفة وسطح حمدب وجدران مكسوة   750فقد كانت مساحة مأواه  
ابلطني وكان هذا االنسان يبين مسكنة بنفسه وهو مسكن يفوق املساكن احلديثة القائمة يف عدة نواح من مناطق 

ىت يومنا هذا، توفر ملجأ أفضل من معظم األكواخ اليت يقيم فيها املعدومون املدينة. فهناك كهوف يف الباكستان ح
واليت بنوها يف أرض الغري. فهذه الكهوف توفر احلماية ضد تقلبات اجلو وتسمح بدخول اهلواء الطلق وإذا ما قورنت 

نها من عدة وجوه. إن ابملساكن الكئيبة الشكل واالكواخ املتالصقة يف االحياء الفقرية من املدن كانت أفضل م
التخلص من النفاايت يف مدن البلدان يصبح مشكلة هتدد الصحة العامة وتؤدي احلياة املعقدة يف املدينة إىل تغيري 
احلياة البسيطة القائمة يف القرية فكثري ما يكون املنزل بعيدا عن مكان العمل مما يستغرق وقتا طويال يف الذهاب 

 . (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    واإلايب.
 

 مكوانت الفصل  .1
البلدان األقل منوا يف حل       يتكون هذا الفصل من املساكن اجلاهزة حيث ذكر أنه عندما فشلت حكومات 

تعتقد هذه احلكومات مشكلة بناء ماليني املساكن اجلديدة اليت حتتاج إليها بلداهنم حيث أنه مل يكن مستغراب أن  
أن تقنية الدول الصناعية ستوفر احلل هلذه املشكلة، فعصر اإلنتاج اجلماعي الذي صنع التلفزيون والطائرات بدا 
وكأنه قادر على إجياد احللول ملشاكل السكن ومل يكن خيطر يف ابل احلكومات أن مشكلة اإلسكان هي املشكلة 

حيث أنه بعد احلرب العاملية الثانية نشأت أزمة إسكان حادة يف الوليات  الوحيدة اليت استعصيت على هذه التقنية
 . (139، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    املتحدة مما استدعى إجياد وسائل جديدة لبناء املساكن 

حتمسوا كثريا لفكرة املساكن اجلاهزة ومبجرد اطالعهم على الفكرة إن العديد من املسؤولني يف الدول األقل منوا       
سارعوا إىل اعداد برامج لبناء مساكن جاهزة يف بلداهنم، وقد فاهتم أن مثل هذه الربامج قد فشلت يف البلدان اليت 

ازل التقليدية يف طبقت فيها فهذه املشاريع ليست أقل كلفة من مشاريع اإلسكان التقليدية، كما أهنا ال تضاهي املن
جودهتا، ومع ذلك فقد أخذت اهلند وغاان هبذه الفكرة وبدأت توفر منازل جاهزة قرب املدن الرئيسية وكان معظمها 
غايل الثمن وال يتناسب مع موقعها، وواجهت هذه البلدان وغريها خيبة أمل ابلنسبة إىل املساكن اجلاهزة مما جعلها 

 . (140، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  بناء املساكن.    تعود إىل األساليب التقليدية يف 
مل يكن مستغراب أن يعمد املسؤولون إىل العودة للمساعدة الذاتية بعد استيائهم من التقنية واالجتاه إىل تشجيع      

أجدادهم حني انتقلوا من الكهوف، ولو استخدمت مهارات االنسان من ال مأوى هلم على تدبر أمرهم كما فعل  
وزود ابملواد الالزمة فقد يعمد إىل بناء مسكنة بنفسه كما فعل أجداده وكما يفعل االنسان يف القرى. وتبدو تلك 

)ابرمز، املدينة   فكره حسنة إال أهنا ليست احلل الكامل ملشكلة اإلسكان مثلها يف ذلك مثل مشاريع املساكن اجلاهزة
.إن بناء املرء ملنزلة اخلاص وهو أقدم نوع من أنواع البناء ال يزال على ( 142، صفحة  1964ومشاكل االسكان،  
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صدقاء الرغم من تقدم التقنية أكثر أنواع البناء شيوعا يف العامل، وأن تبادل العون يف البناء تقليد قدمي كذلك فاأل
ورجال القبيلة منذ القدم كانوا يساعدون بعضهم يف بناء املنازل، حاولت الدول تطبيق هذه الطريقة يف بناء املناطق 
املدنية إال أن هذه املناطق هلا اقتصاد قائم على العملة املتداولة بينما تعتمد املناطق الريفية على تبادل إنتاج األرض، 

ليد العاملة املختصة وليس لدى عامل املصنع الوقت أو الطاقة لبناء املنزل، أما يف ففي املدينة ميكن االستعانة اب
، 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    القرى فإن احملاصيل مومسية مما يتيح للمزارع ليقوم بنفسة بعملية البناء

 . (143صفحة  
مشاريع املساعدة الذاتية والعون املتبادل له جناح أو فشل يعتمد على ظروف كل منطقة على إن حتديد قيمة       

حدة فمثل هذه املشاريع مكتوب هلا النجاح يف املناطق الريفية وتقدمي العون ابلنسبة للمواد وشراء األرض يساهم يف 
اطق السكانية الصغرية اليت تتوفر فيها تقاليد اإلسراع بعملية بناء املنزل، وهذه الربامج حتقق أحسن النتائج يف املن

)ابرمز، املدينة   املساعدة الذاتية يف البناء فاحلياة هناك أبسط والرتابط بني السكان أوثق واألرض متوفرة بشكل أكرب 
ناطق الصناعية فإن ملثل هذه الربامج .وعلى الرغم من هذه القيود يف امل(146، صفحة  1964ومشاكل االسكان،  

فوائد كثرية، حيث أهنا تدرب الناس على البناء وابلتايل فإن بعضهم قد يتخذ من البناء فوائد كثريه وقد تكون هذه 
)ابرمز، املدينة ومشاكل   املشاريع مفيدة يف املناطق اليت يكثر فيها العاطلون عن العمل أو اليت يكون فيها العمل مومسيا

 . (148، صفحة 1964االسكان،  
إن عملية البناء على مراحل لدى العائالت يف البلدان اليت تتوفر فيها قروض الرهن تبين منازهلا على مراحل      

د تلجأ العائلة عندئذ فتبدأ ابدخار املال الالزم لشراء األرض مث تنتظر إىل أن تتمكن من شراء بعض مواد البناء وق
إىل بناء اجلدران، وقد تضطر العائلة إىل االنتظار بعد ذلك لتدخر ما يكفي من املال لبناء السقف وتركيب األبواب  
والنوافذ وتلجأ بعض العائالت إىل االقرتاض من األصدقاء إلكمال السكن. إن مثل هؤالء الناس حباجة إىل مساعدة 

ما يكون قروض صغريه هو كل ما حيتاجون إليه وهذه الناحية من مشكلة اإلسكان   مالية إلكمال منازهلم وكثري
 .(149، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   حتتاج إىل مزيد من العناية والعمل

املنزل أن يكملوا املسكن وقد أصبح موضوع توفري اجلزء إن يف وسع الناس إذا حصلوا على اجلزء األساسي من       
األساسي من املسكن انحية مهمة من برانمج املساعدة الذاتية، ونقلت بعثات األمم املتحدة املشروع إىل الدول 

. (150، صفحة  1964ل االسكان،  )ابرمز، املدينة ومشاك  األقل منوا وأصبح االن من برامج اإلسكان الرئيسية
ال ميكن ألي برانمج معني أن يكون صاحلا لكل منطقة وهذا ينطبق على برانمج املنازل األساسية، فاملنزل األساسي 
ال ميكن أن يكون بديل للمباين املتعددة الطوابق يف املناطق املزدمحة ابلسكان وإن أفضل موقع له هو أن يكون بعيد 

نة ولذلك فإن مدى جناحه يعتمد على مدى توفر وسائل النقل حىت يتسن للقاطنني فيه أن يصلوا عن قلب املدي
 . (153، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   إىل مكان أعماهلم ويعودوا منها إىل منازهلم بسهولة 

 



32 
 

 الدروس املستفادة  .2
كانت التجارب اليت جرت بعد احلرب هتدف إىل بناء املساكن بسرعة أكثر وكلفة أقل وتتطلب هذه التجربة 
بناء املسكن يف املصنع مث تنقل بعد ذلك مفككة إىل املوقع املختار لتجميعها وتركيبها بسرعة وعرف هذا 

ة من املنازل التقليدية حىت يف بلد األسلوب ابملساكن اجلاهزة، ومع ذلك فإن املساكن اجلاهزة ليست أقل كلف
صناعي كبري كالوالايت املتحدة. إن بعض برامج االعتماد الذايت هتدف بوجه رئيسي إىل تدريب العمال بينما 

اهلدف الرئيسي لربامج أخرى هو بناء املنازل ويتوجب على الدولة يف احلالتني توفري األرض الالزمة واملنافع 
سي يهدف إىل توفري برانمج منظم وعملي وقليل الكلفة للمدن واملناطق املدنية يف العامة. إن املسكن األسا

 الدول الفقرية. 
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 الفصل الثالث عشر: برانمج القروض من أجل السقف 
احلاجات أكثر ما يتحدث عنه الفقري هو حلمه يف أن يكون له سقف )فوق رأسه(، وهذا يظهر أعظم  

املطلوبة يف العامل األقل منواً، إن السقف من أهم األجزاء يف البناء وأكثرها تكلفة وصعوبة ابلبناء وأيضا هو اجلزء 
لألمطار والثلوج والرايح. ويعترب بناء األسطح من منجزات اإلنسان اهلندسية، حيث مت اكتشاف  األكثر تعرضاً 

جذوع األشجار او جلود احليوان وبذلك يعترب قد خطى اخلطوة األوىل الكهف من قبل اإلنسان ووضع سقفاً له من  
 للمدينة، والكن اىل يومنا هذا يعترب السقف من الصعوابت ال أييت اال ابلكفاح. 

إن توفري املنازل للعديد من الناس الذين حيتاجون اليها أصبح عملية تزداد تعقيداً، الكن مساعدة الناس يف 
شجعهم على حل مشكلة اإلسكان، وقد طبق برانمج القروض اخلاصة ابألسقف أول ما شراء السقف ميكن ان ت

 طبق يف غاان حيث ساهم يف تقليص أزمة السكن ابإلضافة لذلك ساهم حبل مشاكل ال عالقة هلا ابإلسكان. 
 مكوانت الفصل  .1

 يتكون هذا الفصل من عدة نقاط تتحدث عن القروض من اجل السقف ومنها: 
 التناقض والصراع    –غاان 

زارت بعثة األمم املتحدة غاان وهي بلد يضم عدة قبائل ودايانت ومشاكل. وكان التعداد  1954يف عام 
لغاان   حيث   4,333,000السكاين  األخرى  املدن  اىل  ينتقلون  السكان  من  وكثري  متزايد،  العدد  وهذا  نسمه 

ة القبلية وظهرت مشكلة السكن وبدأ االكتظاظ أصبحت العاصمة شديدة احلركة، وحلت اإلجيارات حمل امللكي
السكاين وحني ازدادت مشاكل املدينة تدخلت الدولة يف تنظيم عملية امللكية وحتاول إجياد الوسائل للتغلب على 

 ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    ازمة السكن.
 اإلسكان يف غاان 

عبارة عن حقول مرتامية األطراف وقرى وجمتمعات قبلية مثل معظم البلدان   1945كانت غاان يف عام  
القبلية على الرغم من حتوهلا اىل العمران بشكل متزايد. وكانت تقوم يف املدن الكبرية منازل حديثه وأحياء فقرية. وقد 

ث صار لكل شخص املام مببادئ املسكن. وبعد التحول الذايت حي   ابالعتمادبنيت مجيع املنشآت يف املناطق الريفية  
 ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   حنو املدينة ازدادت مشاكل اإلسكان يف غاان. 

 
 

 البحث عن حل ملشاكل اإلسكان  
ولت مشكلة املساكن اىل مشكلة اجلاهزة من قبل احلكومة ومل تنجح، لذلك حت كانت هناك جتربة للمساكن  

تتطلب حالً عاجاًل. بدأت األمم املتحدة البحث عن برانمج جديد لإلسكان مع األخذ ابالعتبار لعدة سياسية  
عوامل، منها الرغبة القوية للسكان المتالك مساكن خاصة هبم وأيضا لديهم الرغبة يف االدخار وتوفر مواد البناء 

 ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    ويل املناسبة لعمليات اإلسكان. وكذلك عدم توفر وسيلة التم 
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كانت الرغبة واضحة يف امتالك املنزل حيث ان العديد من الناس يصنعون طوب البناء لبناء مساكنهم 
ثة األمم املتحدة فكرة برانمج القروض من والكن ال توجد املقدرة املالية لبناء السقف ومن هذا املنطلق عرضت بع

أجل السقف على احلكومة وقبلتها احلكومة. كانت فكرة القروض للسقف والنوافذ واالبواب وتستوىف خالل فرتة 
دوالر لكل من يبين جدران منزله   560حمددة من الزمن مع فائدة معينة، ومت البدء يف االقرتاض حيث قدمت مبلغ  

 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    مت إنفاق حوايل مليوين دوالر.  على نفقته وابلتايل
 النتائج األخرى للربانمج 

يعتندددددددون ابلبنددددددداء    لسدددددددقف نتجدددددددت فوائدددددددد منهددددددا اخدددددددذ النددددددداسبعددددددد تطبيدددددددق بدددددددرانمج القدددددددروض اخلاصددددددة اب
القرويددددددة اهتمامددددددات ونشدددددداطات أخددددددرى، كمناقشددددددة مشدددددداكل القريددددددة وبندددددداء  أكثددددددر، ووجدددددددت مجعيددددددات اإلسددددددكان  

الطرقدددددات وحتسددددددني وسددددددائل الصددددددحة العامددددددة وتطددددددوير التعلددددديم. ويف حالددددددة احلاجددددددة تقدددددددم احلكومددددددة معدددددددات البندددددداء  
بيلدددددة والقريدددددة أساسددددداً لدددددربانمج إسدددددكان  وادواتددددده. لقدددددد بدددددرهن الدددددربانمج علدددددى انددددده مدددددن املمكدددددن أن تصدددددبح تقاليدددددد الق

حدددددديث، وميكدددددن كدددددذلك اسدددددتخدامه إلجدددددراء حتسدددددينات عامدددددة لتطدددددوير التعلددددديم والشدددددعور ابملسدددددؤولية االجتماعيدددددة  
 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  من جانب الفرد جتاه اجملموعة 

 قروض السقوف لبوليفيا
بوليفيدددددددا عدددددددن غريهدددددددا بتدددددددوفر املدددددددواد اخلدددددددام بشدددددددكل كبدددددددري، منهدددددددا املدددددددواد الالزمدددددددة لصدددددددنع القرميدددددددد  تتميدددددددز  

وكميددددددات كبدددددددرية مددددددن اخلشدددددددب، كمددددددا اهندددددددا تتمتددددددع مبسددددددداحات شاسددددددعة مدددددددن األرض ومندددددداخ مجيدددددددل كددددددذلك متتدددددددع  
 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   السكان مبعرفة طرق بناء املنازل.

علددددددى الددددددرغم ان بوليفيددددددا بلددددددد غددددددري صددددددناعي اال اهنددددددا تعدددددداين مددددددن أزمددددددة السددددددكن احلددددددادة، واالجيددددددارات يف  
ارتفددددددداع متزايدددددددد كدددددددذلك تعددددددداين مدددددددن نقدددددددص يف امليددددددداه واخلددددددددمات الصدددددددحية، فدددددددتكمن املشدددددددكلة الرئيسدددددددية احلاجدددددددة  

 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    إلجياد مشاريع اإلسكان على نطاق واسع.
أبن تقدددددددددرض احلكومدددددددددة أمدددددددددواالً للعمدددددددددال    1959لدددددددددذلك أوصدددددددددت األمدددددددددم املتحددددددددددة يف تقريهدددددددددا عدددددددددام  

ملسدددددددداعدهتم علددددددددى تطددددددددوير األرض وبندددددددداء املنددددددددازل، كددددددددذلك اوصددددددددت بددددددددربانمج تقدددددددددمي قددددددددروض للددددددددراغبني يف بندددددددداء  
ات األخدددددرية علدددددى معوندددددة خارجيدددددة أمريكيدددددة  مسددددداكن ليتسدددددن هلدددددم صدددددنع السدددددقف. لقدددددد حصدددددلت بوليفيدددددا ابلسدددددنو 

كبددددددرية اال اهنددددددا مل تشددددددمل اال علددددددى قدددددددرض صددددددغري لإلسددددددكان، وهددددددذا ال حيقدددددددق الفائدددددددة الكددددددربى للعددددددائالت مدددددددن  
 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  ذوي الدخل املنخفض.  

 
 

 نيجريايقروض السقوف ل
بوجدددددددوب العمدددددددل مبشدددددددروع القدددددددروض مدددددددن أجدددددددل    1962كدددددددذلك أوصدددددددت بعثدددددددة األمدددددددم املتحددددددددة بعدددددددام  

السدددددددقوف لنيجدددددددرياي واقرتحدددددددت انشددددددداء مجعيدددددددات إسدددددددكان مسدددددددؤولة عدددددددن القدددددددروض املقدمدددددددة ألعضددددددداها. ومبدددددددا أن  
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القددددروض كاندددددت تقددددددم ابملراحدددددل األخدددددرية مدددددن البنددددداء فقددددد كدددددان ابإلمكدددددان تفقدددددد األسددددداس واجلددددددران قبدددددل املوافقدددددة  
القددددددرض وتقددددددمي املقرتحددددددات الالزمدددددة لتصددددددحيح األخطدددددداء إذا وجددددددت. وقامددددددت احلكومدددددة ابلتشددددددجيع علددددددى  علدددددى  

 (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان، استخدام املوارد الطبيعية  
 الدروس املستفادة  .2

املسددددداكن مدددددن العمليدددددات األكثدددددر تعقيدددددداً  السدددددكن مدددددن أهدددددم احلاجدددددات الالزمدددددة لإلنسدددددان ويعتدددددرب تدددددوفري  
قدددددد يسددددداهم حبدددددل املشدددددكلة لدددددذلك وجددددددت القدددددروض كحدددددل مدددددن احللدددددول  وتدددددوفر املدددددوارد    والكدددددن ابلتعددددداون والددددددعم

املسدددددامهة حلدددددل أزمدددددة اإلسدددددكان يف بعدددددض البلددددددان الفقدددددرية. طبدددددق الدددددربانمج يف غددددداان وبوليفيدددددا ونيجدددددرياي والكدددددن ال  
 جناحه مضمون يف بلدان أخرى.يعين 
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 الفصل الرابع عشر: التعليم واألحباث
إن تقدم البلد ال يعتمد على بضعة أشخاص موهوبني دهاة وأذكياء فحسب بل كذلك على أشخاص 

لكن كثريا   هم االستعداد للعمل. الن العلم والتدريب ضروراين لتنمية قدرات الفئتني.ي مدربني وأصحاب خربات ولد 
ست ذات أمهية آنية. وهناك تعترب تنمية رسائل التدريب ذات نتائج ال تتحقق إال يف املدى البعيد، ولذلك فهي ليما  

)ابرمز، املدينة    تلف املهارات الالزمة لتطور البلد واستمرارهخم  لتنميةبعض البلدان للسري قدما دون ختطيط    ىميل لد
 . (166، صفحة  1964سكان،  ومشاكل اال

عن طريق متويل سد وبنائه أو بشق عدد من الطرق أو  البالدويعتقد بعض الناس أنه ميكن تلبية حاجات 
ببناء مصنع صلب على أيدي متعهدين أجانب. ويعتقد البعض اآلخر أن أزمة السكن ميكن حلها بربانمج سريع 
للتنمية.  الالزمة  املواد  مصانع  من  ومزيد  املهارات  من  مزيد  تنمية  إىل  حاجة  دون  املتوفرة،  ابملهارات  ابالستعانة 

لكن أاي من األسلوبني لن يكون ذا فائدة يف املدى البعيد إذا مل تتم املهارات   تان تصلحان يف بعض البلدان. والنظري
)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   وجماالت االحرتاف األخرى اليت حيتاج إليها اقتصاد أي بلد يصبو إىل التصنيع

 . (166، صفحة  1964
 مكوانت الفصل  .1

 يتكون هذا الفصل من عدة نقاط تتحدث عن التعليم واألحباث ومنها: 
 املشاكل يف تركيا.  2-1

تركيا الوجوه   متتاز  متعدد  بلد  نواحي،    من   بكوهنا  الظروف عدة  أو  املهن  أو  التقاليد  أو  الريف  انحية 
االختالف عن العاصمة أنقره. وبقيت املدن الصغرية واألقاليم االجتماعية واالقتصادية، فإسطنبول مثاًل خمتلفة متام  

مرت تركيا يف القرن العشرين إبصالحات اجتماعية وسياسية و   عامل اخلارجي.لبول وامعزولة لعدة سنوات عن اسطن
 عليم إعداد دستور جديد وجهاز قضائي والتحول إىل اللباس الغريب، وتصنيع الوسائل الزراعية وتعميم الت  ومتكربى  

 . (167، صفحة 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  
القدمية مع أساليب احلياة  العادات والتقاليد  لكن تركيا ال تزال يف األساس جمتمعا زراعيا تتضارب فيها 
أما  بلدان أخرى.  تواجهها  اليت  املدينة  إىل  والتحول  التصنيع  نفس مشاكل  تواجه  الرتكية  املدن  أن  إال  اجلديدة، 

اختمرت   فقد  الريفية  واملناطق  املدن  بني  ط املسافات  أمريكيةبربانمج  مبساعدة  نفذ  ومشاكل   رق  املدينة  )ابرمز، 
 . (167، صفحة 1964االسكان،  

إن سرعة تدفق املهاجرين من الريف إىل املدن مل يرتك جماال للتخطيط من أجل استيعاب األعداد اجلديدة 
املهاجرون على ما كل ما كانت متتد إليه أيدهم من أرض،   فاستوىلمن السكان، مما أدى إىل قيام أزمة سكن،  

وأصبح نصف سكان أنقرة تقريبا يف منتصف اخلمسينات من احملتلني ألرض الغري. وأنقره اليت بنيت بتخطيط مسبق 
از مري مل تعد تبدو كذلك فأكواخ احملتلني على سفوح اجلبال تطل على قلب املدينة النظم، كما امتألت اسطنبول ر 
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احلكومية  األراضي  الغزو  هذا  استمرار  ومنع  الوضع  تدهور  لوقف  ملحة  هناك حاجة  وأصبحت  احملتلني  أبكواخ 
 . (167، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   واخلاصة

 النقص يف اليد العاملة الفنية .  2-2
األيدي العاملة الفنية واملهارات االزمة إذا مل تتوفر سيفشل التخطيط حتماً. تركيا مل يكن هبا اال القليل من 
الفنيني واملهندسني املعماريني وخمططي املدن، ويف بعض املدن مل يكن هلم أي أثر على االطالق. لذلك اقتبست  

 يقيمون خططاً ال يفهموهنا، وأنظمة البناء تتميز ابلفوضى تركيا أفكار دول أخرى، وصار املسؤولني يف البلدايت حني
اسة امل احلاجة  لذلك ظهرت .تعذر هدم بناء أقيم بصورة غري مشروعة يبب أزمة السكن كان وبسحتتاج اىل تنسيق، 

للتنفيذ  قوانني مفهومة وقابلة  السري وفق  املدينة ومشاكل االسكان،  )ابر   ألانس مدربني يستطيعون  ، 1964مز، 
 . (168صفحة  

 املشاكل األخرى   .2-3
هناك اتريخ هندسي رائع لرتكيا، املباين القدمية التذكارية يف غاية اجلمال والبعض منها ما زال موجود اىل 

فهي نسخة بشعة عن اهلندسة املعمارية لبلدان أخرى. وليس بينها وبني التاريخ املعماري االن. اما املباين احلديثة  
 . (169، صفحة  1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    رابطةة  العظيم يف تركيا أو بينها وبني املناخ أو املوقع أي

كانت املساكن اجلديدة تقام على قطع أرض صغرية قريب بعضها من بعض حىت يف حالة توفر األرض 
لمهندسني املعماريني ل  اضافةً تركيا تعاين من نقص  كانت  الفسيحة، أما املخططات اجلديدة فكانت تعد مث هتمل. و 

املالية ل  ،والتخطيط الشؤون  على  املدربني  األشخاص  إىل  ابإلضافة  والبنائني،  واملخلطني  واحملامني  لمساحني 
، 1964دينة ومشاكل االسكان،  )ابرمز، امل  واالقتصادية واالجتماعية وغريها من العلوم وجماالت االحرتاف األخرى

 . (169صفحة  
لقد اعتمدت تركيا على املساعدات اخلارجية لتزويدها هبذه املهارات، إال أن اخلرباء األجانب كانوا عادة 
يقيمون فرتة قصرية دون ان يفعلوا شيئا سوى تقدمي التقارير اليت كانت تكدس يف أدراج املكاتب لعدم وجود اشخاص 
يستطيعون األخذ هبذه التوصيات، أو حىت تفسريها. ولذلك فقد أصبح من الواضح أن ما حتتاج إليه تركيا مل يكن 

)ابرمز،   اخلرباء األجانب فقط، بل كان أانسا مدربني من داخل البلد ممن ال ميكن تدريبهم إال بربانمج تعليم داخلي
 . (169، صفحة 1964ل االسكان، املدينة ومشاك

 بناء جامعة   .2-4
إال أنددددددده كدددددددان مدددددددن    زار الكاتدددددددب ابرمدددددددز اىل تركيدددددددا ومل يكدددددددن يتوقدددددددع ان زايرتددددددده سدددددددتؤدي لبنددددددداء جامعدددددددة،

اقرتاحدددددا خطيدددددا هبدددددذا الشدددددأن. ويف    قددددددم  1954ل هدددددذه اجلامعدددددة. ويف عدددددام  الواضدددددح أن هنددددداك حاجدددددة ماسدددددة ملثددددد
  افتتحدددددددت وزارة التعلددددددديم الرتكيدددددددة رمسيدددددددا جامعدددددددة الشدددددددرق األوسدددددددط التقنيدددددددة يف أنقدددددددره عاصدددددددمة تر يدددددددا  ۱۹۰۹عدددددددام  

 .(170، صفحة 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  
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اخدددددذت الرتتيبدددددات اخلاصدددددة ابلعددددداملني يف اجلامعدددددات ترتيبددددداً فريدددددداً مدددددن نوعددددده، واالخدددددذ ابلددددددول الناميددددددة  
ابلتعلددددديم، فقدددددد كدددددان حيتدددددل منصدددددب الدددددرئيس والعميدددددد واملددددددير تركدددددي اجلنسدددددية ابلرفقدددددة مدددددع شدددددخص أجنددددديب اىل ان  

،  1964)ابرمددددددز، املدينددددددة ومشدددددداكل االسددددددكان،    متكددددددن األتددددددراك مددددددن اسددددددتيعاب الددددددنظم الغربيددددددة يف التعلدددددديم العددددددايل
 .(170صفحة  

 احلاجة إىل األحباث   .2-5
إن التعلدددددديم واألحبدددددداث أمددددددور أساسددددددية ابلنسددددددبة إىل الدددددددول الناميددددددة وكثددددددريا مددددددا يددددددرفض بددددددرانمج جيددددددد أو  

أحبددددددداث أوسدددددددع حدددددددىت يف  ومسدددددددائل األرض يف املددددددددن حتتددددددداج إىل    .يهمدددددددل ألنددددددده مل يعتمدددددددد علدددددددى البحدددددددث الدددددددالزم
البلددددددان الناميدددددة، لكدددددن حدددددىت اآلن مل جتدددددرى سدددددوى أحبددددداث قليلدددددة ابلنسدددددبة إىل التصدددددميم واملدددددواد يف املنددددداطق األقدددددل  

،  1964)ابرمدددددددددز، املديندددددددددة ومشددددددددداكل االسدددددددددكان،    مندددددددددوا وخاصدددددددددة ابلنسدددددددددبة إىل املبددددددددداين يف املنددددددددداطق االسدددددددددتوائية.
 .(171صفحة  

هندددددددداك نقدددددددداط ضددددددددرورية ابلنسددددددددبة اىل األحبدددددددداث اخلاصددددددددة مبختلددددددددف مشدددددددداكل التمدددددددددين كجمددددددددع املددددددددواد  
الالزمددددددة يف أمدددددداكن قليلددددددة وتعددددددني انس اكفدددددداء يف هددددددذه اجملدددددداالت وتشددددددجيع الدارسددددددني األكفدددددداء وتشددددددجيع املزيددددددد  

اعمددددددددال    مدددددددن االجتماعددددددددات واألحبدددددددداث للخدددددددرباء واملختصددددددددني وحتديددددددددد اخلدددددددرباء والعلمدددددددداء الددددددددذين لدددددددديهم سددددددددابقة
بدددددذلك. أمدددددا فيمدددددا خيدددددص األحبددددداث فيجدددددب ان ينصدددددب الرتكيدددددز يف حتدددددري السياسدددددات والدراسدددددات الددددديت جتدددددري يف  

 .(172، صفحة 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   الطبيعة بدال من املكاتب
 الدروس املستفادة  .2

الددددددذكاء هددددددو األسدددددداس وكددددددذلك اخلددددددربات السددددددابقة واملمارسددددددني هلدددددددم  ان التعلدددددديم أسدددددداس التقدددددددم ولدددددديس  
دور كبددددددري يف التخطدددددديط والتنظدددددديم للنهددددددوض ابلبلددددددد. كدددددددذلك األيدددددددي الفنيددددددة العاملددددددة إذا تددددددوفرت تسدددددداعد علدددددددى  
ذلدددددك. وأيضدددددا جيدددددب ان تسدددددن قدددددوانني وأنظمدددددة ويدددددتم تطبيقهدددددا كمدددددا خطدددددط هلدددددا لتحقيدددددق النتيجدددددة املرجدددددوة منهدددددا.  

البلددددد والكددددن لدددديس بتدددددرج وخيدددددم اجملتمددددع كمددددا يف جتربددددة بندددداء اجلامعددددة برتكيددددا كددددذلك    وجددددود اجلامعددددات يغددددري مددددن
 األحباث هلا دور كبري يف التطوير واملعرفة.
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 اخلاصان ابلتنمية   واإلسكانالفصل اخلامس عشر: التخطيط  
مصلحته الذاتية، إمنا يعمل ابلتايل كان االعتقاد السائد يف القرن التاسع عشر أبن الفرد الذي يسعى وراء 

أن مثل هذا  واعتبار  بشؤوهنم  احلكومات  تتدخل  أال  الرأمسالية  الدول  األعمال يف  اجلميع. وأصر رجال  ملصلحة 
التدخل سيخل ابالنسجام الطبيعي ويقلص االنتاج. أما اليوم فاحلكومات تنادي حبق التدخل يف الشؤون االقتصادية 

وتنظم االنشطة االقتصادية. وتتعرض الدول األقل منواً لضغط كبري من أجل توفري املستلزمات ألهنا تقيم املشاريع  
األساسية لسكاهنا ويتحتم عليها التدخل أكرب وأكثر يف النشاط االقتصادي من جانيب التحفيز والتنظيم ورغم ذلك 

املشاكل هي من صميم تنمية البلد  فهي تواجه تزايد سكاين سريع ومكتظ يطالبهم ابلعمل واملأكل واملسكن. هذه 
 وقد أنشئ ميدان دراسي جديد للمسامهة يف حل مشاكل التنمية أطلق عليه اسم "التخطيط االمنائي". 

  
 مكوانت الفصل  .1
 يتكون الفصل من:          

 نظرايت التنمية:  
هناك نظريتان خمتلفتان أخذت رواجاً بني املختصني. تعتمد إحدامها على االدخارات واالستثمارات وأما         

الثانية فرتى االنتاج هو األهم وهناك نظرية اثلثة تقول: أنه ليس هناك عامل حمدد للتنمية فهي عملية اجتماعية. 
ن ال تزال قائمة وهو أمر يتجاهله املخططون االقتصاديون. ولكن بغض النظر عن تعدد النظرايت فإن احلاجة لإلسكا 

 ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  
 وسائل احلكومات يف التعامل مع النشاط االقتصادي: 

اليت     الوسائل  العديد من  التخطيط وهناك  تتبعها إن اإلسكان وختطيط املدن مها جزء مهم من برانمج 
احلكومات فيما يتعلق ابلنشاط االقتصادي كاالمتناع عن التدخل يف الشؤون الصناعة اخلاصة، وإقناع املستثمرين  
العامة، وإغراء املستثمر وتشجيعه، والقيام ابلعمليات  املنفعة  القيود واللوائح ألجل  ابلنواحي االجتماعية، وفرض 

شرتاكية إىل التخصيص، وتداول املشاريع بني الدولة والقطاع اخلاص، املباشرة من اخلدمات العامة، والتحول من اال
واالحتكارات املنظمة بتويل القطاع اخلاص منفعة عامة إبشراف حكومي، واحلتمية املخططة بتشجيع االستيطان يف 

التعاونية من اجل   املصلحة مدن جديدة من خالل ختطيط مواقع املشاريع ذات املنفعة العامة، وكذلك املشاريع 
 ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،    العامة اليت ال تسعى اىل الربح. 
 أهداف سياسة االسكان القومية: 

إن التخطيط اجليد ينطوي على استخدام احلكومة لسلطاهتا حبكمة، وللحكومة اليوم سلطات كبرية لوضع 
معامل البيئة القومية والتأثري عليها. فربامج اإلسكان املعدة إعداداً حسناً تساهم بشكل فاعل يف تنمية البيئة املالية 

ظروف احتياجات بلد وقدرة منوه آلخر إال أن معظمها االقتصادية للبلد. وختضع أهداف سياسة اإلسكان القومي ل 
قد تتفق يف أولوية إنتاج املساكن لذوي الدخل احملدود، وإفساح اجملال أمام العائالت ذات الدخل احملدود وتسهيل 
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مويل عملية التملك هلا، وتنويع املسكن وآلية االختيار املناسبة للمستفيد إما ابلتملك أو اإلجيار، وطرح سياسة الت
املهرة،  واحلرفيني  البناءين  املبتكرة، وصناعة  املالية  واملساعدات  والتوفري،  االدخار  وتشجيع  أو شبهه،  الرحبي  غري 
وختفيض نفقات بناء املسكن بتبين احلكومة ختطيط األراضي واالستغالل األمثل ملساحة البناء والتقنيات اهليكلية له 

ال املستفيد أكرب قدر من عملية  احملتلني وعدم جتاهلهم، ومنع وحتميل  برامج معقولة إلعادة إسكان  بناء، وإجياد 
اإلجيار  لتحديد  املعقولة  القيود  واعتماد  له،  وتطوير طرق جديدة  التعاون  وتشجيع  وقوعه،  قبل  االحتالل وجتنبه 

      ( 1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،  ومشوليته.  
 ثري برامج البناء احلكومية يف مشاريع التنمية اخلاصة ابملستقبل: أت

إن كل مدينة سواًء كانت يف العامل النامي أو املتطور هي نتيجة لقرارات املاضي، فلذلك فإن أي مدينة تبن 
أزمة اإلسكان اليوم جيب أن أتخذ بعني االعتبار التوسع الذي سيطاهلا يف املستقبل، فاملدن اليت بنيت بتأثري ضغط  

والصناعة البد وأن تكون مشوهة املعامل النعدام التخطيط السليم. فمن املتيسر اليوم بناء مباٍن ذات نفقات كبرية يف 
أي مكان تقريباً، لكن هدمها يكلف غالياً، كما أنه من الصعب إعادة بناء منافع عامة أو تغيري مواقعها. إن األنظمة 

التخطيط لتفادي االصطدام املستقبلي.  أقلمهال تنطبق على مكان آخر لذلك جيدر اليت تنطبق على مكان ما فد  
كثرياً ما ينصح املخططون الدول أبن تبن أبنية جيدة ودائمة، لذلك فإن على املخططني أن أيخذوا بعني االعتبار 

املستقبل.   يف  احلاضر  أخطاء  تصحيح  واحتماالت  ملشورهتم  الفورية  االسكان، النتائج  ومشاكل  املدينة  )ابرمز، 
1964)  

 
 الدروس املستفادة  .2
 تكون قاصرة على حاجة اجملتمع وطبقاته للمسكن وتوفريه له، بل علينا النظر إىل   أالنظرة اإلسكان جيب        

القتصادي واحلضاري هلا، فعندما تستخدم عوائد التخطيط اجليد لإلسكان والتحفيز االمنائي للمدن والنتاج ا
احلكومات وسائلها يف جعل اإلسكان دافع إجيايب للتنمية وتعمل على الربط والتزاوج بينهما من خالل منهجية 

اكل االسكان، )ابرمز، املدينة ومشالتخطيط السليم اليت تتحقق هبا املنافع العامة وختلق بيئة ترغيبيه ملستفيد.  
1964)  
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 الفصل السادس عشر: دور برامج املساعدة 
إن التنافس السياسي بني الدول قد ينتقل لصورة أخرى من خالل التنافس يف املساعدات وتقدمي العون إىل 

الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت البلدان األقل منواً، فعندما كانت السيادة السياسية يف أوج تنافسها بني  
السياسي من خالل هذه  اهليمنة وتصّدر املشهد  التنافس على ساحة املساعدات يف حماولٍة لفرض  انعكس هذا 
اإلعاانت. وعلى إثر ذلك؛ ظهر العديد من املنظمات العاملية املختصة هبذا الشأن، واليت تقوم إبعداد برامج املساعدة 

بعملية التنسيق ومتثيل دور حلقة الوصل ما بني الدول الداعمة واملدعومة، وتتعدد نوعية هذه املساعدات   والقيام
تنظيمية فنية أو ختطيطية أو تشريعية  تنفيذية  املعنية؛ فقد تكون عينية أو  الدول  )ابرمز، املدينة    ابختالف حاجة 

 . (1964ومشاكل االسكان،  
  

 مكوانت الفصل  .1
 :  عدم توفر املساعدة اخلاصة ابإلسكان

تعد املساعدات اليت تقدمها املنظمات العاملية جبميع أشكاهلا مساعدة ضئيلة لسوء احلظ، كما أهنا ال تبدي          
اهتماماً كبرياً مبشاكل املدن واإلسكان، وهناك مجعيات تنموية دولية خمتصة هبذا الشأن إال أن األثر املرجو منها 

ب مساعدة  وجود  عدم  إىل  األسباب  وترجع  عوامل: حمدود.  عدة  إىل  املدن  وختطيط  ابإلسكان  يتعلق  فيما  ّناءة 
كاملصلحة واحلماية الذاتية من خالل الرتكيز على الدول ونوعية املساعدات اليت تعود ابملصلحة والفائدة للدولة 

كن الداعمة، وخيبة األمل اليت يشعر هبا املسؤولني من حجم النفقات املرتفعة والكبرية للمساعدات بشكل ال مي
انتهاءه، وفوضوية األولوايت من جانب خرباء السياسة يف تقدمي التنمية الصناعية على حساب الربامج االجتماعية 
وإقامة املساكن وتنمية املدن، وعدم إدراك كبار املسؤولني ابألوضاع القائمة يف بقية أحناء العامل وإملامهم ابلظروف 

عهم ابلصالحيات الختاذ القرارات الالزمة لكنهم ال يوصون إال ابملشاريع املعيشية للناس، واألفق الضيق هلم رغم متت
التنافس الدويل على غاية املساعدات  الطرق والسدود، وأتثري غشاوة  بناء  اهتمامهم مثل:  اليت تدخل يف نطاق 

ختصة وجهات اإلشراف وأمهيتها، والغرية بني املسؤولني والبريوقراطية يف برامج املساعدات بني املؤسسات الدولية امل
على تنفيذ الربامج واملكان الذي جيب أن يبدأ فيه العمل، وانعدام اخلربة يف مشاكل ختطيط املدن وتطبيق التجارب 
على بالد متعددة دون النظر إىل اجلدوى، وكذلك احلرص على املال من قبل الدول األكثر منواً ابعتبار التكاليف 

 .       (1964)ابرمز، املدينة ومشاكل االسكان،   الباهظة ملثل هذه الربامج
 :بعض املبادئ اليت جيب أن تتوفر يف املساعدات اخلاصة ابملدن واإلسكان

حيتاج اإلسكان اهتماماً أكرب من قبل املنظمات الدولية وتوحيداً للجهود هبذا الصدد بصالحيات متكنها   
من التنمية، فال ميكن لدولة واحدة أن متول متطلبات العامل من اإلسكان منفردة، رغم أمهية املال ولكنه ليس كل 

ادر البلد من أرض ومهارات ومواد، واستخدام شيء. فاإلسكان عملية استثمار طويلة األمد تتطلب استغالل مص
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املساعدات املالية مبثالية كإنشاء مصانع إلنتاج املواد الالزمة حملياً أو بناء مدراس، فيجب قبل ذلك معرفة حاجات 
البلد ومتطلباته امللحة الضرورية وخاصة السياسة القانونية، وختطيط األرض ختطيطاً صحيحاً منذ البداية، كما جيب 

الهتمام بزايدة الدخل ألنه يزيد من حتسني وضع األسرة السكين، والعمل على تطوير صناعة البناء لتسريع عملية ا
اإلسكان، كما جيب أن ال تغفل جوانب القيم احلضارية والعادات والتقاليد وطرق احلياة اخلاصة للبلد وأن تؤخذ 

إن السطح عادة أصعب جزء من املنزل ميكن أن توفره بعني االعتبار ألهنا تقرر مدى جناح أي مشروع أو فشله.  
العائلة الفقرية، لذا جيدر االهتمام بصناعة خاصة هبا، وأن تتوىل املنظمات الدولية متويلها، ففي حال أوجد السطح 

 . هناك حاجة إلنشاء مصرف دويل احلائطابإلضافة إىل األبواب والنوافذ؛ فإن العائلة ميكن أن تتدبر بنفسها أمر  
يتمتع بصالحية تقدمي القروض تساهم فيه الدول األكثر واألقل تصنيعاً ويساهم البنك الدويل جبزء من رأس املال 

البناء مواد  وصناعات  واإلسكان  املدن  لتنمية  املصرف  هذا  أهداف  االسكان،   وحتدد  ومشاكل  املدينة  )ابرمز، 
1964)    . 

 : املساعدات وسياسات األراضي 
ما مل تتبن الدول األقل منواً سياسة بّناءة فيما يتعلق ابألراضي، فإن األموال اليت تنفق على تنمية املدن 
ستذهب هدراً، فإصالحات األراضي جيب أن تسبق املساعدات الدولية لتنمية املدن واإلسكان. إن سياسة األرض 

من األراضي أبسعار معقولة أمام السكان لشراء األرض، ولذلك فإن تبين ضريبة   احلكيمة هتدف إىل توفري مزيداً 
ترك أرضهم دون  األرض من  أنه سيمنع أصحاب  إذ  الدول،  ملثل هذه  فوائد عديدة  طياته  األرض سيحمل يف 

نخفض استعمال وانتظار ارتفاع سعرها، كما أن ضريبة األرض تشجع على اقتسامها بني العائالت ذات الدخل امل
واملتوسط. كما جيب فرض ضرائب خاصة على الشوارع واملنافع والطرق وغريها من التحسينات العامة اليت يستفيد 
أصحاب األرض منها مالياً، وعلى الدولة أن تشرتي أكثر من األرض اليت حتتاج إليها مشاريع الطرق حبيث تصبح 

قتصارها على أصحاب األرض وحدهم دون غريهم، ففي الزايدة يف سعر األرض مفيدة للسكان كمجموع بدالً من ا
)ابرمز، املدينة ومشاكل   وسع الدولة أن تبيع األرض بعد اكتمال الطريق بسعر أعلى أو تستعملها يف أغراض عامة

 . (1964االسكان،  
 الدروس املستفادة  .2
دولة واحدة، وليست حمتكرة على املال فقط، فاستغالل املوارد اإلسكان ال تنحصر على  برامج مساعدات     

أفضل   والعمل على التنمية الذاتية وصناعة البناء ومواده، والتخطيط السليم للتنفيذ واألرض والسياسات التشريعية
جحة وتطبيقها من الدعم املايل الغري مدروس، فالنظر يف حاجة الدول ومتطلباهتا هو األهم وليس إبعادة التجربة النا

على أي مشكلة مشاهبة، فحل مشكلة اإلسكان ال ميكن أن يتم إال وفق سياسة حكيمة ذات طابع اجتماعي 
 واقتصادي شامل. 
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 العقائد والسياسات اخلاصة ابألرض الفصل السابع عشر:  
وتنمية مشاريع اإلسكان، وتظهر ان الشكل الذي تتقمصه املدن تقرره السياسات اخلاصة ابألرض وتنميتها  

هذه السياسات كذلك الفروق بني العقدتني الدميوقراطية والشيوعية الكبريتني املتنافستني على كسب الشعوب غري 
العقيدتني على السواء  العام، ومبوجب هاتني  الدولة ابلعمل من أجل الصاحل  العقيدتني  ألزمت كلتا  امللتزمة، وقد 

أرض العمران جزءاً من هذا الصاحل. لكن ما من عقيدة منهما أوحدت حىت اآلن العالج   أصبح اإلسكان واستغالل
 السريع ملشاكل اإلسكان واستغالل األرض على الرغم من البون الشاسع يف طريقة كل منهما يف معاجلة هذه املشاكل 

 . (211حة  ، صف1964)أبرمز، املدينة ومشاكل اإلنسان، 
 

 مكوانت الفصل  .1
 يتكون هذا الفصل من 

 تعاطي كل من العقيدتني الدميوقراطية والشيوعية مع قضية اإلسكان -1
 حتدي متلك األرض  -2
 موقف االحتاد السوفييت وثورة أمريكا مع األرض  -3
 

 الدروس املستفادة  .2
 : تعاطي العقيدتني الدميوقراطية والشيوعية مع األرض 1-3

حتاول العقيدة الدميقراطية حل املشاكل اجلديدة بزايدة مسؤوليات الدولة مع احملافظة يف نفس الوق على         
تقاليدها حبماية حقوق الفرد يف ملكية األرض سواء يف املناطق الريفية او يف املناطق املدينة. فحق شراء األمالك 

زرعة إىل املدينة أو بقاء الفرد حيث هو، كما أن واالحتفاظ هبا قائم، كذلك حق االستئجار واالنتقال من امل
)أبرمز، املدينة   لألفراد حق ممارسة النشاط التجاري ويتمتعون حبماية ما حيصلون عليه ومحاية حقهم ابلتملك

 . (1964ومشاكل اإلنسان، 
أما يف العقيدة الشيوعية اليت تنادي ابلصاحل العام فإن الدولة هي اليت تقرر القوانني وتتوقع من الناس أن       

ينسجموا مع أحكامها أما حقوق الفرد فليس هلا تقاليد قدمية وال أعراف، كما أنه ليس هناك مرجع قضائي أعلى 
 .(1964ز، املدينة ومشاكل اإلنسان،  )أبرم يكبح مجاح الدولة

أما ملكية األرض فقد صارت اشرتاكية، وخيضع حق الفرد يف تغيري مسكنه أو عمله لتخطيط واشراف       
)أبرمز، املدينة ومشاكل اإلنسان،   قاسيني، أمل حقوق امللكية فليس هلا محاية دستورية أو تقليدية أو قضائية فعالة

 . (213، صفحة  1964
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 : سياسات األرض يف البلدان غري الشيوعية 2-3

ن ظروف البلدان غري الشيوعية واترخيها ختتلف كثريا من بلد آلخر فإن التوجيه أو االنفاق املباشر متوفر يف إ       
بعض هذه البلدان بشكل أوسع مما هو عليه يف بلدان أخرى، وان السياسات يف معظم هذه الدول ال تزال  

 متقلبه.
حقوق الفرد يف إجنلرتا والوالايت املتحدة ال تزال مؤمنة كما أن الدولة تعوض صاحب امللك عم األمالك إن  

)أبرمز، املدينة  اليت تضع يدها عليها. وتفرض أنظمة معقولة حمافظة على الصحة والسالمة والصاحل العام
 . (214، صفحة  1964ومشاكل اإلنسان، 

 
 بعض االجتاهات القائمة بوجه عام يف الدول األكثر منوا والدول املتطورة من العامل غري الشيوعي: :  1-2-3

إن السكن واألرض الالزمة للسكن يعتربان من ضرورايت احلياة، وان من واجب الدولة محاية حق  - أ
 االنسان يف احلصول عليه 

ان حق أقلية ضئيلة ابمتالك األرض بينما يبقى اآلخرون ال أرض هلم مل يعد حقا مطلقا، كما انه مل  - ب
 يعد من حق األكثرية امتالك األرض. 

 دخل األمالك او قيمتهاأصبحت الضرائب حتصل وفق   - ت
 أدى التخطيط اإلقليمي اىل ازدايد اشراف احلكومة املركزية على احلكومات احمللية.  - ث

 
 : موقف االحتاد السوفيييت3-3

ينص دستور االحتاد السوفيييت على أن األرض ملك "لكل الشعب" والدولة هي املسؤولة عن حق متلك          
، وحل مشكلة اإلسكان هو عملية منوطة إبدارة الدولة وختطيطها، وحيث األرض أو استخدامها أو التصرف هبا

ان األرض ملك عام يف االحتاد السوفيييت فإن ختصيص قطع ارض للبناء هو من اختصاص املؤسسات احلكومية 
 . (217، صفحة 1964)أبرمز، املدينة ومشاكل اإلنسان،    ومسؤوليتها
ان الفرق يف التخطيط بني بني الغرب واالحتاد السوفيييت هو ان ختطيط املدينة العام يف الغرب مبثابة            

تكهن "االجتاهات اليت ستري حنوها املدينة اثناء منوها، اما يف االحتاد السوفيييت فإن املدينة ستنمو متاما وفق اخلطة 
 املوضوعة" 

 
 : األرض هتديد وأمل 4-3

إن التحدي احلقيقي يف وجه حرية اإلنسان يف العصر الصناعي قد أييت يف النهاية من رغبة اإلنسان األزلية       
للحصول على مسكن وليس من التصارع القائم بن عقيدتني. ان األرض واملأوى يف غاية األمهية ابلنسبة اىل 
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سات اخلاصة ابإلسكان واألرض املدينية مصري مستقبل املدينة واعالء القيم اليت تنطوي عليها. وقد تقرر السيا
)أبرمز،   اجملتمعات النامية واحلرايت يف هذه اجملتمعات والتطور السلمي لألمم ضمن إطار احلدود اخلاصة

1964) . 
 

 املراجع .3
 اجلديدة. (. املدينة ومشاكل اإلنسان. دار اآلفاق  1964تشارلز أبرمز. )        
  

 

 مت حبمد هللا، 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


