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ن حضر موت في الیمن) التضام العمراني ضمن حیز معین الحدى مد١-١شكل (

:)The Compact city(المبحث االول: المدینة المتضامــــة
:مفهوم المدینة المتضامة١,١

(١٩٩٦) Craneهناك اعتقاد واسع االنتشار بأن شكل تنمیة المدن المتضامة یساهم في االستدامة، 
and Lowe (أن المدن المتضامة وضعت في كثافات أعلى مع وجود خلیط من "یقوالن ١٩٩١

بل العدید من . تم تعریف مفهوم المدینة المتضامة من ق" االستخدامات، ویكون لها تأثیر على االستدامة
تحدید المدینة المتضامة من خالل (١٩٧٣) Dantzig and Saatyوقد حاول الكتّاب والمخططین. 

العالیة، وتقلیل االعتماد على السیارات وحدود ذات الكثافةري: المستوطنات تقدیم خصائص الشكل الحض
واضحة من المناطق المحیطة بها. وجدوا العدید من الممیزات المكانیة للمدینة المتضامة مثل استخدام 

.)١(األراضي مختلطة، وتنوع الحیاة وهویة واضحة
تعاریف المدینة المتضامة في األدبیات :١,٢

Thomas and Cousins(١٩٩٦) یجادالن بأن المدینة المتضامة  تحقق  نمط االستیطان الذي هو
لیس فقط أكثر استدامة بیئیة وأكثر انسجاما مع متطلبات الحیاة ، ولكن یمكن أیضا تلبیة مطالب القوى 
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ة المتضامة على االقتصادیة، وبالتالي كسب الدعم  السیاسي. والتعرف على الخصائص األساسیة للمدین
النحو التالي: 

. الكثافة  العالیة في الحجم
. الوصول لجمیع المناطق سیرا على األقدام او بالدراجة او بواسطة وسائل النقل العام
للحیاة الطبیعیة .مزید من االحترام

Burton (٢٠٠٢) and Neuman (٢٠٠٥)یة، حددا جوانب من المدینة المتضامة : هي الكثافة العال
بشكل المدینة المتضامة، في حین یركز الثاني على عملیة جعل الستخدامات. یرتبط الجانب االول تعدد ا

ا متوسط ارتفاع المدینة أكثر إحكاما. هذه الجوانب هي متعددة األوجه: مدینة ذات الكثافة العالیة لدیه
المراكز الفرعیة، تتمیز بأشكال افة في الكث، وارتفاعوكثافة عالیة من االشكال المبنیة، للكثافة السكانیة

؛ انها مدینة متعددة االستخدامات لدیها امدادات وفیرة ومتنوعة من نیة عالیة الكثافة وكثیفة القیمةسك
.)٢(المرافق والخدمات، فضال عن مزیج األفقیة والرأسیة لالستخدامات

وتعتمد نحو النمط الحضري الجدید والتي تتجه" المدینة المتضامة كونها مدینة Salingaroویعد 
الهندسة القدیمة والعودة الى المدن التقلیدیة والحیاة الحضریة التقلیدیة بشكل هندسي جدید لتجعل البیئة 

)٣("راتمتكیفة  قدر المستطاع  مع متطلبات الحیاة الجدیدة من خالل تحدید نشاط حركة النقل بالسیا

" فأنه یرى ان المدینة المتضامة هي المدینة المستقبلیة التي تهدف الى التكاثف والترابط Rogersh)اما (
. بهدف خلق هیكل اجتماعي مرن عادل في بیئة صحیة مع مساحات خضراء وانظمة نقل عامة "

یعتقد المدینة المتضامة مستوطنات عالیة الكثافة مستدامة اجتماعیا أكثر ألن المرافق (Williams)ولكن 
والخدمات المحلیة یمكن الحفاظ علیها بسبب الكثافة السكانیة العالیة وسهولة الوصول إلیها جیدا. وعالوة 

ثقافیة والتفاعل على ذلك، "وتعتبر عالیة الكثافة العیش في المدن كشرط أساسي للحیویة، واألنشطة ال
")٤(االجتماعي

) من الضروري فهم كاف للعالقة بین المركزیة الفضائیة للنسیج الحضري وال مركزیة Burgssوأكد (
القوى في المدینة بتأثیر من اجزاء مختلفة من النظام العالمي . ووضع تعریف لتوجهات المدینة المتضامة 
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نائیة االسكانیة تكون لهدف واحد وهو تقویة االقتصاد الحضري ، "ان زیادة المساحة البنائیة والكثافة الب
وان كل من الفعالیات الثقافیة واالجتماعیة تكون من اجل التحكم في الحجم الحضري والشكل الحضري 

.)٥(وتركز على تقلیل االنتشار الحضري لتحقیق التنوع والحیویة الحضریة 

) مدینة متضامة مسورة١-٢شكل (
، مناخیة واقتصادیة، وان التضام هو نمط لعدة اسباب منها دفاعیة اجتماعیةتطورت ان المدینة المتضامة 

من انماط العمارة یعبر عن عالقات مترابطة بین العناصر لتنتج عوامًال اجتماعیة وسیكلوجیة ذات 
قویة مع مفهوم ترتبط فكرة المدینة المتضامة بعالقة عالیة ومرتبطة بحیاة االنسان. و خصوصیة 

: أنها مكتظة بنائیا وسكانیا لتقلیل طرق النقل ومن أهم مفاهیم المدینة المتضامةاألیكولوجي الحضري، 
فیها ومن ثم الحفاظ على البیئة الحضریة من التلوث. تمثل المدینة المتضامة التشكیل الحضري بأقل 

.)٦(ستعماالت متعددة وسائط نقل ممكنة، وذلك بتكاملها عن طریق خلق بیئة حضریة با
المدینة المتضامة هي واحدة من أكثر المفاهیم التي تمت مناقشتها في السیاسات الحضریة المعاصرة. 

وهو الشكل المكاني الذي تتمیز "بالتكثیف". لذلك فأن اهم الخصائص الرئیسیة للمدینة المتضامة تكون:
. كثافة عالیة
 العام .المناطق الحضریة المرتبطة بنظم النقل
. إمكانیة الحصول على الخدمات المحلیة الوظیفیة

ان سیاسات المدینة المتضامة هي بدورها تعتمد نهج شامل لتحقیق المدینة المتضامة من خالل التأثیر 
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على الطرق الحضریة والفضاءات المستعملة .
اطق حضریة متكاملة في المنوالهدف من سیاسات المدینة المتضامة هو معالجة أهداف سیاسیة 

، جودة البیئة والعدالة (الجدوى االقتصادیةالحضریة، أو انها تكون أهداف االستدامة الحضریة 
تأثر في تحقیق هذه األهداف، ألنه ادور ان سیاسات المدینة المتضامة تلعباالجتماعیة). ومن المتوقع 

ى حد كبیر المدن البیئیة، األداء االجتماعي على استخدام الفضاء في المدن، وأنها یمكن أن تحسن إل
واالقتصادي. على سبیل المثال، الشكل الحضري المتضام فعال مع نظام النقل یمكن أن تقلل من 
مسافات رحلة داخل المدن، وهذا بدوره یقلل من تكلفة نقل البضائع والخدمات، فضال عن استهالك 

، یبدو ان المدینة المتضامة أكثر قدرة لید الطاقة المحلیةتو الوقود.  وان المدینة المتضامة تسهل تقنیات 
على الحفاظ على موارد األرض للزراعة والترفیه والمیاه وتوفیر الطاقة. هذا هو األساس المنطقي لصانعي 

تنمیة التي تعزز من شكل .تعتبر المدینة المتضامة هي نموذج لل)٧(السیاسات لمتابعة التضام في المدینة
تبني خصائص الفضاء التي صنفت أراضي متعددة اإلستخدام، وتنوع الحیاة وهویة واضحة. الفضاء و 

وتشجع وظائف مثل التفاعل االجتماعي واالكتفاء الذاتي من الحیاة الیومیة. هناك نقطة محوریة حیث 
تشمل  تطویر المدینة المتضامة تبدأ من تطور االحیاء حولها. المدینة المتضامة هي المحور الذي سوف 

أحیاء، لكل منها الحدائق الخاصة واألماكن العامة. المدینة المتضامة هو مزیج من األنشطة الخاصة 
)٨(والعامة المتداخلة. 

أصل المدن والمدینة المتضامة:١,٢,١
أصل المدینة المتضامة یمكن العثور علیها في مدن القالع في القرون الوسطى أو حتى في المدن 
القدیمة. وكانت هذه المدن "المتضامة" في الحجم، ولكن المنطق مختلف جدا من تلك المدینة المتضامة 

أسوار قدموا الحدیثة. شید سكان الحضر في وقت مبكر االسوار في جمیع أنحاء مدینة للحمایة، وداخل
دراسة متأنیة لكیفیة تخصیص المساحة المتاحة من المناطق السكنیة والساحات العامة والطرق، وما إلى 
ذلك (هذا كان في الواقع بدء تخطیط المدن). ویمكن القول، في الواقع، أن مفهوم المدینة المتضامة نشأ 

دتها المستحقة لتطور التقنیات العسكریة. مع مع أصل المدن. في اآلونة األخیرة، فقدت أسوار المدینة فائ
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- ١٨ر. في أوروبا في القرون (تطویر السكك الحدیدیة والسیارات التي أصبحت عائقا أمام حركة المرو 
، العدد قدرة المناطق المسورة المغلقةخالل الثورة الصناعیة تجاوز، زاد تدفق الناس إلى المدن )١٩

.)٩(تزول تدریجیا الى ان اختفت نهائیاً ونتیجة لذلك، كانت أسوار المدینة
تاریخ المدینة المتضامة :١,٢,٢

، شهدت العدید من المدن األوروبیة الزحف العمراني السریع على ١٩٧٠إلى ١٩٥٠خالل الفترة من 
حساب اتمام الفعالیة للمناطق الحضریة الحالیة. ویعزى هذا االتجاه للتنمیة الحضریة بسبب الحاجة إلى 
التغلب على النقص الحاد في السكن نتیجة الدمار في زمن الحرب وسحب االستثمارات. ومنذ ذلك 

واالزدحام المروري الناجم عن السیارات لناجمة عن التوسع الحضريالحین، ظهرت عدد من المشاكل ا
غیر الخاصة، وتدهور البیئة المعیشیة. یعتبر الزحف العمراني كشكل من أشكال التنمیة الحضریة

، وهناك فصل بین المناطق السكنیة ومناطق العمل  یتمیز بأنه تنمیة منخفضة الكثافةالمستدامة التي 
حیث یعیش الناس بعیدا عن العمل، فأنه یعتبر مضیعة الستخدام األراضي وارتفاع تكلفة الطاقة والموارد.

في ادبیات التخطیط منذ عام  مصطلح "المدینة االمتضامة"، یمكن أن ینظر الیه في كثیر من األحیان
نجد انه تم تصمیم مفهوم المدینة االمتضامة لتحقیق التنمیة المستدامة في المناطق الحضریة ١٩٩٠

ولمواجهة اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة السلبیة الناتجة من الزحف العمراني. "المدینة 
حیث ان یعود الى مدن القرون الوسطى،یمكناالمتضامة"هي الصورة األصلیة من نموذج هذه مدینة

,Thomas and Cousins in Jenks، (یومیة محدودة داخل أسوار المدینةجمیع األنشطة ال ١٩٩٦ .(
وسائل النقل كبیر تعتمد المشي بسبب النقص في، كانت الحیاة في المدینة إلى حدفي ذلك الوقت

شخص ٢٠٠-١٠٠على المشي بسبب "الكثافة العالیة (وع من المدن باالعتمادالحدیثة. تمیزت هذا الن
، والشوارع الضیقة بشكل عضوي التي تتالئم مع المناظر واحد)، واستخدام األراضي المختلطفي الهكتار ال

.             )١٠(نتیجة لتطور التكنولوجیا والنقل، هذا النوع من شكل المدینة اختفى تدریجیا.الطبیعیة".
لعشرین، بعض المخططین الذین عارضوا الزحف العمراني أعادوا مفهوم المدینة في أواخر القرن ا

George Dantzig & Thomas Saaty in)االمتضامة. كلمة "المدینة االمتضامة" كان أول من اقترح 
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: مخطط للبیئة الحضریة الصالحة للعیش :في كتابهما المدینة المتضامة(١٩٧٣
Compact City: A Plan for a Livable Urban Environment) هدفهم هو "الحد من الزحف (

العمراني والحفاظ على المناطق الریفیة المفتوحة. في المناطق الداخلیة التي تسیطر علیها المناخ، فإن 
یكون هناك حد أدنى من استهالك یة والعمودیة تكون منخفضة جدا، و مسافات السفر بین الوجهات األفق

.)١١(الطاقة " 
الطراز األساسي األكثر تطورا في العدید من المدن األوروبیة المدینة المتضامة هیمنت لكونها ةرؤی"

المتضامة كانت الجماعة التاریخیة ... ولعل ذلك لیس من المستغرب أن أقوى المدافعین عن المدینة 
,.Jenks et al(األوروبیة ت الوطنیة اعتمد االتحاد األوروبي سیاسات تعلیمات الحكوما.)١٩٩٦

والمحلیة لتحقیق التنمیة الحضریة المستدامة. والمفوضیة األوروبیة المعنیة خصوصا مع النمو في ملكیة 
). وقد أقر االتحاد األوروبي اآلثار السلبیة على البعد االجتماعي والبیئي من ١٩٩٠، CECالسیارات (

التنمیة المختلطة استخدام األراضي في المناطق االتجاه التوسع العمراني وتوصل إلى التركیز على 
الحضریة القائمة، والمزید من المشاریع السكنیة في المدن الداخلیة، وتركیز النمو داخل حدود المناطق 

.)١٢(). هذه المبادئ التوجیهیة للتنمیة الحضریة,١٩٩٠CECالحضریة (
) :cityCharacteristics Compactالخصائص الرئیسیة للمدینة المتضامة (١,٣

على الرغم من ان المدن تتخذ أشكال مختلفة عن المدینة .األدبیات تعریف المدینة المتضامةوتتناول 
)١- ٣شكلالمتضامة، فإن الخصائص الرئیسیة للمدینة المتضامة كما في (

االستخدم الفعال المناطق الحضریة مرتبطة من قبل بأنظمة النقل العام. والبد من اإلشارة إلى كیفیة 
لألراضي في المناطق الحضریة وذلك عن طریق أنظمة النقل العام التي تسهل التنقل في المناطق 

)١٣(الحضریة وتمكین المناطق الحضریة على العمل بفعالیة.
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) یوضح الخصائص الرئیسیة للمدینة المتضامة١-٣شكل (
)اعداد / الباحثة(

یروج المتضامة التي تستند على جوانب االستدامة البیئیة واالجتماعیة.وهناك خصائص اخرى للمدینة 
)١٤(التفكیر بالمدینة المتضامة انها :

بیئات متعددة االستخدامات (مناطق المعیشة متداخلة، العمل والترفیه والتسوق) .-١
فضاءات عامة واضحة المعالم .-٢
هویة خاصة للمجتمع .-٣
ل (المواصالت العامة موجهة التصمیم الحضري) .سهولة الوصول إلى محطات النق-٤
فضاءات مخصصة للمشي (أنماط التنمیة التي تملیها المشي / مسافات الدراجات) .-٥

أنماط التنمیة الكثیفة 
والمتدنیة

دم األرض الحضریة  تستخ
.مكثفبشكل

التجمعات الحضریة 
متجاورة أو قریب سویا 

حدود واضحة بین استخدام
األراضي في المناطق 

.الحضریة والریفیة 

األماكن العامة یتم تأمینھا
وحمایتھا

المناطق الحضریة 
ل المرتبطة بأنظمة النق

العام

االستخدام الفعال 
ة لألراضي الحضری

.

أنظمة النقل العام 
ي تسھیل التنقل ف

.المناطق الحضریة

الوصول إلى الخدمات  
المحلیة وفرص العمل

ة استخدام األراضي المختلط

معظم السكان یمكنھم الحصول
ا على الخدمات المحلیة إما سیر
ل على األقدام أو باستخدام النق

.العام
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التفاعل مع المجتمع والعدالة االجتماعیة .-٦
:Advantages of compact city )مزایا المدینة المتضامة (١,٤

االجتماعي والتنوع كما یتم وضع كل شيء على مقربة من بعضه توفر المدینة المتضامة التفاعل 
البعض. یتم وضع الصناعات مثل التجاریة والسكنیة والمؤسسیة قریبة من بعضها البعض، والتي تحسن 
من إمكانیة الوصول الیها من قبل الناس الذین یعیشون في مدینة صغیرة الحجم. والسكن یكون مناسب 

، وهذا یؤدي إلى بیئة معیشیة متكاملة.ناسب مع القدرات المختلفة للسكانة تتلكل الطبقات اال جتماعی
في المدینة المتضامة تكون هناك منطقة عالیة الكثافة والتي توفر المرافق المجتمعیة على مسافة معقولة. 

طبیعیة. وكثافة عالیة من التنمیة للحد من االنتشار الجغرافي وتسمح استهالك أقل لألراضي والموارد ال
فإن الكثافة السكنیة العالیة المخطط لها مناسبة الستیعاب عدد أكبر من الناس على مساحة األرض 

نفسها، وتسهم في زیادة التفاعل االجتماعي.
كما انه جمیع الوظائف قریبة من بعضها البعض. وهذا یؤدي إلى أقل ان متوسط الرحالت تكون قصیرة

في المدینة المتضامة تكون هناك بیئة متعددة االستخدامات. االنبعاثات.لوقود وكذلك تقلل من استهالك ل
الناس یحصلون على مجموعة متنوعة من الخیارات في تلبیة االحتیاجات الیومیة للحیاة منها مناطق 

. تكون األماكن العامة واضحة المعالم ومنظمة والتسوق والتي تتداخل فیما بینهاالمعیشة والعمل والترفیه 
كل هذا ظیما جیدا. المجتمع یكون منظم تنظیما جیدا. أي انه یتم وضع كل شيء وفقا لطلب وحاجة. تن

.)١٥(للمجتمع  یساعد في إعطاء هویة خاصة
أهداف المدینة المتضامة :١,٥

وتهدف المدینة المتضامة الى مایأتي :
تجعل كلفة  البناء  منخفضة في المدینة المتضامة.- ١
الفعالیة االجتماعیة والتفاعل بین السكان .تحقیق درجة عالیة من - ٢
وتقلل الزحف العمراني .حضري كاالزدحامات والتلوث البیئيبالحجم الیقلل المشاكل المتعلقة - ٣
لكون الفعالیات قریبة من بعضها البعض.وقت المطلوب للتنقل ضمن المدینة یقلل من ال- ٤
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حمایة المجتمع من التعرض الى حوادث السیارات .- ٥
مرنًا یمكن ان یعدل الى الحاجات المتغیرة في المدینة المتضامة.البناء في المدینة المتضامةتجعل - ٦
)١٦(یقلل  التلوث واالزدحام الناتج من السیارات .- ٧

لمدینة اسالمیة (المدینة المنورة)) نموذج لبیئة حضریة تقلیدیة١-٤شكل (
المتضامة :االتجاهات الحضریة الرئیسیة والمدینة ١,٦

االتجاهات الحضریة الحالیة تؤكد على أهمیة سیاسات المدینة المتضامة وتشیر أنها یمكن أن تلعب دورا 
ثم یناقش كیف یمكن لسیاسات المدینة المتضامة تكون من خمسة اتجاهات ذات الصلةهاما. وهي ت

:)١٧(یمكن أن تلعب دورا في ذلك وهي 

التحضر وتزاید الحاجة للحفاظ على موارد األرض .- ١
خطر تغیر المناخ على المدن .- ٢
ارتفاع أسعار الطاقة .- ٣
تحدي النمو االقتصادي المستدام .- ٤
.انخفاض عدد السكان والشیخوخة واألسر الصغیرة في المدن- ٥
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سیاسات المدینة المتضامة :١,٧
االتجاهات الحضریة الرئیسیة الخمسة المذكورة أعاله تؤكد أن سیاسات المدینة المتضامة یمكن تلعب دورا 

هاما في :
أوال/ استمرار التحضر یؤثر بشكل مباشر على االستخدام المستدام للفضاء في المدن، فان سیاسات 

درا من الخیارات السیاسیة.المدینة المتضامة یمكن أن تكون مص
ثانیا/ في حین هناك عدد من نهج السیاسات لمعالجة تغیر المناخ فان سیاسات المدینة المتضامة ومن 

المنبعث من النقل ومن قطاعات االبنیة مثل CO٢المتوقع أن تلعب دورا هاما في الحد من انبعاثات 
نتیجة لهذه القطاعات. CO٢استخدام الحیز الحضري یؤثر تأثیرا مباشرا على انبعاثات 

ثالثا/ سیاسات المدینة المتضامة یمكن أن تساعد أیضا في جعل المناطق الحضریة أقل اعتمادا على 
درة على الحفاظ على البیئیة واالجتماعیة واألداء الطاقة وبالتالي أكثر فعالیة وقیمة مرونة وأكثر ق

االقتصادي. وأن نمو الضواحي إستند اإلسكان في الوالیات المتحدة على انخفاض تكالیف النقل والوقود 
.)١٨(المرتفعة الحالي 

ان المدینة المتضامة تستند إلى نهج متعدد التخصصات إلیجاد حلول للمشاكل في مدن كل من البلدان 
- دمة والنامیة قد تم مواجهتها تهدف إلى :المتق

اقتراح تشكل المدینة ما ینبغي اتخاذها من أجل تحقیق بناء مجتمع موجه نحو إعادة التدویر.- ١
ألداء مة (المدینة المتضامة تكون كفوءةسیاسات الدراسة لتحقیق التنمیة المستدامة للمدینة المتضا- ٢

.)١٩(وظائفها بشكل صحیح)
- المدینة المتضامة واالستدامة الحضریة ومنظور النمو األخضر:١,٨

المدینة المتضامة قد اكتسب مفهوما شعبیا على نطاق ان مفهوم االستدامة ونجددخل١٩٨٠منذ أواخر 
من دول منظمة في العدید ١٩٩٠واسع في العدید من الدول الغربیة. نوقشت على نطاق واسع في 

امة الحضریة. ، ال سیما في أوروبا، كما تعتبر انها وسیلة لتحقیق أهداف االستدالتعاون االقتصادي
Commission of the Europeanلخضراء على البیئة الحضریةوقعوا "الورقة االجماعة األوروبیة 
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Communities, البیئة ونوعیة الحیاة في السیاسة الحضریة عن طریق زیادة التي أكدت على (١٩٩٠
الكثافة وتعدد االستخدامات. والتركیز على قیمة الحیاة الحضریة، المفقودة في اغلب مدننا الیوم والتي 

لتنقل ".  ومن ناحیة اة العامة، وقلة الثقافة والرتابة البصریة، والوقت الضائع في اتمیزت بـ : غیاب الحی
قوة الكثافة. وجد ان المدینة المتضامة تقدم نمط الحیاة التي هي على حد سواء متنوعة أخرى، بحكم 

ثقافیا.
قه لتحقیق فیما یخص العدید من المخططین فأن التضام اوالتراص هو النمط الحاسم الذي یجب تطبی

االستدامة الحضریة ، فعلى الرغم من الرغبة الذاتیة لكل فرد في المجتمع في الحصول على الراحة في 
محیطه الخاص ، اال ان ذلك یجب ان ال یكون على حساب توسع المدینة بالشكل الذي یصعب عملیة 

حركة في المدینة التي ایصال الخدمات الى االفراد االخرین ، حیث یؤدي ذلك الى صعوبة الحیاة وال
ستتسم حینها بالتشتت و االمتداد العشوائي ، حیث یتساءل البعض عن البیئة الحضریة التي تتسم بسهولة 
حركة المشاة ، وصغر الرقعة بالشكل الكافي للتقلیل من الرغبة في اقتناء اي وسیلة نقل الیة حتى في 

ف متنوع من الفرص و الخدمات و التسهیالت التي نفس الوقت الذي تكون فیه كبیرة بما یكفي لتوفیر طی
تشكل حیاة حضریة غنیة ومریحه ، حیث ان التضام او التراص یترافق مع هدف التكثیف ویعمل على 

)٢٠(منع التشتت الذي یعد من اكثر االمور هدرا وتقلیال العتبارات الحیاة في مدننا الیوم.

المدینة المتضامة:  "إن نموذج المدینة المتضامة تبرز باعتبارها مقدمة لمفهوم Philipp Rodeویوفر 
یمثل مصطلح لمختلف المفاهیم األخرى ذات الصلة مثل نموذج عام للمدینة المستدامة و تفسیر مكاني

)٢١(المدینة األوروبي و تطویر النقل الموجه، العمران الجدید، والتركیز الالمركزي والنمو الذكي

یكون الشكل الحضري لها صغیر بما یكفي لیمكن المشي فیها بسهولة، نإینة متضامة فعندما تكون المد
تشجیع أنواع حتیة، والحد من رحالت السیارات و والقضاء على تبعیة السیارة، وینبغي في إرساء البنیة الت

وب ، ویصبح المشي وركأخرى من التنقل بین المناطق. یمكن للمدن المتضامة تقلیل مسافات الرحلة
یحسن من البیئة رة االخرى تساعد في الحد من تلوث الهواء والضوضاء والحرارة، و بدائل السیاالدراجات و 

االیكولوجیة ویساعد في تعزیز البیئة اإلجتماعیة، ویجعل الجمیع یشعرون أنهم أكثر أمانا، وعالوة على 
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یف الضغط على الموارد النقل وتخفذلك، فهي تساهم في البیئة اإلقتصادیة من خالل خفض نفقات 
لموجودة في المدینة ان االستفادة الكاملة من األراضي ا)٢٢(بالتالي الحفاظ على الطبیعة.الطبیعیة و 

ان المدینة یقولون "BurtonوBreheny. كل من االتحاد األوروبي والعلماء مثل المتضامة مهم
ن كیفیة تجدید هذه المناطق وٕانعاشها هي إمة". فاطق المبنیة القائالمتضامة یجب ان تكون داخل المن

، تختلف سیاسات التجدید نظرا للتعقید في الظروف المختلفةعوامل أساسیة في بناء المدن المتضامة. و 
أیضا من مدینة إلى أخرى. 

بشكل عام، فإنه من الصعب إعطاء تعریف موحد للمدینة المتضامة. المدینة المتضامة لیست نموذجا 
ة الحضریة واضح، ولكن المبدأ التوجیهي التي یمكن استخدامه في التخطیط الحضري وذلك بهدف للتنمی

المدینة المتضامة یمكن أن تتمیز بكثافة عالیة في كل من المستوطنات تحقیق التنمیة المستدامة.
.)٢٣(واألنشطة، واستخدام األراضي المتعددة ونظام نقل عام فعال

المستدام في المدینة المتضامة :التصمیم ١,٩
في المدینة المتضامة هو الكمال للتنمیة الحضریة المستدامة. وهي تشجع إنشاء مدینة بصریة العمران

واجتماعیة وادراكیة ووظیفیة. تلبي احتیاجات اإلنسان من خالل دعم االبتكار والتعبیر الفني في التصمیم. 
المدینة ان تطویر.لالهتمام بصریاذي یجعل المباني مثیرةي الحیث التصمیم ضمن المقیاس االنسان

حرارة واستهالك الطاقة. واستخدام المباني القدیمة بعد اعادة المتضامة یساعد على الحد من اكتساب ال
كذلك یتم الترویج للمواد الجدیدة الصدیقة للبیئة الستخدامها. توفر المدینة المتضامة األماكن .تأهیلها

ت جودة عالیة وتعمل على مكافحة الجریمة من خالل تصمیم الفضاء، وتعزز السالمة. فهو العامة ذا
یقلل من تعارض المركبات مع المشاة ویعتبر تصمیم للتواصل االجتماعي والتفاعل. المساحة المستخدمة 

تظة  للطرق ومواقف للسیارات تكون اقل. فهو یخلق مجتمعات مختلطة اجتماعیا. المدینة المتضامة مك
بالمباني والكتل تكون مرنة وتدعم مجموعة  قابلة للتطبیق من االستخدامات واألنشطة. هناك خصوصیة 

من خالل هویة الحي. فإنه یفرض مدینة المتضامة تعزز وضوح الصورةالمحافظة واألمن أیضا. ال
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نقل وترتبط مع االحتواء الحضري ویقلل من التوسع. ویتركز التطویر بشكل رئیسي على طول ممرات ال
. )٢٤(مراكز المدن التي تتمیز بالنشاط المرتفع بصریا واجتماعیا 

ان تطور مفهوم المدینة المتضامة وتوسع أهداف نطاق سیاستها. من سیاسة االحتواء الحضري البسیطة 
تدریجیا أهداف لحمایة البیئة الطبیعیة المحلیة أو األراضي الزراعیة من الزحف العمراني، فإنه اكتسب 

سیاسیة جدیدة: توفیر الطاقة، ونوعیة الحیاة، وحسن المعیشة، وما إلى ذلك فإنه قد حان لیدل على نهج 
سیاسة متعددة األبعاد مع مجموعة واسعة من أهداف االستدامة الحضریة والواقع نهج سیاسة التیار 

حتاج إلى اسم آخر وهو أفضل یعكس الرئیسي لتحقیق االستدامة الحضریة. مع تطور هذا المفهوم، قد ت
البحوث العلمیة قدمت . )٢٥(جوانب من الفضاء الحضري المستدام واالبتكار المتأصل في مدینة المتضامة

أدلة لدعم التنمیة المتضامة منها (أنها تتكون من زیادة كفاءة البنیة التحتیة للنقل، وانخفاض تكالیف 
مناطق أصغر بكثیر من األراضي المستخدمة لمد المناطق عامة، داء العالي من المرافق الالصیانة واأل

تفاع الكثافة من ، والقدرة على تشجیع التفاعل االجتماعي بسبب ار الحضريالمبنیة وأقل تجزئة للمشهد 
، وأقل حاجة للسفر بالسیارة، وبالتالي انخفاض الضوضاء واالنبعاثات والوقود). أبرز المناطق المبنیة

Scoffham and Marat-Mendes)( أن استدامة منطقة حضریة تقع معظمها في قدرتها على التكیف
مع احتیاجات المجتمع. یجب على السلطات المحلیة تحدید الوسائل للحفاظ على توازن بین الضغوط التي 

عم ، وتحقیق االستخدام الرشید للموارد الالزمة لدیموغرافیة واالجتماعیة وتكنولوجيتفرضها التغیرات الد
تطویر المبنیة المناطق .

ویمكن أن تتحقق التنمیة الحضریة المستدامة من خالل الهیكل المكاني المتوازن سیاسات التنمیة المكانیة 
European Commissionمنسقة تنسیقا جیدا ( ). إن دور االستراتیجیات المكانیة هو تشجیع ١٩٩٩

التي شیدت والبنیة التحتیة ذات الصلة)، مع األخذ بعین وتوجیه التوزیع المكاني للتنمیة (المناطق 
االعتبار ضرورة الحفاظ على األصول البیئیة. ولتحقیق ذلك، هناك حاجة إلى تعاون وثیق بین السلطات 

)٢٦(المسؤولة في التخطیط المكاني في مستویات الرأسي واألفقي .

وأن المدینة المتضامة ذات طاقة كفوءة باالضافة الى قربها من أماكن العمل والتسوق ودورها الكبیر في 
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یعرف المصممون الحضریون والثقافیة ضمن المنطقة الحضریة، و ترقیة وتنمیة العالقات االجتماعیة
وم االستدامة . یشیر مفهNew Urbanismوالمخططون المدینة المتضامة بأسم الحضریة الجدیدة  

والتضام إلى أن المدینة المتضامة تمثل المدینة المثالیة الفیزیائیة وذلك الستجابتها للعدید من المشاكل 
العزل ، و الك مصادر الطاقة والمواد الصلبة، واستهیة، كاستهالك األرض من المساحاتالحضر 

ع التي تتالءم مع بیئتهم جتمتشیر االستدامة إلى ومقاییس وخطوات الماالجتماعي وتلوث الهواء. و 
والتنوع ،خمس وجهات نظر ثقافیة وهي القدرة، والمالءمة، والمرونةفاالستدامة ترسم على األقل .المحیطة
تختلف أهداف المدینة المتضامة أیضا من مرحلة الى اخرى. ومع ذلك، من أجل تعریفها .)٢٧(والتوازن

، وبالتالي تهدف إلى مجتمع مستدام، ونحن نحاول السیاراتلى الحدیث تهدف إلى تقلیل االعتماد ع
: ) التعرف على اهدافها التالیةDantzig and Saatyاالعتماد على تعریف (
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)(اعداد: الباحثة) یبین اهداف المدینة المتضامة١-٥شكل (
واالستدامة على النحو التالي:ن الشكل الحضري للمدینة المتضامة، هناك عالقة وثیقة بیكما رأینا
الحد من االعتماد السیارات.- ١
توفیر إمدادات فعالة من الهیاكل األساسیة االجتماعیة والخدمة العامة.- ٢
المجتمع وكثافة السكن العالیة .العالقة نشطة بین- ٣
.تنشیط داخل المدینة- ٤
 ،وقد أولت اهتمامها بنهج المدینة هذا هو السبب في أن االتحاد األوروبي ومجموعة من الدول المتقدمة

المتضامة وسیاسات التنمیة الحضریة المستدامة، وٕاعطاء أولویة أعلى لتوفیر استهالك الموارد والطاقة الحد 
.)٢٨(من استخدام السیارات

:: خصائص المدینة المتضامةالمبحث الثاني
خصائص المدینة المتضامة :٢,١

"المدینة المتضامة" جاء معاكس لمفهوم حضریة عالیة الكثافة وان مفهومة المدینة المتضامة هي مستوطن
- الزحف العمراني وللحد منه. فان اهم الخصائص العامة للمدینة المتضامة هي :

.(High Density)الكثافة العالیة  - ١
.Mixed land use)استعمال االرض المختلط  (- ٢
رص العمل.إمكانیة الوصول إلى الخدمات المحلیة وتوفیر ف- ٣
).Proximityالقرب (- ٤
)٢٩(نظام النقل العام. - ٥

)  :High Density(الكثافة العالیة ٢,١,١
مناقشتها في السیاسات الحضریة ات في كثیر من األحیان التي یتم الكثافة هي واحدة من أهم المؤشر 

مثل عدد األشخاص في برهن على أن مؤشرات الكثافة یمكن أن تشمل قیاس Burtonللمدینة المتضامة. 
الهكتار الواحد، وعدد األشخاص في الهكتار الواحد في المناطق المبنیة، واالختالف في الكثافة حول 

Fouchierالمدینة. ( ) یقیس الكثافة الحضریة بأنها "مجموع السكان ووظائف في الهكتار الواحد في ٢٠٠٤
). ان منظور المدینة FARة المساحة األرضیة (، ونسبة ". في ممارسات التنمیة الحضریةالمناطق الحضری

على األراضي في المناطق الحضریة تعتبرأكثر صلة لقیاس كفاءة استخدام المتضامة، وكثافة السكان 
، والتوزیع المكاني للكثافة ى متوسط الكثافة في المدن الكبرىاألراضي في المناطق الحضریة. باإلضافة إل

)٣٠(لعاصمة تكون اكثر اهمیة)(توجد مناطق كثیفة في منطقة ا
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تقدم عروض للخدمات المجتمعیة على مسافة المناطق عالیة الكثافة بشكل عام ان حجم المدینة ذات 
معقولة. المناطق هذه تكون أكثر تماسكا، تقدم فرص للتفاعل وتمتلك هویة. تعزز تنمیة الكثافة العالیة 

طریقة ممكنة. أنه یعطي فرصة لتترك وراءها امتیاز استخدام األرض المحدودة في أفضل باستخدام قیمة
لحیاة اإلنسان المرضیة وهناك ناطق الخضراء من ان تستغل للوصولاألرض لألجیال التالیة. أن یحفظ الم

ابي والتنوع تشجع الكثافة العالیة التفاعل اإلیجالعدید من الفوائد من الكثافات السكانیة المرتفعة. اجتماعیاً 
السكن االجتماعي لیكون أفضل ومتكامل، ألنه یعزز الجدوى االقتصادیة للتنمیة. جتماعي. وهي توفراال

ویوفر اقتصادات البنیة التحتیة. أنها تلعب دورا مهما في دعم وسائل النقل العام كما یتم وضع كل شيء 
الرحالت في السیارات بالقرب من بعضها البعض، ویمكن الوصول إلیها بسهولة. فهو یقلل من متطلبات 

وكذلك وقوف السیارات. من الممكن جعل موقف سیارات تحت األرض أوفي الطابق السفلي یكون افضل 
التلوث ك الكثیر من الموارد. وأنه یقللاقتصادیا. ألنه یزید كفاءة استخدام الطاقة. وأنه یقلل من استهال

فتوحة العامة. فهو یقلل من الطلب الكلي وكذلك یحفظ ویساعد على صیانة الموارد من المساحات الم
)٣١(لتطویر األراضي وتجنب االمتداد 

) الكثافة السكنیة في دمشق١-٦شكل (
) :Densificationالتكثیف (-أ

ان عدم وجود بیانات تجریبیة على مستویات الكثافة الحالیة، وان عدم وجود الوضوح بشأن ما هي أنسب 
علیها، تشكل المشكلة لتقییم سیاسات التكثیف للمدن في البلدان النامیة .. هناك اختالفات المؤشرات لقیاس 

كبیرة في الكثافة الحضریة في المدن في البلدان النامیة، ومن الصعب إجراء تعمیمات حولها للمقارنة مع 
ة یجب النظر في المدن في الدول المتقدمة. على الرغم من أن مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعی

أهمیتهم .
، فتوحة. في عملیة التنمیة الحضریةومن المعروف أن هناك صراعا بین الكثافة العالیة والمساحات الم

.في االعتبار التوازن بین درجة الكثافة والمساحة الترفیهوینبغي دائما أن تؤخذ
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Williams et al. (١٩٩٦) "تكون خسائر في الحیویة –یعتقد أن الكثافة العالیة في "المدینة المكتظة
واالستدامة، وخاصة المساحات المفتوحة والخضراء. إن زیادة عدد المباني في المدینة تحتل مساحة كبیرة 

، مثل الحدائق العامة. ویبدو أن أعلى درجة من الكثافةالمفترض أن تعطى لألراضي الخضراءوالتي من 
ئما. إذا كانت المدینة . في حین، هذا لیس صحیحا داالمناطق الخضراء قلیلة فیهافي المدینة تكون 

تتكون من مجموعة ابنیة مع الكثیر من الناس الذین یعیشون ویعملون فیها. على الرغم من أن المتضامة 
للحدائق أو المرافق الخضراء األخرى .ثافة عالیة، ال یزال هناك مساحة ك

ن الكثافة  إ، فإن االفتراض هو أن ارتفاع الكثافة وبناء مدن أكثر استدامة. ا یتعلق األمر بالكثافةعندم
تختلف بین الدول المتقدمة والدول النامیة. على سبیل المثال، الكثافة السكانیة في مدینة شنتشن الصینیة 

كثافة السكانیة في أمستردام على التوالي.  في حین أن الkm٢) نسمة لكل ٦٤٨٠- ٤٥٦٤وهونغ كونغ (
، والتي تعتبر ذات الكثافة السكانیة العالیة بین الدول الغربیة. انها لیست km٢) نسمة لكل ٣٥٠٦هو (

مهمة سهلة لجعل معاییر حاسمة مشابهة ل "كثافة عالیة" في جمیع أنحاء العالم، بسبب التاریخ المختلف 
مختلف البلدان مثل الدول األوروبیة وأمریكا والدول اآلسیویة. واألشكال المتنوعة من التنمیة الحضریة بین

اتباع سیاسات المدینة المتضامة في أمستردام لیس من المرجح أن تعمل في هونغ كونغ. فالكثافة عالیة 
.)٣٢(وحدها لیست معیار كافي للمدینة المتضامة

تأثیرات الكثافة في المدینة المتضامة :٢,١,٢
للكثافة العالیة تأثیرات كبیرة في المدینة المتضامة والتي تحقق كفاءة االرض الحضر یة في المناطق ن إ

الحضریة وبالتالي :
كثافة االنشطة :٢,١,٢,١

امة في المدن الكثیر من الفوائد من الممكن الحصول علیها من تكثیف االنشطة واهمها فیما یخص االستد
ات عالیة من االستخدامات ، انها تكون بمستوین تلك في البلدان المتقدمةتمیز ع، تفي البلدان النامیة

، وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات ومستویات عالیة من الحیویة. انتشر المكثفة
، الوظائف التجاریة على ة والمستوطنات ذات الدخل المنخفضعلى نطاق واسع في جمیع أنحاء المدین

واسع من ق والمحالت التجاریة واالكشاك في الشوارع المحلیة یمكن الوصول إلیها على نطاق شكل األسوا
استخدام األراضي والتخطیط مل الوثیق لسیاسات التكثیف و في هذا السیاق، فإن التكاقبل األغنیاء والفقراء.

الرسمیة والمختلطة التي المكاني عامل حاسم. تركز االهتمام على مزایا تشجیع األنشطة الرسمیة وغیر 
تستخدم على طول ممرات النقل والعقد، ومراكز التركیز المعینة، ومشاریع تجدید المدینة الداخلیة، ومدن 

.)٣٣(التوابع والمدن الجدیدة التي تتمیز في السابق بمستویات عالیة من الوظائف األحادیة
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استعماالت االرض والكثافة :١,٢,٢.
وتوفیر المساحات المفتوحة والخضراء. یكون نصیب الفرد من العالقة بین التكثیف التي تحكماالعتبارات

في المدن في البلدان معدالت المساحات المفتوحة والخضراء هي في كثیر من األحیان منخفضة جداً 
أن نرى النامیة والتي توجد فیها هذه األماكن وهي غالبا ما تفتقر إلى الصیانة، واالهتمام . أنه من الصعب 

كیف یمكن زیادة الكثافة ومعدالت المساحات الخضراء والمفتوحة في وقت واحد دون استخدام الحداثة، 
وكذلك االرتفاعات الشاهقة لالبنیة، یعتمد الكثافة العالیة واحدة من الحلول التي تنفذ في بلدان مثل سنغافورة 

.)٣٤(ثیر من البلدانوهونك كونك والتي تعتبر غیر مقبول اجتماعیا وسیاسیا في ك
العدالة االجتماعیة والكثافة :٢,١,٢,٣

من سیاسات المدن المتضامة أنها تسهل تنقل جمیع األسر ونوعیة الحیاة في المدینة الصغیرة، تمیل 
. الرحلةمسافات الرحلة داخل المدن إلى أن تكون أقصر، وأقصر السفر المسافات تعني انخفاض تكالیف 

ر وأكثر له أهمیة . انخفاض تكالیف السفر أكثالمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخلهذا یسهل حركة األسر
في المناطق الحضریة والسیاقات، وأصبح من المعترف به على نطاق واسع أن السكن بأسعار معقولة یجب 

أن تقاس على أنها مزیج من تكالیف السكن والنقل. 
فإنه یسمح لسكان المناطق الحضریة یعتمدون بشكل أقل على استخدام السیارات لشراء منازل أكثر تكلفة.

ر السن، واألسر ذات أولئك الذین یفتقرون إلى الوصول إلى السیارات (كبار المدینة المتضامة كما توف
خیارات التنقل (النقل العام، والمشي)، على الرغم من فإنه لیس بالضرورة أن المسنین الدخل المنخفض) 

.)٣٥(لنسبة لهم العام هو دائما خیارا أفضل باة الوصول إلى السیارات وأن النقللیس لدیهم إمكانی
لتعزیز التماسك والتفاعل بین الطبقات االجتماعیة المختلفة في المجتمع نفسه، ولضمان الوصول إلى 
الخدمات الحضریة من خالل توفیر أنواع مختلفة من المساكن. یوفر المزیج االجتماعي أساس الصحة 

تماعي واستخدام الدافعة للحیاة في المدینة. المزیج االجللشبكات االجتماعیة، والتي بدورها تعتبر هي القوة 
مترابطین ویعزز بعضهم البعض. استخدام األراضي المختلط وتوجیه السیاسات المناسبة األراضي المختلط 

ان استخدام األراضي المختلط في الحي یولد فرص عمل للسكان من یؤدي إلى االختالط االجتماعي.
للدخل. الناس یعیشون ویعملون في نفس الحي وتشكیل شبكة ات المختلفةمختلف الخلفیات والمستوی

اجتماعیة متنوعة. المزیج االجتماعي هو مفهوم اجتماعي ومكاني.
األهداف االجتماعیة للمدینة المتضامة :

تعزیز التفاعل االجتماعي والتماسك االجتماعي.-١
تولید فرص العمل.-٢
التغلب على الفروقات الطبقیة.-٣
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ذب خدمات إضافیة إلى الحي.ج-٤
الحفاظ على مبادرات التجدید . -٥

: الوصول إلى المتاجر، استخدام وسائل النقل ألربعة جوانب للعدالة االجتماعیةالكثافة العالیة تكون إیجابیة 
؛ استخدامات وسائل العقلیة وانخفاض العزل االجتماعياالمرض ، وانخفاض معدالت الوفاة بسبب مالعا

. التنقل بین فرص العمل مشي وركوب الدراجات والنقل العام، وفرص العمل متوفرةالنقل التي تشمل: ال
ذات على الرغم من أن عائدات المدینةوالسكن تكون في المدینة المتضامة بأسعار معقولة. ومع ذلك،

نوع أكثر فائدة من المدینة الكثافة السكانیة العالیة أكبر عدد من التأثیرات اإلیجابیة، فإنه قد ال یكون
)٣٦(المتضامة .

) مدینة جاردیة في الیمن٧-١شكل (
) :Mixed land use(استعمال االرض المختلط٢,١,٣

ان  نمط استعماالت االرض المختلط اوما یعرف بالتنطیق یلعب دورا مهما في تحقیق الشكل الحضري 
المنسجمة بالقرب من بعضها البعض مما یقلل من مسافة التنقل ویحقق للمدینة حیث یسمح بتوقیع االنشطة 

سهولة الوصول الى تلك الفعالیات .ومن تلك االستعماالت االرض التي یمكن تجمیعها مع بعض السكنیة 
والتجاریة واالجتماعیة ، والصناعیة واالداریة وغیرها من الفعالیات التي ترتبط بالنقل ، فأن هذا النمط یقلل 
من مسافة التنقل بین هذه الفعالیات وبالتالي یمكن الوصول الیها اما مشیا او باستخدام النقل العام ویعد من 
اهم القضایا لتحقیق االستدامة، وان استعمال االرض المختلط یقلل من استخدام السیارة في رحالت 

بة من بعضها البعض ضمن مسافات الترفیهیة او التسوق او للعمل وذلك لكون هذه الفعالیات متجاورة وقری
معقولة وان هذا النمط باستعمال االرض المختلطة یجدد الحیاة في اجزاء المدینة مما یعزز شعور الساكنین 
باالمان في االماكن العامة النها تكون اغلب االوقات مشغولة وفیها حركة مستمرة وهذا یزید من التفاعل 

.)٣٧(ویساعد على تحقیق االحساس بالمكان واالنتماء الیهاالجتماعي بین الساكنین والمستخدمین
ونجد في التجارب الماضیة للتصمیم والتخطیط الحضري كان تخطیط استعمال االرض وفق نظام التنطیق 

) فكانت المدن الناتجة من هذا التخطیط مدن غیر مختلطة تعتمد على فصل riged zoningالصارم (
استعماالت االرض وتقسیمها بصورة منفردة الى عدة اجزاء في مخطط المدینة ومن سلبیات هذا النوع من 
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التخطیط ان المدینة اصبحت اقل تنوع وبالتالي زادت الحاجة الستخدام النقل للوصول الى الفعالیات 
.)٣٨(ة المختلف
سهولة الوصول إلى الخدمات المحلیة وتوفیر فرص العمل:٢,١,٤

إمكانیة الوصول إلى الخدمات المحلیة وتوفیر فرص العمل معینة في األنشطة الحضریة التي تكون متاحة 
الفرق بین إمكانیة الوصول والتنقل. على سبیل المثال، نجد اق الحي المحلي. یجب مالحظة بسهولة في نط

الحي االسكني الذي تكون عملیة التنقل ممتازة (مثل شبكة الطرق الفعالة للوصول إلى الخدمات أو بأن 
فرص العمل في المراكز الحضریة) ویمكن اعتبارسهولة الوصول جدا عالیة. ومع ذلك، فإن هذا ال ینطبق 

، تتوفر امكانیة بلل (األسر دون سیارة). في المقاالتنقالذین یفتقرون إلى بعض الخیاراتعلى أولئك
یعني سهولة وصول السكان إلى الخدمات المحلیة مثل محالت البقالة الوصول في المدینة المتضامة

االخرى إما سیرا على األقدام أو عن طریق رحلة فضال عن وظائف الحي االجتماعیة والمطاعم والعیادات
ا وثیقا بالسكان أو بكثافة العمل وكذلك قصیرة في المواصالت العامة. ان امكانیة الوصول ترتبط ارتباط

بعناصر استخدام األراضي المختلطة في المدینة المتضامة.
استخدام األراضي المختلط هو النهج األكثر استخداما على نطاق واسع لإلشارة إلى إمكانیة الوصول إلى 

و التحدي. الخدمات المحلیة وفرص العمل. ان وضع مؤشرات على استخدام األراضي المختلط ه
Churchman (١٩٩٩) یعتبر المناطق المتعددة االستخدامات تلك التي تكون مع مجموعة من الخدمات

البسیطة مع السكن، حیث تكون الخدمات االجتماعیة قریبة من نظام السكك الحدیدیة التي تبعد مسافة قلیلة 
مات المتضامة "عبارة عن توازن من االستخدایرى المدینة(٢٠٠٢) Burtonیمكن اعتماد المشي فیها ". 

السكنیة وغیر السكنیة، وأیضا یحتوي على عناصر أخرى: مزیج أفقي، أو مزیج من االستخدامات في 
الشوارع أو األحیاء، اومزیج العمودي، أو مزیج من االستخدامات في المباني الفردیة".

یقول  . یعیشون هناك من العمل هناك ایضاً استخدام األراضي المختلط في األحیاء تمكن الناس الذین
)Shibata et al. ( بأن مفتاح واحد إلقامة المجتمع المستدام هو تمكین الناس للعمل بالقرب من المكان"

)٣٩(الذي یعیشون فیه" .

:Proximityالقرب ٢,١,٥
قرب لمكان ال یعني الالحضریة في منطقة العاصمة (القرب، بالقرب تعتمد كیف تنتشر األنشطة االهتمام

حدها من اآلخر في منطقة أ، ولكن القرب من النشاط في المناطق الحضریة وسط المدینة)محدد (من 
المتعددة المراكز حیث ان مركز و المناطق الحضریة أحادیة الالعاصمة ككل، بحیث تتطبق على كل من

سواء ، واالهتمامحیث ان التجاور یكون واضح ومتمیزالقرب هو سمة مورفولوجیة هامة للمدینة المتضامة.
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احدهما مع آخر. وقد حاولت الكثیر من  تكون متجاورة، سواء كان تواصل "في التجمعات الحضریة 
,Wu and Murray)دراسات لتحدید التواصل ومنها ( ٢٠٠٨, Bechle et al., . یستخدم  ٢٠١١

التنمیة). ومع ذلك یختلف التواصل لقیاس القرب إلى حد ما، وخاصة فیما یتعلق الرقعة الحضریة (درجة 
اختالفا كبیرا عن قرب ألنه غیر معنى األشكال المكانیة أو المسافات بین التجمعات الحضریة.

، الوسیلة المباشرة لقیاس القرب هو مسافات الرحلة في منطقة معینة: إذا كان متوسط من الناحیة النظریة
باالمكان قیاس متوسط و ة من بعضها البعض.ن التجمعات الحضریة تكون قریبإفمسافات الرحلة أقصر،

المسافة ألغراض أخرى (التسوق، والترفیه، والخدمات االجتماعیة)، ألن أسالیب العمل تتغیر وغرض 
السفر ومسافة السفر. وقت السفرلمهم التأكید على الفرق بین وقت الرحالت أصبحت أكثر تنوعا. ومن ا

)٤٠(یة ولكن لیس لقربها من التجمعات الحضریة.ان یكون نافع كمؤشر البنیة الحضر یمكن

نظام النقل العام : ٢,١,٦
المدینة المتضامة فیها درجة عالیة من التنقل داخل المدینة الحضریة وأقل اعتماد على السیارات. وبالتالي 

النقل العام توفیر أنظمة النقل العام یلعب دورا حاسما. وهناك عدد من المحاوالت بذلت لقیاس أداء نظام 
اب باستخدام وسائل النقل العام. استخدام هي النسبة المئویة من الرك. األكثرداخل المدن الحضریة

Ewing et al) ناقش كیفیة قیاس الزحف العمراني واقترح النسبة المئویة للركاب المستخدمین لوسائل (
النقل العام والنسبة المئویة للركاب الذین یعتمدون على المشي للذهاب الى العمل كمؤشرات. وتركز 

، مثل طول خطوط المواصالت العامة، وعدد لنقل العامأنظمة االمؤشرات المشتركة األخرى على توفیر
المحطات وكثافة المحطة. اصبحت سهولة الوصول أكثر تعقیدا ألنها قیاس تكامل استخدام األراضي في 

)٤١(المناطق الحضریة التي تعتمد على أنظمة النقل العام .

ن سلوكیات استعمال وسائل عاشارت بعض الدراسات والبحوث اهمیة عامل الكثافة العالیة في الكشف
، اذ توصلت الى وجود عالقة عكسیة بین البیئات ذات الكثافات الواطئة وبین ایجاد نظام نقل كفوء، النقل

یفضلون استعمال السیارات الخاصة في التنقل بین ي المناطق ذات الكثافة المنخفضة فان الساكنین ف
ائل النقل العام وبذلك یقل استعمال السیارات سالمدینة بینما كلما زادت الكثافة فانه یفضل استخدام و 

.)٤٢(الخاصة ویقل استخدام الوقود ونسبة التلوث في المدینة
عن ها عن التضام بصورة عامة و هناك اربع سمات رئیسیة یمكن استخالصها من االفكار التي تم طرح

كمنهج لتحقیق بیئة حضریة مرغوبة . المدینة المتضامة بصورة خاصة 
: تمثل عملیة التضام الحضري النتیجة المطلوبة لحمایة االراضي الریفیة المحیطة بالمدن  السمة االولى-١

وذلك للتقلیل من الزحف العمراني .
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، عبر التأكید على نها التفاعل والترابط االجتماعيیة الحیاة بضمالسمة الثانیة: تتعلق برفع معاییر نوع-٢
توفیر بیئة متضامة ومحافظة على الطبیعة العمرانیة واالجتماعیة للمدینة في نفس الوقت وتسهل الحصول 

على الخدمات من قبل السكان .
وبنیة متضامة قادرة على الثالثة: تتمثل في تقلیل استهالك الطاقة بتوفیر كثافات بنائیة مقبولةةالسم-٣

المحافظة على الطاقة ذاتیا وتقلیل فقد الطاقة.
السمة الرابعة: تتعلق بتخفیض انبعاثات الغازات عن طریق تقلیل عدد وطول الرحالت الیومیة عبر -٤

)٤٣(الوسائط المختلفة المؤذیة للبیئة.

:االستنتاجات
التي تحقق استدامة المدن .الجدیدة توجهات التعتبر احدى متضامة تمثل النموذج الحضري و المدینة ال
 المدینة المتضامة حققت االستدامة الحضریة في جمیع جوانبها االجتماعیة والعمرانیة والبیئیة

واالقتصادیة .
 الكثافة العالیة لها دور ایجابي في جمیع النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة واالستخدام المختلط
عالیات واالنشطة الحضریة لعب دورا مهمًا في اقتصاد المدینة .للف
 لعبت المدینة المتضامة دورًا مهمًا في االقتصاد بسبب انخفاض اجور التنقل وكفاءة البنى التحتیة

شبكة االجتماعیة الوسهول وصول السكان الى الخدمات باالضافة الى تحقیق التفاعل االجتماعي، تفعیل 
االجتماعیة بین السكان.وتحقیق العدالة

 االستخدام مبدأ التنوع و مبدأ المدینة المتضامة تحقق الشكل الحضري المستدام العتمادها مبدأ التضام و
. المختلط
 المدینة المتضامة التي مبادئ الحد من الزحف العمراني الذي تسبب في تشویه المدن وذلك بأعتماد

االرض واعتماد النقل العام وتحقق سهولة الوصول الى الخدمات تتطلب كثافة عالیة وتنوع في استعماالت
عن طریق تجمیع االنشطة الحضریة بالقرب من بعضها.

 النقل العام في المدینة المتضامة قلل من اعتماد السكان على السیارات وبالتالي قلل انبعاث الغازات
الضارة وبسبب قرب االنشطة الحضریة من بعضها شجع على المشي .



احلضريةاالستدامةلتحقيقاملدنختطيطيفاجلديدةالتوجهاتإحدىاملتضامةاملدينة

٢٠١٩١٤٠السنة ٥٤العدد 

:المراجع

(١) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p٨
(٢) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p٢٩

علوان ،عامر حسین ، (المدینة المتضامة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى قسم الهندسة المعماریة في جامعة التكنولوجیة ، )٣(
.٢٣، ص ٢٠٠٨

(٤) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p٩
(٥) Jenks , Mike, The Acceptability Of Urban Intensification , In Achieving Sustainable Urban
Form , ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Jenks , E & FN Spon , London , UK ,
٢٠٠٠, p١٠١

لنداوي، تمارا إبراهیم، (األیكولوجیا وظاهرة العمارة المستدامة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى قسم الهندسة المعماریة في ا)٦(
.٨٣ص٢٠٠٢اد، جامعة بغد

(٧) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٢٦
(٨) Girouard, M ,cities and people, ١٩٨٥, p ٣٦
(٩) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٤٧
(١٠) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p٦
(١١) Jenks , Mike, The Acceptability Of Urban Intensification , In Achieving Sustainable Urban
Form , ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Jenks , E & FN Spon , London , UK ,
٢٠٠٠, p١٩
(١٢) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p٧
(١٣) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٢٧
(١٤) Shrivastava ,Priyanshu Ashokkumar , Exploring Compact City: Reconfiguring The
Compact City , ٢٠٠٩, p٥
(١٥) Shrivastava ,Priyanshu Ashokkumar , Exploring Compact City: Reconfiguring The
Compact City , ٢٠٠٩, p١٣

)١٦( www.compactcity.edu/arabic/Faculties/Graduate/Urban
(١٧) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٣٣
(١٨) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٤٥
(١٩) Hideo Harasawa , Compact City Project , ٢٠٠٢, p١
(٢٠) Sherlock , Harley, Cities are good for us: The case for high densities , friendly streets,
local shops and public transport , Transport ٢٠٠٠ , London , UK , ١٩٩٠ , p ٨٨
(٢١).Harry Gugger, Gwendolyn Kerschbaumer, The Compact City: Sustainable or Just
Sustaining the Economy,



احلضريةاالستدامةلتحقيقاملدنختطيطيفاجلديدةالتوجهاتإحدىاملتضامةاملدينة

٢٠١٩١٤١السنة ٥٤العدد 

(٢٢) Jaroslav Burian ; Advances in Spatial Planning ; ISBN ٦-٠٣٧٧-٥١-٩٥٣-٩٧٨, Hard
cover, ٣٦٦ pages, Publisher: In Tech, Chapters published March ٢١, ٢٠١٢ under CC BY ٣,٠
license DOI: ١٠,٥٧٧٢/٢١٢٣ , p٣٦٦
(٢٣) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p١٤
(٢٤) Shrivastava , Priyanshu Ashokkumar , Exploring Compact City: Reconfiguring The
Compact City , ٢٠٠٩,p١٨
(٢٥)OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢,p١٩
(٢٦) Simona Raluca GRĂDINARUCristian Ioan IOJĂ, Ileana PĂTRU-STUPARIU,
SUSTAINABLE COMPACT FORM,٢٠١٥, p١٣٠

عودة ، محسن جبار ، المشهد الحضري لمركز المدینة والتوجهات الفكریة المعاصرة، رسالة ماجستیر مقدمة الى قسم )٢٧(
.١٣٠ص٢٠٠٧الهندسة المعماریة في جامعة التكنولوجیة ، 

(٢٨) Hideki KAJI, Compact City and Developing Countries,٢٠٠٣,p٣
(٢٩) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p١٢
(٣٠) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢,p٨٠.
(٣١) Shrivastava , Priyanshu Ashokkumar , Exploring Compact City: Reconfiguring The
Compact City , ٢٠٠٩,p١٥.
(٣٢) Nilsson , Prof. Jan-Evert - The Compact City Form, ٢٠١١-٢٠١٠, p ١٣-١٢
(٣٣) Jenks, Mike & Burgess, Rod (Compact Cities- Sustainable Urban Forms for Developing
Counties) Spon Press, first published, New Fetter Lane, London, UK, ٢٠٠٠, p١٩
(٣٤) Jenks, Mike & Burgess, Rod (Compact Cities- Sustainable Urban Forms for Developing
Counties) Spon Press, first published, New Fetter Lane, London, UK, ٢٠٠٠, p١٦
(٣٥) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٦١
(٣٦) Elizabeth Burton , The Compact City and Social Justice, ٢٠٠١, P١١

(٣٧) Elkin, Mc., and Hillman,M. " Reviving the city Towards sustainable urban development
London: Friends of the Earth, ١٩٩١,P٢٢
(٣٨) Neuman , M." The Compact City Fallacy" Journal of Planning Education and Research
٢٦-٢٥:١١ Association of Collegiate Schools of Plannin , ١٥-٢٠٠٥،١٤
(٣٩) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٨٣
(٤٠) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٨٢-٨١
(٤١) OECD . Compact City Policies , A Comparative Assessment , ٢٠١٢, p ٨٢
(٤٢) Jabareen ,Y. "Sustainable Urban Forms : Their Typologies, Models, and Concepts"
Association of Collegiate Schools of Planning, ٢٠٠٦, P ٤٣-٣٩



احلضريةاالستدامةلتحقيقاملدنختطيطيفاجلديدةالتوجهاتإحدىاملتضامةاملدينة

٢٠١٩١٤٢السنة ٥٤العدد 

(٤٣) Jenks , Mike, The Acceptability Of Urban Intensification , In Achieving Sustainable Urban
Form , ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Jenks , E & FN Spon , London , UK ,
٢٠٠٠, P٤٤ .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

