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التخطيط العمراين املعارص
ختطيط ديمقراطي أم ديمقراطية خمططة؟!

عبري حسام الدين اللحام
أستاذ مساعد، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك فيصل، الدمام

 (قدم للنرش يف ١٤٢٧/١٠/١٣هـ؛ وقبل للنرش يف ١٤٢٨/٤/٢٩هـ)

احلداثة،  بعد  ما  احلداثة،  اإلسالمية،  العمرانية  البيئة  املعارص،  العمراين  التخطيط  املفتاحية.  الكلامت 
الديمقراطية، القوة، حرية االختيار، اختاذ القرار، امللكية.

ملخص البحث. ظهر التخطيط احلرضي احلديث يف هنايات القرن التاسع عرش معلناً الديمقراطية شعاراً 
ديمقراطية  عمرانية  بيئة  وتوفري  املساواة  حتقيق  خالل  من  املجتمع  أفراد  حياة  حتسني  هو  الرئيس  فهدفه  له. 
يتمتع فيها األفراد واجلامعات بحرياهتم وحقوقهم يف العمران. وهذا ما حاولت توجهات التخطيط املتوالية 
حماوالت  من  أكثر  تكن  مل  التوجهات  هذه  أن  إال  احلداثة.  بعد  ما  توجهات  أم  منها  احلداثية  سواءً  حتقيقه، 
أخضعت للتجربة من خالل التطبيق لتُثبت فشلها أو قصورها بعد حني. وما زالت هذه املحاوالت متتابعة 
املعارصة  التخطيط  توجهات  من  ألي  يمكن  هل  السؤال:  يربز  بذلك  العمران.  يف  الديمقراطية  عن  بحثاً 
وآليات  احلديث  التخطيط  مفهوم  جذور  إىل  البحث  يتطرق  السؤال  هذا  عىل  لإلجابة  الديمقراطية؟  حتقيق 

إنتاجه للبيئة العمرانية من حيث إمكانية حتقيقه للديمقراطية املنشودة يف العمران. 
ولكن يف ظل األزمة التي تعيشها البيئة العمرانية اليوم، فإن اإلشكالية احلقيقية التي يواجهها الغرب يف 
العمران تكمن، كام يطرح البحث، يف انغالقه ضمن دائرة نظام عمراين واحد بحيث يتم النظر يف مشاكل 
وحلول هذا النظام من داخل حدود الدائرة نفسها. لذا حياول هذا البحث لفت النظر إىل رضورة التوجه 
لعل  اإلسالم  يف  العمراين  النظام  عىل  الضوء  لذلك  فيسلط  احلل،  عن  بحثاً   األخر العمرانية  األنظمة  إىل 
ذلك يساعد يف إجياد نظام بديل إلنتاج البيئة العمرانية، خمتلف يف أسسه وآلياته عن نظام التخطيط العمراين 

املعارص، يستطيع حتقيق ديمقراطية بيئية ذات جودة أعىل. 
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املقدمة

التخطيط  ظهر  املجتمع،  يف  العقالنية  لتحقيق  سعياً 
كجزء  عرش  التاسع  القرن  هنايات  يف  احلديث  احلرضي 
من مرشوع احلداثة والتنوير اللذان يسعيان إىل الوصول 
واملساواة  العدالة  حتقيق  خالل  من  البرشية  السعادة  إىل 
مبادئ  أهم  من  كان  فقد  لذا  املجتمع.  يف  واحلرية 
التخطيط احلديث املعلنة إضفاء الديمقراطية عىل العملية 
التخطيطية وعىل املجتمع بشكل عام، فاهلدف الرئيس هو 
حتسني حياة أفراد املجتمع من خالل حتقيق املساواة وتوفري 
واجلامعات  األفراد  فيها  يتمتع  ديمقراطية  عمرانية  بيئة 
بحرياهتم وحقوقهم يف العمران. لذلك توالت التوجهات 
بالظهور،  الديمقراطية  حتقيق  حتاول  التي  التخطيطية 
وتزايدت بشكل كبري منذ الستينات من القرن العرشين بعد 
 Comprehensive) فشل منهجية التخطيط الشامل احلداثية
وظهور  العمران  يف  الديمقراطية  حتقيق  يف   (Planning

فقد   .(Post-Modernity) احلداثة  بعد  ما  بحركة  يعرف  ما 
حاولت توجهات ما بعد احلداثة التخطيطية (كتوجهات 
مشاركة املستخدم (User Participation) والتخطيط العادل 
(Equity Planning) والتمكني (Empowerment) والتخطيط 

الديمقراطية  حتقيق   ((Communicative Planning) باحلوار 
يف  مهمشاً  كان  والذي  باملستخدم  االهتامم  خالل  من 
التوجهات  هذه  أن  إال  احلداثية.(١)  التخطيط  توجهات 
خالل  من  للتجربة  أخضعت  حماوالت  من  أكثر  تكن  مل 
زالت  وما  حني.  بعد  قصورها  أو  فشلها  لتُثبت  التطبيق 
هذه املحاوالت متتابعة بحثاً عن الديمقراطية يف العمران. 
احلديث  السيايس  بمعناها  الديمقراطية  كانت  إذا  ولكن 
بعد  وما  احلداثية  التخطيط  توجهات  تعريف  عىل  لإلطالع   (١)
 Taylor، (Allmendinger، 2002م؛  انظر  أعاله،  املذكورة  احلداثية 

  .(Alexander، 1992 1998؛

تعني،  االجتامعي  بمعناها  أو  االنتخاب»،  «حق  تعني 
اإلمكانيات  يف  املساواة  (١٩٩٤م)،  اجلابري  يصفها  كام 
العيش  وفرص  احلقوق  يف  املساواة  أي  واإلمكانات، 
القدرة  مع  واحلرية  املساواة  تعني  بذلك  فهي  والتمكني، 
عىل التمتع هبا.(٢)  فاالنتخاب هو االختيار، وليختار املرء 
جيب أن يكون حراً ويملك القدرة عىل حتقيق اختياره. إال 
كام  سعادة  كآبة (ال  مصدر  إىل  تتحول  قد  احلرية  هذه  أن 
القدرة  يف  تفاوت  هناك  كان  إذا  احلداثة)  مرشوع  أرادها 
عىل التمتع هبا. فالفقري ال يمكن أن خيتار ماذا يأكل ألنه 
اخلبز!   وهو  واحداً  شيئاً  إال  خيتار  أن  باستطاعته  ليس 
فإذا كانت املساواة واحلرية والقدرة عىل التمتع هبا تعترب 
من  ألي  يمكن  هل  السؤال:  سيربز  الديمقراطية،  أسس 
الديمقراطية؟(٣)   حتقيق  املعارصة  التخطيطية  التوجهات 
لإلجابة عىل هذا السؤال البد بدايةً من التطرق إىل جذور 

وأسس مفهوم التخطيط احلرضي احلديث.  

التخطيط احلرضي احلديث من منظور القوة
التخطيط  مبدأ  عىل  احلديث  التخطيط  مفهوم  يقوم 
للغري، أو التدخل املرشوع يف شؤون الغري واختاذ القرار 
هلم، فهو بذلك يشكل آلية مركزية الختاذ القرار. وهذا 
فاالختالف  التخطيط(٤)،  توجهات  مجيع  عليه  ترتكز  ما 
األساس  أما  فقط،  التخطيط  تقنيات  يف  يكمن  بينها 

فواحد وهو التخطيط للغري. 

٢٠٠٥م،  (اللحام،  انظر  العمران  يف  الديمقراطية  لتعريف   (٢)
ص ٢٩٦-٢٩٧).

(٣) يقصد بالتوجهات التخطيطية “املعارصة” هنا تلك التوجهات 
سواء  اليوم  املخططون  هبا  يعمل  التي  الغربية  التخطيطية 

كانت حداثية أم بعد حداثية.  
(٤) باستثناء توجه التخطيط املتطرف (Radical Planning) والذي 

يدعو إىل أن يمثل املخطط السكان ال الدولة. 
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للحيادية  احلرضي  التخطيط  ادعاء  من  وبالرغم 
واملوضوعية والعقالنية إال أنه كان وال يزال يعترب نشاطاً 
هاجر  يصفه  كام  فهو  الدولة.  وتبعية  لسيطرة  خاضعاً 
(Hajer) نشاط للدولة يتضمن تنظيم استعامل الفراغات 

 (Healey) أو هو حسب هييل ،(١٩٨٩م، ص ٢١ ،Hajer)
الدولة  سيطرة  لضامن  آلية  فهو  للحكومات.  نشاط  هو 
عىل املجتمع وتنظيمه حسب معايريها انطالقاً من مبدأ 
به  نادت  الذي   (Environmental Determinism) احلتمية 
احلداثة والذي يؤمن بأن إصالح البيئة العمرانية يؤدي 
احلرضي  فالتخطيط  املجتمع.  إصالح  إىل  بالرضورة 
يصفه  كام  إنه  العامة.  الدولة  لسياسات  خيضع  بذلك 
الليرباليون عبارة عن التخطيط ملستقبل املجتمع ككل، 
(متخذي  األفراد  من  قليلة  جمموعة  قيم  د  دِّ حتُ حيث 
اجتاه  املخططني)  من  يمثلهم  من  أو  الدولة  يف  القرار 
 ،Flyvbjerg & Petersen) املجتمع  أعضاء  باقي  حياة 
مظلة  حتت  يعمل  إنام  فاملخطط   .(٢٥ ص  ١٩٨٢م، 
أهدافها  لتحقيق  العامة  سياساهتا  نطاق  وضمن  الدولة 
اعتبار  يمكن  بذلك  املجتمع.  ويف  العمرانية  البيئة  يف 
التخطيط ممارسة للقوة والسلطة(٥)، فهو نشاط يتضمن 
توزيعاً غري متساوٍ للقوة ناجتاً عن افتقار الفريق اخلاضع 

(٥) يتفق معظم الباحثني عىل أن القوة هي قدرة الفريق (أ) عىل 
جعل الفريق (ب) يفعل ما يريده (أ). أو بمعنى آخر يمكن 
فريق  استطاع  إذا  فريق (ب)  عىل  قوة  له  فريق (أ)  أن  القول 
فيستطيع  (ب)،  الفريق  وأفعال  اختيارات  عىل  التأثري  (أ) 
فريق  معارضة  من  بالرغم  رغبته  حسب  تغيريها  الفريق (أ) 
كان  سواءً   ،(٣٩٦ ص  ١٩٩٦م،   ،(McLean لذلك  (ب) 
فريق (أ) و(ب) أفراد، كام يراها فيرب، أو مجاعات ذات مكانة 
أو   ،(Elitists) الذواتية  توجه  يراه  ما  حسب  معينة،  إجتامعية 
) حسب التوجه  طبقة إجتامعية (كالربجوازية أو العامل مثالً

املاركيس. ملزيد من التفاصيل انظر (اللحام، ٢٠٠٥م). 

واملؤسسات  واجلامعات  األفراد  من  (العامة  للسيطرة 
القوي  الفريق  يملكها  التي  القوة  ملصادر  املجتمع)  يف 
والسلطة  واملعرفة  اخلربات  يف  فالالتساوي  (املخطط). 
إنام  العامة  وبني  للدولة  وكممثل  كمهني  املخطط  بني 
من  نوعاً  يامرس  وبالتايل  العامة  عىل  قوة  املخطط  يمنح 
اهليمنة كمتخذ قرار يف البيئة العمرانية املعارصة. بذلك 
معنى  ثناياه  يف  يتضمن  للتخطيط  احلديث  املفهوم  فإن 
 .(Domination) اإلخضاع  وبالتايل  والسيطرة  اهليمنة 
فاهليمنة، كام يعرفها فوكو، هي العالقات ذات التوزيع 
فيها  اخلاضع  الفريق  يتمتع  بحيث  للقوة  املتساوي  غري 
بمساحة ضيقة جداً من احلرية من جراء خضوعه للفريق 
املهيمن (Foucault، منقول من (Hindess، ١٩٩٦م، ص 
١٠٢)). وما أنظمة وقوانني البناء إال مثاالً عىل خضوع 
األفراد واجلامعات وتسيري شؤوهنم يف بيئاهتم العمرانية 
عىل  قدرهتم  السكان  خالهلا  من  يفقد  حيث  اخلاصة، 
التمتع بحرياهتم يف اختاذ القرار، إذ تعمل هذه األنظمة 
والقوانني كآلية تفرض من خالهلا الدولة سيطرهتا عىل 
البيئة العمرانية واملجتمع.(٦)  بذلك تم تقييد أهم أسس 
الديمقراطية يف العمران وهو احلرية والقدرة عىل التمتع 
املخططني  بني  يدور  احلديث  زال  ما  ذلك  ومع  هبا. 
حول ديمقراطية العمران املعارص، بذلك يربز السؤال: 
آليات  ظل  يف  حتقيقها  يمكن  التي  تلك  ديمقراطية  أي 

مقيِّدة؟ وهذه إشكالية. 
ولتقييم آليات التخطيط العمراين املعارص يف إنتاج 
ما يسعى الغرب لتحقيقه من بيئة عمرانية ديمقراطية 
ال بد من مقارنته مع أنظمة عمرانية أخر استطاعت 
(٦) مـن أهـم القوانني التي ساعــدت عىل زيــادة دور الدولة 
١٩٤٧م  لعام  املدن  ختطيط  قانون  بريطانيا  يف  التخطيط  يف 

 .(Town and Country Planning Act)
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من خالل آلياهتا حتقيق بيئة عمرانية ذات نوعية عالية. 
فاإلشكالية احلقيقية التي يواجهها الغرب يف العمران 
بحيث  واحد،  عمراين  نظام  دائرة  ضمن  انغالقه  هي 
داخل  من  النظام  هذا  وحلول  مشاكل  يف  النظر  يتم 
املخططني  معظم  أن  ذلك  نفسها.  الدائرة  حدود 
املعارصين ينظرون إىل نظام التخطيط املعارص باعتباره 
عمرانية  بيئة  إلنتاج  له  بديل  ال  الذي  الوحيد  النظام 
لسكاهنا.  البرشية  السعادة  حتقق  عادلة  ديمقراطية 
التخطيطية  التوجهات  إليه  انتهت  ما  ظل  يف  ولكن 
املعارصة من طريق مسدود أصبح من الرضورة النظر 
تالياً  سيتم  لذا  احلل.  عن  بحثاً  الدائرة  حدود  خارج 
النظر يف النظام العمراين يف اإلسالم لعل ذلك يساعد 
يف إجياد نظام بديل إلنتاج البيئة العمرانية، خمتلف يف 
املعارص،  العمراين  التخطيط  نظام  عن  وآلياته  أسسه 
حيث  من  النظامني  كال  مقارنة  خالل  من  وذلك 
كام  الديمقراطية  ومعايري  ألسس  منهام  كلٍ  حتقيق 
رسمها الغرب (املساواة (خاصة يف احلقوق) والتمتع 
التأكيد  الرضوري  من  ولكن  االختيار).  بحرية 
ال  البحث  هذا  يف  املتبعة  املقارنة  منهجية  أن  عىل  هنا 
مفهوم  يتضمن  اإلسالم  يف  العمراين  النظام  أن  تعني 
حيمل  أو  الغرب  رسمها  كام  وقيمها  الديمقراطية 
لدراسة  بحثية  منهجية  هي  وإنام  هلا  ويدعو  لواءها 
قدرة نظام عمراين ذو آليات خمتلفة عن تلك السائدة 
يصبو  ما  حتقيق  يف  املعارص  الغريب  العمراين  النظام  يف 

إليه هذا النظام (الغريب) ضمن إطار بحثي حمدد.
هذا  يف  ستتخذ  والتي  األسس  هذه  مظاهر  أهم  أما 
حق  فهي  العمران  ديمقراطية  لقياس  كمعايري  البحث 

اختاذ القرار والتمتع بحرية االختيار.

: حق اختاذ القرار أوالً
التمتع بحقوق امللكية

احلنبيل  املذهب  من  ه)   ٧٢٨ (ت  تيمية  ابن  يعرف 
امللكية بأهنا «القدرة الرشعية عىل الترصف يف الرقبة»، كام 
يعرفها أبو املظفر النيسابوري الكرابييس (ت ٥٧٠ ه) من 
املذهب احلنفي بأهنا «تسليط عىل مجيع أنواع الترصف». 
أيضاً  احلنفي  املذهب  من  ه)   ٨١٦ (ت  اجلرجاين  أما 
فيعرفها بأهنا «اتصال رشعي بني اإلنسان وبني يشء يكون 
مطلقاً لترصفه وحاجزاً عن ترصف غريه فيه»، كام يعرفها 
القايض املروزي (ت ٤٦٢ ه) من املذهب الشافعي بأهنا 
كذلك  والترصف».  االنتفاع  إطالق  يقتيض  «اختصاص 
بأهنا  املالكي  املذهب  من  ه)   ٦٨٤ (ت  القرايف  يعرفها 
«إباحة رشعية يف عني أو منفعة تقتيض متكن صاحبها من 
االنتفاع بتلك العني أو املنفعة، أو أخذ العوض عنهام من 
حيث هي كذلك» (العبادي، ١٩٧٤م، ج١، ص ١٢٩-
حق  الفقهاء  تعريف  حسب  امللكية  تعترب  بذلك   .(١٣٣
الترصف  من  الغري  ويُمنع  اليشء  مالك  به  خيتص  حاجز 
الترصف  عىل  القدرة  احلق  هذا  يتضمن  حيث  بمحله، 
متنح  فامللكية  مانع).  ذلك  من  منع  إذا  (إال  واالنتفاع 
صاحبها السيطرة والسلطة الكاملة عىل اليشء اململوك، 
وال حق للغري بالتدخل هبذا امللك. ويؤكد الكاساين (ت 
يمكن  ال  بحيث  بملكه  املالك  استقاللية  عىل  ه)   ٥٨٧
املالك،  ورضا  موافقة  دون  امللك  هذا  يف  التدخل  للغري 
إذ يقول «حكم امللك والية الترصف للاملك يف اململوك 
باختياره، ليس ألحد والية اجلرب عليه إال لرضورة، وال 
إذا  إال   .  .  . به  يترضر  كان  وإن  عنه،  املنع  والية  ألحد 
تعلق به حق الغري . . . وغري املالك ال يكون له الترصف 
يف ملكه من غري إذنه ورضاه، إال لرضورة» (الكاساين، 
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ج٦، ص ٢٦٤). كام يؤكد البابريت (ت ٧٨٦ ه) صاحب 
املالك  استقاللية  عىل  اهلداية  عىل  العناية  رشح  كتاب 
كذلك من حيث عدم خضوع ترصفاته يف ملكه اخلاص 
ملوافقة جهات خارجية، إذ يقول «امللك مطلق للترصف 
من غري توقف عىل رضا غريه ]أي غري املالك[” (منقول 
من (العبادي، ١٩٧٤م، ج١، ص ٢٢٢)). أي أن املالك 
لرضورة،  إال  ملكه،  يف  واالستقاللية  الترصف  حرية  له 
وهذا ما يعرف يف اإلسالم بامللك التام، أي امللك الذي 
جيمع فيه املالك حق السيطرة وملك الرقبة معاً، ويف هذا 
يقول ابن اهلامم «.. وكامل امللك بكونه مطلقاً للترصف» 
(منقول من (العبادي، ١٩٧٤م، ج١، ص ٢٣٣)). وهذا 
(األشياء  األعيان  ملك  يف  األصل  هو  امللكية  من  النوع 
العمرانية  البيئة  يف  سائداً  كان  ما  وهو  اململوكة)(٧) 
اإلسالمية. فللاملك يف اإلسالم حرية الترصف يف ملكه 
كيفام شاء ودون تدخل خارجي، ما مل يتعلق ذلك بحق 
ملنزله  غرفة  إضافة  أو  منزله  وظيفة  تغيري  مثالً  فله  الغري. 
أو فتح شباك يف أحد غرف منزله أو زيادة ارتفاع مبناه ما 
.(٨) وحيث  مل يؤثر ذلك بالرضر عىل غريه كاجلريان مثالً
أن معظم األماكن واألعيان يف البيئة العمرانية اإلسالمية 
هي ملكية خاصة سواءً فردية أو مجاعية وليس للدولة إال 
ملكية حمدودة جداً منها، حيث تعترب الشوارع واألماكن 
للمسلمني؛  ملك  اإلسالمية  العمرانية  البيئة  يف  العامة 
فيه  املارة  من  املسلمني  لعموم  ملك  هو  النافذ  فالطريق 
دورهم  أبواب  تفتح  ملن  ملك  هو  النافذ  غري  والطريق 
لعموم  ملك  هي  املوات  األرايض  فإن  كذلك  عليه، 
البيئة.  يف  حيزاً  يشغل  ملموس  مادي  عنرص  كل  هي  العني   (٧)

فالكريس عني، واجلدار عني، واملنزل عني. 
١٩٩٢م)،  (أكرب،  انظر  ذلك،  حول  التفاصيل  من  ملزيد   (٨)

الفصل السادس. 

العمرانية  البيئة  إنتاج  عملية  تكون  بذلك  املسلمني،(٩) 
ممتلكاته،  دائرة  ضمن  كلٍ  املالكة  الفرق  مسؤولية  من 
وليس للدولة كفريق خارجي احلق يف التدخل (كام سيتم 
هي  اإلسالمية  العمرانية  البيئة  أن  أي   .( الحقاً توضيحه 

بيئة ذاتية التشييد. 
أما النوع اآلخر من امللكية فهو امللك الناقص حيث 
ملكية  عىل  ليس  الناقص  امللك  مسمى  الفقهاء  يطلق 
إذا  معاً  واملنفعة  العني  ملكية  عىل  إنام  وحدها  املنفعة 
كان الترصف فيها ليس كامالً ملالكها. وهذا ينطبق عىل 
حق  للدولة  حيث  املعارص،  الوضع  يف  امللكية  مفهوم 
إذ  القانون.  خالل  من  اخلاصة  امللكيات  عىل  السيطرة 
معظم  يف  هبا  املعمول  القوانني  يف  امللكية  حقوق  ختضع 
الدول العربية لسلطة القانون. فاملادة ٨٠٢ من القانون 
يف  وحده  اليشء  «ملالك  أن  عىل  تنص  مثالً  املرصي 
والترصف  واستغالله  استعامله  حق  القانون  حدود 
السوري  املدين  القانون  من   ٧٦٨ املادة  وكذلك  فيه»، 
املادة  تنص  كام  الليبي،  املدين  القانون  من   ٨٦١ واملادة 
أن  عىل  اللبناين  العينية  واحلقوق  امللكية  قانون  من   ١١
امللكية «هي حق استعامل عقار ما والتمتع به والترصف 
به ضمن حدود القوانني والقرارات واألنظمة» (منقول 
فاملالك   .((١٥٢ ص  ج١،  ١٩٧٤م،  (العبادي،  من 
يف  يشاء  كام  الترصف  يستطيع  القوانني  هذه  حسب 
حدود  ضمن  تقع  تلك  ترصفاته  أن  طاملا  اخلاص  ملكه 
بملكه  املتعلقة  القرارات  اختاذ  يف  حقه  أن  أي  القانون. 
األرض  ملالك  فيمكن  القانون.  بإطار  مؤطر  اخلاص 
البناء عىل أرضه ولكن ضمن رشوط القانون من حيث 
السيارات  مواقف  وعدد  الطوابق  وعدد  البناء  مساحة 

(٩) انظر (أكرب، ١٩٩٢م)، الفصل السابع. 
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. حتى أن بعض القوانني تلزم  وأبعاد االرتدادات، مثالً
املالك بامدة البناء اخلارجية كاحلجر مثالً أو بلون معني 
املرجعية  هو  القانون  يصبح  وبذلك   . مثالً كاألبيض 
اخلاص.  عقاره  يف  للاملك  ترصف  أي  عىل  للحكم 
الدولة  سيطرة  أدوات  من  أداة  هو  القانون  أن  وحيث 
بذلك  القانون،  تصيغ  التي  هي  فالدولة  الشعب،  عىل 
الفاعلة(١٠)  الفرق  وبني  الدولة  بني  الناجتة  العالقة  فإن 
ختضع  حيث  رأسية  عالقة  تكون  العمرانية  البيئة  يف 
للدولة.  اخلاصة  ممتلكاهتا  ضمن  ترصفاهتا  يف  الفرق 
من  وخضوع  هيمنة  عالقة  هي  الناجتة  العالقة  أن  أي 
طرف آلخر. وبذلك تقلصت حقوق امللكية يف الوضع 
ملكية  تكون  بيئة  من  العمرانية  البيئة  لتتحول  املعارص 
إىل  اإلسالمي  الوضع  يف  كام  تامة  ملكية  أعياهنا  معظم 
البيئة  يف  كام  ناقصة  ملكية  هي  أعياهنا  مجيع  ملكية  بيئة 

املعارصة، وشتان بني النوعني!
  Public Interest مفهوم املصلحة العامة

خاصاً  اهتامماً  املعارص  الرأساميل  النظام  أوىل  لقد 
الراعية  بمثابة  احلديثة  الدولة  فكانت  العامة،  باملصلحة 
الرشعية  سلطتها  من  فانطالقاً  املصلحة.  هلذه  واملنظمة 
بالعقد  يعرف  بام  وعمالً  السكان،  لعامة  ومتثيلها 
الدولة  حرصت  والشعب،  الدولة  بني  االجتامعي 
خالل  من  السكان  جمموع  مصالح  محاية  عىل  احلديثة 

(١٠) الفريق، حسب تعريف أكرب (١٩٩٢م)، هو صاحب القرار 
بالنسبة للعني يف البيئة العمرانية. والفريق يف البيئة العمرانية 
قد يكون فرداً أو مجاعة أو مؤسسة. فاملك املنزل يعترب فريق 
مالك يف البيئة العمرانية مكون من فرد واحد، حيث يستطيع 
. كذلك  هو وحده اختاذ قرار بشأن العني بالبيع أو الرهن مثالً
من  مكون  واحد  فريق  تعترب  جتارياً  حمالً  متلك  التي  اجلامعة 

جمموعة من األفراد. 

عىل  والعمل  املشرتكة  العامة  ملصلحتهم  حتديدها 
من  ملجموعة  سنّها  خالل  من  وذلك  ومحايتها  حتقيقها 
حتقيق  إىل  ظاهرها  يف  هتدف  التي  والقوانني  األنظمة 
أصبحت  حتى  املجتمع،  يف  والديمقراطية  العدالة 
قبل  من  حتديدها  عىل  والقدرة  العامة»  فكرة «املصلحة 
اإلداريني واملخططني أمراً مسلامً به، خاصة يف النصف 
األول من القرن العرشين مع تبني توجهات التخطيط 
 (Comprehensive Planning) احلديث كالتخطيط الشامل
ملفهوم   (Rational Planning) العقالين  والتخطيط 
”املصلحة العامة“ واعتباره أحد أهم معايري تقييم بدائل 
فقد  املفهوم  هذا  ألمهية  ونظراً  التخطيط.  مقرتحات 
 Planners’ codes) املخططني  أخالقيات  قواعد  جعلت 
والتزامات  مهام  أوىل  العامة  املصلحة  خدمة   (of ethics

ولكن   .(١٣٣ ص  ١٩٩٢م،   ،Alexander) املخطط 
كيف يمكن للدولة (أو من يمثلها من املخططني) حتديد 
والفئات  واجلامعات  األفراد  مجيع  مصالح  وتوحيد 
املختلفة يف املجتمع حتت مسمى ”املصلحة العامة“؟ إن 
مفهوم املصلحة العامة بذلك هو مفهوم افرتايض تضعه 
الدولة ملجموع مصالح األفراد املكونني للشعب، يقوم 
فالشعب  والوحدة،  التجانس  مفهوم  عىل  أساسه  يف 

بحسب هذا املفهوم يعترب وحدة متجانسة.  
التخطيط  يف  الديمقراطية  حتقيق  نحو  وسعياً  لذا، 
وجهت  فقد  القرار)،  اختاذ  بحرية  التمتع  مع  (مساواة 
الكثري  العرشين  القرن  من  والسبعينات  الستينات  يف 
العديد  قبل  من  العامة  املصلحة  ملفهوم  االنتقادات  من 
Neo-) اجلديد  املاركيس  التوجه  كأتباع  املخططني  من 

التخطيط  كتوجه  احلداثة  بعد  ما  وتوجهات   (Marxism

املتطرف  والتخطيط   (Advocacy Planning) التأييدي 
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االختالفات  يلغي  مفهوم  باعتباره   (Radical Planning)

الفردية وحيرم املستخدم من التمتع بحرية اختاذ القرار، 
وجهت  فقد  املنشودة. كذلك  الديمقراطية  أي ال حيقق 
مؤيدي  قبل  من  املفهوم  هلذا  االنتقادات  من  العديد 
 (Schubert) مثل تشوبرت (Pluralism) املدرسة التعددية
(١٩٦٠م) الذي أنكر وجود هذا املفهوم أصالً يف قوله 
”ال يوجد نظرية للمصلحة العامة تستحق ذلك االسم، 

للتحليل  معلومة  يف كوهنا  ذاهتا  الفكرة  أمهية  إنام تكمن 
ص  ١٩٩٢م،   ،Alexander) من  (منقول  السيايس“ 
١٢٩))(١١). وبالرغم من ذلك فقد استمر العمل بفكرة 
املتقدمة  الدول  يف  خاصة  التخطيط  يف  العامة  املصلحة 
فام  والسويد،  وهولندا  وبريطانيا  املتحدة  كالواليات 
ومصدراً  التخطيط  ركائز  أحد  تعترب  الفكرة  زالت 

مناسباً إلضفاء الرشعية عىل قرارات املخطط. 
إن مفهوم املصلحة العامة يف حقيقته إنام هو أداة من 
أدوات الدولة وغطاءً رشعياً لتدخلها يف البيئة العمرانية 
هيدف إىل زيادة سيطرهتا عىل البيئة العمرانية والشعب. 
أن  إال  املفهوم  هلذا  املوجهة  االنتقادات  تكن  فمهام  لذا 
كدولة  املعارصة  الدولة  ملفهوم  رضورية  استمراريته 
تزايد  فقد  بذلك   .(Interventionist State) التدخل 
يف  أصبحت  حتى  العامة  املصلحة  بمفهوم  االهتامم 
والذي  الفرد  مصلحة  عىل  مقدمة  األحيان  من  كثري 
حرية  عىل  قيداً  تشكل  فباتت  اجلامعة  من  جزء  هو 
ومصالح األفراد، كام هو احلال يف إحلاق مفهوم الوظيفة 

اإلجتامعية بامللكية اخلاصة. 
الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة

لقد صاحب التغري يف مفهوم امللكية يف البيئة العمرانية 
تغري يف بعض املفاهيم املالزمة هلا مثل تغري مفهوم الوظيفة 
اإلجتامعية للملكية اخلاصة. فالعامة أو املجموع يف البيئة 

(١١) النص من ترمجة كاتب هذه املقالة. 

العمرانية اإلسالمية هم عبارة عن جمموع السكان أنفسهم 
دون أن متثلهم جهة خارجية، لذا ال يمكننا التحدث عن 
املكونني  األفراد  ملصالح  د  موحِّ كمفهوم  العامة  املصلحة 
للمجموع، كام هو احلال يف البيئة العمرانية املعارصة، بل 
مصاحلهم  محاية  عن  املسئولني  هم  أنفسهم  السكان  إن 
بمنظومة  املرتبطة  اآلليات  من  جمموعة  خالل  من  وذلك 
الرشيعة  عن  املنبثقة  العمرانية  البيئة  يف  التنظيمية  احلقوق 
اإلسالمية. أي أن محاية مصالح وحقوق جمموع املسلمني 
هلذا  املكونني  األفراد  مسؤولية  من  هو  ما  مكانٍ  يف 
العمرانية.  البيئة  يف  الدولة  تدخل  من  حيد  وهذا  املجموع 
اجلامعة  ومع  األفراد  مع  اإلسالمية  الرشيعة  تعاملت  فقد 
كفرق هلا حقوقها املنبثقة من الرشيعة اإلسالمية، فاجلامعة 
اجلامعة  ملصلحة  تغليب  فال  حقوقه،  له  فريق  كلٍ  كالفرد، 
املرجعية  تكون  ولكن  مطلق،  بشكل  الفرد  مصلحة  عىل 
كانت  النوازل  أحد  ففي  التنظيمية.  احلقوق  آللية  دائامً 
وعليها  مجاعية)  (ملكية  نافذة  غري  (سكة)  زنقة  ألقوام 
منزل جار هلم. أي ليس للجار باب  ودبر  أبواب دورهم 
قديم  كنيف  وله  منزله،  دبر  حائط  إال  الزنقة  يف  طريق  أو 
(بيارة) مغطى وملتصق باحلائط. وللكنيف قناة خترج من 
الدار. ومل يستخدم هذا اجلار الكنيف والقناة لزمن طويل، 
ثم أراد استخدامه مرة أخر فمنعه أهل الزنقة. ولكنهم 
(أهل  اجلامعة  مصلحة  تقدم  مل  أي  ذلك.  من  يتمكنوا  مل 
الزنقة) عىل مصلحة الفرد، ولكن تم احلكم تبعاً ملنظومة 
احلقوق لكال الفريقني. فاستمر رضر الكنيف ألنه األقدم 
(الونرشييس، ج٩، ص ٣٢).(١٢)  إن حق امللكية اخلاصة 
فالفعل  الرضر.  حيازة  بمبدأ  عمالً  النازلة  هذه  يف  احلكم  تم   (١٢)
األسبق له حيازة الرضر عىل الفعل الالحق. فعىل سكان الطريق 
بعد  أتوا  ألهنم  الكنيف  مع  التعامل  أعاله  النازلة  يف  النافذ  غري 
وجوده، ومل يستحدث بعد سكناهم للطريق. للمزيد من التفاصيل 

حول حيازة الرضر انظر (أكرب، ١٩٩٢ م، ص ٢٢١-٢٢٣). 
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كيفام  ملكه  يف  الترصف  حق  املالك  يمنح  اإلسالم  يف 
سواء  اآلخرين  حقوق  عىل   يتعد ال  ذلك  أن  طاملا  شاء 
العمرانية  البيئة  يف  الفرد  أن  أي  مجاعة.  أم  فرداً  ذلك  كان 
ضئيلة  قيود  مقابل  واسعة  حرية  بدائرة  يتمتع  اإلسالمية 

 .( مرتبطة بدوائر حقوق الغري (كاجلامعة مثالً
من  العموم  بمصلحة  اإلسالم  اهتامم  من  وبالرغم 
لدفع  اخلاص  الرضر  «يتحمل  املعروفة  القاعدة  خالل 
أن  إال   ،(٢٠٦ ص  ١٩٩٤م،  (البورنو،  عام»  رضر 
اخلصوص  مصلحة  عىل  مقدمة  ليست  العموم  مصلحة 
بشكل مطلق. فمثالً يعترب الرضر الواقع بالعامة أشد من 
الرضر الواقع بالفرد ولكن إذا كان يف دفع هذا الرضر، 
بالفرد  ينجرب  ال  شديد  رضر  إحلاق  الشاطبي،  يذكر  كام 
الفاعل تقدم حينها مصلحة الفرد عىل مصلحة العموم. 
ئل ابن زرب عن قناة يف الزقاق  ففي إحد النوازل «سُ
املسلوك ]ملك عموم املسلمني[ عليه مكشوفة برصيفها 
من  مجاعة  من  مكون  األزقة ]فريق  وأهل  املاء  إليها  يأيت 
 يتأذ وال  دابة  فيها  تنكب  ال  جتاورها  التي  السكان[ 
احلوانيت  هلا  املجاورون  عليها  أحدث  حتى  أحد  فيها 
برصيفها  الزقاق  هبم  ضاق  فلام  واملصاطب  والتوابيت 
حنيتي  يف  املاء  ذهوب  هلا  بتغطيتهم  فانقطع  القناة  غطوا 
ويقع  الدواب  فيها  وتسقط  سبخة  صارت  حتى  القناة 
فيها الناس.“ فكان جواب ابن زرب عىل ذلك: ”تأمر من 
قبلت شهادهتم بحيازة القناة املغطاة وحيازة ما ضيق من 
الطريق وأرض به، فإذا حازوا ذلك وثبتت احليازة عندك 
أعذرت إىل املحدثني يف ذلك، فإن مل يكن هلم مدفع أمرت 
هبدم ما أحدث يف الطريق وبكشف القناة وإعادهتا عىل 
ما كانت عليه يف القديم إن شاء اهللا“ (الونرشييس، ج٩، 
عموم  مصلحة  يقدم  مل  هنا  فالقايض   .(٦١-٦٢ ص 

املسلمني بشكل مطلق عىل مصلحة األفراد واجلامعة بل 
ال بد من دراسة احلالة يف ضوء حقوق الفريقني املعنيني 
(اجلامعة وعموم املسلمني). فإن حاز أهل األزقة يف هذه 
النازلة الرضر بقي فعلهم عىل حاله، أما إن كانت القناة 
الرضر عن  رفع  حينها  فيجب  املجاورة  األزقة  من  أقدم 
يف  املسلمني  عموم  معاملة  يتم  وبذلك  املسلمني.  عموم 
البيئة العمرانية اإلسالمية كفريق ذو حقوق وخيضع يف 
ذلك  كان  سواء  التنظيمية  احلقوق  آللية  بيئية  حالة  أي 

مقابل مصلحة فرد آخر أو مجاعة.       
أما يف البيئة العمرانية املعارصة فقد تغري هذا املفهوم 
لتتسع دائرة حقوق اجلامعة كقيد عىل دائرة ملكية الفرد 
اخلاصة حتى أصبح ينظر إىل امللكية عىل أهنا حق فردي 
املالك  يد  إطالق  من  احلد  تم  فقد  إجتامعية.  وظيفة  ذو 
القيود  من  عدد  وضع  خالل  من  ملكه  يف  بالترصف 
مع  يتامشى  بام  ملكه  يف  املالك  ترصف  حتديد  شأهنا  من 
والتي  املسلمني  عموم  مصلحة  أي  العامة،  املصلحة 
فاملادة  املسلمني.(١٣)  عموم  عن  كممثل  الدولة  حتددها 
أن  عىل  تنص  ١٩٧١م  لعام  املرصي  القانون  من   ٣٢
املستغل،  غري  املال  رأس  يف  تتمثل  اخلاصة  «امللكية 
خدمة  يف  اإلجتامعية،  وظيفتها  أداء  القانون  وينظم 
اإلقتصاد القومي، ويف إطار خطة التنمية، دون انحراف 
أو استغالل، وال جيوز أن تتعارض يف طرق استخدامها 
مع اخلري العام للشعب» (منقول من: العبادي، ١٩٧٤م، 
بل  مطلقاً  حقاً  امللكية  تعد  مل  وبذلك   .(٤٢٤ ص  ج١، 
اإلجتامعية  الوظيفة  حتقيق  يضمن  بام  مقيدة  أصبحت 
(١٣) لقد أخذت هذه القيود بالتزايد شيئاً فشيئاً، كام يف القواعد 
مركزي  ملخطط  تبعاً  ألمالكه  املالك  استثامر  تنظم  التي 
الستعامالت األرض، كام وجدت قوانني املستأجرين والعامل 

ووضعت القواعد التي تنظم عالقات اجلوار، وهكذا. 
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وليست  مقيِّدة  اجتامعية  وظيفة  إذن  فهي  هبا.  املرتبطة 
حافزة، كام يسميها د. حجازي (العبادي، ١٩٧٤، ج١، 
٤٢٥) وهذا واضح يف سياسات وخطط التنمية وعملية 

سن القواعد والقوانني املنظمة للملكيات. 
بمفهوم  تأثر  ممن  املحدثني  الفقهاء  بعض  فإن  كذلك 
املصلحة العامة يف الوضع املعارص قدموا مصلحة اجلامعة 
 : عىل مصالح األفراد بشكل مطلق، فيقول الدريني مثالً
إىل  أفىض  إذا  الفردي  احلق  استعامل  أن  البدهي  «من 
اإلخالل  ألن  ممنوعاً،  كان  اجلامعة  بمصلحة  اإلرضار 
بالتوازن هنا يكون أظهر، وألن املفسدة الالحقة باجلامعة 
احلق  صاحب  جينيها  التي  املنفعة  مع  تتناسب  ال  فاحشة 
انطلق  فقد  ص٨٢).  ١٩٨٨م،  (الدريني،  الشخيص» 
بعض الفقهاء املحدثني يف تقديمهم للمصلحة العامة من 
مبدأ املصالح املرسلة الذي عمل به بعض فقهاء املالكية. 
إال أن فقهاء املالكية تعاملوا مع هذه املنهجية بحذر شديد 
خوفاً من توسيع دائرة استخداماهتا وحتوهلا إىل مصدر قوة 
آلراء  املصالح  تقدير  أمر  الرشيعة  ترتك  فلم  الدولة.  بيد 
احلكام واملقربني منهم، فقد عرف اإلمام الغزايل املصلحة 
بأهنا «املحافظة عىل مقصود الرشع» .. «ومقاصد الرشع 
تعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ فكل مصلحة ال ترجع 
إىل حفظ مقصود فهم الكتاب والسنة واإلمجاع، وكانت 
فهي  الرشع  ترصفات  تالئم  ال  التي  الغريبة  املصالح  من 
ع» (منقول من  باطلة مطروحة، ومن صار إليها فقد رشَّ
(العبادي، ١٩٧٤م، ج٢، ص٢٧٢)). فال يصح أن هتدم 
فاملصلحة  املصلحة،   بدعو نصوصها  وترتك  الرشيعة 
يذكر  كام  األحكام،  عليها  وبنت  الرشيعة  اعتربهتا  التي 
العبادي، هي املصلحة التي تشهد هلا النصوص الرشعية 
مصلحة،  هو  مصلحة  أنه  يزعم  ما  كل  فليس  باالعتبار، 

ج٢،  العبادي (١٩٧٤م،  مثل  الباحثني  بعض  ذهب  كام 
ص٢٧٣). ويف ذلك يقول ابن تيمية عن سوء استخدام 
«إنه  والوالة:  احلكام  قبل  من  املرسلة  املصالح  منهجية 
من جهة املصالح حصل يف أمر الدين اضطراب عظيم، 
وكثري من األمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناءً 
عىل هذا األصل. وقد يكون منها ما هو حمظور يف الرشع 
خالف  كالماً  املرسلة  املصالح  يف  قدم  وربام  يعلموه،  مل 
النصوص، وكثري منها أمهل مصالح جيب اعتبارها رشعاً، 
بناءً عىل أن الرشع مل يرد هبا، ففوت واجبات ومستحبات، 
الرشع  يكون  وقد  ومكروهات،  حمظورات  يف  وقع  أو 
ص  ١٩٥٨م،  زهرة،  أبو  يعلمه» (اإلمام  ومل  بذلك  ورد 
الوضع  يف  حقيقة  إىل  حتول  التخوف  هذا  أن  إال   .(٢٢٤
املعارص، فقد اتسعت دائرة املصلحة العامة عىل حساب 
عىل  الدولة  وسيطرة  قوة  من  زاد  مما  اخلاصة،  املصلحة 

البيئة العمرانية باعتبارها ممثلة ملصلحة العموم.  
حق  من  اخلاصة  امللكية  مفهوم  يف  التغيري  هذا  إن 
خاص  حق  إىل  اآلخرين  بحقوق  مؤطر  ذايت  خاص 
أثره  له  العليا  السلطات  من  موجه  اجتامعية  وظيفة  ذو 
فقد  العمرانية.  البيئة  يف  القرار  اختاذ  عملية  يف  الواضح 
منح املفهوم املعارص للملكية الدولة يداً مطلقة للتحكم 
بامللكيات اخلاصة حتت شعار املصلحة العامة، مما أضفى 
عىل تدخل الدولة يف امللكيات اخلاصة وبالتايل يف عملية 
ع  وسَّ بالتايل  وهذا  رشعياً،  غطاءً  العمرانية  البيئة  إنتاج 
من دائرة الدولة كمسيطر عىل امللكيات اخلاصة وكفريق 
مسؤول عن اختاذ القرار يف عملية إنتاج البيئة العمرانية 
نزع  حق  وما  العملية،  هذه  يف  الفرد  دور  حتجيم  مقابل 
البيئة  يف  الدولة  متارسه  الذي  العامة  للمنفعة  امللكية 

العمرانية املعارصة إال خري دليل عىل ذلك.
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نزع امللكية

اخلاصة  بامللكية  اإلسالمية  الرشيعة  اعرتفت  لقد 
ومنحتها حرمة ضد التعدي عليها أو األخذ منها، حيث 
يف  األساس  أن  تقرر  التي  الرشعية  النصوص  تعددت 
انتقال امللك هو رضا املالك. فقد قال الرسول صىل اهللا 
نفس  بطيب  إال  مسلم  إمرئ  مال  حيل  «ال  وسلم  عليه 
اعتبار  عىل  السلف  فقهاء  معظم  أمجع  وقد  منه».(١٤) 
التملك القهري خمالف ملقتىض امللك، فأصل أموال العباد 
وليس  عليه  السيطرة  مطلق  له  اليشء  ومالك  التحريم، 
أن  إال  أعاله.  إليه  اإلشارة  سبقت  كام  فيه،  حق  لغريه 
امللكية اخلاصة يف ظل النظام املعارص فقدت هذه احلرمة 
سلطتها  خالل  من  احلق  نفسها  الدولة  أعطت  حيث 
العامة.  للمنفعة  اخلاصة  املمتلكات  بمصادرة  الرشعية 
قوة  مصدر  إىل  وحتويلها  الصالحية  هذه  لتفعيل  ولكن 
بيد الدولة لفرض سيطرهتا عىل البيئة العمرانية وسعت 
املرصي  القانون  حدد  فقد  العامة.  املنفعة  دائرة  الدولة 
التي  العامة  املنافع  من  تعد  التي  األعامل  ١٩٩٠م  لعام 
تعديل  أو  توسيع  أو  بإنشاء  ألجلها  امللكية  نزع  يتم 
الطرق، إنشاء أحياء جديدة، مرشوعات املياه والرصف 
إنشاء  والطاقة،  والرصف  الري  مرشوعات  الصحي، 
وحتسني  احلرضي  التخطيط  مشاريع  وأنفاق،  جسور 
املنفعة  أعامل  من  يعد  آخر  عمل  وأي  العامة،  املرافق 
بقرار من  آخر. كام جيوز  ورد ذكره يف أي قانون  العامة 
جملس الوزراء إضافة أعامل أخر ذات منفعة عامة إىل 
 .(٣٨-٣٩ ص  ١٩٩٣م،  (خليل،  املذكورة  األعامل 
بدون  (البيهقي،   ١١٣٥٢ رقم  حديث  البيهقي،  أخرجه   (١٤)
ورد  ما  منها  خمتلفة،  بروايات  احلديث  ورد  وقد  تاريخ)، 
نفسه» (الدار  بطيب  إال   .  .  .» للدارقطني   البيوع  كتاب  يف 

قطني، بدون تاريخ). 

أمام  املجال  القانون  فتح  األخرية  اجلملة  خالل  فمن 
السلطات العليا إلضافة ما تراه مناسباً عىل هذه القائمة 
للمصلحة  حتديدها  يف  الدولة  سلطات  من  يوسع  مما 
زيادة  وبالتايل  ألجلها،(١٥)  ملكيته  نزع  يلزم  وما  العامة 
التدخل  عىل  وقدرهتا  اخلاصة  امللكيات  عىل  هيمنتها 
يف  حدثت  واقعة  ففي  العمرانية.  البيئة  إنتاج  عملية  يف 
مجهورية مرص العربية حدث خالف بني الرشكة العربية 
حللج األقطان وبني املؤجرين هلا لقطعة أرض تستخدمها 
شونة، ورفع األمر إىل القضاء الذي قىض بطرد الرشكة 
من األرض. فام كان من الرشكة إال أن طلبت من رئيس 
جملس الوزراء بموجب التفويض الصادر له من رئيس 
١٩٨٧م  لسنة   ١٦٥٥ رقم  القرار  إصدار  اجلمهورية 
باعتبار مرشوع إقامة شونة للرشكة العربية حللج األقطان 
من أعامل املنفعة العامة واالستيالء عليها بطريق التنفيذ 
العليا  فالسلطات   .(٤٠ ص  ١٩٩٣م،  املبارش (خليل، 
املصلحة  حتديد  إلعادة  املكتسبة  قوهتا  استخدمت  هنا 
نزع  من  يمكنها  بشكل  اخلاصة  رؤيتها  حسب  العامة 
امللكية املذكورة. أي أهنا استخدمت قوهتا لالنتقاص من 
حقوق مالك األرض اخلاصة هبدف حتقيق ما تدعي أنه 
مصلحة عامة. وكذلك احلال بالنسبة لبعض املخططني 
املعارصين، فقد توسعوا يف استخدام سلطاهتم يف حتديد 
العمرانية،  البيئة  يف  خمططاهتم  لتحقيق  العامة  املصلحة 

مما  العامة  املصلحة  حتديد  يف  التوسع  عىل  األمثلة  ومن   (١٥)
سمح بفتح باب نزع امللكية عىل مرصاعية هو موافقة جملس 
الوزراء يف فرنسا عىل نزع امللكية لغرض إنشاء طريق جلري 
اخليول يف السباق يف إحد البلدات، وإقامة فندق صغري يف 
١٩٩٣م،  العامة (خليل،  املصلحة  حيقق  ذلك  باعتبار  نيس، 
ص ٤١). فهل إنشاء طريق جلري اخليول يعترب منفعة عامة 

تستحق نزع ملكية خاصة ألجله! 
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فام كان منهم إال أن شقوا الطرق الواسعة وسط النسيج 
التقليدية  املناطق  من  أجزاء  وأزالوا  التقليدي  العمراين 
حتت شعار التجديد والتجميل (مصلحة عامة)، وهدموا 
أحياء بأكملها إلنشاء جممعات جتارية أو مباين رسمية. 
ولكن كم عقار تم نزع ملكيته من جراء ذلك، وكم فرد 
(مفرتضة)  عامة  مصلحة  إهنا  تذمر؟  فرد  وكم  ترضر، 
وقيدت  احلريات،  فقلصت  خاصة،  مصلحة  أهدرت 
االختيار، وحجمت القدرة عىل اختاذ القرار. فأين ذلك 

من الديمقراطية التي يدعو هلا التخطيط املعارص؟ 
نزع  مع  اإلسالمية  الرشيعة  تعاملت  كيف  ولكن 
امللكية للمصلحة العامة؟ وهل للدولة يف اإلسالم احلق 

يف نزع امللكية الفردية للمصلحة العامة؟ 
قبل  من  العامة  للمصلحة  اخلاصة  امللكية  نزع  إن 
املالك  رضا  دون  للملكية  قهري  انتقال  هو  إنام  الدولة 
وهذا غري جائز لد معظم فقهاء السلف إذا مل يكن هناك 
رضر مبارش عىل العامة من ذلك امللك كأن يكون آيالً 
طريق  لتوسعة  امللكية  بنزع  يتعلق  فيام  أما  للسقوط.(١٦) 
أو مسجد فإن اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه مل 
لغرض  املطلب  عبد  بن  العباس  دار  ملكية  نزع  يستطع 
طيب  عن  إال  املدينة(١٧)  يف  املسلمني  مسجد  توسعة 
نفسٍ منه، وهذا يدل عىل مد حرمة امللكيات اخلاصة 

يف  الفردية  امللكية  نزع  اإلسالمية  الرشيعة  أجازت  لقد   (١٦)
املدين  مال  عىل  واحلجر  الشفعة  منها  جداً  حمدودة  حاالت 
ص  ج٢،  ١٩٧٤م،  (العبادي،  لديونه  وفاءً  أمواله  وبيع 

 .(١٦٨-١٧٨
السمهودي  انظر  احلادثة  تفاصيل  عىل  لإلطالع   (١٧)
السمهودي  رواية   .(٤٨١-٤٨٩ ص  ج٢،  (السمهودي، 
رواية  هناك  بينام  املنورة  املدينة  يف  كانت  احلادثة  أن  إىل  تشري 

أخر لليعقويب تشري إىل أن احلادثة كانت يف مكة املكرمة. 

مسجد  لتوسعة  ذلك  كان  لو  حتى  نزعها  جواز  وعدم 
لإلمام  «ليس  أنه  ذلك  يف  يوسف  أبو  فيذكر  املسلمني. 
أن خيرج شيئاً من يد أحد إال بحقٍ ثابت معروف» (ابن 

عابدين، ج٦، ص ٢٩٦). 
إال أن بعض فقهاء املالكية أجازوا برتدد شديد نزع 
امللكية للمصلحة العامة يف حاالت حمدودة جداً ختضع 
الرضورة،  تلك  حيددوا  مل  لكنهم   ،القصو للرضورة 
املعارصين  وخاصة  الفقهاء  بعض  أمام  املجال  فتح  مما 
فاإلمام  الرضورات.  تلك  حتديد  يف  بالتوسع  منهم 
مالك ومعظم أتباع املذهب املالكي مل جييزوا نزع امللكية 
ريض  العباس  مع  اخلطاب  بن  عمر  حادثة  إىل  استناداً 
لرضورة  عقاره  بيع  املالك  رفض  إذا  ولكن  عنهام.  اهللا 
قصو مرتبطة باملصلحة العامة فإن بعض فقهاء املالكية 
أجازوا إجبار املالك عىل البيع يف حاالت حمدودة جداً، 
احلاالت  حرص  ويمكن  العادل.  التعويض  وبرشط 
بتوسعة  العامة  للمصلحة  امللكية  نزع  فيها  أجازوا  التي 
املسجد اجلامع إذا كان ذلك رضورة قصو ومل جييزوا 
ذلك يف حالة املسجد غري اجلامع، كام اشرتطوا لذلك، 
كام يذكر ابن عابدين، عدم وجود مسجد آخر يف املدينة. 
ربطها  فقد  اإلجازة  هذه  يف  التوسع  عدم  عىل  وحرصاً 
يف  ذلك  كان  وإن  حتى  القايض  بموافقة  الفقهاء  بعض 
توسعة املسجد إىل الطريق العام (ملك كافة املسلمني) 
أو عىل حساب وقف تابع للمسجد نفسه (ابن عابدين، 
ج٦، ص ٥٧٦-٥٧٧)، إذ يعمل القايض يف هذه احلالة 
من  وللحد  اخلاصة  امللكية  حقوق  حلامية  ضبط  كآلية 
تعاظم سلطة الدولة يف استخدام الصالحية املمنوحة هلا 
واملرشوطة بتوفر الرضورة القصو. كذلك فقد أجاز 
املدينة  لسور  املالصقة  املنازل  ملكية  نزع  الفقهاء  بعض 



عبري حسام الدين اللحام: التخطيط العمراين املعارص . . .  ٢٨٦
يف احلاالت األمنية الطارئة، ولكن مع التعويض العادل، 
املدينة  بسكان  الرضر  وقوع  احتاملية  ثبوت  وبرشط 
ص  ج٩،  (الونرشييس،  املنازل  هذه  مواقع  جراء  من 
لتوسعة  عقاره  بيع  عىل  املالك  إجبار  حالة  يف  أما   .(٢٢
الطريق  ذلك  تعطل  بسبب  له  املجاور  املسلمني  طريق 
فقهاء  أمجع  فقد  عامة)،  ملصلحة   قصو متاماً (رضورة 
وأصبغ)  املاجشون  وابن  ومطرف  حبيب  (ابن  املالكية 
عىل عدم جواز ذلك باستثناء سحنون الذي أجاز ذلك 
آخر  بديل  وجود  كعدم   القصو الرضورة  حالة  يف 

لتوسعة الطريق (ابن الرامي، ص ٥٧٥-٥٧٧). 
للدولة لرشوط  املمنوح  امللكية  حق نزع  إخضاع  إن 
تردد   مد عىل  يدل  السلف  فقه  يف  عديدة  وضوابط 
الفقهاء جتاه هذه القضية، حيث تعمل هذه الرشوط عىل 
تقييد حق الدولة يف التدخل يف البيئة العمرانية. وبذلك 
واحلاالت  اجلامع  املسجد  توسعة  حاالت  عدا  فيام  فإنه 
حمظوراً  يعترب  اخلاصة  امللكية  نزع  مبدأ  فإن  الطارئة 
واملفكرين  الفقهاء  بعض  أن  إال  الفقهاء.  مجهور   لد
املحدثني(١٨)، عمالً بمبدأ املصالح املرسلة واالستحسان، 
أجازوا نزع امللكية للمصلحة العامة، فهم بذلك وسعوا 
األمر  العمرانية،  البيئة  يف  الدولة  وصالحية  قوة  دائرة 
الذي قد يتعارض جذرياً مع املفهوم األسايس للملكية 

اخلاصة ومع مفهوم الدولة يف اإلسالم.(١٩)  
البيئة  يف  حمدودة  اإلسالم  يف  الدولة  صالحيات  إن 
العمرانية. ففضالً عن دورها القضائي يف البيئة فإن للدولة 
دور يف صيانة األماكن العامة من بيت مال املسلمني، فإن 
والدريني  (١٩٩٣م)،  خليل  (١٩٩٧م)،  الفايز  أمثال   (١٨)

(١٩٨٤م، ١٩٨٨م)، زيدان (١٩٨٢م). 
هذا  لتغطية  مستفيضة  ألبحاث  بحاجة  هنا  نحن  ربام   (١٩)

املوضوع. 

مل يتوفر ما يكفي يف بيت املال فعىل األغنياء حتمل نفقات 
الكفاية  فروض  من  فذلك  إجبار،  دون  ولكن  ذلك 
(العبادي، ١٩٧٤م، ج٢، ص ٢٣٥). فقد سئل حممد بن 
بعضهم  فرييد  القرية  أهل  عىل  تفسد  الطريق  «عن  تليد 
ال؟  أم  ذلك  عىل  أجيربون  بعضهم  وأبى  الطريق  إصالح 
قال: الطريق ال حيكم إصالحها ]عىل أحد[ إال من تطوع، 
وإنام إصالحها عىل بيت مال املسلمني“ (ابن الرامي، ص 
الباحث  يستنتج  قد  النوازل  هذه  مثل  ومن    (٢٠).(٥٧٧
أن صالحيات الدولة يف اإلسالم تكاد تقترص عىل دعم 
متكني األفراد واجلامعات يف املجتمع من خالل اإلرشاف 

عىل تطبيق آليات اإلسالم يف البيئة العمرانية. 
وحتجيم  العمرانية  البيئة  يف  الدولة  دور  تقييد  إن 
صالحياهتا حيد من إمكانية تعاظم سلطة الدولة وتدخلها 
استقاللية  عىل  يؤكد  مما  اخلاصة  امللكيات  شؤون  يف 
فتوسيع  اإلسالمية.  العمرانية  البيئة  يف  اخلاصة  امللكية 
الصالحيات  من  املزيد  بإكساهبا  الدولة  سلطة  دائرة 
دورها  ل  حيوّ العمرانية  البيئة  عىل  والسيطرة  للتدخل 
الرشيعة  حددته  كام  املجتمع  متكني  لعملية  داعم  من 
اإلسالمية إىل ممارسة للقوة خارج إطار منظومة احلقوق 
الرشعية، مما يؤدي إىل مركزية عملية اختاذ القرار وبالتايل 
تقليص حريات األفراد يف االختيار واختاذ القرار، مما قد 
العمران،  يف  الديمقراطية  مفهوم  مع  جوهرياً  يتناقض 

وهذا هو احلال يف البيئة العمرانية املعارصة.
: حرية االختيار ثانياً

باتت حرية االختيار Choice يف املجتمعات املعارصة 
قضية ذات أمهية بالغة، فهي تشكل معياراً ومطلباً أساسياً 

انظر (ابن  املجال  هذا  يف  النوازل  من  املزيد  عىل  لإلطالع   (٢٠)
الرامي، ص ٥٧٧-٥٧٨).  



٢٨٧جملة جامعة امللك سعود، م٢٠، العامرة والتخطيط(٢)، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ) 
عرص  منذ  املنشودة  السعادة  ولتحقيق  اجليدة  للحياة 
أهنا  كام   ،(١٦٩-١٧٠ ص  ١٩٩٢م،   ،Bauman) التنوير
املجتمع.  يف  الديمقراطية  حتقيق  معايري  أهم  أحد  تعترب 
الفعلية  االختيارات  بسعة  للفرد  االختيار  حرية  وتقاس 
املتاحة له وبامهية املواد واألمور املتاحة لالختيار. فدرجة 
بني  الالمساواة  درجة  حتدد  الفرد  هبا  يتمتع  التي  احلرية 
حتقيق  معيار  أصبحت  االختيار  حرية  أن  أي  األفراد. 
االختيار  حرية  أن  إال  الديمقراطية.  وبالتايل  احلرية 
هربرت  يذكر  كام  االختيارات،  من  جمموعة  ضمن  من 
ماركوس (Marcuse، ١٩٦٤م)، ال حتقق احلرية إذا كانت 
احلياة.  عىل  اإلجتامعية  السيطرة  تدعم  االختيارات  هذه 
السيد  مفهوم  تلغي  ال  مثالً  لألسياد  احلرة  فاإلنتخابات 
والعبد يف املقام األول. فبالرغم من ادعاء النظام الرأساميل 
املعارص حتقيقه للديمقراطية بزيادة حرية االختيار إال أن 
باخليارات  تتحكم  اخلدمات  توفري  يف  بمركزيتها  الدولة 
املعروض  ضمن  من  ذلك  بعد  االختيار  ليكون  املتاحة 
هو  الرأساميل  النظام  يف  فالقانون  كذلك  به.  املسموح  أو 
حيدد  أنه  أي  يفعلون،  ما  الناس  عىل  يميل  آمر،  قانون 
رقم١).  (الشكل  دائرته  ضمن  وحيرصها  األفراد  أفعال 
بام  وحترصها  املتاحة  االختيارات  من  حتد  البناء  فأنظمة 
ومساحة  األرض  استخدام  طبيعة  حيث  من  به  تسمح 
البنية  وخدمات  السيارات  ومواقف  واالرتدادات  البناء 
كآلية  يعمل  املعارص  القانون  أن  من  فبالرغم  التحتية. 
واجلامعات  األفراد  حلريات  مقيِّدة  آلية  أنه  إال  تنظيمية 
يف املجتمع. لذا يطلق فوكو عىل هذا املجتمع يف الغرب 
ال  إذ   ،(Culture of confinement) القيود“  ”جمتمع  مسمى 
وقبول  األنظمة  هلذه  اخلضوع   سو العقار  ملالك  خيار 
له  خيار  ال  كذلك  تفرزها.  التي  العمرانية  احللول 
كاملياه  الدولة  توفرها  التي  باخلدمات  عقاره  ربط   سو
يف  وحتى  حتدده.  الذي  وبالسعر  واملجاري  والكهرباء 

عرص اخلصخصة، والتي مل تنترش حتى اآلن بشكل واسع 
املتنافسة  الرشكات  زالت  ال  العربية،  الدول  معظم  يف 
الدولة.(٢١)   وقوانني  ومعايري  ملوافقة  وخاضعة  حمدودة 
بذلك فإن الدولة تتحكم يف اختيارات األفراد وإنتاجهم 
االختيار  حرية  أن  أي  اخلاصة.  بيئاهتم  يف  لعمراهنم 
هربرت  يذكر  كام  املعارصة،  الغربية  املجتمعات  يف 
ماركوس، ال حترر الفرد ولكنها تشكل قيداً عىل حريته. 
فبتقبل  االجتامعية.  السيطرة  وآليات  أدوات  أحد  إهنا 
مفهوم الدولة ورشعيتها وما تصدره من قوانني وبالتايل 
مركزيتها، أصبح الفرد يف املجتمع الغريب جزءاً من هذه 
إذ  واستمراريتها.  وتعميقها  تأكيدها  يف  يساهم  اآللية، 
من  يراه  ما  لكثرة  به  يعجب  بل  الراهن  بالوضع  يقبل 
، ودون تصور  خيارات متاحة له، مقارنة مع وضع ماضٍ
ص  ١٩٩٢م،   ،Bauman) الرأساملية عن  بديل  آخر  حللٍ 
فيها  بام  الكثريين  أعني  يف  الرأساملية  باتت  حتى   ،(١٨٣
(كام يعتقدون) من ديمقراطية ليربالية هي ”هناية التاريخ“ 
هربرت  عليه  أطلق  ما  وهذا  ١٩٨٩م).   ،Fukuyama)
 One Dimensional) “ماركوس ”اإلنسان ذو البعد الواحد
الوضع  ورفض  االعرتاض  لبعد  الفاقد  بمعنى   (Man

الراهن (Marcuse، ١٩٦٤م). 
اختيار  دائرة  من  وسعت  قد  اخلصخصة  عملية  أن  شك  ال   (٢١)
مقيدة  االختيار  حرية  زالت  ال  ولكن  اليشء  بعض  الفرد 
احلايل  الوضع  يف  فالساكن  الدولة.  وأنظمة  لسلطة  وخاضعة 
يكون له حرية االختيار للحصول عىل خدمات املياه بني ثالث 
رشكات خاصة مثالً بدالً من رشكة حكومية واحدة. هذا عىل 
املستو النظري، أما عىل املستو العميل فإن عدد الرشكات 
التي توفر البنية التحتية مثالً تكون حمدودة نظراً الرتفاع تكلفة 
شبكات البنية التحتية، لذا فإن الوضع غالباً ما يتصف باهليمنة 
مئات  الكهرباء  شبكة  تكلف  فعندما  واحدة.  رشكة  قبل  من 
شبكة  إجياد  تستطيع   أخر رشكة  إجياد  يصعب  فإنه  املاليني 

كهرباء بديلة منافسة، لذا يقل التنافس ويوجد االحتكار.
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ضمن  مقيدة  القرار  واختاذ  االختيار  حرية  رقم(١).  الشكل 
املعارصة  العمرانية  البيئة  يف  اآلمر  القانون  إطار 

(الرأساملية). 

العمرانية  البيئة  يف  الساكنة  الفرق  فإن  املقابل  يف 
اإلسالمية كان هلم كامل احلرية يف االختيار ودون أي 
اآلخرين.  عىل  رضر  هناك  يكن  مل  إن  خارجي،  تدخل 
مثل  فاملصادر  واسعة  هلم  املتاحة  االختيارات  أن  كام 
األرض واملاء واملعادن متوفرة وللجميع حق احلصول 
 scarce resource نادرة  مصادر  ليست  فهي  لذا  عليها، 
 مستو عىل  أما  املعارص.(٢٢)  الوضع  يف  احلال  هو  كام 
احلل  اختيار  حرية  للسكان  كان  فقد  العمرانية  احللول 
العمراين الذي يناسبهم، ال يقيدهم يف ذلك إال منظومة 
البيئة  إنتاج  يف  ذاتية  تنظيمية  كآلية  تعمل  التي  احلقوق 
عام  كإطار  تعمل  بل  للحريات  مقيِّدة  غري  العمرانية، 
تنطلق خالله احلريات. فالرشيعة اإلسالمية تتيح لكل 
توضح  فهي  بحقوقه،  التمتع  فرصة  املجتمع  يف  فرد 
(٢٢) من خالل مصادرة الدولة للممتلكات العامة وحتويلها إىل 
استخدامها  حق  إال  الساكنة  للفرق  ليس  هلا  تابعة  ممتلكات 
املوارد  من  العديد  حتولت  الدولة)،  من  بإذن  (وأحياناً  فقط 
عليها.  احلصول  يصعب  نادرة  موارد  إىل  مثالً  كاألرايض 
التي  املهمة  املوارد  من  التمكني  حق  السكان  فقد  وبذلك 

تشكل بالنسبة هلم فرص للحياة. 

للناس ما ال يفعلون. أي أهنا حتدد دائرة املمنوع وتطلق 
فريق  فلكل  رقم٢).  (الشكل  ذلك  عدا  فيام  احلريات 
يف البيئة اإلسالمية دائرة حقوق مؤطرة بدوائر حقوق 
ال  ذلك  أن  طاملا  الترصف  حرية  فيها  وله  اآلخرين، 
بذلك  اآلخرين.(٢٣)  حقوق  دوائر  عىل  بالرضر  يؤثر 
واختاذ  االختيار  األفراد (الفرق) يف  حريات  دوائر  فإن 
واسعة  كانت  اإلسالمية  العمرانية  البيئة  يف  القرار 
وما  اآلخرين  حقوق  دوائر   سو يقيدها  ال  احلدود، 
وجدت  فقد  ذلك  من  وبالرغم  الرشيعة.  يف  ممنوع  هو 
يف الرشيعة اإلسالمية جمموعة من اآلليات التي تعمل 
حقوق  دوائر  بتوسيع  وذلك  احلريات  هذه  زيادة  عىل 
التحايل  مبدأ  اآلليات  هذه  ومن  أعياهنم،  يف  الفرق 
التالية،  للنازلة  نعرض  ذلك  ولتوضيح  الرضر.  عىل 
صغرية  دابة  رواء  جاره  بيت  خلف  رجل  أحدث  فقد 
الرواء.  رضر  من  البيت  صاحب  فاشتكى  (اسطبل)، 
مرض،  وأنه  حمدث  أنه  البصارة  أهل  قال  النظر  فعند 
فأمر بزواله، ولفعل ذلك كان ال بد من خروج الدابة. 
الدابة  عن  غنى  يل  «ليس  وقال:  الدار  صاحب  فصاح 
بأن  احلل  فكان  منها».  يل  بد  وال  معايش  عليها  ألن 
حيفر أساساً «فينزل فيه قدر القامة خلف احلائط الذي 
وجه  حتت  من  حائطاً  حقه  يف  ويرفع  البيت،  صدر  هو 
األرض بخمسة أشبار، ويكون عرض احلائط شربين، 
وجيعل بينه وبني احلائط الذي هو مصدر البيت نصف 
من  احلائطني  بني  والرتويح  احلائطني.  بني  تروحياً  شرب 
السقف  منتهى  إىل  أشبار  بخمسة  األرض  وجـه  حتت 
. . . فلام فعل ذلك انقطع الرضر عن صاحب البيت» 
نت  مكّ اآللية  هذه  أن  أي   ،(٨ ص  ج٩،  (الونرشييس، 
قبول  عىل  اآلخر  الفريق  مع  اتفاق  هناك  كان  إذا  ولكن   (٢٣)

الرضر فإن ذلك يوسع من دائرة حرية الفريق الفاعل. 
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املحدث  الرضر  قطع  برشط  يريد  ما  فعل  من  الساكن 
القرار،  واختاذ  االختيار  يف  حريته  من  بذلك  فزادت 
هو  ما  بعكس  عمرانياً،  ديمقراطية  أكثر  وضع  وهذا 

عليه احلال يف البيئة العمرانية املعارصة.

البيئة  يف  مطلقة  القرار  واختاذ  االختيار  حرية  رقم(٢).  الشكل 
العمرانية اإلسالمية (إن مل يكن هناك رضر).

وأخرياً . . .
فإن ما عملت احلداثة عىل حتقيقه من خالل مرشوعها 
فالنظام  خمرج.  عن  تبحث  أزمة  إىل  انتهى  اإلصالحي 
مفهوم  عىل  القائمة  وأيديولوجيته  بآلياته  الرأساميل 
تتسم  عمرانية  بيئة  بإنتاج  يسمح  ال  قد  والسلطة  القوة 
فمفهوم  الغرب.  رسمها  كام  والعدالة  بالديمقراطية 
وال  الديمقراطية،  مفهوم  مع  جوهرياً  يتناقض  القوة 
الديمقراطية  وما  األوىل.  ظل  يف  األخرية  حتقيق  يمكن 
التي حققها هذا النظام إال ديمقراطية مركزية موضوعة 
ديمقراطية  إهنا  آخر.  طرف  هلا  ليخضع  طرف  قبل  من 
ال  أنه  القول  يمكن  بذلك  هلا.  وختطط  الدولة  تصيغها 
بدون  التخطيط  يف  املنشودة  الديمقراطية  حتقيق  يمكن 
التغيري يف بنى القوة إلزالة اهليمنة التي توجدها مركزية 
اختاذ القرار. فمتخذ القرار يف مجيع توجهات التخطيط 

ال  املخطط)  أو  السيايس  (املقرر  املعارص  احلرضي 
دور  يزيد  وال  القرار  ومتخذ  القوة  صاحب  هو  يزال 
املستخدم (أو من يمثلهم) يف توجهات ما بعد احلداثة 
عملية  خطوات  بعض  عىل  التعليق  أو  الرأي  إبداء  عن 
هي  إنام  التخطيط  يف  األخرية  فالتوجهات  التخطيط. 
دون  النظام  نفس  دائرة  ضمن  تعمل  ترقيعية  حلول 
 القو بنى  عىل  تؤكد  حلول  إهنا  منه.  للتحرر  حماولة 
القائمة وتعزز دور الدولة. أما تغيري بنى القو بتغيري 
مركزية  وتغيري  العمران  إنتاج  عملية  يف  املخطط  دور 
االختيار  يف  احلرية  من  املزيد  بإعطاء  القرار  اختاذ  آلية 
جلزء  الدولة  فقدان  إىل  فسيؤدي  املستخدم  للسكان/ 
كبري من آليات سيطرهتا عىل املجتمع والبيئة العمرانية 
الدولة  مفهوم  مع  جوهري  بشكل  يتناقض  وهذا 
احلديثة وبالتايل مع مصالح الدولة املعارصة.(٢٤) بذلك 
فإن»التخطيط الديمقراطي» الذي ينادي به املخططون 
يذكر  كام  خمططة»،  «ديمقراطية  احلقيقة  يف  هو  إنام 
فاليفربج (Flyvbjerg & Petersen، ١٩٨٢م، ص ٣٢).  
كآلية  احلديث  العمراين  التخطيط  نظام  قرص  بذلك 
البيئة  وباتت  اهلدف،  حتقيق  يف  العمرانية  البيئة  إلنتاج 
نظام  ظل  حتت  عدالة  أزمة  تعيش  املعارصة  العمرانية 
وحلمٍ  وهمٍ  إىل  الديمقراطية  فتحولت  العدالة،  عي  يدّ

معاش. فأين املخرج؟ 
إىل  النظر  لفت  هو  فعله  البحث  هذا  حياول  ما  إن 
رضورة التوجه إىل األنظمة العمرانية األخر كاإلسالم 
التساؤالت  من  الكثري  فربغم  آلياهتا.  من  نستفيد  لعلنا 
هلذا  قراءته  بعد  القارئ  ذهن  يف  تدور  قد  التي  املحققة 
إنتاج  يف  النظام  حتقيق  يمكن  كيف  (مثل:  البحث 

(٢٤) انظر (اللحام، ٢٠٠٥م). 
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العمران دون وجود دولة وقانون واحد ملزم للجميع، 
وكيف يمكن السيطرة عىل نوعية البيئة املنتجة يف غياب 
البنية  خدمات  توفري  يمكن  وكيف  املركزية،  الرقابة 
التحتية من ماء وكهرباء وشبكة رصف صحي، . . .) إال 
أنه يمكن القول أنه يوجد هناك الكثري من اإلمكانات 
الكامنة يف الرشيعة اإلسالمية كنظام عمراين. وما هذه 
التساؤالت إال جزئيات تبحث عن حل يف ظل نظام مل 
الظروف  ظل  يف  والتطوير  باالختبار  الفرصة  له  تسنح 
يف  احلقوق  منظومة  تفعيل  خالل  من  فهل  املعارصة. 
العمران كام رسمتها الرشيعة اإلسالمية يمكن الوصول 
إىل بيئة عمرانية معارصة ال مركزية، بيئة يتمتع أفرادها 
بحقوقهم وحرياهتم يف العمران. وبذلك يتم حتقيق ما 
عجزت احلداثة عن حتقيقه: أي إجياد بيئة ديمقراطية ال 
مكان فيها للهيمنة والتسلط؟ لإلجابة عىل هذا التساؤل 
نحن بحاجة للمزيد من األبحاث لعلنا بفضل اهللا نجد 
اليوم؛  العمرانية  البيئة  تعيشه  الذي  املأزق  من  خمرجاً 

مأزق الديمقراطية املخططة يف العمران.     
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Abstract. By the end of the 19th century, modern urban planning emerged, declaring democracy as its main emblem. Its main target was to 

improve people’s lives through achieving justice and equality and producing environments in which people enjoy their property rights and 

freedom. Different planning approaches emerged to accomplish such a target, however, with no success. Therefore, a question might arise: 

Could any of the contemporary planning approaches achieve democracy in the built environment? To answer this question, the research 

investigates the roots and mechanisms of modern urban planning in terms of its achievement of democracy in the built environment. 

However, in the light of the crisis contemporary built environment is facing today, the real impasse, as this research argues, lies in the 

confinement of the west in the circle of a one planning system. Therefore, this research accentuates the need to look into other environmental 

systems, such as the Islamic one which managed with its mechanisms that are different than those of contemporary urban planning to produce 

a built environment characterized by democracy as delineated by the west.


