المجاورة السكنية بين النظرية والتطبيق:
دراسة حالة بمدينة أبو ظبي
أ.م.د.عالء الدين ياسين
كلية التخطيط العمراني واإلقليمى – جامعة القاھرة
الملخص
يدرس البحث مدى مالئمة فكرة المجاورة السكنية للتطبيق ف ي منطق ة الخل يج العرب ي .فھنال ك ع دة اختالف ات واض حة ب ين
النم وذج التخطيط ي والتطبي ق ،ب الرغم م ن التطبي ق المس تمر دون المراجع ة .و يتس اءل البح ث ع ن اس تخدام المخطط ون
النموذج المالئم أم من األفضل البحث عن نماذج أكثر مالئمة لتخطيط المناطق السكنية .وتتناول الدراس ة المب ادئ النظري ة
لتكوين المجاورة السكنية ،ثم تحدد م دي االخ تالف عن د التطبي ق عل ى مدين ة أب و ظب ي وتبح ث ف ي طبيع ة ھ ذا االخ تالف،
وھ ل ھ و ن اتج ع ن أس باب اجتماعي ة واقتص ادية أم ألس باب الكثاف ة الس كانية لقط ع األراض ي ،وم دي انعك اس ھ ذا عل ى
الخدمات المحتملة .ويخلص البحث إلى تحديد العوامل التي تؤدي إلى ھذا االخ تالف التطبيق ي ع ن النظ ري ،وھ ي عوام ل
البعض منھا عامة مثل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،والبعض اآلخر عمراني متصل بأبعاد قط ع األراض ي .وينتھ ي
البحث بعدة توصيات وتحديد لعدة دراسات مستقبلية لتكوين المناطق السكانية أكثر مالئمة.
الكلمات المرجعية :التخطيط العمراني ،للمناطق السكنية ،المجاورة السكنية ،الخليج العربي ،مدينة أبو ظبي

مقدمة
تطبق المنطقة العربي ة مب ادئ التخط يط العمران ي بش كل متواص ل ،ولك ن ھن اك احتي اج لمراجع ة بع ض النم اذج
التخطيطي ة لتحدي د م دى مالئمتھ ا أو مناس بتھا للمنطق ة ،كنم وذج المج اورة الس كنية .وتحت اج ھ ذه النم اذج إل ى
مراجعة لوجود نقاط اتفاق واختالف عند التطبيق بين النموذج التخطيطي والنسيج العمران ي المطب ق .فالمج اورة
السكنية تقوم على عدة مبادئ مثل التخطيط المتضام وتحديد عدة خدمات تالئم ھذه المج اورة الس كنية ،ث م ھن اك
عدة مواصفات خاصة بالحركة الداخلية )داخل ھذه المناطق( .أما المطبق من ھذا في المناطق السكنية فيظھر ب ه
عدة اختالفات ،مما يستلزم تحليل ھذه النظرية ومراجعة التطبيق لتحديد مدي مالئمة ھذا النموذج لطبيع ة منطق ة
الدراسة.
 ١تحليل الفكرة والمنھج المقترح
يدرس البحث م دي تواف ق نظري ة المج اورة الس كنية م ع طبيع ة المنطق ة العربي ة ،فالمج اورة الس كنية ذاتھ ا ذات
نظرية مح ددة ويح اول المخطط ون تطبي ق ھ ذا النم وذج ب الرغم م ن االخ تالف الواض ح أحيان ا ً ال ذي يمن ع تنفي ذ
تطبيقھا(Ahmed Yousry 1986) .
 ١/١أھداف البحث
يھدف البحث إلى دراسة المجاورة السكنية )كنموذج( تخطيط ي ال ذي يتبع ه المخطط ون وتحلي ل النم وذج بھ دف
تحسين األداء والوصول إلى تنويعات تكون أكثر توافقا ً مع الواقع .كما يھدف إلى دراس ة طبيع ة تك وين المن اطق
السكنية )النسيج العمراني( في الخليج العربي ،واكتشاف النسيج العمران ي الخ اص بالمنطق ة .كم ا يتن اول البح ث
تحدي د مس توي االتف اق واالخ تالف عن د التطبي ق ب ين النم وذج والنس يج العمران ي المطب ق ،وك ذلك تحدي د م دي
مالئمة النموذج للتطبيق في منطقة الخليج العربي.
٣٥

 ٢/١االعتبارات األساسية
تقوم الورقة بدراسة عالقة نموذج المجاورة بالنسيج العمراني في ظل االعتبارات اآلتية:
• النموذج المرجعي له تركيبة محددة ،وله معايير وخصائص محددة ،وأيضا ً له مزايا الروتين التطبيقي الذي
يعمل بكفاءة بنسبة عالية.
• يفضل مستخدمين النموذج المرجعي )المخططين( واالحتفاظ به ألنه يحتوي على مزايا الروتين التطبيقي ،
ألن تغييره قد يغير مھامھم.
• دراس ة وتوض يح النم وذج م ن جدي د بع د التطبي ق إلظھ ار تواف ق أو واخ تالف م دي مالئم ة ومراجع ة
األولويات للوصول إلى نتائج أفضل.
• البح ث ال ي درس خط وات عم ل النم وذج أو خط وات ص ياغته ألن ھ ذا ي دخل ف ي إط ار أنن ا متفق ون عل ى
النموذج.
• العم ران الح الي للمدين ة يك ون النس يج العمران ي ال ذي ھ و نظ ام ھندس ي عمران ي يعم ل م ن خ الل ثقاف ة
المجتمع المحلي ،النسيج العمراني ھو أن المباني والمنشآت تعمل بناء على األحداث التي تم داخليا ً فيه بناء
على الثقافة الخاصة.
• النسيج العمراني ھو تكوين لمجموع ة م ن األنش طة تعم ل بنج اح وبص فة غي ر منفص لة ع ن بعض ھا .وك ل
نسيج يعتمد على مجموعة من األنسجة األصغر وداخل منظومة من األنسجة األكبر داخل محت وي بن ائي متكام ل
تجعل ھذه األنسجة ذات معني منطقي.
• النسيج العمراني له مفردات وتكوين ع ام ل ه ص ياغة ومحتوي ات ذات معن ي لتظھ ر الثقاف ة الخاص ة ب المجتمع مث ل
المكونات الھندسية  PHYSICAL GEOMETRYواألحداث والتفاعالت والمعني
• التكوين الھندسي الفيزيقي ليس ھو الھ دف الجم الي فق ط ولك ن جمل ة م ن األح داث المص احبة لھ ذا التك وين
ھ ي الت ي تعط ي القيم ة الحقيقي ة والتمي ز الثق افي ھ و ص ياغة النس يج اإلح داث لتعط ي القيم ة المتوافق ة م ع
المجتمع الذي يستخدم التكوين الفيزيقي.
 ٣/١تساؤالت وفرضية البحث والمنھجية المتبعة
ھ ل ھ ذا النم وذج )المج اورة الس كنية( تناس ب متطلب ات نس يج المجتم ع المحل ي اآلن؟ ھ ل نح ن نس تخدم أفض ل
نموذج مناسب لنا؟ أم من األفضل البحث عن نماذج أخري؟
لإلجاب ة عل ى ھ ذه التس اؤالت يفت رض البح ث أن ك ل نم وذج ) (MODELل ه مكون ات )(COMPONENTS
ترتبط من خالل خريطة مثالية ) (BEST MAPقد تكون مناسبة أحيانا ً وغير مناسبة فى أحيانا ً أخرى.
ويدرس البحث توافق نظرية المجاورة الس كنية م ع طبيع ة نس يج البن اء ف ي المنطق ة العربي ة الح ديث م ن خ الل
منھج تحليلي استنتاجي .فنظرية المجاورة نموذج يعني بمنطق ة ذات خص ائص "نموذجي ة" مث ل . A. A1 . A2
ويمك ن أن تختل ف طبيع ة منطق ة الدراس ة ذات الخص ائص "التطبيقي ة" مث ل  . B. B1. B2.وبالت الى ي درس
البح ث م دى ارتب اط خص ائص التطبي ق م ع خص ائص النم وذج مث ل ، A2. B2 - A2 B1 - A1 B2 -، A1 B1
وھك ذا.الس تنتاج م دى تواف ق النم وذج بص ورة أفض ل م ع التطبي ق ،م ع ع دم التع رض لم دى تن اقص خص ائص
المجاورة داخليا ً  ، A1 . A2أو مدى التناقص في خصائص النسيج .B1 . B2
 ٢تكوين المجاورة السكنية )المبادئ النظرية(
 ١/٢المجاورة السكنية كنموذج تخطيطي
المج اورة الس كنية ھ ي منطق ة س كنية مح ددة بع دد م ن المس اكن مخدوم ة بمجموع ة م ن الخ دمات األساس ية –
وخاصة الدراسة األساسية ،وھي تھدف إلى إيجاد بيئة صحية وآمنه ،وتكون للس كان البيئ ة االجتماعي ة المالئم ة.
وتعتب ر المج اورة ھ ي الوح دة التخطيطي ة األساس ية للتخط يط العمران ي أو الوح دة المديولي ة التكراري ة ،وتك ون
منفصلة عن االستخدامات الخارجية أو الفواصل الطبيعية ) (BRIAN 2001وأيض ا ً يح دد لھ ا الوظ ائف وش بكة
الطرق المناسبة وعدد السكان يتدرج بين  ٥آالف و  ١٠آالف نسمة .واتفقت أغلب المراج ع الحديث ة عل ى وج ود
ثمان أو تسع مبادئ تكون متوفرة في المجاورة ) ٤مبادئ أساسية –  ٤مبادئ عامة( يمكن إيجازھا فيما يلي.
٣٦

 ٢/٢المبادئ األساسية لتكوين المجاورة السكنية
ح ددت أغل ب المراج ع  ٤مب ادئ أساس ية وھ ي أن تك ون المج اورة متض امة مكثف ة ،وتخ تلط بھ ا بع ض
االستخدامات ،وذات نظام حركة متعددة ،وأنھا تستجيب للظروف البيئية والثقافية.
 ١/٢/٢نموذج النسيج المدمج
النموذج المدمج يكون مناسب لالس تخدام ) (BRIAN 2001م ن حي ث مقي اس وحرك ة ونس ب الفراغ ات ،وحت ى
تكون مناسبة لحركة مشاة أكثر وأيضا ً نسب الفراغات )ارتف اع المب اني بالنس بة لع روض الط رق(.لالس تفادة م ن
مسطحات األرض المتاحة والتكلفة األقل في تقليل تكلفة اإلمدادات أو الشبكات األساسية .ويس اعد االن دماج عل ى
زيادة التكامل ب ين الس كان وزي ادة االرتب اط االجتم اعي والت الف بي نھم ،وك ذلك يس اعد تحدي د الموق ع عل ى تأكي د
المركز ويشعر بتركيز االستخدامات بھا أكثر.
 ٢/٢/٢اختالط االستخدامات
تحتوي المجاورة على مجموعة من األنشطة المالئمة للس كان غي ر األنش طة الس كنية ،ويمك ن الحرك ة ب ين ھ ذه األنش طة
للمش اة .ويمث ل مرك ز الخ دمات ب ؤرة أو نقط ة االھتم ام الت ي تمي ز المجتم ع  ،وتخ تلط ب ه أيض ا ً أن واع اإلس كان
المختلفة والمتنوعة في الحجم والكثافة .ويحدد دورفين ) (DORVEN 2002أن تكون لكل مجاورة وظيفة مدني ة
أو ذات اتصال باألنشطة التي تخدم باقي المدينة.
 ٣/٢/٢تعدد وسائل الحركة والنقل
تعتمد المجاورة على نظام الحركة الداخلية وھو نظام متع دد الوس ائل يعط ي فرص ة لحرك ة المش اة أو ال دراجات
والس يارات  .و نظ ام الحرك ة اآلمن ة المالئم ة ب ين أج زاء المج اورة يفض ل أن يك ون مغل ق وال يس مح ب المرور
العابر ولكن يعطي األولوية للمشاة ،وأن تكون بھا السيارات بسرعة محدودة.
 ٤/٢/٢االستجابة للمعطيات البيئية والثقافية
ت تالئم المج اورة م ع البيئ ة الت ي تخط ط بھ ا لتس تجيب للط ابع العمران ي والمعم اري الخ اص ب المجتمع ،ولتك ون
متواص لة ومندمج ة م ع البيئ ة المحيط ة بھ ا ) ،(VICTOR 2001ولتك ون ذات ارتب اط بالفراغ ات العام ة أو
بالحدائق أو المباني الترفيھية والخدمات المجتمعية.
 ٣/٢المبادئ العامة لتكوين المجاورة
أضافت بعض المراجع المبادئ العامة وھي مبادئ شمولية والبعض اآلخر يدخل في تفاصيل تذكر منھا اآلتي:
 ١/٣/٢ارتباط بالمخطط العام للمدينة
ترتبط المجاورة السكنية بالمدينة عن طريق المخطط العام ،وھي تراعي نظام شبكة من الفراغات المفتوحة
الخاصة بباقي المدينة.
 ٢/٣/٢حجز مواقع لألنشطة الوظيفية
تحجز المجاورة بعض المناطق لألنشطة المستقبلية أو الخدمات العامة التي تخدم باقي المدينة وليس داخ ل ح دود
المجاورة فقط ،وھي توضح رمزية دور المجاورة بالمدينة والمن اطق المفتوح ة أو الخض راء الب د أن تك ون ذات
نظرة شمولية وتخدم ليس فقط المنطقة ولكن كامل المدينة.
 ٣/٣/٢صفات التمييز البصري
تحتوي المجاورة على تنويعات في التكوينات العمرانية والفراغات والح دائق ت ؤدي إل ى غن اء التك وين البص ري
للمناطق السكنية ،تراعي صفات الواجھات أو الطابع العام الذي يعط ي انطب اع جم اعي للفراغ ات وخاص ة عل ى
الشوارع الرئيسية ذات تصميم عمراني للممرات.
 ٤/٣/٢صفات التلوث السكني
ت رتبط المب اني بالمج اورة ع ن طري ق مجموع ات م ن البلوك ات ) (CLUSTERذات ارتب اط داخل ي أكث ر م ن
الترابط الخارجي  ..البلوك السكني البد أن يك ون ص غير ويعك س م دي تركي ز األنش طة بش كل واض ح  ..ت ذھب
بعض المراجع إلى حد تحديد النظام الشبكي لتالئم لنظام الشوارع والذي يعطي زيادة الترابط.
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 ٤/٢خالصة تكوين المجاورة السكنية
تكوين المج اورة والص فات الت ي أطلق ت عل ى خصائص ھا يح دث بينھ ا بع ض التك رار أو الت داخل ب ين الس مات،
والبعض اآلخر من ھذه الخصائص يكون شموليا ً ومج رد واآلخ ر يك ون أكث ر تفص يالً .وس وف نتن اول أھ م ھ ذه
السمات والخصائص تكوين المجاورة في محاولتنا للوصول ألھم ھذه الخصائص.
 ١/٤/٢خصائص المجاورة والتداخل فيھا )جدول (١
تتكرر وتتداخل معاني بع ض الخص ائص مث ل خاص ية التض ام وخاص ية المقي اس اإلنس اني ،وخاص ية محدودي ة
الموقع ،وخاصية خلط االستخدامات وخاصية التنوع بين أن واع اإلس كان ،خاص ية مراع اة االتص ال ال داخلي أو
ترابط الطرق واستخدام محاور الشبكة لربط أجزاء المجاورة.
جدول ) (١خصائص المجاورة السكنية والتداخالت بينھا
الخصائص األساسية
 -١تخطيط متضام -COMPACT
تخطيط يراعي المقياس اإلنساني
HUMAN SCALE
 -٢خلط االستخدامات MIXED UES

 خلط أنواع فئات اإلسكانMIXED HOUSING

 -٣تخطيط يراعي الحركة الداخلية
INTER-CONNECTED
(STREETS

 -٤يخدم الخلفية التاريخية
 المحافظة على البيئة الطبيعيةHISTORICAL & VISUAL
CHARACTERISTICS

 -٥مرتبط بالمخطط الشامل
CONSISTENT WITH CITY
PLANNING

الخصائص الفرعية

دالالت أخري

 -محددة الموقع LIMITED SITE

 تركيز االستخدامINTENSITY of USES
 -حركة للمشاة PEDESTRIAN

 نماذج سكنية مختلفةVARITY of HOUSING TYPES
 -نظام حركة شبكي GIRID FORM

 مركز خدمات داخلي واضح فراغات داخلية متنوعة وجھات جمالية -يساعد على الترابط االجتماعي

 مساحة محدودة الكثافةLIMITED AREA DENSTY

 -خدمات وأنشطة

 -شبكة الحركة

 -التداخل بين الطبيعة والسكن

SOCIAL INTERACTION

 يراعي المدخل الشموليCOMPREHNISIVE
APPROACH

 ٢/٤/٢خصائص المجاورة الشمولية والتفصيلية
بعض الخصائص تتناقض فيما بينھا م ن حي ث التجري د والش مولية م ن جھ ة والتفص يلية م ن جھ ة أخ رى .فم ثال
تتضمن المبادئ الشمولية التخطيط المتضام ومراعاة المقياس اإلنسانى والمحافظة على البيئة والط ابع واالرتب اط
ب المخطط األش مل ،بينم ا تش مل المب ادئ التفص يلية المواق ع المح ددة وحرك ة المش اة الس ھلة واحت رام الط ابع
الت اريخى .أم ا الخص ائص والمب ادئ البديھي ة ف يمكن تطبيقھ ا عل ى أي مخطط ات وھ ي أھ داف عام ة مج ردة
وشمولية وليست خاصة بالمجاورة  ،ويفضل محايدة ھذه الخصائص ألنھا يمكن تطبيقھا عند أي مستوى كما ھ و
موضح فيما يلى:
• المحافظة على البيئة الطبيعية )أغلب المخططات تحاول ھذا(.
• المحافظة على القيم النظرية التاريخية )يصعب قياس ھذا التغير على المستوي التخطيطي(.
• االرتباط بالمخطط العمراني األشمل )ليس ھناك مخطط شامل دائما ً(.
 ٣/٤/٢الخصائص الحاكمة في تكوين المجاورة السكنية
نوجز فيما يلي أھم الخصائص الحاكمة ونركز على الخصائص الممكن قياسھا بقدر اإلمكان.
أ -التخط يط المتض ام وال ذي يراع ي البع د اإلنس اني )الكثاف ة – المس احة( )COMPACT
.(DEVELOPMENT
٣٨

ب -خلط االستخدامات بطريقة منطقية وخلط أنواع اإلسكان )خلط فئ ات ال دخل ي ؤدي تحدي د الخ دمات ب داخلھا(
تخطط مع الحركة ).(MIXED USES
ج -الترابط الداخلي للحركة بين أجزاء المجاورة لضمان الحرك ة اآلمن ة )الحرك ة للمش اة – س يارات متص لة –
االستخدام الداخلية(.
 ٣اختالف تكوين المجاورة عن التطبيق بمدينة أبو ظبي
مما سبق يتم تحدي د  ٣عالق ات ھام ة لتأكي د تك وين المج اورة وھ ي الكثاف ة ،خل ط فئ ات ال دخل وت وفير الخ دمات
لتكون داخل المجاورة السكنية فيما يلي يتم تحليل ھذه العوامل وعالقتھا بمدينة أبو ظبي كمثال.
 ١/٣خلط الفئات المختلفة داخل المجاورة
 ١/١/٣المبادئ التي تحكم عالقة فئات الدخل داخل المجاورة السكنية
• تعدد الفئات ذات الدخل المختلف تؤدي إلى تنوع في الوحدات التخطيطية.
• تعدد الفئات ينوع في اختيارات الخدمات المطلوبة ويوضح ھذه الفئات.
• وتنعكس أيضا ً على نوعية ومعدالت تردد االستخدام للخدمات.
• االتصال عن طريق المشاة وااللتقاء بين السكان يزيد التفعيل.
• خلط مستويات الدخل المختلفة تساعد على المدمج من خالل التعامل الي ومي وھ و ي ؤدي إل ى زي ادة الت رابط
االجتماعي وزيادة الشخصية المحلية.
• التقليل ما أمكن في العزل االجتماعي يعمل على زيادة التفعيل.
• النشاط التجاري واالقتصادي مما يحسن في أداء السوق بشكل واضح.
• زيادة العزل االجتماعي ينعكس على التصرفات االجتماعية واالتص ال االجتم اعي ول ه وح دة عل ى مس توي
االنتماء االجتماعي.
 ٢/١/٣صعوبة خلط فئات الدخل المختلف داخل المجاورة في الخليج العربي
• زيادة الدخل في الفترة األخيرة جعل الھوة متسعة بين ذوي الدخل والفئات العرقية مم ا ص عب إمكاني ة خل ط
الفئات المختلفة )ھناك ھوة واضحة بين الدخول والفئات االجتماعية(.
• ارتباط المجتمع على مستوي اإلقليم والمدن الكبرى عن طريق االرتباط العائلي عل ى مس توى اإلقل يم ول يس
على المستوى المحلي.
• المدن تجمع بين األسر الممتدة واألسر المستقلة باإلضافة إلى أسلوب الحياة الذي يؤكد الفصل االجتماعي.
• توزي ع مس طحات األراض ي المتس اوية والكبي رة أك د الفص ل م ع اس تخدام الس يارة الت ي س اعدت أكث ر عل ى
زيادة العزل.
 ٢/٣زيادة الكثافة بالمجاورة بمدينة أبو ظبي
 ١/٢/٣المبادئ التي تحكم الكثافة السكنية بالمجاورة
ً
• زيادة الكثافة تفيد في اقتصاديات المشروعات وأيضا توفر في اقتصاديات النقل الداخلي والخارجي.
• زيادة الترابط االجتماعي عن طريق حيوية الفراغات وتحسين أداء الخدمات.
• الفروق بين الكثافة العامة والكثافة الخاصة تعطي المرونة التخطيطية داخل المخططات العامة للمناطق.
• تظھر المشاكل ليس في زيادة الكثافة ولكن في زيادة مع دل الت زاحم )مع دل اس تخدام األش خاص ف ي الغرف ة
الواحدة(.
 ٢/٢/٣صعوبة زيادة الكثافة داخل المجاورة في الخليج العربي
• زيادة الموارد الدولة في الفترة األخيرة أدت إلى إھمال دراسة اقتصاديات المشروعات.
• نم ط الحي اة االجتماعي ة ذات األس رة الممت دة أدي إل ى توزي ع األراض ي الكبي رة وأدي إل ى زي ادة الع زل
االجتماعي عن طريق المحيط المباشرة داخل المدن.
• توزي ع األراض ي بمس طحات متس اوية أھ در األراض ي وقل ل الكثاف ة مم ا أث ر عل ى توزي ع الخ دمات ف ي
الضواحي وأدي لزيادة االعتماد على الخدمات المركزية )المدارس مثال(.
٣٩

 ٣/٣عالقة الخدمات بالمجاورة بمدينة أبو ظبي
 ١/٣/٣المبادئ التي تحكم عالقة الخدمات بالمجاورة السكنية
• األساس في توزيع خدمات المجاورة أن تكون يومية أو أسبوعية فى نطاقات مقبولة للمشاة والسيارات.
• الخدمات تساعد على زيادة التفاعل االجتماعي  ،ولكن الكثافة األقل تعني خدمات أقل.
• الكثافة األقل تعني خدمات ذات تكلفة أعلي وتكلفة صيانة عالية وقلة الموارد والعوائد.
• الحالة االجتماعية واالقتصادية تؤثر على استخدام الخدمات ووسيلة االنتقال.
• نوعية الخدمات ومستوي التردد تؤثر عل ى توزي ع بع ض الخ دمات بش كل كبي ر مث ل )المس جد ف ي المجتم ع
اإلسالمي الذي يتطلب التردد والقرب من السكن(.
 ٢/٣/٣صعوبة تداخل الخدمات مع المجاورة في الخليج العربي
• امتداد المجاورة وتباعد الخدمات و صعوبة المناخ في منطقة الخليج العربي ساعد على استخدام السيارة.
• ع دم ت وافر الكثاف ة المالئم ة أنعك س عل ى نوعي ة ومس توى الخ دمات وأدى إل ى االعتم اد عل ى الخ دمات
المركزية.
 ٤/٣خالصة صعوبات تطبيق المبادئ للمجاورة بالخليج العربي
يوضح شكل ) (١وجدول ) (٢صعوبات تطبيق المبادئ للمجاورة بالخليج العربي بالتطبيق على مدينة أبو ظبى.
جدول ) (٢صعوبات تطبيق المبادئ للمجاورة بالخليج العربي
المبادئ الحاكمة للمجاورة السكنية

صعوبة تطبيقھا بالخليج العربي
)مثال مدينة أبو ظبى(

عالقة
فئات
الدخل
بالمجاورة

 تعدد الفئات تؤدي إلى تنوع الوحدات التخطيطية خلط مستويات الدخل يساعد على الدمجاالجتماعي من خالل التعامل اليومي
 تعدد الفئات يؤدي إلى تنوع الخدمات المطلوبةوخدمتھا بشكل أفضل

 زيادة الدخل أدت إلى اتساع الھوة االقتصاديةبين الفئات
 ارتباط المجتمع على المستوي اإلقليمي أكثرمن المستوي المحلي
 المدن تجمع بين األسر الممتدة واألسرالمستقلة
 توزيع المسطحات السكنية الكبيرة ساعدتعلى زيادة الفصل على المستوي المحلي

عالقة
الكثافة
السكانية
بالمجاورة

 زيادة الكثافة تفيد في اقتصاديات المشروعاتواقتصاديات النقل
 زيادة الترابط االجتماعي عن طريق حيويةالفراغات وتحسين أداء الخدمات
 الفروق بين الكثافة العامة والكثافة الخاصة تعطيمرونة تخطيطية داخل المخطط العام
 تظھر المشاكل من الكثافة عن زيادة التزاحم)معدل استخدام الخدمة الواحدة(

 زيادة موارد الدولة أدت إلى إھمالاقتصاديات المشروع
 نمط الحياة االجتماعية لألسر الممتدة أدي إلىتوزيع أراضي كبيرة وأدي إلى زيادة العزل
االجتماعي عن المحيط المباشر
 توزيع األراضي بمسطحات متساوية إھدارأراضي تلك الكثافة مما أثر على الخدمات في
الضواحي وأدت لزيادة االعتماد على
الخدمات البعيدة )المدارس(

عالقة
الخدمات
بالمجاورة

 خدمات المجاورة اليومية واألسبوعية عن طريقنطاق مقبول لالستخدام المشاة
 الخدمات تساعد على زيادة االلتقاء االجتماعي ..ولكن الكثافة األقل تعني خدمات أقل.
 الكثافة األقل تعني خدمات أقل وتكلفة صيانة وقلةالعوائد
 الحالة االجتماعية واالقتصادية تؤثر علىاستخدام الخدمات ووسيلة االنتقال
 نوعية الخدمات ومستوي التردد تؤثر بشكل كبيرعلى التوزيع )المسجد في المجتمع اإلسالمي(

 امتداد المجاورة وتباعد الخدمات ساعد أكثرعلى االعتماد على السيارة
 عدم توافر الكثافة انعكس على توفيرالخدمات ذات المستوي الجيد )المدارس(
 صعوبة المناخ في منطقة الخليج أدت إلىاستخدام السيارة بشكل مستمر

٤٠

شكل )(١
إقليم مدينة أبو ظبى الكبرى

إقليم مدينة أبو ظبي الكبرى

خليفة بن زايد

موضح علية مدينة خليفة
ومدينة محمد بن زايد
ومدينة الشوامخ
 إسكان موطنين  ١,٥وحدة/الھكتار المجاورة  ٧٠٠ھكتار-عكس المرجعية النظرية

الشوامخ

ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺯﺍﻴﺩ

مدينة خليفة بن زايد
مساحات قطع األراضى
)٣٠*٣٠متر( وأيضا )٤٥*٤٥
متر( وعروض طرق حوالي ٣٠
مترا
عدم توافر الكثافة المناسبة لقيام
الخدمات المجتمعية  ٢) -وحدة فى
الھكتار(
.
عدم االلتقاء آو االرتباط بين
السكان

مدينة الشوامخ
مساحات قطع األراضى )٤٥*٤٥
متر(
وعروض طرق حوالي  ٤٧مترا
) ١,٢وحدة فى الھكتار (
مما أدى إلى اتساع المساحات
المخصصة للمجاورات واألحياء.
عدم وجود فكرة حركة المشاة او
الوصول الى الخدمات اال عن
طريق السيارات.
٤١

تابع شكل )(١

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺯﺍﻴﺩ
تتراوح المساحات قطع األراضى
) ٦٠*٦٠متر( وأيضا )٤٥*٤٥
متر( وعروض طرق حوالي ٣٠
مترا إال أن كبر المساحات أدت
إلى عدم توافر الكثافة المناسبة
لقيام الخدمات المجتمعية.
قط ع األراض ى الكبي رة واس تخدام
الس يارة أدى إل ى ع زل الوح دات
وعدم واقعية فكرة المجاورة

 ٤خالصة العوامل التي تؤدي إلى اختالف نظرية المجاورة على التطبيق بمنطقة الخليج
ھناك مجموعتين من العوامل التي تؤدي إلى اختالف ھ ذه النظري ة ع ن التطبي ق مث ل عوام ل عام ة مث ل الخلفي ة
التاريخية والبعد االقتصادي والسياسية بالمنطقة ثم العوامل العمرانية ،وھي عوامل ذات ترابط مث ل الكثاف ة الت ي
تؤدي إلى التأثير على توزيع الخ دمات مم ا ي ؤدي أيض ا ً إل ى الت أثير الواض ح عل ى الحرك ة والط رق ث م التك وين
العام للمجاورة السكنية ،ونوجز فيما يلي ھذه العوامل:
 ١/٤العوامل العامة التي تؤدي إلى اختالف نظرية المجاورة عن التطبيق
 ١/١/٤عوامل وقرارات سياسية
طبيعة الخلفية االجتماعية والتاريخية المنتش رة ف ي منطق ة الخل يج ،ث م ظھ ور اإلمكاني ات الت ي أدت إل ى بحبوح ة
الع يش ف ي ظ ل إمكاني ات غي ر مح ددة م ع قل ة الع دد النس بي للس كان بالنس بة للمس احة ،وارتب اط الم دن الخليجي ة
)العين – أبو ظبي( واحترام الخصوصية باإلضافة إلى صعوبة المناخ لفترة زمنية خالل العام.
 ٢/١/٤طبيعة التكوين االجتماعي
االنتشار والحراك السكاني بين المناطق داخل اإلمارات والعديد من األسر تعيش منتقل ة ب ين أب و ظب ي والع ين –
أو دب ي والش ارقة وأيض ا ً توزي ع األس ر بن اء عل ى مجتمعاتھ ا القبلي ة ،باإلض افة إل ى وج ود فواص ل ب ين الفئ ات
االجتماعية والعرقية كما أن ھناك أكثر من فئة اختالفية )مواطن – وافد(.
٤٢

 ٣/١/٤الواقع االقتصادي الجديد
الواقع االقتصادي الجديد وظھور إمكانيات اقتصادية غي ر مح ددة باإلض افة إل ى زي ادة الملكي ة الفردي ة الخاص ة،
وتضاعف الدخل القومي في فترة زمنية قصيرة نسبياً ،مم ا ي ؤثر بالت الي عل ى نوعي ة وكمي ة الخ دمات المطلوب ة
ألنواع الفئات االقتصادية المختلفة .ارتباط زيادة الدخل بالفئات االجتماعية وانعكاس ھذا عل ى مس احة األراض ي
الممنوحة للسكان أو للمجموعات العرقية المختلفة أنعكس على المساحة اإلجمالية للمجاورة السكنية.
 ٢/٤العوامل العمرانية في اختالف النظرية عن التطبيق
نوجز ھذه العوامل وھي تتراوح بين الكثافة وتوزيع الخدمات وتأثير ھذا على الحركة والطرق:
 ١/٢/٤عوامل الكثافة العمرانية
انعكس نماذج الضواحي األمريكي ة عل ى منطق ة الخل يج العرب ي مم ا يعك س م ن ص ورة انتش ر ف ي الفت رة التالي ة
للحرب العالمية الثانية ،مما ش جع عل ى انتش ار ھ ذه الفك رة ت وفر األراض ي واإلمكاني ات يتوس ط كثاف ة الوح دات
على الھكتار حوالي ) ٤على الھكتار( في حين المتوسطات األمريكية اآلن ح والي ) ١٠-٨عل ى الھكت ار( .تحدي د
مساحة القطع األراضي مبدئيا ي ؤثر عل ى إجم الي مس احة المج اورة الس كنية المطلوب ة لع دد  ٥آالف نس مة عل ى
األقل وھي تنعكس على مسافات السير في تقليل الكثافة بھذا الحد صعب في الوصول إلى الخ دمات إال باس تخدام
السيارات.
 ٢/٢/٤عوامل الخدمات المجتمعية
توزيع الدخول تؤثر على نوعية الخدمات المطلوبة وعل ي أس عار ت وفر ھ ذه الخ دمات كم ا أن ھن اك ص عوبة ف ي
توزيع ھذه الخدمات وعدم كفاءة ف ي عم ل ھ ذه الخ دمات ف ي ظ ل الكثاف ات ال دنيا .االنتش ار المب الغ في ه أدي إل ى
سوء توزيع الخدمات وتداخل خدمات المجاورة مع خدمات الح ي الس كني مم ا جع ل النظ ام المتب ع غي ر واض ح.
كفاءة ونوعية معطي الخدمات )مثل المدارس( أدت إلى خلل في توزيع الحرك ة ،نوعي ة الخ دمات تتحس ن بش كل
واضح عند زيادة الكثافة ووجود طلب متصاعد وتنافس تفضيلي.
 ٣/٢/٤عوامل الحركة والطرق
زيادة مساحة المجاورات يزيد في االستخدام الي ومي للس يارات ،باإلض افة إل ى ص عوبة الحرك ة لمس افات طويل ة
للمشاة في ظل المناخ الحار القاسي .كما أن صياغة المجتمع بالشكل ال راھن المنتش ر ص عبت أيض ا ً م ن الحرك ة
ب دون اس تخدام الس يارات وجعل ت النظ ام الش بكي أو المح اور للط رق الت ي تق ع عليھ ا الخ دمات أكث ر مالئم ة
لالستخدام مع السيارات.
 ٣/٤خالصة االختالف لنظرية المجاورة السكنية عن التطبيق
نوجز فيما يلي ملخص االختالف في الجدول التالية:
جدول ) (٣اختالف النظرية ھن التطبيق بالنسبة للمحتوي العام
١ /١ /٤
عوامل عامة

الخلفية التاريخية
واالجتماعية

احترام خصوصية
الفروق

التألق بالنموذج
األمريكي

مناخ حار قاسي

٢ /١ /٤
عوامل اجتماعية

قلة عدد السكان
واالرتباط بالمناطق
المتسعة

تفضيل االنتشار
والحراك

ھناك أكثر من
مجموعتين عرقيتين
على األقل

عدم إمكانية خلط أو
دمج الفئات ذات
الفواصل

٣ /١ /٤
عوامل اقتصادية

اإلمكانيات الخليجية
الغير محدودة

زيادة الملكية والمنح
الفردية

زيادة الدخل تؤثر على
مساحة األراضي
الممنوحة

استخدام السيارات
الخاصة

٤٣

جدول ) (٤اختالف النظرية ھن التطبيق بالنسبة للمحتوي العمرانى
١ /٢ /٤
عوامل الكثافة
العمرانية

األراضي الممنوحة
بمساحات محددة مسبقا

تحديد المساحة مبدئيا
يؤثر على مساحة
الموارد السكنية

كثافة عدد الوحدات )٤
على الھكتار( )عالميا
 ٨على الھكتار(

تقليل الكثافة تزيد
المساحة وتزيد
استخدام السيارة

٢ /٢ /٤
عوامل الخدمات
المجتمعية

زيادة الدخل تؤثر على
نمط ونوعية الخدمات
المجتمعية

تقليل الكثافة يصعب
في توزيع الخدمات
المالئمة

خدمات الصغيرة
موزعة عشوائيا ً

مداخل بين الخدمات
المجاورة وخدمات ــ
لعدم وجود نظام
واضح

٣ /٢ /٤
عوامل الحركة
والطرق

زيادة المساحة يزيد من
ضرورة استخدام
السيارة

صعوبة المشي في
المناخ الحار القاسي

صياغة المجتمع بشكل
الحالي يصعب الحركة
بدون سيارة

النظام الشبكي أو
المحوري مالئم
للخدمات

مما سبق يتض ح ص عوبة تطبي ق فك رة المج اورة الس كنية ف ي منطق ة الخل يج العرب ي )خاص ة أب و ظب ي( فتوزي ع
المساكن مع مجموع ة م ن الخ دمات ومراع اة االس تخدام األكث ر للس يارة جع ل تك وين المج اورة أق رب م ا يك ون
تخطيط شبكي ومحوري موزعة عليه المساكن والخدمات بشكل متناثرة.
 ٥التوصيات والدراسات المستقبلية
مما سبق توضع عدة توصيات تؤخذ في االعتبار عند مراجعة فك رة المج اورة الس كنية وتطبيقھ ا بمنطق ة الخل يج
العرب ي ،التوص يات تك ون خاص ة بمعالج ة الوض ع ال راھن للمن اطق الس كنية الحالي ة ث م توص يات خاص ة
بالمخططات الجديدة لتخطيط المناطق السكنية ويلي ذلك التوصية بعدة دراسات مستقبلية.
 ١/٥معالجة الوضع الراھن
مراجعة الوضع الراھن للمناطق السكنية التي خططت على أساس المجاورة الس كنية ،وھ ي كان ت قاع دة لتوزي ع
المناطق السكنية ولكن المطبق لم يتبع كل القواعد المطلوبة فنتج من اطق س كنية يج ب مراجع ة الخ دمات الالزم ة
لھا وتھيئة المجموعات السكنية لتكون أكثر مالئمة لخدمة السكان.
 ٢/٥حلول بديلة أكثر مالئمة
يجب أن تخطط المناطق السكنية بناء على أفكار أخري مثل المح اور الس كنية وھ ي توزي ع المجموع ات الس كنية
على ھيئة محاور ومرتبطة عن طري ق مجموع ات ف ي الخ دمات عل ى نف س المح اور .الب ديل الث اني ھ و تخط يط
شبكي للمناطق السكنية على شكل مجموعات سكنية ) (CLUSTERوتوزي ع الخ دمات عل ى مس توي المجموع ة
أو مستوي الحي السكني.
 ٣/٥الدراسات المستقبلية الخاصة بھذا المجال
•
•
•

دراسة أساليب معالجة المناطق السكنية المتناثرة على حدود المدن )مباني الوضع الراھن(.
دراسة توزيع الخدمات المجتمعية لتكون أكثر مالئمة للمناطق السكنية ولطبيعة أسلوب معيشة السكان.
دراس ة أس اليب تھيئ ة المن اطق الس كنية لتك ون أكث ر مالئم ة للمش اة أو اس تخدام الوس ائل األخ رى غي ر
السيارات.
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