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 مقدمة ..

للمســـــكن نقطـــــة انطــــــالق حضـــــارية ارتبطـــــت برواســــــم كانـــــت ثـــــورة االنســـــان االول فــــــي صـــــناعة 
ـــــة  ـــــدائي حماي ـــــام الحضـــــارة .. وكـــــان المســـــكن فـــــي شـــــكله الب اجتماعيـــــة وسياســـــية واقتصـــــادية لقي
واحتـــــواء وتوحـــــد مـــــع الطبيعـــــة والثقافـــــة االجتماعيـــــة .. فاالنســـــان بعودتـــــه الـــــى مـــــأواه الصـــــناعي 

ــــــة ولكــــــن يبــــــ رز عنــــــده االحتيــــــاج للبعــــــد ( المســــــكن ) ال يبغــــــي مجــــــرد الحيــــــاة المعيشــــــية والحماي
الســــــيكولوجي ، فمنــــــذ البدايــــــة اتجــــــه االنســــــان لرســـــــم حــــــوائط الكهــــــوف التــــــي اســــــتوطنها لينقـــــــل 
ـــــى  ـــــه .. بمعن ـــــى المـــــأوى الفراغـــــي لذات ـــــه مـــــن وجهـــــة نظـــــره هـــــو ال ـــــة الخارجـــــة عن الحيـــــاة الطبيعي
انـــــه حــــــاول ان ينقــــــل مـــــن الطبيعــــــة مــــــا يريـــــده وبالصــــــورة التــــــي يراهـــــا الــــــى عالمــــــه المحــــــدود .. 
يقصـــــد الوصــــــول الـــــى االمــــــن واالتـــــزان النفســــــي الـــــداخلي .. وكانــــــت تلـــــك بدايــــــة تشـــــكيل ثقافــــــة 
معماريــــة بــــين االنســــان وبيئتــــه الطبيعيــــة ، لغــــة يتخاطــــب بهــــا االنســــان مــــع ذاتــــه وبيئتــــه ثــــم بعــــد 

 ذلك بتطورها الجمعي تصبح لغة يتخاطب بها االنسان مع مجتمعه.. 

ين .. ولكــــن بمـــــيالد كــــل طفـــــل تولــــد احتياجـــــات ولــــم تقتصــــر احتياجـــــات االنســــان عنـــــد حــــد معـــــ
جديــــــدة .. وباالحتياجـــــــات الجديــــــدة خـــــــرج االنســــــان مـــــــن مفهومــــــه البـــــــدائي ، وتحــــــول مـــــــن دور 

 التقليد والمحاكاة للبيئة الى دور االبداع والخيال .

، حضــــــــارة الرافــــــــدين ،  المصــــــــرية القديمــــــــةمــــــــن هــــــــذه النقطــــــــة بــــــــدأت الحضــــــــارات : الحضــــــــارة 
وغيرهـــــا ، ومنهــــــا اتجـــــه االنســــــان الـــــى التشــــــكيل الهندســـــي ووظــــــف الشــــــكل حضـــــارة الصــــــين .. 

كمفـــــرده رمزيــــــة فــــــي خطــــــاب جمــــــاعي .. اســــــتعمل االنســــــان الــــــدائرة والمربــــــع والمثلــــــث .. ابــــــدع 
ــــــات هندســــــية رمزيــــــة لتشــــــكيل الفــــــراغ وتركيــــــب الكتلــــــة البنائيــــــة للســــــكن وغيــــــر الســــــكن ..  تركيب

 رمزية الهندسية ..حتى الحوائط والجداريات كانت صفحات للغته ال
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ــــــــا الخلــــــــود والتواحــــــــد الكــــــــوني ..  ــــــــة الســــــــتمرارية الكــــــــون والحيــــــــاة واحيان اســــــــتعمل الــــــــدائرة رمزي
واســــتعمل المربــــع رمزيــــة النســــانية االنســــان نفســــه ومكانــــه بهــــذا الكــــون هــــي تعبيــــر عــــن الـــــذات 

 االنسانية في هذا العالم .. وهكذا .

غــــــــات والثقافــــــــات بــــــــاختالف الحضــــــــارات وتتغيــــــــر الرمــــــــوز بتغيــــــــر المجتمعــــــــات .. واختلفــــــــت الل
ـــــة  والبيئـــــات .. وســـــواء كـــــان هـــــذا التعبيـــــر او ذلـــــك فلقـــــد تطـــــور االنســـــان مـــــن مرحلـــــة الـــــى مرحل
ولكــــــن لــــــم يفقــــــد المســــــكن فــــــي اي مــــــن هــــــذه المراحــــــل او تلــــــك الحضــــــارات المفهــــــوم الحقيقــــــي 

م وعالقتـــــــه بثقافـــــــة المجتمـــــــع واالنســـــــان ، ولكـــــــن جهـــــــل االنســـــــان بهـــــــذا المفهـــــــوم ال يعنـــــــي عـــــــد
وجــــــوده ، فالبعــــــد الحقيقــــــي للمســــــكن مــــــن حيــــــث كونــــــه فراغــــــا انســــــانيا تحكمــــــه وتحــــــدد ابعــــــاده 

ذلـــــك البعـــــد موجـــــود فـــــي حـــــد ذاتـــــه رغـــــم  –انفعـــــاالت االنســـــان النفســـــية والشـــــعورية والالشـــــعورية 
 المجتمعي .. فالقضية  قضية انسانية في المقام االول ..مراحل التطور 

ولــــــة فهــــــم العالقــــــة الجدليــــــة بــــــين المســــــكن وثقافــــــة ان الغــــــرض االساســــــي مــــــن الورقــــــة هــــــو محا
االنســـــان المعماريــــــة وســــــلوكيات هــــــذا االنســــــان .. ومــــــن هنــــــا كــــــان علينــــــا ان ننظــــــر ايــــــن نقــــــف 
ــــــرى للمســــــتقبل بعــــــض  ــــــث يمكننــــــا ان ن ــــــوراء حي ومــــــن قبلهــــــا ننظــــــر فــــــي لمحــــــة ســــــريعة الــــــى ال

ســــــكن المجتمــــــع المالمـــــح .. فبــــــدون فهـــــم ماهيــــــة المســـــكن وتطــــــوره ال يمكننـــــا فهــــــم او التنبـــــؤ بم
بــــــل ال يمكننــــــا حتــــــى التخيــــــل بماهيــــــة احتياجــــــات هــــــذا المجتمــــــع ..  –مجتمــــــع الغــــــد  –الجديــــــد 

 بل وما هو المجتمع نفسه وسلوكيات افراده ..

 .. ماهية المسكن وعمارته

ـــــه مـــــن  ـــــه الـــــى مـــــأوى يقي ـــــى تكـــــوين عمـــــارة هـــــو حاجت ـــــي دعـــــت االنســـــان ال ان اول االســـــباب الت
العوامـــــل الطبيعيـــــة والمناخيـــــة ، فكـــــان المســـــكن اول عمـــــل معمـــــاري لـــــه ، وكانـــــت هـــــذه العوامـــــل 
اول المـــــــؤثرات فـــــــي تكـــــــوين الفكـــــــرة المعماريـــــــة للمســـــــكن .. اال ان االنســـــــان دأب علـــــــى تطـــــــوير 

اجتماعيــــــــة مختلفــــــــة نمــــــــت وتطــــــــورت مــــــــع تطــــــــور عالقاتــــــــه فكــــــــرة مســــــــكنه عاكســــــــا تــــــــأثيرات 
االجتماعيـــــة وتكـــــوين االســـــرة التـــــي اصـــــبحت الحجـــــر االساســـــي لبنـــــاء المجتمـــــع والمحـــــور الـــــذي 
ـــــة فـــــي المجتمـــــع نفســـــه .. كمـــــا اختلفـــــت طبيعـــــة تكـــــوين  ـــــه شـــــبكة العالقـــــات االجتماعي تتصـــــل ب

ــــــة هــــــذه الشــــــبكة ونســــــبة قــــــوى العالقــــــات التــــــي تحتويهــــــا مــــــن مجتمــــــع الــــــى اخــــــروم ن فتــــــرة زمني
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ـــــك المجتمـــــع  ـــــذي يخضـــــع لـــــه ذل نتيجـــــة لعوامـــــل ألخـــــرى فـــــي المجتمـــــع نفســـــه متـــــأثرة بـــــالتطور ال
ومنهـــــا المـــــؤثرات الحضــــــارية  مـــــؤثرة عليـــــه منهـــــا ايمانـــــه العقائـــــدي ومعتقداتـــــه الروحانيـــــة ،عـــــدة 

التـــــــي تحـــــــدث نتيجـــــــة تفاعـــــــل ذلـــــــك المجتمـــــــع مـــــــع مجتمعـــــــات اخـــــــرى ذات خلفيـــــــات حضـــــــارية 
 مختلفة ..

ا ان الوحـــــدة االســــرية هـــــي العنصــــر االساســـــي فــــي بنيـــــة المجتمــــع وهـــــي التــــي تحـــــدد هكــــذا فكمــــ
ــــه فــــإن الوحــــدة الســــكنية هــــي عنصــــر اساســــي فــــي بنيــــة عمــــران المدنيــــة ..  طبيعــــة العالقــــات في
ـــــائج  ـــــا نعـــــرض نت ـــــه وقبـــــل التعـــــرض للمســـــكن فـــــي البيئـــــة والمجتمـــــع المحليـــــين ، دعون وبنـــــاء علي

ــــــا لنظم االجتماعيــــــة ، وتغييــــــر ماهيتــــــه تلــــــك بتغييــــــر ســــــابقة حــــــول ماهيــــــة المســــــكن وعالقاتــــــه ب
 المنظمات صعودا وهبوطا .. 

 المجتمع البدائي ..  •

 المسكن : المأوى الفراغي المادي لراحة وائتمان الفرد .
 المجتمع القبلي ( او ماشابه ) .. •

 المسكن : المأوى االجتماعي لالحتياجات االنتفاعية للجماعة . 
 المجتمع االقطاعي ..  •

 حتياجات المجتمع الذاتية والجماعية .مسكن : التكوين الفراغي لتلبية إلال
 المجتمع الرأسمالي المبكر ( البرجوازي ) .. •

ـــــــة  ـــــــربطهم عالق ـــــــوى الفراغـــــــي لذاتيـــــــة جماعـــــــة مـــــــن افـــــــراد المجتمـــــــع ت المســـــــكن : المحت
 عمل ) –نوعية ( مادية 

 المجتمع الرأسمالي المتطور ..  •

 ة الفرد دون ذاتية المجتمع بل ومعاكسة لها .المسكن : وحدة منفصلة لذاتي
 المجتمع االشتراكي ..  •

 المسكن : مأوى فراغي لراحة االنسان نفسه .



٧ 
 المجتمعالعمارة السكنية وعالقتها بسلوك الفرد و

 
 

ـــــى  ـــــر ال ـــــة تعب ـــــنظم االجتماعي ـــــر مفهـــــوم الســـــكن حســـــب ال ـــــائج المجـــــردة لتغي ـــــت هـــــذه النت وان كان
ــــى المســــتوى االنســــاني .. فــــأن للمســــكن مــــن جهــــة اخــــرى تعبيــــر  ه حــــد مــــا عــــن فكــــرة المســــكن عل

 المحلى لمجتمع ما خالل وحدة الزمان والمكان .

ــــة متفجــــرة فــــي كــــل زمــــان ومكــــان ، ومــــع اخــــتالف الزمــــان   فــــنحن امــــام طاقــــة انســــانية ومجتمعي
ع اتحــــــاد الزمـــــــان مـــــــوالمكــــــان قــــــد تتفـــــــق وتتحــــــد الطاقـــــــات االنســــــانية فتتشـــــــابه المجتمعــــــات .. و 

 المجتمعات .. ضوالمكان قد تختلف الطاقات االنسانية فتتناق

ــــاريخ القــــديم والوســــيط المســــكن العربــــي واالســــالمي عنــــدما توحــــدت طاقــــات  ــــا عــــرف الت ومــــن هن
ــــــى  ــــــا الــــــى حــــــدود الصــــــين وشــــــرق آســــــيا وعل ــــــدلس وغــــــرب افريقي ــــــة مــــــن االن المجتمعــــــات المحلي

 مدى القرون الطويلة .

ومــــــــــن هنــــــــــا عــــــــــرف التــــــــــاريخ الحــــــــــديث والمعاصــــــــــر المســــــــــكن المغربــــــــــي والليبــــــــــي والمصــــــــــري 
 على مدى عشرات السنوات فقط ... والسعودي والبحريني

 واالنسان وانسجامه مع ثقافته وحول حضارته ....  انه المجتمع وتوحده

 أو انه المجتمع وتفرقه .. واالنسان ونفوره عن ثقافته وضد حضارته ..

 انه االمة والقومية أو انها الشعوبية والقطرية ..

ضــــمن حــــدود وظــــروف المجتمــــع وعمومــــا فــــان تشــــكيل نمــــط مــــا فــــي اطــــار اجتمــــاعي للمســــكن 
ـــــي ،  ـــــدما يتواحـــــد المجتمـــــع المحل هـــــو حتميـــــة ســـــواء بالســـــلب او بااليجـــــاب . فأنـــــه بااليجـــــاب عن
المجتمعــــات االخــــرى حــــول تعبيــــر او تعبيــــرات تكتســــب وجودهــــا مــــن لغــــة العمــــارة ومــــن الثقافــــة 

ى المعماريـــــة الجامعــــــة .. أو بالســــــلب عنـــــدما ينفــــــرد المجتمــــــع المحلـــــي عــــــن المجتمعــــــات االخــــــر 
ـــــــل  ـــــــرق ال يجمعهـــــــا كلهـــــــا عق ـــــــى مجتمعـــــــات او ف ـــــــي نفســـــــه ال ـــــــرق المجتمـــــــع المحل ـــــــى يتف او حت

 جمعي او اطار يمثل ثقافة ولغة معمارية جامعة ..
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ـــــــة اذا منحـــــــه  ـــــــا او مدين ـــــــا او حـــــــارة او فريق فـــــــي وســـــــع مجموعـــــــة مـــــــن المســـــــاكن ان تشـــــــكل حي
مــــــن ارتبــــــاط مســـــتوطنيه مــــــن خــــــالل ســــــلوكياتهم الفردبــــــة والجمعيــــــة الخصــــــائص الالزمــــــة لــــــذلك 

ـــــه .. اجتمـــــاعي ومصـــــالح ـــــاء تشـــــريعي مـــــنظم ل ـــــي هـــــو المكـــــان مشـــــتركة وبن هـــــذا الكيـــــان العمران
ــــى اخــــتالف اعمــــارهم واجناســــهم وطبقــــاتهم  ــــبعض عل ــــذي يتفاعــــل فيــــه الســــكان مــــع بعضــــهم ال ال

ــــــذي يمــــــنح هــــــؤالء  ــــــة . انــــــه هــــــو المكــــــان ال ــــــى اختالفــــــاتهم شــــــعورا  –االجتماعي كــــــل هــــــؤالء عل
ــــــــى المجتمــــــــع ــــــــه .. و أحــــــــد تعــــــــابير هــــــــذا االنتمــــــــاء التشــــــــكيل  باالنتمــــــــاء ال ــــــــذي يعيشــــــــون في ال

الهندســـــي ( الرمــــــزي ) لعمــــــارة المســـــكن مــــــن حيــــــث تشــــــكيل فراغـــــات المســــــكن داخليــــــا وخارجيــــــا 
 وتركيب تفصيالت هذه الفراغات .. او يمكن ان نقول : الثقافة المعمارية .

ــــــد تكــــــون المدينــــــة ــــــل ق ــــــارة عــــــن مجموعــــــات مــــــن المســــــاكن وا وفــــــي المقاب ــــــاجر والشــــــوارع عب لمت
ــــــى اذا فرضــــــت اشــــــكال تصــــــميمية  ــــــة والمنــــــافع العامــــــة ال تربطهــــــا هويــــــة واحــــــدة حت نمطيــــــة ثابت

علــــى عمـــــران المالمــــح البنائيـــــة للمدينـــــة .. فكــــل مـــــا تقدمــــه هـــــذه المدينـــــة اكتظــــاظ مـــــن الســـــكان 
ينعـــــــدم بهـــــــا االرتبـــــــاط الشخصـــــــي والجمعـــــــي ودونمـــــــا اي اثـــــــر للتقاليـــــــد واالعـــــــراف التـــــــي توحـــــــد 

.. وبالتــــــالي تفقــــــد عمــــــارة هــــــذا المســــــكن انتمائهــــــا الحقيقــــــي لثقافــــــة االنســــــان وحضــــــارة المجتمــــــع 
المكـــــان وبشــــــكل تبــــــادلي يــــــؤثر هـــــذا المســــــكن علــــــى تمييــــــع هويـــــة االنســــــان ونفســــــيته واحساســــــه 

    بالجمال والتشكيل الهندسي .

ــــــــي تقليــــــــل قيمــــــــة التربيــــــــة  –مــــــــثال  ــــــــل فــــــــي الحــــــــوش ســــــــاهم ف ــــــــراغ الســــــــكني المتمث انعــــــــدام الف
ــــد االســــرة ، لقــــد فقــــد الطفــــل بخروجــــه عــــن اطــــار الســــكن االجتم ــــة والســــيكولوجية النفســــية عن اعي

ـــــــــك االواصـــــــــر  ـــــــــه ، فقـــــــــد تل ـــــــــر مؤهـــــــــل الســـــــــتقباله او االنتفـــــــــاع ب ـــــــــى الشـــــــــارع الغي االســـــــــري ال
ــــــد  ــــــت عن ــــــل وتكون ــــــي كانــــــت تضــــــمن للمجتمــــــع ترابطــــــه وتماســــــكه .. ب االجتماعيــــــة االســــــرية الت

ـــــد بهـــــا  ـــــه وتلقائيتـــــه للتعبيـــــر عـــــن ذاتيتـــــه .. ولنـــــا ان هـــــذا الطفـــــل قيمـــــا جماليـــــة مشـــــوهة فق فطرت
ـــــــادم عنـــــــدما يتحمـــــــل تبعـــــــات  نتصـــــــور مـــــــا يترتـــــــب علـــــــى هـــــــذه التشـــــــوهات النفســـــــية للجيـــــــل الق

ـــــأثير الفـــــراغ الســـــكني (   المســـــئولية .. هـــــذا مجـــــرد عامـــــل واحـــــد وفـــــي اطـــــار بعـــــد واحـــــد وهـــــو ت
تبط بكــــــــل الحــــــــوش ) علــــــــى نفســــــــية الطفــــــــل وتنشــــــــئته .. وهنــــــــاك عوامــــــــل كثيــــــــرة ومتعــــــــددة تــــــــر 

 تفاصيل وتشكيالت عمران المسكن والحي والمدينة ..
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هكــــذا فــــإن مفهــــوم الــــنظم االجتماعيــــة ومــــا يـــــرتبط بهــــا مــــن جوانــــب فكريــــة مــــن جهــــة وظـــــروف 
ـــــه مـــــن جهـــــة اخـــــرى كانتـــــا المحـــــرك االساســـــي لتشـــــكيل هـــــذا المجتمـــــع وبالتـــــالي  المجتمـــــع وثقافت

يــــــة حضــــــارية ومــــــؤثرة فــــــي حيــــــاة ابداعياتــــــه ومنهــــــا بــــــل وعلــــــى رأســــــها المســــــكن كظــــــاهرة اجتماع
 الفرد واالسرة والجماعة والمجتمع كله ..

واالن نتجــــــه الـــــــى المجتمـــــــع المحلــــــي ونحـــــــدد بشـــــــكل ســـــــريع مــــــرحلتين عاشـــــــهما المجتمـــــــع فـــــــي 
 الحقبة الحديثة للتاريخ ولتطور المنظمات االجتماعية والمجتمع وثقافته ..

 المرحلة التقليدية ( القبلية االقطاعية ) -١

 القبلية ) –معاصرة ( الرأسمالية المرحلة ال -٢

دون الـــــدخول فـــــي التفاصـــــيل نســـــتطيع القـــــول بـــــأن العالقـــــات االجتماعيـــــة بـــــين االنســـــان واســـــرته 
ــــــود االربعــــــة الماضــــــية . فقــــــد  واالنســــــان ومجتمعــــــه شــــــهدت تحــــــوال ســــــريعا ورئيســــــيا خــــــالل العق

ـــــيم االجتماعيـــــة والتطـــــورات والتغ ـــــذي طـــــرأ علـــــى الق ـــــي تغيـــــرت نوعيـــــا بســـــبب التغيـــــر ال ييـــــرات الت
شــــــهدتها البنيـــــــات االقتصـــــــادية والسياســـــــية للدولـــــــة . ومــــــن المشـــــــاكل التـــــــي تواجـــــــه المجتمعـــــــات 
الناميـــــة عمومـــــا هـــــي العالقـــــة بـــــين التغيـــــر االجتمـــــاعي والتغييـــــر الســـــكني فـــــي مظهـــــره كمـــــا فـــــي 
جــــــوهره .. وفـــــــي هـــــــذا الصــــــدد تختلـــــــف آراء ونظريـــــــات المتخصصــــــين فـــــــي طبيعـــــــة االخـــــــتالف 

مـــــــن حولنـــــــا وفـــــــي مبرراتـــــــه ، فيـــــــرى الـــــــبعض االختالفـــــــات علـــــــى انهـــــــا الســـــــكني الحـــــــادث اآلن 
تعكــــس تنــــافس موضــــوعي للموقـــــع والــــذي يتحــــدد عــــن طريـــــق القــــدرة الماديــــة لألســــر ومســـــتواهم 
االقتصــــــــادي بينمــــــــا يــــــــرى الــــــــبعض اآلخــــــــر انهــــــــا انعكــــــــاس ألنمــــــــاط الخصــــــــائص االجتماعيــــــــة 

 المختلفة للمجتمع الجديد .. 

ت وغيرهـــــــا فـــــــي اطـــــــار شـــــــامل وهـــــــو تغييـــــــر المنظمـــــــات ولكـــــــن يمكـــــــن ان نجمـــــــع هـــــــذه المبـــــــررا
االجتماعيـــــة بروافــــــدها االساســــــية مــــــن مرحلــــــة قبليـــــة اقطاعيــــــة الــــــى مرحلــــــة رأســــــمالية برجوازيــــــة 

 بتطلعاتها المعروفة وانماطها المحددة .

ـــــى الفكـــــرة المعماريـــــة  ـــــاء نظـــــرة عل ـــــدأ بإلق ولفهـــــم هـــــذه التطـــــورات واعطـــــاء صـــــورة اوضـــــح لهـــــا نب
ــــــــي ثــــــــم تتبعهــــــــا نظــــــــرة اخــــــــرى ســــــــريعة للمســــــــكن للمســــــــكن التقليــــــــدي المــــــــ ديني للمجتمــــــــع المحل

   .اختالف المنظمات االجتماعية بين المرحلتين المعاصر في ذات الظروف المدينية مع
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 المسكن المديني التقليدي –أوال 

كــــان مفهـــــوم المســــكن عنـــــد االنســـــان العربــــي ينطلـــــق مــــن ذاتيتـــــه وكيانـــــه المحــــدود ليتفاعـــــل مـــــع 
ــــة ان ينطلــــق مــــن الــــداخل شــــمولية المجتمــــع  الــــذي ينتمــــي اليــــه .. فكانــــت فكــــرة الســــكن المعماري

المرتبطـــــة بذاتيـــــة الفـــــرد وخصوصـــــية االســـــرة الـــــى الخـــــارج مـــــع التأكيـــــد علـــــى العناصـــــر الداخليـــــة 
، ولكــــن هــــذا لــــم يفقــــد الـــــداخل عالقتــــه بالبيئــــة الخارجيــــة او عزلهـــــا عنهــــا ، ولكنــــه اقتطــــع جـــــزء 

ـــــا فـــــي  ـــــة واحتواهـــــا داخلي ـــــذ اعطـــــى لهـــــا شـــــكال خارجيـــــا مـــــن البيئ شـــــكل فراغـــــات للمســـــكن وعندئ
يــــرتبط وجماعيــــة الفريــــق والمدينــــة وكــــان هــــذا التــــوازن بــــين ذاتيــــة الفــــرد وشــــمولية المجتمــــع هــــو 
ـــــة ، فلكـــــل مســـــكن  ـــــة المســـــكن الواحـــــد وشـــــمولية المدين ـــــوازن بـــــين ذاتي ـــــي للت نفـــــس النســـــق العمران

ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الكــــــل يتنــــــاغم تشـــــكيله الخــــــاص ومالمحــــــه التصــــــميمية المركبــــــة بشــــــكل معـــــين 
ـــــة " . كانـــــت عموميـــــة  مـــــع اطـــــار عـــــام يمكـــــن تســـــميته " بالثقافـــــة المعماريـــــة أو العمرانيـــــة للمدين
ـــــة الثقافـــــة تخـــــرج مـــــن  ـــــان المجتمـــــع ، وكانـــــت ذاتي الثقافـــــة مرتبطـــــة بقـــــوة العالقـــــات المنظمـــــة لكي

قبيلــــــة تلــــــك العموميــــــة .. كمــــــا كانــــــت شخصــــــية الفــــــرد جــــــزء مــــــن شخصــــــية االســــــرة والعشــــــيرة وال
ـــــل ان الفـــــرد يكتســـــب شـــــرعيته مـــــن هـــــذه العالقـــــة الجدليـــــة .. كمـــــا كـــــان المســـــكن  والمجتمـــــع ، ب

 يكتسب شرعيته العمرانية والتشكيلية الجمالية من عالقته بالشارع والفريق والمدينة ..

ــــــتالئم او بمــــــا تفرضــــــه ظــــــروف  ــــــديما بمــــــا ي ــــــي المــــــديني ق ــــــا اختلفــــــت انمــــــاط المســــــكن المحل حق
 ومنظمات المجتمع السائدة وخاصة الجوانب االجتماعية .تيطان السكاني ساال

ولكــــن ارتبطـــــت جميـــــع هــــذه االنمـــــاط باســـــتعمال مفــــردات لغـــــة عمرانيـــــة صــــاغ خاللهـــــا المصـــــمم 
ــــاء جمــــال عمرانيــــة مختلفــــة ولكــــن تجمعهــــا ميــــزان شــــعري واحــــد وكأنهــــا ابيــــات قصــــيدة مــــن  والبن

ــــــز المعلقــــــات لكــــــل بيــــــت أو شــــــطر جمالياتــــــه اللفظيــــــة ودالالتــــــه ول كنهــــــا قصــــــيدة واحــــــدة .. تتمي
بالبســـــاطة الشـــــديدة والثـــــراء الشـــــديد فـــــي آن واحـــــد تـــــرتبط جميعهـــــا بالبيئـــــة المحليـــــة ومـــــا تنتجـــــه 
ــــــاج انســــــاني  ــــــة بــــــل رمــــــوز للتشــــــكيل واحتي ــــــة مــــــن مــــــادة للبنــــــاء وفكــــــر للتصــــــميم وتقني هــــــذه البيئ

 طبيعي ببعديه المادي والحسي النفسي السيكولوجي ..
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منســـــجما مــــــع المكــــــان ، شـــــكل مــــــن خاللـــــه احتياجــــــه للمســــــكن  باختصـــــار هنــــــا عـــــاش االنســــــان
وســـــلوكياته واســــــتفاد مــــــن الطبيعـــــة المحيطــــــة ليحقــــــق امـــــر اهللا تعــــــالى فــــــي تســـــخير البيئــــــة بكــــــل 

 مظاهرها لخدمة االنسان ابن البيئة .

 ثانيا : المسكن المديني الحديث

ــــــدخل العمــــــران ــــــدأ ي ــــــدما ب ــــــرن عن ــــــى منتصــــــف هــــــذا الق ــــــة الســــــابقة حت المحلــــــي  اســــــتمرت المرحل

مرحلـــــة انتقاليـــــة تبــــــدو فـــــي مظهرهــــــا امتـــــدادا تطوريــــــا للســـــابق ولكــــــن فـــــي جوهرهــــــا يختلـــــف بــــــل 

ويتعــــــارض مــــــع ســــــلفها .. لقــــــد فقــــــد المســــــكن هنــــــا فكرتــــــه االساســــــية للتعبيــــــر عــــــن ذاتيــــــة الفــــــرد 

ــــــــة مــــــــع شــــــــمولية المجتمــــــــع .. بــــــــين تنــــــــاغم خصوصــــــــية المســــــــكن وعموميــــــــة الفريــــــــق  المتفاعل

ـــــــا احـــــــتفظ ال ـــــــد عالقتهمـــــــا بالشـــــــمولية والمدينـــــــة .. فهن ـــــــة والخصوصـــــــية وفق ـــــــط بالذاتي مســـــــكن فق

والعموميــــــة ... وظهــــــرت المســــــاكن البرجوازيــــــة التــــــي ارتبطــــــت بالطبقــــــة المتوســــــطة الوليــــــدة فــــــي 

الخمســــــــينات والســـــــــتينات وممـــــــــا زاد الطـــــــــين بلـــــــــة ان التقنيــــــــة الحديثـــــــــة خاصـــــــــة فـــــــــي العقـــــــــدين 

توارثــــة فـــــي كيانــــات عمـــــران الســـــلف ، االخيــــرين عمـــــدت الــــى تحييـــــد والتهــــام اللغـــــة العمرانيـــــة الم

ــــــدى الفــــــرد المعاصــــــر بــــــالتغيير المظهــــــري حتــــــى اصــــــبح  ــــــاج وهمــــــي ل باالضــــــافة الــــــى زرع احتي

التجديـــــــد واالغتـــــــراب عندئـــــــذ مبـــــــدأ مطروحـــــــا يرمـــــــز بـــــــه الـــــــى التقـــــــدم والتطـــــــور و العكـــــــس هـــــــو 

   التأخر والجهل ..
المرحلــــة الحديثــــة هـــــي هــــذا باالضــــافة الــــى ان معظـــــم ثقافــــات الطبقــــات المتوســــطة الناميـــــة فــــي 

ـــــــة  ـــــــق التعلـــــــيم واالنشـــــــطة الثقافي ـــــــك ثقافـــــــات غربيـــــــة بشـــــــكل مباشـــــــر عـــــــن طري واالعالميـــــــة . ذل
الغــــزو االســــتعماري المقنــــع الــــذي اشــــتدت شراســــته فــــي اآلونــــة االخيــــرة تقلــــع البقيــــة الباقيــــة مــــن 

للفـــــــرد والمجتمــــــع جـــــــاء المســــــكن الحـــــــديث  جــــــذورنا الحضــــــارية .. مـــــــن هــــــذه التركيبـــــــة الجديــــــدة
ـــــــديال خال ـــــــديم دون ان يوجـــــــد الحـــــــديث ب يـــــــا مـــــــن كثيـــــــر مـــــــن تعبيـــــــرات وتشـــــــكيالت المســـــــكن الق

ـــــر عـــــن  ـــــه تعبي ـــــل ان ـــــر عـــــن ال مضـــــمون ، ب ـــــه .. واصـــــبح تعبيـــــرا اجـــــوف يعب للقـــــديم ليحـــــل محل
ـــــــين التمســـــــك بالقـــــــديم  ـــــــات الجديـــــــدة : ازدواجيـــــــة ب ـــــــة عانـــــــت وتعـــــــاني منهـــــــا هـــــــذه الطبق ازدواجي

الـــــذات والخـــــروج الـــــى الغيـــــر .. بـــــين تقاليـــــد معيشـــــية والتطلـــــع الـــــى الجديـــــد .. بـــــين التوجـــــه الـــــى 
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يصـــــعب الـــــتخلص منهـــــا وبـــــين افكـــــار غربيـــــة مســـــتحيل االنـــــدماج فيهـــــا .. بـــــين هـــــذا وذاك كـــــان 
المســــــــكن وكانــــــــت عمارتــــــــه وتشـــــــــكيله نــــــــزوات غيــــــــر ناضــــــــجة فـــــــــي الغالــــــــب ولعــــــــل فـــــــــي رأي 

نتشــــــار الشخصــــــي ان احــــــد تعبيــــــرات هــــــذه االزدواجيــــــة العمرانيــــــة هــــــي الظــــــاهرة اآلخــــــذة فــــــي اال
حاليــــــــا فــــــــي المســــــــكن مــــــــن اســــــــتعمال عناصــــــــر معماريــــــــة رومانيــــــــة واغريقيــــــــة فــــــــي تشــــــــكيالت 
المســـــكن الخـــــارجي ، وكـــــأن الرجــــــوع الـــــى القـــــديم واالصـــــيل تعنــــــي الرجـــــوع الـــــى الغـــــرب قديمــــــه  

( مـــــع العلـــــم بــــأن مـــــن يقـــــوم علـــــى تصـــــميم هــــذه العناصـــــر فـــــي الغالـــــب يجهـــــل اغريــــق ورومـــــان 
ســـــت ازدواجيـــــة تعبـــــر عـــــن مراهقـــــة معماريـــــة يعيشـــــها المجتمـــــع الجماليـــــات االصـــــلية لهـــــا ) .. الي

ـــــى عاتقهـــــا مســـــئولية  ـــــة التـــــي يقـــــع عل ـــــه ومســـــتوياته وخاصـــــة الطبقـــــة المتوســـــطة البرجوازي بطبقات
 ماحدث وما يحدث ، فهي المسئولة في رأيي بل والقادرة على تصحيح واعادة ماكان ..

  دور الدولة والمشروعات السكنية

الســـــريعة للمســـــكن فـــــي الماضـــــي وذلـــــك فـــــي الحاضـــــر ، فـــــإن مـــــن الصـــــعب مـــــن هـــــذه المقارنـــــة 
ـــــــك البيئـــــــة االجتماعيـــــــة والظـــــــروف المجتمعيـــــــة الســـــــابقة بطريقـــــــة عفويـــــــة أو  جـــــــدا اســـــــترجاع تل
ــــــزمن المنظــــــور ، كمــــــا ان العنصــــــر االجتمــــــاعي واالقتصــــــادي والتزايــــــد الســــــكاني  ــــــة فــــــي ال فردي

وتبنــــــي التخطــــــيط طريقــــــا هــــــو  وتطــــــور العمــــــران وتعــــــدد المــــــدن يحتــــــاج الــــــى العمــــــل المخطــــــط
الحـــــل فـــــي خلـــــق بيئـــــة اجتماعيـــــة ووحـــــدة اجتماعيـــــة وروابـــــط اجتماعيـــــة بـــــين االســـــر فـــــي الحـــــي 
الســــــكني وفــــــي المنطقــــــة وفــــــي المدينــــــة .. والتخطــــــيط ال يقتصــــــر علــــــى جانــــــب واحــــــد ، فيجــــــب 

ون متعــــــدد الجوانــــــب مــــــن التخطــــــيط الطبيعــــــي للمشــــــروعات الــــــى التخطــــــيط االقتصــــــادي كــــــان ي
ـــــــات  الـــــــى التخطـــــــيط ـــــــت عملي ـــــــد انتقل االجتمـــــــاعي .. ويقـــــــع هـــــــذا ضـــــــمن مســـــــئولية الدولـــــــة ، لق

ـــــرا  ـــــال اث ـــــة وكـــــان لهـــــذا االنتق ـــــة الحديث ـــــى يـــــد الدول ـــــدي ال ـــــي التقلي ـــــد المجتمـــــع القبل التنميـــــة مـــــن ي
 كبيرا على البيئة االسكانية والعمرانية عموما ..

فالبـــــد مــــــن  –عــــــد مـــــع التســــــليم بأهميـــــة هـــــذا الب –وكمـــــا اشـــــرنا فالمشــــــكلة ليســـــت مشـــــكلة الكــــــم 
ــــــة التــــــي تقــــــوم بهــــــا الدولــــــة يوضــــــح  مــــــدخل أخــــــر اكثــــــر شــــــموال للمشــــــروعات االســــــكانية الحديث
خصـــــائص االســـــكان كمـــــا وكيفـــــا وتوزيعـــــا وتركيبـــــا .. ويعتبـــــر الوحـــــدة الســـــكنية وحـــــدة اجتماعيـــــة 
ـــــالمعنى الشـــــامل للكلمـــــة ونقصـــــد بهـــــذا ان يتـــــيح الســـــكن اشـــــباع الحاجـــــات االساســـــية لالنســـــان  ب
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 لالشــــــعورية وأن تصــــــبح هــــــذه المؤسســــــة االساســــــية اداة تغييــــــر المجتمــــــع واصــــــالحهالشــــــعورية وا
ــــــه اذا فقــــــد المســــــكن قدرتــــــه علــــــى االصــــــالح فإنــــــه بالتــــــالي يصــــــبح اداة افســــــاد وتخريــــــب  – ألن

ــــــة  ــــــرز فــــــي هــــــذا طبعــــــا البيئــــــة البنائي ثقــــــافي وحضــــــاري واجتمــــــاعي .. واقتصــــــادي ايضــــــا .. ويب
ـــــة والمعماريـــــة للوحـــــدة الســـــكنية والمجموعـــــة ا ـــــة كلهـــــا .. ولالســـــف فـــــإن تلـــــك البيئ لســـــكنية والمدين

والثقافـــــة المعماريـــــة التـــــي تشـــــكل ذاتيـــــة المجتمـــــع ومزاجـــــه وذوقـــــه العـــــام وتعبـــــر عـــــن ســـــلوكياته 
وتقومهـــــا ال تلقـــــى مــــــن المهنـــــدس المعمــــــاري اي اهتمـــــام بــــــل ان القـــــائمين علــــــى هـــــذه المشــــــاريع 

ــــــافي والحضــــــاري للمســــــ ــــــنقص هــــــذا ال يــــــرون ضــــــرورة لدراســــــة هــــــذا البعــــــد الثق كن .. وبالتــــــالي ي
 المسكن الكفاءة أو تلبية احتياجات االنسان النفسية والسيكولوجية ..

ـــــــــراق الحـــــــــاجز  ـــــــــي اخت ـــــــــة ف ـــــــــة تواجـــــــــه صـــــــــعوبة مفتعل ـــــــــك النظـــــــــرة االنســـــــــانية واالجتماعي ان تل
االقتصـــــادي الـــــذي يســـــيطر علـــــى الفكـــــر التخطيطـــــي فـــــي غالبيـــــة الـــــدول الناميـــــة وحتـــــى الناميـــــة 

ـــــــدعوى ان االســـــــتثمار ـــــــي قطاعـــــــات االســـــــكان وخاصـــــــة المتوســـــــط ودون المتوســـــــط  ب والعائـــــــد ف
ـــــرتبط بالثقافـــــة المحليـــــة ،  ـــــات الشـــــكل وبنـــــاء لغـــــة معماريـــــة عامـــــة ت يتعـــــارض مـــــع دراســـــة جمالي

ــــرخيص البــــد  مــــا ان يكــــون قبيحــــا او شــــاذا عــــن البيئــــة الحضــــرية واالجتماعيــــة إوكــــأن الشــــيئ ال
ــــــة واالجتماعيــــــة  ، ومــــــن جهــــــة اخــــــرى انســــــجام المســــــكن والبنــــــاء المعمــــــاري ــــــة الطبيعي مــــــع البيئ

 جدوى اقتصادية .. والثقافية ال بد ان يكون مكلفا وغير ذو

انهـــــا نظــــــرة قاصـــــرة تعــــــاني منهـــــا كافــــــة المشـــــروعات االســــــكانية بـــــدول العــــــالم الثالـــــث النــــــامي ، 
ـــــات  فبـــــالرغم مـــــن تحـــــرر هـــــذه الـــــدول سياســـــيا مـــــن االســـــتعمار القـــــديم مازالـــــت تعـــــاني كبـــــت حري

 ماح التنمية القومية والوطنية لصالح االنسان .داخلية تجمح ج

ـــــي تعـــــود عليهـــــا ونشـــــأ فيهـــــا لزرعـــــه  ـــــة الت ـــــة الحضـــــرية واالجتماعي ان اقـــــتالع االنســـــان مـــــن البيئ
فــــي بيئــــة جديــــدة مــــن خــــالل مشــــروعات اســــكانية حديثــــة قــــد قطــــع جــــذور العالقــــات االجتماعيــــة 

عيــــــا وانســــــانيا اصــــــاب الراســــــخة .. واســــــكان هــــــذا االنســــــان فــــــي منــــــاطق غيــــــر مدروســــــة اجتما
ــــك التغييــــرات والتعــــديالت التــــي يــــدخلها االنســــان  ــــة فــــي تل االنســــان المحلــــي بنــــوع مــــن الالمعياري
الســـــــاكن علــــــــى المشــــــــروعات االســـــــكانية التــــــــي اقامتهــــــــا الدولــــــــة فـــــــي مراحــــــــل مختلفــــــــة .. فقــــــــد 
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الســــاكن الجديــــد توازنــــه وقدرتــــه علــــى التعبيــــر بــــل اكثــــر مــــن ذلــــك فقــــد الطفــــل هنــــاك فطرتــــه فــــي 
 تعبير عن ذاته وتلقائيته متأثرا بتلك التشوهات البنائية التي تحيط به .ال

ــــة فــــي  ــــى عــــدد مــــن النقــــاط التــــي نــــرى لهــــا اهمي ــــام وبإيجــــاز نــــود ان نلقــــي الضــــوء عل وفــــي الخت
ـــــــى اوراق عمـــــــل  ـــــــاج كـــــــل منهـــــــا ال ـــــــة عامـــــــة ، والتـــــــي تحت الحركـــــــة االســـــــكانية خاصـــــــة والعمراني

 تنويه اليها وليس لعرضها وتحليلها ..مستقلة ودراسة مستفيضة ونكتفي هنا بال

 المسكن كسلعة اقتصادية .. -١

ــــــى قطــــــع للشــــــراء او  ــــــة االرض وتقســــــيمها لتحويلهــــــا ال ــــــى تجزئ تتجــــــه المشــــــروعات االســــــكانية ال
وبــــــأدواتهم االســـــتثمار ولــــــم يعــــــد للســــــاكنين الجـــــدد القــــــدرة الذاتيــــــة علــــــى بنـــــاء مســــــاكنهم بأيــــــديهم 

هم تتـــــيح لهـــــم ذلـــــك .. باالضـــــافة الـــــى ان القـــــوانين تـــــتحكم وامكانـــــاتهم الذاتيـــــة .. ولـــــم تعـــــد اوقـــــات
فـــــــــي طبيعـــــــــة ونوعيـــــــــة البنـــــــــاء .. وهكـــــــــذا تحـــــــــول المســـــــــكن الـــــــــى ســـــــــلعة اقتصـــــــــادية تحكمهـــــــــا 

 اقتصاديات االستغالل واالستثمار فقط او على االقل في المقام االول .

 غياب الوعي االجتماعي .. -٢

عي الرســــــــمي الــــــــذي يشــــــــخص : الــــــــو مــــــــن مســــــــتويات الــــــــوعي يمكــــــــن التمييــــــــز بــــــــين مســــــــتويين 
ويخطـــــــط وينفـــــــذ ، والـــــــوعي الجمـــــــاهيري الـــــــذي يســـــــتجيب للـــــــوعي الرســـــــمي قبـــــــوال او تحفظـــــــا او 
رفضـــــــا ويحـــــــدد ايضـــــــا توجهـــــــات المـــــــواطن ونظرتـــــــه الـــــــى المســـــــكن .. وبأيجـــــــاز شـــــــديد حتميـــــــة 
ـــــى التنشـــــئة  ـــــواء ال ـــــة تتعـــــدى وظائفهـــــا مجـــــرد االي ـــــى الوحـــــدة الســـــكنية كحاجـــــة اجتماعي النظـــــر ال

 فاعالت االجتماعية والتوازن السيكولوجي للفرد واالسرة وبالتالي للمجتمع .النفسية والت

 ازمة الفكر المعماري والمهندسين المعماريين .. -٣

ان المبـــــاني والمســـــاكن التـــــي شـــــيدها القـــــدماء تتفـــــوق علـــــى معظـــــم مـــــا يقـــــام اليـــــوم وخاصـــــة اذا 
لـــــك العصــــــور ، وان اخـــــذنا بعـــــين االعتبـــــار عـــــدم تـــــوفر المعــــــدات ومـــــواد البنـــــاء الحديثـــــة فـــــي ت

ــــــة ،  ــــــى ويعــــــيش منســــــجما مــــــع البيئ ــــــي ليبق ــــــه بن ــــــى الحــــــديث ان ــــــديم عل ــــــاء الق ــــــوق البن اســــــباب تف
ـــــالي وجـــــدت البراعـــــة الفنيـــــة والخبـــــرة .. أمـــــا اليـــــوم فـــــان مـــــن اســـــباب المشـــــكلة التـــــي نحـــــن  وبالت
ـــــــى  بصـــــــددها انعـــــــدام هـــــــذه الثقافـــــــة الوطنيـــــــة والمحليـــــــة والتركيـــــــز علـــــــى العجلـــــــة واالهتمـــــــام بجن
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تحـــــول الممارســـــة المهنيــــــة الـــــى مجـــــرد بـــــاب للكســــــب او للـــــرزق لـــــيس هنـــــاك المهنــــــدس المـــــال و 
المعمـــــاري فـــــي الغالـــــب المعتـــــز بعملـــــه وانجـــــازه كأضـــــافة خالقـــــة للمجتمـــــع ، المعمـــــاري كـــــان يـــــد 
اهللا علــــــــى االرض مســـــــــئول عـــــــــن عمرانهـــــــــا امـــــــــا اليــــــــوم ... هـــــــــذا اذا فرضـــــــــنا وجـــــــــود القاعـــــــــدة 

باالضـــــــــافة الـــــــــى ان المعمـــــــــاري بـــــــــات مشـــــــــغوال  ، المعرفيـــــــــة الســـــــــليمة عنـــــــــد المعمـــــــــاري اليـــــــــوم
ــــــــي بالعمليــــــــة االبداعيــــــــة والتصــــــــميمية .. ان  ــــــــر مــــــــن اهتمامــــــــه الحقيق بالمشــــــــاكل الهندســــــــية اكث
ــــيس هــــي انشــــاء عــــدد مــــن الجــــدران كيفمــــا اتفــــق ولكنهــــا اســــتحداث فــــراغ جديــــد  عمــــارة المبنــــى ل

تهـــــي فــــي رأيــــي عنـــــد فــــي هــــذا العــــالم اضـــــافة كتلــــة تشــــكيلية الـــــى الطبيعــــة ، وتبــــدأ المشــــكلة وتن
ـــــامي –التعلـــــيم المعمـــــاري فـــــي بالدنـــــا  ـــــي  -دول العـــــالم الن ـــــرد ذلـــــك للظـــــروف االســـــتعمارية الت وي

عشـــــناها خــــــالل القــــــرن الماضــــــي وحتــــــى فتـــــرة الحركــــــات التحرريــــــة فــــــي الخمســــــينات والســــــتينات 
مـــــن هـــــذا القـــــرن .. ولكنهـــــا اســـــتمرت معنـــــا بعـــــد ذلـــــك مـــــن خـــــالل المؤسســـــات التعليميـــــة .. لقـــــد 

ــــة وامريكيــــة ســــواء فــــي درس الع ــــة اوروبي ديــــد مــــن المهنيــــين مــــن خــــالل نظــــم وبــــرامج تعلــــيم غربي
ـــــدول المتقدمـــــة .. عمومـــــا ســـــواء هـــــؤالء او  ـــــى ال ـــــالخروج ال ـــــة نفســـــها او ب ـــــا العربي دولنـــــا وجامعاتن
ــــاقض مــــع مــــا كــــان قائمــــا فــــي  ــــة يختلــــف ويتن هــــؤالء فــــإن مــــا درســــوه فــــي مجــــال الثقافــــة المعماري

ـــــــــا وهنـــــــــا ت ـــــــــف المعمـــــــــاري وتكـــــــــون الصـــــــــدمة حضـــــــــارتنا وثقافتن كمـــــــــن االزمـــــــــة واشـــــــــكالية التخل
الحضــــارية لتغييـــــب المجتمــــع مـــــن خــــالل ممارســـــة معماريــــة خاطئـــــة .. قــــد تكـــــون هنــــاك نمـــــاذج 
اســــــتطاعت الخـــــــروج مــــــن هـــــــذا الحصــــــار الثقـــــــافي لتعـــــــود الــــــى بيئتهـــــــا الطبيعيــــــة ولكـــــــن تنميـــــــة 

د علــــــى حركــــــة وعمــــــران المجتمــــــع ال يقــــــوم علــــــى بضــــــعة اشــــــخاص موهــــــوبين بــــــل انهــــــا تعتمــــــ
وهــــــذا مفهــــــوم غائــــــب عــــــن الســــــاحة األن .. وبالتــــــالي فــــــان مــــــا نــــــراه مــــــن  –معماريــــــة جماعيــــــة 

مشــــروعات اســـــكانية تفتقـــــد الـــــى ثقافــــة معماريـــــة منتميـــــة هـــــو افــــراز طبيعـــــي لغيـــــاب هـــــذه الثقافـــــة 
 من فكر وممارسة المهندس المعماري نفسه ..

 التبعية والمشروعات السكنية -٤

 تأتي هذه التبعية على االقل خالل مظهرين : 
 يتعلق االول باالنموذج التصميمي 

 ويتعلق الثاني بصناعة البناء
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ـــــــنمط الغربـــــــي االوروبـــــــي قديمـــــــه وحديثـــــــه يكـــــــاد  فـــــــاذا وقفنـــــــا امـــــــام المظهـــــــر االول ســـــــنجد ان ال
يكــــــون االنمــــــوذج المثـــــــل الــــــذي يســـــــير علــــــى هديـــــــه الكثيــــــرون اولهـــــــم المهندســــــون المعمـــــــاريون 

ـــــوانين المنظمـــــة حتـــــ ـــــى اساســـــه التشـــــريعات والق ـــــل وتســـــن عل ـــــدما يصـــــمم هـــــؤالء النفســـــهم ب ى عن
ــــــــه وانمــــــــا رفضــــــــه  ــــــــي ذات ــــــــض الجديــــــــد ف ــــــــاء .. والمســــــــألة هنــــــــا ليســــــــت مســــــــألة رف لحركــــــــة البن
ـــــــى زرع  ـــــــة ، والتـــــــي افضـــــــت ال لمصـــــــاحبته الشـــــــكال الســـــــكن ومضـــــــموناتها االجتماعيـــــــة والثقافي

ـــــــاء غريبـــــــا علـــــــى البيئـــــــة المحليـــــــة بجغرافيت هـــــــا ومناخهـــــــا ، بتاريخهـــــــا وحضـــــــارتها ، بابعادهـــــــا بن
ـــــي  ـــــدان العقـــــل العربـــــي واالنســـــان العرب ـــــه هـــــو فق ـــــة .. واالهـــــم مـــــن هـــــذا كل االجتماعيـــــة واالنتاجي

 على االبداع الذاتي واالستقالل عن الغرب وثقافته ..

امـــــــا عـــــــن المظهــــــــر الثـــــــاني للتبعيـــــــة والمتعلــــــــق بصـــــــناعة البنـــــــاء فهــــــــو يكـــــــاد يكـــــــون تلخيصــــــــا 
ــــــاءات االجتماعيــــــةعموما ، نجــــــد دائمــــــا ميــــــل لالوضــــــاع ال ــــــاس انظمــــــة البنــــــاء مشــــــوهة للبن القتب

واالنشــــــاء مــــــن الخــــــارج والتــــــي قــــــد تكــــــون احيانــــــا غيــــــر مالئمــــــة للظــــــروف المحليــــــة وال تتــــــوفر 
ئمــــة .. ومــــا ينطبــــق علـــــى نظــــم البنــــاء ينطبــــق علــــى مــــواد البنـــــاء المواهــــب الالزمــــة لجعلهــــا مال

ـــــــة المنت ـــــــر والشـــــــركات والمؤسســـــــات الغربي ـــــــا البنـــــــاء عموامـــــــا .. وهـــــــي عالقـــــــة غي جـــــــة لتكنولوجي
ــــــة ســــــواء مــــــواد البنــــــاء أو  ــــــات والطاقــــــات المحلي ــــــت هــــــدفها عــــــدم تطــــــوير االمكان ــــــة ، كان متكافئ
ـــــة اعتمـــــاد الفـــــرد والمجتمـــــع بشـــــكل كامـــــل  ـــــرات وكـــــان النتيجـــــة الحتمي التقنيـــــة أو القـــــدرات أو الخب

 .ومستمر على استيراد المسكن موادا وتقنية وفكرا 

ا ســــاعد علـــــى ترســــيخ تلـــــك التبعيــــة هــــي المســـــاعدات والخبــــرات االجنبيـــــة الوافــــدة الـــــى دول وممــــ
ــــــي حــــــل  ــــــرة فــــــي مجــــــاالت االســــــكان والمســــــاهمة ف ــــــديم المعونــــــة والخب ــــــث بهــــــدف تق العــــــالم الثال
ــــــرات المحليــــــة وتــــــدريبها للقيــــــام بحــــــل مشــــــاكلها  المشــــــاكل تحــــــت ســــــتار تحــــــديث وعصــــــرنة الخب

اوال خلـــــــق المشـــــــكلة وتعقيـــــــدها بالشـــــــكل واالســـــــلوب الـــــــذي  بنفســـــــها .. والنتيجـــــــة الواقعـــــــة هـــــــي :
يســـــمح لهــــــذه الخبــــــرات الوجــــــود واالســـــتمرارية وثانيــــــا فقــــــدان الخبــــــرة المحليـــــة قــــــدرتها علــــــى حــــــل 
ـــــل وبشـــــكل ايجـــــابي  ـــــه ب ـــــوي ومـــــتالئم مـــــع المجتمـــــع وثقافت ـــــة بشـــــكل فعـــــال وحي مشـــــكالتها الحقيقي

 لها من جهة اخرى .لبناء حضارة جديدة ومعاصرة من خالل تحديات المشكلة وح
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 وختاما ..

اذا كــــان هنــــاك امكانيــــة ان نضــــع ختــــام لتلـــــك االفكــــار المنثــــورة حــــول قضــــية متشــــعبة ومعقـــــدة  
ـــــــاك بـــــــد مـــــــن الختـــــــام  جـــــــد ـــــــاة االنســـــــان والمجتمـــــــع .. واذا كـــــــان هن التعقيـــــــد ألنهـــــــا تـــــــرتبط بحي

ى فليتحمـــــل كـــــل منـــــا مســـــئوليته وخاصـــــة المهنـــــدس المعمـــــاري المســـــئول االول عـــــن تلـــــك الفوضـــــ
المعماريـــــة الحادثـــــة .. والمســـــئول عـــــن اصـــــالحها فـــــي اي موقـــــع كـــــان فـــــي مؤسســـــات الدولـــــة او 
فــــــــي القطــــــــاع المهنــــــــي الخــــــــاص او فــــــــي المؤسســــــــات التعليميــــــــة المعماريــــــــة .. انهــــــــا مســــــــئولية 

 .محاسبون عليها امام اهللا 
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