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 ملخص

 

 ١٩٣٩ -١٩٢٩تشييد عاصمة: أنقرة 

 

Bir Başkentin İmarı, Ankara: 1929-1939 

 

كعاصمة بعد سقوط الدولة العثمانية، و تتبع تتناول المؤلفة في هذا الكتاب النسيج العمراني لمدينة أنقرة و التي تم اختيارها 

فيه منهجا متعدد التخصصات يوائم بين العلوم السياسية و تخطيط المدن من أجل تقييم التطور العمراني كمفهوم سياسي، 

 حيث ترى أن هناك ارتباطا بين الحركة العمرانية في أنقرة و بين الوضع السياسي في تركيا.

 

عاصمة تمت عملية بنائها وفق تصميم تم وضعه في البدء على الورق. و من أجل هذا الغرض فقد  بعد أن تحولت أنقرة إلى

شارك فيها ثالثة مصممين أجانب مختصين بتصميم المدن و ذلك بناء على دعوة قدمتها لهم  ١٩٢٧تنظيم منافسة سنة 

اعتماد مخطط  ١٩٣٢أن يتم في سنة  فاز البروفسور هيرمان يانسن في هذه المنافسة قبل ١٩٢٩الحكومة. و في سنة 

و  ١٩٣٩المدينة النهائي الذي قام بتصميمه، كما تم وضعه قيد التنفيذ. إال أنه تم استبعاد يانسن باكرا عن المشروع في عام 

 إدخال تعديالت عديدة على مقترحه.

 

نقرة، باإلضافة إلى استعراض المواد تتناول المؤلفة هذه المرحلة عبر تقديم موجز عن التاريخ العمراني الخاص بمدينة أ

المكتوبة و التي تتناول نفس الموضوع، فتعرض بعض المفاهيم النظرية إلى جانب المنهجية التي اتبعتها في هذا الكتاب قبل 

و االنتقال إلى الحديث عن الموضوع األساسي له. و يتم التركيز في الكتاب على التخطيط األولي لعملية بناء مدينة أنقرة 

أهمية جمع المعلومات عن ذلك، كما توضح الحاجة التي استدعت القيام بالتخطيط باإلضافة إلى شرح كيفية تنظيم المنافسة 

و عملية اختيار مشروع قادر على االستدامة. إضافة إلى ذلك تقوم بمناقشة الدور الذي قامت به األطراف الرئيسة )من 

القطاع الخاص( من خالل قيامها بالتخطيط لمشروع بناء المدينة و تنفيذه، كما  معماريين و تقنيين و رجال دولة و ممثلي



تقوم كذلك باستعراض المشاكل التي حدثت أثناء هذه العملية. و يتم تقييم المشاريع وفق أربعة معايير تتمثل في المعرفة و 

لجأ المؤلفة إلى الحكم على مدى نجاح المشروع و التصميم و تحقيق االستدامة االقتصادية و التمتع بالمرونة. و في النهاية ت

تتجه في هذا السياق إلى القول أنه بالنسبة للتخطيط العمراني فقد ثبت فشل مدينة أنقرة، إال أنه و بنفس الوقت فقد شكل 

 تأسيس هذه المدينة نجاحا في المجال السياسي.

 

الكتاب. إال أنه و على التي يحملها يهم التنبه إلى النبرة السياسية و بالنسبة للباحثين المهتمين بهذا الموضوع، فإنه ينبغي عل

الرغم من ذلك فقد شكل مساهمة في موضوع التمدن و ذلك من خالل اتباع أسلوب يأخذ بالحسبان مجاالت معرفية متعددة 

على جائزة ١٩٩١ب قد حاز سنة العمرانية. كما تجدر اإلشارة إلى أن الكتاعملية التنمية باإلضافة إلى تقديم تحليل سياسي ل

 يونس نادي في العلوم االجتماعية و هي أكثر جائزة مرموقة في تركيا.
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