مدن مستدامة ..حتضر مستدام
حتتفل مدننا العربية يف اخلامس عش��ر من مارس كل عام بيوم "املدينة العربية" ذكرى تأس��يس منظمتنا العتيدة يف اخلامس عش��ر
من مارس يف العام .1967
يف احتفالية يوم املدينة العربية هذا العام الذي حمل شعار" مدن مستدامة ..حتضر مستدام" ،تتقاطر إىل أذهاننا الذكريات والصور
اجلميلة ،التي هيأت لهذه املنظمة اإلقليمية العربية ،ما تفاخر به أمام مثيالتها على املستويني اإلقليمي والدويل .حيث حققت من
اإلجنازات ما عزز ثقتنا بأن الطريق الذي سلكناه ورسمناه كان حمل تقدير مدننا األعضاء ،ومصدر ثقة واحرتام دولنا العربية.
يف هذا العام نطوي س��نة من مس�يرة حافلة بالعطاء ،ونستقبل أخرى جديدة ،نتمنى أن نسجل فيها من النجاحات ما يساعدنا على
دعم املسرية التنموية التي حققتها مدننا وبلدياتنا العربية يف قطاعات وميادين شتى.
يف ه��ذا العام نحتفل مبرور 48س��نة على تأس��يس منظمة املدن العربي��ة يف الكويت ..حيث بلغ عدد املؤسس��ات التابعة للمنظمة
س��ت مؤسس��ات تعنى بقضايا وأنش��طة تتصل بعملية النهوض باملدينة العربية وساكنيها .وهذه املؤسس��ات هي :املعهد العربي
إلمن��اء امل��دن يف الرياض وهو اجلهاز العلم��ي والفني للمنظمة ..ومركز البيئ��ة للمدن العربية يف دبي الذي يهتم بالش��ؤون البيئية
عمان ال��ذي يعنى بالتكنولوجيا الرقمية واحلكومة
وأبحاثه��ا ودراس��اتها ..واملنتدى العربي لنظم املعلومات يف العاصمة األردنية ّ
اإللكرتونية ..ثم مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية يف الدوحة التي تعنى بحفز املدن والبلديات العربية على التنافس يف قضايا
العم��ران والبيئ��ة ونظ��م املعلوم��ات وتخض�ير وجتميل املدن ..ثم مؤسس��ة الرتاث وامل��دن التاريخي��ة العربية يف تون��س التي تعنى
باحلف��اظ على املآثر التاريخية واملكنوزات األثرية والهوية العربية اإلس�لامية للمدين��ة القدمية وأخريًا صندوق تنمية املدن العربية
الذي يتوىل مهمة متويل املشروعات البلدية الصغرية يف املدن العربية.
هذه املؤسسات ال ترتدد عن تلبية احتياجات املدن وطلباتها لرفع كفاءة وأداء كوادرها وأجهزتها ..كما ال ترتدد يف عقد ورش العمل
والندوات العلمية والعملية التي قد حتتاجها املدينة أو البلدية العربية يف تطوير قطاعاتها ومشروعاتها اخملتلفة.
أن التواص��ل الفع��ال بني منظمة املدن العربية ومدنها األعضاء ،وتعزيز الروابط والش��راكات ب�ين األمانة العامة للمنظمة ومنظمات
ً
فاعال يف أجندات تنموية يجري التداول والتش��اور بش��أنها على املس��تويني
واحت��ادات امل��دن العاملي��ة ،إمنا هيأ ملنظمتنا حض��ورًا
ً
فضال عن
اإلقليم��ي وال��دويل وخاصة ما يتصل باجلهود املبذولة ،يف إضفاء الطابع احمللي على األهداف اإلمنائية املس��تدامة،
تغ�يرات املن��اخ ومعاجلة النفايات واملش��اركة يف اإلعداد ملؤمتر املوئل الثالث يف الع��ام  2016واملؤمترات األخرى ذات النطاقني
اإلقليمي والدويل.
أن الظروف الطارئة وحالة عدم االستقرار التي متر بها مدن عربية يف دول شقيقة ،مل تثن منظمتنا عن القيام مبهامها ومسؤولياتها
جتاه مدنها األعضاء ،حيث يتواصل عمل مؤسسات املنظمة يف عقد الورش والندوات التي تتصل مبكافحة الفقر احلضري والتنمية
املستدامة والشباب واملرأة واحلكم الرشيد ..وكلها قضايا أساسية تهم املدن والبلديات وسلطات احلكم احمللي يف دولنا العربية.
فق��د س��جلت مدن عربية قف��زات ملحوظة يف قطاعات تنموية خمتلفة ،وش��كلت هذه املدن مناطق تنافس واس��تقطاب للعديد من
املؤمترات واملهرجانات الدولية كما هو احلال بالنسبة ملدينة دبي التي فازت بتنظيم املؤمتر الدويل إكسبو  ، 2020ومدينة الدوحة
الت��ي ف��ازت بتنظيم مباري��ات كأس العامل موندي��ال  . 2022إن احتفالنا هذا العام بيوم املدينة العربية حتت ش��عار" مدن مس��تدامة..
حتضر مس��تدام" إمنا يندرج ضمن توجهات وحتركات مدن العامل نحو إضفاء الطابع احمللي على األهداف اإلمنائية الكبرية ..ونحن
على ثقة بأن مدننا العربية لن تكون بعيدة ،وإمنا هي يف صلب هذا التوجه الذي نعمل من أجله وملصلحتنا جميعًا.

األمني العام
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األمني العام يستقبل مساعد األمني العام
لألمم املتحدة نائب املدير التنفيذي لـــ UN-HABITA

نائب املدير التنفيذي مع األمني العام واألمني العام املساعد

اس��تقبل األمني العام ملنظمة املدن العربية عبد العزيز يوس��ف العدس��اين يف مقر األمانة العامة مساعد
األميــ��ن العــ��ام لألمم املتحــ��دة نائــب املديـ��ر التنفيذي لربنامـ��ج األمــم املتحــدة للمس��توطنــات البش��ريــة
 UN-HABITAالدكتورة عائشة كريبو كاسيريا والوفد املرافق الذي ضم الدكتور مهندس مصطفى مدبويل
– املدير اإلقليمي للدول العربية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مكتب القاهرة ،والدكتور
مهن��دس طارق عزمي الش��يخ – رئيس مكتب املدن العربي��ة  -الكويت واملمثل اإلقليمي لدول جملس التعاون
 ،وأمرية احلس��ن مستش��ار مكتب األمم املتحدة للمستوطنات البش��رية الكويت .مت خالل اللقاء بحث عالقات
التع��اون ب�ين املنظم��ة و الربنامج األمم��ي والتأكيد على ضرورة وضع اس�تراتيجية للتعاون املس��تقبلي بني
اجلانبني خلدمة األهداف التنموية التي يعمل من أجلها اجلانبان .حضر اللقاء أعضاء اللجنة العليا .
لقطة جماعية
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األمني العام يستقبل
وكيل شؤون الديوان بوزارة احلكم احمللي يف ليبيا
اس��تقبل األم�ين الع��ام ملنظم��ة امل��دن العربي��ة وكيل
ش��ؤون الدي��وان ب��وزارة احلك��م احملل��ي يف ليبي��ا علي
س��عيد نصر ومدير مكتبه جربيل عم��ر العقيلي يف مقر
األمان��ة العام��ة ،حيث بحثا عالقات التع��اون بني املدن
العربية واملدن الليبية من اجل تبادل اخلربات والتجارب
يف ما يتعلق بتنمية املدن والساكنني.
حض��ر اللقاء األم�ين العام املس��اعد املهن��دس احمد
حممد صالح العدساين وأعضاء اللجنة العليا.

معايل األمني العام و وكيل شؤون الديوان بوزارة احلكم احمللي
االمني العام يكرم وكيل شؤون الديوان بوزارة احلكم احمللي

االمني العام واالمني العام املساعد مع الضيفني

لقطة جماعية
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وفد األمانة العامة يف زيارة دائرة الشؤون البلدية
يف أبو ظبي وبلدية دبي

مدير عام دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي خليفة حممد املزروعي يقدم درعًا تذكاريًا لألمني العام املساعد

قام وفد األمانة العامة ملنظمة املدن العربية برئاسة األمني العام املساعد املهندس أحمد حممد صالح
العدس��اين ،بزيارة وكيل دائرة الش��ؤون البلدية بأبو ظبي املهندس أحمد حممد الشريف ،وذلك خالل مشاركة
الوف��د يف قمة مس��تقبل الطاق��ة بالعامل التي اس��تضافتها أبوظبي خالل الف�ترة  23-21يناير  ،2014حيث مت
بح��ث س��بل تعزي��ز التعاون بني اجلانب�ين والعمل عل��ى حتقيق أهداف املنظم��ة وتفعيل اإلج��راءات التي من
شأنها االرتقاء مبستويات احلياة واخلدمات يف املدن العربية األعضاء.
كما استقبل مدير عام بلدية أبوظبي خليفة حممد املزروعي يف مكتبه وفد األمانة العامة ومت خالل اللقاء
بح��ث عالق��ات التعاون بني املنظمة وبلدية أبو ظبي واس��تعراض ألهم املش��اريع واإلجن��ازات التي حققتها
املنظمة يف خمتلف اجملاالت.
وأش��اد مدي��ر عام بلدي��ة أبوظبي بالدور الفاع��ل والرائد الذي تضطل��ع به منظمة امل��دن العربية على صعيد
مساعيها الصادقة للمحافظة على الهوية اخلاصة للمدن العربية ،وإطالق املبادرات التي من شأنها حتقيق
بيئ��ة صحي��ة وخدم��ات عصرية وتعزي��ز البني��ة التحتية واحملافظ��ة عل��ى اإلرث احلضاري والس��مات املميزة
للمدن العربية  .كما قام الوفد بزيارة مساعد املدير العام لقطاع الدولية والشراكة يف بلدية دبي خالد زايد.
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وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي املهندس أحمد الشريف يقدم درعًا تذكاريًا لألمني العام املساعد
مساعد املدير العام لقطاع الدولية والشراكة بلدية دبي خالد زايد يلتقي وفد األمانة العامة

لقطة جماعية مع وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبو ظبي املهندس احمد حممد الشريف
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القمة العاملية لطاقة املستقبل  2014يف أبوظبي
الطاقة اآلمنة والنظيفة واملستدامة
ركيـ ــزة أساسيـ ــة لــدعـ ــم االستقـ ــرار والنمـ ــو
أبوظبــي :جنحـنا فــي وضع اإلمارات على خريطة الطـاقـة املتجددة عاملـيـًا
ش��اركت األمانة العامة ملنظمة املدن العربية بأعمال الدورة السابعة
للقم��ة العاملي��ة لطاق��ة املس��تقبل  2014الت��ي عق��دت حت��ت ش��عار
" متك�ين مس��تقبل اإلبداع واالس��تثمار يف قطاع الطاق��ة " خالل الفرتة
 23 – 21يناي��ر  ،2014يف مدين��ة أبو ظبي – اإلمارات العربية املتحدة
بحضور ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املس��لحة الفريق
أول الش��يخ حممد بن زايد آل نهيان وعدد من رؤس��اء الدول واحلكومات
وممثلي املنظمات الدولية والش��ركات العاملي��ة واخلرباء واملهتمني
بشؤون الطاقة.
ترك��ز االفتت��اح على حتدي��ات الطاقة يف ق��ارة أفريقيا جن��وب الصحراء
الكربى وكيف أن االفتقار للطاقة يعوق جهود التنمية االقتصادية وعلى
الرغم من االس��تقرار املتزايد الذي تش��هده الق��ارة وإحصاءات االقتصاد
الكل��ي املش��جعة وتزاي��د أع��داد أف��راد الطبق��ة املتوس��طة إال أن أكرث
م��ن  600مليون أفريقي اليزالون يفتق��رون إىل الطاقة الكهربائية اآلمنة
واملوثوقة.
ويف كلم��ة الفري��ق أول الش��يخ حممد بن زاي��د آل نهيان خ�لال االفتتاح،
أك��د أن بالده تويل أهمية كبرية لتعزيز الوصول إىل طاقة آمنة ونظيفة
ومس��تدامة باعتباره��ا الركي��زة األساس��ية لدع��م االس��تقرار والنم��و يف
خمتلف مناطق العامل.
وأش��ار أن إفريقي��ا الت��ي تزخر بإمكانات كب�يرة حتتاج إىل تطبي��ق التنمية
املس��تدامة ك��ي حتافظ عل��ى مواردها احليوي��ة ليس فق��ط لألفارقة
وإمن��ا ل��كل الع��امل .وق��ال :إن
الطاق��ة تش��كل العم��ود الفقري
جلمي��ع أنش��طة التنمي��ة وتزداد
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أهميته��ا يف املناط��ق اجلاف��ة
لضرورته��ا يف أنش��طة حتلي��ة
املي��اه وال ميكنن��ا احلدي��ث ع��ن
حتقي��ق التنمي��ة املس��تدامة
مبع��زل عن ضم��ان أم��ن املوارد
األساس��ية كاملي��اه والطاق��ة.
الفت��ا إىل أن بالده تق��وم بجهود
كب�يرة يف التخطيط للمس��تقبل
ورس��م السياس��ات الهادف��ة إىل
تأم�ين ه��ذه امل��وارد احليوي��ة ..
وأنها س��وف تس��تمر يف مواصلة
ه��ذا النه��ج احلض��اري لتوحي��د
جه��ود العامل من أج��ل التصدي
لهذه التحديات.
وأش������اد مب���ش���اري���ع وم����ب����ادرات
"م����ص����در" ال���ت���ي جن���ح���ت يف
ت��رس��ي��خ م��ك��ان��ة دول���ة اإلم����ارات
على خريطة الطاقة املتجددة
العاملية وجهودها يف جمايل
الطاقة والتنمية املستدامة.
وأك���د اس��ت��م��رار العمل لضمان
افتتاح القمة الدولية لطاقة املستقبل

األامني العام املساعد ومدير املكتب الفني ومدير عام مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية يف املعرض

(قري��ة املش��اريع والتموي��ل) ومعرض احلياة املس��تدامة
و معرض (الوظائف اخلضراء).
أمن الطاقة من خالل تنويع مصادرها ودعم
منو التكنولوجيا اخلاصة بالطاقة املتجددة
والتي توفر آفاقا واعدة.
كم��ا أك��د ع��دد م��ن الق��ادة وكب��ار املس��ؤولني
املش��اركني يف أعم��ال القم��ة أن مب��ادرات
اإلمارات أعط��ت دفعة كبرية للتحول العاملي
للطاق��ة املتج��ددة متوقع�ين أن يت��م التحول
بش��كل أك�ثر تس��ارعا يف املرحل��ة املقبل��ة
بالعديد من دول العامل.
تضمن برنامج املؤمتر نحو  125متحدثا ناقشوا
قضاي��ا حيوي��ة تتعل��ق بش��ؤون الطاق��ة منه��ا
حتوي��ل النفاي��ات إىل طاق��ة والغ��از الطبيعي
والتطورات املتسارعة يف موارد الطاقة وسبل
تعزي��ز كفاءته��ا إضاف��ة إىل االبت��كارات التقنية
يف قط��اع الطاق��ة املتج��ددة  .باإلضافة إىل
ع��دد من احملاض��رات وورش العم��ل والندوات
الت��ي ش��ارك فيه��ا نخب��ة م��ن صن��اع الق��رار
واخملتص�ين يف ش��ؤون الطاق��ة م��ن خمتلف
دول الع��امل واملنظم��ات الدولي��ة واإلقليمية
بهدف تس��ليط الضوء على مس��تجدات قطاع
الطاق��ة والفرص الواع��دة التي يش��هدها هذا
القطاع وأهم العقب��ات التي تواجه منوه على
النح��و املطل��وب .كم��ا تضمن��ت القم��ة له��ذا
الع��ام العديد م��ن الفعاليات واألنش��طة منها

الق���ارة األفريقي���ة بيئ���ة ممي���زة إلقام���ة
الطاقة املتجددة

تركزت جلس��ة النق��اش األوىل حول حتدي��ات الطاقة يف
الق��ارة األفريقي��ة حت��دث خالله��ا املدي��ر الع��ام للوكال��ة
الدولية للطاقة املتجددة "آيرينا" عدنان أمني مبش��اركة
رئي��س الس��نغال ورئي��س س�يراليون ورئي��س وزراء أثيوبي��ا.
وق��ال أم�ين إن أفريقيا تش��هد منوا مضطردا تصل نس��بته
م��ا ب�ين  5و 6%س��نويا كما تواج��ه العديد م��ن التحديات
املتمثل��ة بالزحف نحو املدن وتزايد الطلب على املوارد.
ً
حافال
ويف املقاب��ل كان العق��د األخ�ير للقارة األفريقي��ة
باألح��داث حيث ش��هدت ارتفاعا يف الطل��ب على التعليم
وتغ�يرات سياس��ية واقتصادي��ة مكنته��ا م��ن خل��ق بيئ��ة
اس��تثمارية خصبة ال س��يما يف قطاع الطاقة التي تشكل
حجر الزاوية لعملية التنمية املستدامة.
وق��ال أن س�يراليون والس��نغال وأثيوبيا وغريها م��ن الدول
األفريقي��ة تتمت��ع ببيئ��ات مميزة إلقام��ة مش��اريع الطاقة
املتجددة ونتوقع أن تش��كل قمة طاقة املستقبل منصة
مثالية للتعرف على الفرص املتوفرة يف أفريقيا وجماالت
التعاون احملتملة مع بلدانها.
م��ن جانب��ه قال ماكي س��ال رئي��س جمهورية الس��نغال إن
أفريقي��ا تق��ف عل��ى منعط��ف طرق وه��ي قارة املس��تقبل
التي تش��هد تغريات وتطورات بش��كل دائم وتتمتع بس��كان
ميكن وصفه��م بالديناميكيني ومب��وارد متنوعة من طاقة
ومع��ادن وزراع��ة ويف املقاب��ل تواج��ه أفريقي��ا حتدي��ات
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كالنم��و املطرد يف أعداد الس��كان ولذلك يش��كل الطل��ب على الطاقة
لتلبي��ة االحتياج��ات املتزاي��دة إح��دى أه��م أولوياتن��ا ونأم��ل م��ن خالل
مش��اركتنا يف ه��ذا احل��دث أن نش��جع الش��ركات اخلاص��ة لتعمل على
وض��ع الس��نغال وغريها من ال��دول األفريقية ضم��ن قائمة ال��دول التي
ميك��ن تطوير مش��اريع جمدية فيها واالس��تفادة من امل��وارد املتعددة
التي تزخر بها.

وتدع��و املب��ادرة أيض��ا كال م��ن
احلكومات والشركات واجملتمع
امل��دين إىل العم��ل مع��ا يف
س��بيل تيس�ير حص��ول اجلمي��ع
عل��ى الطاق��ة ومضاعفة حصة
الطاق��ة املتج��ددة يف مزي��ج
الطاق��ة العامل��ي ومضاعف��ة
معدل حتس�ين كفاءة استخدام
الطاق��ة وه��و م��ا ينس��جم م��ع
األه��داف الرئيس��ية الت��ي ترك��ز
عليه��ا «القمة العاملي��ة لطاقة
املستقبل» سنويًا.

وأعرب عن أمله يف أن نس��تطيع من خالل مشاركتنا استقطاب الشركات
املتخصص��ة يف االس��تثمار يف مش��اريع الطاق��ة املتج��ددة حي��ث إن
نظام احلوكمة والتشريعات االستثمارية املعمول بها ستؤمن لهم بيئة
استثمارية آمنة ومناسبة.

اجلدي��ر بالذكر أن قم��ة أبوظبي
لطاق��ة املس��تقبل ه��ذا الع��ام
حظي��ت بأهمي��ة خاص��ة كونه��ا
عقدت بالتزامن مع الدورة الثانية
ألعمال (القمة العاملية للمياه)
وال��دورة األوىل من معرض (إيكو
ويست).

م��ن ناحيته قال هايلي مرمي ديس��يلني رئي��س وزراء جمهوري��ة إثيوبيا إن
ب�لاده تتمتع بأح��د االقتصادات األكرث من��وا يف أفريقيا وه��ذا عائد إىل
التحس��ن الكب�ير يف السياس��ات املطبق��ة وتغ�ير الس��لوكيات التنموية
وفت��ح أبواب التواصل مع خمتلف دول العامل كما تفخر أثيوبيا بامتالكها
أكرب الطاقات يف أفريقيا وتعمل على تطوير الكثري من مش��اريع الطاقة
النظيف��ة م��ن مص��ادر متع��ددة كطاقة الري��اح واملي��اه وطاق��ة الكتلة
احليوية.

وأش��ار أرنس��ت ب��اي كوروم��ا رئي��س جمهورية س�يراليون أن ب�لاده عملت
سرياليون على وضع تشريعات وقوانني مالئمة لشركات القطاع اخلاص
وذل��ك به��دف اس��تقطاب االس��تثمارات يف قط��اع الطاق��ة املتج��ددة
حي��ث تتمت��ع بالدنا مبوارد طبيعي��ة كالطاقة الشمس��ية وطاقة الكتلة
احليوي��ة وطاقة الري��اح ويرتكز اهتمام حكومتنا على العمل مع ش��ركاء
من خمتلف أرجاء العامل ومبا أن صناعة التعدين تعد ضمن الصناعات
الرئيس��ية يف الب�لاد وهي بحاج��ة إىل توفر م��وارد الطاق��ة فإننا نتجه
حالي��ا لتوفري مصادر بديلة وعدم االعتماد على الش��بكة احمللية فقط
وذلك باستقطاب شركات لالستثمار يف هذا القطاع احليوي.

األجندة العاملية

ج��اء الرتكيز على حتديات الطاقة ومعوق��ات التنمية االقتصادية التي
تواجهها أفريقيا متماش��يًا م��ع األجندة العاملية لع��ام  2014حيث بدأ
هذا العام العمل على تطبيق مبادرة األمم املتحدة حتت عنوان «عقد
الطاق��ة املس��تدامة للجميع» والتي تدعو ال��دول األعضاء إىل ضمان
حتس�ين الوصول العاملي إىل مصادر الطاقة املستدامة باعتبار ذلك
من أبرز أولويات سياساتها الوطنية.
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اجلدي��ر بالذكر أن قم��ة أبوظبي
لطاق��ة املس��تقبل ه��ذا الع��ام
حظي��ت بأهمي��ة خاص��ة كونه��ا
عقدت بالتزامن مع الدورة الثانية
ألعمال (القمة العاملية للمياه)
وال��دورة األوىل من معرض (إيكو
ويست).
وق��د ش��اركت منظم��ة امل��دن
العربي��ة من خالل مؤسس��ة مركز
البيئ��ة للم��دن العربي��ة التابع��ة
له��ا يف املع��رض املصاح��ب
للمؤمتر.

االجتماع السابع لفريق العمل األممي
نيويورك  11-6يناير 2014
أين تقع املدن يف املشهد العاملي؟

هل
املدن قادرة
على
استيعاب
القادمني
اجلدد
للعيش
فيها؟

العامل
سيكون
حضريًا
بالكامل
يف العام
2050

االجتماع السابع لفريق العمل األممي

ش��اركت منظمة املدن العربية يف االجتماع الس��ابع لفريق العمل األممي ال��ذي إلتأم يف مدينة نيويورك يف
الف�ترة م��ن  11-6يناير  .2014حيث التق��ى ممثلو احلكومات واملدن وهيئ��ات وكاالت منظمات األمم املتحدة
يف قاعة اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
كان القاس��م املش�ترك يف مناقش��ات وحوارات املش��اركني هو املدن واس��تدامتها وتنميتها ودورها يف تنفيذ
األهداف اإلمنائية لأللفية .SDG
أين تقع املدن يف املشهد العاملي؟ وما دور املدن يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية SDG s؟
هل املدن قادرة على اس��تيعاب القادمني اجلدد للعيش فيها .أم أنها بحاجة إىل التغري كي تكون قادرة على
حتقيق ملفات التنمية املستدامة وأهدافها؟
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ه��ذه األس��ئلة وغريه��ا مت طرحه��ا يف قاع��ة اجلمعي��ة العام��ة لألمم
املتح��دة يف نيوي��ورك " م��ن  11-6يناي��ر  "2014يف جلس��ات مش�تركة
متتالي��ة ملمثل��ي احلكومات واملدن وهيئ��ات و وكاالت منظمات األمم
املتحدة.
كان القاسم املشرتك يف مناقشات وحوارات املشاركني أن هناك حاجة
إىل التغري ،واعتم��اد خطط وموارد وأدوات تطوير كي يصبح يف إمكان
امل��دن اس��تيعاب القادمني اجل��دد للعيش فيه��ا حي��ث أن كل ثالثة من
خمسة من السكان سيعيشون يف املدن والتي يف معظمها غري كفؤة
فاملعركة من أجل التنمية املستدامة ،الفائز واخلاسر فيها هي املدن.
لذلك كان ال بد من " الكفاح" من اجل الفوز واستغالل الفرص احملتملة
التي يتيحها التحضر خاصة فيما يتعلق باملساواة االجتماعية وحتقيق
النمو االقتصادي الش��امل وخلق فرص العمل واحرتام البيئة ومكافحة
الفقر .كل ذلك هو جزء من التحدي الذي يواجه احلكومات والس��لطات
احمللية .وأجمع املش��اركون على الدور الرئيس��ي للحكومات احمللية
واإلقليمية يف جدول أعمال التنمية املس��تدامة .أن علينا إعادة النظر
ورس��م خرائ��ط املدن بش��كل س��ليم مب��ا يف ذلك امل��وارد املالي��ة التي
حتتاجه��ا عملية إعادة بن��اء املدن....ومعرفة كيفي��ة إدارتها والعالقة
بينه��ا وب�ين الري��ف م��ع م��ا يس��تتبع ذل��ك م��ن وس��ائل اتصال ب�ين املدن
واحلكوم��ات لتحقيق األهداف وتوفري اخلدم��ات واالحتياجات احلياتية
واملعيشية للساكنني.
إننا نش��هد اليوم اس��رع معدل للتحضر يف تاريخ البشرية وهذه العملية
توف��ر فرص��ًا ضخمة لتس��ليط الض��وء عل��ى االس��تدامة ألن املدن هي
املص��ادر الرئيس��ية لف��رص العم��ل وه��ي التي تفي��د املناط��ق الريفية
احمليطة بها.
لق��د هيأت اجتماعات نيويورك الفرصة للمجتمعني يف قاعة اجلمعية
العام��ة لألمم املتحدة البحث يف كيفي��ة ضمان حياة كرمية للجميع..
احلياة يف السالم والتنمية ومسؤولية اإلدارة العامة واإلدارات احمللية
يف إعطاء الناس ظروف حياة كرمية.
لقد ناقش املش��اركون التحول احلضري الذي تش��هده املدن والتوس��ع
ال��ذي يع�بر عن حت��والت يف الثقافة البش��رية ونظم االتص��االت وغريها
واس��تعرضوا املش��كالت والتحديات التي تواجهها التنمية املستدامة
وخاص��ة ما يتص��ل بالتلوث وضعف امل��وارد وغياب التخطيط الس��ليم.
يقول اخلرباء أن  % 80من االقتصاد العاملي ينشأ يف املدن.
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ومفت��اح التح��دي  " �Key Chal
 "lengesيتص��ل يف كيفي��ة بل��وغ

األه��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة يف
ظ��ل ه��دف كب�ير ينط��وي عل��ى
حتدي��ات ومش��كالت كب�يرة "
العش��وائيات  ،انعدام املس��اواة،
تغ�يرات املناخ البطال��ة  ،الفقر "
فاملدن املستدامة هي احملرك
الرئيس��ي لالبت��كار والتنمية وهو
ه��دف عل��ى مؤسس��ات األمم
املتح��دة االط�لاع مبس��ؤوليتها
لتحقيق هذا الهدف.
الالف��ت يف املناقش��ات أنه��ا
ترك��زت عل��ى العالق��ة ب�ين الريف
واحلض��ر وكان الس��ؤال ( :ه��ل
نش��جع الناس عل��ى العيش يف
امل��دن كه��دف ،م��ع م��ا يس��تتبع
ذل��ك م��ن م��وارد مالي��ة كب�يرة
وبن��ى حتتية مثل الطاقة والنقل
والبني��ة التحتي��ة؟)  .كذل��ك مت
التأكيـ��د علـــ��ى احلاجـــ��ة إىل
حتديد وسائل اتصال بني املدن
واحلكوم��ات لتحقي��ق األه��داف
وتوفري اخلدم��ات واالحتياجات.
كما احل��ال يف الربازي��ل حيث أن
 % 35من سكان الربازيل يعيشون
يف املدن وهذا يس��بب مش��اكل
كب�يرة ويتطلب تدخالت س��ريعة
ومعاجلات مستعجلة.
املدي��ر التنفي��ذي لربنام��ج األمم
املتحدة للمس��توطنات البشرية
 UN-HABITATج��ون كل��وس
أكد يف مداخلت��ه على أن هناك
مش��كلة يف عملي��ة التحض��ر

تتمث��ل يف املدن غري الكفؤة وق��ال أن عمل الربنامج
ينصب على مدن املستقبل.
وق��ال كل��وس أن الرتكي��ز ينص��ب عل��ى العي��ش يف
امل��دن ..حيث تش�ير التوقعات إىل أن نس��بة التحضر
س��تكون أكرث م��ن  70يف املائة بحلول  ،2050و البد
م��ن االهتم��ام ببن��اء مدن أصغ��ر تتواف��ر فيها بنى
حتتي��ة جي��دة ،الفت��ًا إىل أن معظم مش��اكل املدن
تتأت��ى من ش��بكات حتتي��ة غري جي��دة باإلضافة إىل
مش��كالت أخ��رى تتص��ل بالنق��ل والتل��وث وضع��ف
املوارد وغياب التخطيط السليم.
ولف��ت إىل أن التحض��ر كعل��م ق��د مت إغفال��ه خ�لال
العش��رين عام��ًا املاضية ..وق��ال أن عملي��ة التحضر
تتطل��ب رؤي��ة حضري��ة س��ليمة وينبغ��ي أن تك��ون
اخلطط واضحة (حتسني املعيشة ،خلق الوظائف،
اس��تدامة احلي��اة داخ��ل امل��دن) وه��ذا يحت��اج إىل
اعتماد سياسات وطنية قابلة للتطبيق.
ففي الربازيل ً
مثال اعتمدوا على الدراجة يف عملية
النق��ل والتنقل وهي عملية جيدة ج��دًا ألن الدراجة
تؤمن وس��يلة مثالية بالنس��بة لعدد كبري من السكان
يف األري��اف وامل��دن الربازيلي��ة وه��ي مثالي��ة يف
نظافته��ا وحمايته��ا للبيئ��ة .وهناك النق��ل الهوائي
"التلفري��ك" كوس��يلة تنق��ل ب�ين املناط��ق املرتفعة
وحميطها من املدن واألرياف.
وأك��د كلوس أن الريف واحلضر ليس��ا متضادان وإمنا
عملي��ة التنمية على املس��تويني احمللي والوطني
يف�ترض أن تكون متكاملة بغرض حتس�ين األس��اليب
الزراعي��ة يف الري��ف ،وه��ذا يق��ود إىل حتض��ر زراعي
يس��هم يف إقامة أس��واق صناعية وتس��ويقية داخل
املدن.
وش��دد عل��ى أن��ه لي��س هن��اك أي تناق��ض ريف��ي أو
حض��ري ..فالتنمي��ة كم��ا نفهمه��ا ت��ؤدي إىل تط��ور
طبيع��ي يف العالق��ة ب�ين الري��ف واملدين��ة ،وليس
غريب��ًا أن تك��ون س��بل العي��ش يف الريف افض��ل منها

لقطة عامة من االجتماع

من املدينة .م��ن هنا جاء تأكيده على ضرورة تطوير
امل��دن الصغرية باعتماد سياس��ات وطنية للتوس��ع
احلض��ري حموره��ا الن��اس يف امل��دن والبل��دات
الوسيطة بني الريف واملدينة احلضرية.
وخت��م ج��ون كل��وس مداخلت��ه بالق��ول :إذا كان ثمة
تناقض أو تعارض بني الريف واملدينة فإن ذلك يندرج
حتت عنوان :تنمية أو ال تنمية ،فاملدينة هي مصدر
املال ،ومصدر متويل امليزانيات .والتخطيط السليم
ينش��ئ موارد مالية من خالل ما تتقاضاه احلكومات
م��ن ضرائ��ب تفرضه��ا عل��ى الش��ركات وقطاع��ات
األعم��ال اخملتلفة يف املدينة  .وقال أن التخطيط
االسرتاتيجي الذي نتحدث عنه منذ  20سنة يصبح
ممكن��ًا عندما تك��ون هن��اك رؤية واضحة .وق��ال" أنا
افض��ل التخطي��ط قصري امل��دى احملك��وم بالرؤية
الواقعية والواضحة".
وحت��دث عن ما اس��ماه بــ "التخطي��ط الدميقراطي
للم��دن" وق��ال أنه ممك��ن كما مت تخطي��ط مانهاتن
يف نيويورك قبل حوايل  100عام.

جمموعة الـــ 77

بع��د ذل��ك تط��رق مندوب��و ال��دول إىل جمل��ة م��ن
القضاي��ا التنموية ومن بينها بي��ان جمموعة الـــ 77
( 133دول��ة) حيث أكد البي��ان على التزام اجملموعة
بتحقي��ق أه��داف التنمي��ة املس��تدامة باعتب��ار أن
"امل��دن املس��تدامة والتنمي��ة ه��دف كب�ير ينطوي
15
العدد 163

عل��ى حتديات ومش��كالت كب�يرة بينها "العش��وائيات ،انعدام املس��اواة
 ،الفق��ر  "...وق��د اعرتف��ت قم��ة ري��و  +20بامل��دن املس��تدامة باعتبارها
احملرك األساسي لعملية االبتكار والتنمية.
وخل��ص بي��ان جمموع��ة الـــ 77إىل الق��ول أنه من امله��م أن تضطلع كل
املؤسس��ات التابعة لألمم املتحدة مبس��ؤولياتها نحو مدن مستدامة
م��ع توف�ير امل��وارد الالزم��ة واعتم��اد مقارب��ة تش��اركية م��ع اجلميع كل
حسب دوره وموقعه.

بيان االحتاد األوروبي

ويف كلم��ة ممث��ل االحت��اد األوروب��ي مت التأكي��د على عدد م��ن النقاط
تتص��ل بامل��دن املس��تدامة والتنمية املس��تدامة والنقل املس��تدام .و
وصف البي��ان املدن املس��تدامة بأنها مراكز للنمو والتوظيف وحتس�ين
جودة احلياة للساكنني.
وشدد البيان على ضرورة العمل لتقليل معدالت الفقر واحلد من انتشار
العش��وائيات ودع��ا إىل رص��د األم��وال الالزم��ة لتحس�ين ش��بكات البنى
التحتية وزيادة قدرة املدن على مواجهة الكوارث.
وذكر بيان االحتاد األوروبي أن دول االحتاد تعترب النمو املس��تدام أحد
األه��داف الت��ي على اجلميع أن يعم��ل من أجلها بعد الع��ام  2015مبا
يف ذلك النقل املستدام.
ويف مداخل��ة "إس��بانيا" مت التط��رق إىل ض��رورة اعتماد من��اذج مبتكرة
يف عملية التنمية تستند إىل األمناط االستهالكية على مستوى الدول
وامل��دن ولي��س فق��ط احلديث عن مش��كالت امل��دن كحالة منف��ردة ،إذ
ال ب��د من البحث عن األس��باب الت��ي تضاعف من مش��كالت املدن مع ما
يرافقه��ا من أمن��اط اس��تهالكية للم��وارد واملرافق .ومن الض��روري عدم
إغفال "فرنس��ا" التخطيط االس�تراتيجي عند وض��ع احلكومة املركزية
ملش��روعاتها داخل املدن مع التأكيد على مشاركة القطاع اخلاص يف
عملية التنمية.
ويف مداخل��ة مغربي��ة مت احلديث عن العالقة ب�ين الريف واحلضر التي
باتت واقعًا يف احلياة املغربية نتيجة الصناعة احلضرية وبالتايل بات
الري��ف على تواصل مع هذه الصناعة ،وهنا تربز أهمية العالقة بني الريف
واحلضر ألن املناطق احلضرية بحاجة إىل موارد الريف وهو ما يتطلب
ش��بكة ط��رق تواك��ب وتراعي ه��ذه العالق��ة التبادلي��ة (الري��ف واحلضر)
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م��ن حيث ف��رص العمل والس��كن
والتعلي��م ..فالبش��ر م��ن س��كان
األرياف يرتكون مواقعهم من اجل
فرص العمل يف املدينة.

النقل املستدام

كان للنق��ل احلض��ري نصيب��ه من
املناقش��ات وكان هن��اك إجم��اع
ب�ين اخل�براء واملتدخل�ين م��ن
ممثل��ي ال��دول واملنظم��ات
أن��ه ال ميك��ن احلديث ع��ن تنمية
مس��تدامة يف امل��دن م��ن غ�ير
نظ��ام نق��ل ع��ام كف��وء وفع��ال
ومس��تدام باعتب��ار أن  % 80م��ن
االقتصاد العاملي إمنا ينشأ يف
املدن واملستوطنات احلضرية.
وي��ع��ت�بر ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل ال��ف��ع��ال
وامل���س���ت���دام م���ن ال��ت��ح��دي��ات
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه صناع
القرار واخملططني ملشروعات
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة .وي��ق��ول
الربوفيسور عثمان تيام املستشار
التنفيذي للنقل احل��ض��ري يف
داكار أن اإلحصاءات تتحدث عن
 7مليارات رحلة حلافالت النقل
يف العام  2013و سوف يتضاعف
هذا الرقم إىل  14.7مليار رحلة
يف  2025وب��ال��ت��ايل الب���د من
مضاعفة النسبة إىل  % 32يف
العام  2015بعد أن سجل نسبة
 % 16يف العام . 2005
ويف م��داخ��ل��ة ل��ل��دك��ت��ور لويس
فولتان من معهد دراسات النقل
يف جامعة كاليفورنيا  -دافس

قال أن الدراسات متيل نحو تقدمي مناذج وخدمات
نقل تعتمد على التنبؤ "مليار سيارة و 7مليارات
نسمة يف العام  2013إىل  9مليارات سيارة يف
العام  ،"2050لذلك على املعنني بقضايا التنمية
املستدامة أن يعرفوا كيف يوظفون األموال العامة
واخلاصة للوصول إىل قدرة النفاذ يف التنقل إىل
حيث يريدون ...وهنا تربز أهمية التخطيط احلضري
إلقامة شبكة فعالة و أمنة من النقل اجلماعي ال
تسبب تلوثًا للهواء وتؤمن انسيابية مرورية داخل
املدينة.
والح��ظ احملاض��ر أن نصي��ب النق��ل الع��ام يف
مش��روعات التنمي��ة املس��تدامة داخ��ل امل��دن
ميي��ل إىل االنخف��اض وهو م��ا يتطلب م��ن صانعي
السياسات اتخاذ قرارات تعكس املعادلة وتقلل من
اعتماد الناس على السيارة اخلاصة ملصلحة النقل
العام .واستش��هد احملاض��ر بقول ألم�ين عام األمم
املتحدة بان كي مون .

ملاذا يحتاج العامل ألهداف تنمية
حضرية ؟

يف ه��ذا املوض��وع حت��دث اروم��ار ريف��ي ،مدي��ر
املعه��د الهن��دي لالس��تقرار احلضري ع��ن األهداف
العشرة للتنمية احلضرية ومن بينها الفقر ،املساواة
وحق��وق اإلنس��ان والعش��وائيات واأله��داف األخرى
الت��ي أضيف��ت إليه��ا مؤخ��رًا مث��ل التغ�ير املناخ��ي
ومواجه��ة الك��وارث وما إىل ذلك .وق��ال :علينا النظر
إىل أه��داف التنمية احلضرية كوح��دة واحدة حيث
ال تنمية مس��تدامة ب��دون تلك األه��داف إذا كنا نريد
أن نقي��م " جمتمع��ًا حضري��ًا" ينس��جم م��ع أه��داف
التنمية املس��تدامة التي توافق العامل على االلتزام
بها وتنفيذها.
وق��ال أنه يف العام  1900كان سكان العامل 750

مليونًا م��ن البشر وبعد خمسني ع��ام��ًا زاد عدد
السكان إىل  7مليارات ويف عام  2025من املتوقع

أن يصل العدد إىل  8مليارات نسمة .أن��ه منوذج
للتحوالت احلضرية على مدى خمسني عاما.
وأش��ار إىل أن امل��دن تعت�بر توس��عًا حضري��ًا يع�بر
ع��ن التح��ول يف الثقافة البش��رية ونظ��م االتصاالت
وغريها .وقال أن العامل بحاجة إىل الربط بني حلقات
الوص��ل اخملتلف��ة .كم��ا علين��ا أن نوح��د ب�ين ما هو
ريفي وما ه��و حضري كي نتمكن من تنفيذ اخلطط
واملش��روعات الت��ي نعم��ل م��ن أجله��ا .وتس��اءل
احملاض��ر :مل��اذا ينبغ��ي أن نس��تخدم أف��كار الق��رن
التاسع عش��ر بينما ..العامل يس��جل حتوالت كربى مل
تك��ن معروفة يف ذل��ك الزمان؟ .وق��ال :أن املطلوب
بناء مدن ش��املة اجتماعيا ،ومس��تدامة اقتصاديا،
وأمن��ة وتتوافر فيها جودة احلياة والهواء ...مطلوب
إع��ادة بن��اء األهداف الت��ي تتمث��ل يف القضاء على
الفقر ورفع مس��توى العش��وائيات وهو ما يس��تدعي
اس��تخدام مؤش��رات عقالني��ة تتف��ق والتط��ور ال��ذي
ي��ؤدي إىل قيام "بيئ��ة منصفة ومواتي��ة" .أن الفرص
كب�يرة وممكن��ة ويف�ترض أن يك��ون ه��ذا ه��و هدفنا
لألعوام القادمة.

يف موضوع الطاقة

يعت�بر موض��وع الطاقة م��ن القضاي��ا الناش��ئة التي
فرضت نفسها على املستويني الوطني واحمللي

ً
فض�لا ع��ن االهتم��ام العامل��ي .فنح��ن الي��وم أم��ام
تكنولوجي��ا تتصل باس��تخدام طاقة الري��اح ،الطاقة
الشمس��ية ،الطاق��ة االحفوري��ة وه��ي معطي��ات مل
تكن متاحة قبل خمسني عاما.
وطبق��ًا لإلحصائي��ات ف��إن م��ا نس��بة  %30-20م��ن
الس��كان يعيش��ون ضم��ن أنظم��ة تعتم��د عل��ى
الالمركزي��ة وبالت��ايل فإن��ه الب��د ونحن نتح��دث عن
اجلديد يف تكنولوجيا اس��تخدام الطاقة ،من إعادة
بن��اء البنية التحتية يف امل��دن واألقاليم مع التأكيد
عل��ى أهمي��ة الربط ب�ين الريف واملدين��ة يف عملية
التنمية املستدامة واملتوازنة.
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املدن وتغري املناخ

من جتليات تغري املناخ يف املدن ،الفيضانات والكوارث،
و ثمة مدن مثل لندن تدعي أن لديها انبعاثات ضارة
توازي ما يف املدن األخرى.
مبعنى أن العاصمة الربيطانية ليست وحدها التي
تدفع بهذا االجتاه والسؤال :كيف تتصدى املدن ألثار
التغري املناخي باعتباره أحد العوامل األساسية يف
جناح االستدامة احلضرية؟
ويف ه��ذا ال��س��ي��اق ي��ؤك��د اخل�ب�راء على ض���رورة دعم
املؤسسات احلضرية يف تصديها للتغريات املناخية
واألثار الناجمة عنها ومن بينها املدن والبلديات.
وتشري اإلح��ص��اءات إىل أن سبعة األف مدينة على
م��س��ت��وى ال��ع��امل ت��ت��ع��اط��ى م��ع ت��غ�ير امل���ن���اخ ،وه��ذا
التعاطي يتصل بعاملني :بقدرات املدينة ،وامل��وارد،
ً
فضال عن هشاشة األوض��اع ،لذا كان ال بد من إدخال
لقطة عامة
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تغريات على النسيج احلضري يف املدن كوسيلة
من وسائل آثار التغريات املناخية.
وم��ن األفكار اجلديدة املطروحة يف الساحة
العاملية ما يطلق عليه :العدالة احلضرية و
اقتصادات مناخية.
وأك���د اخمل��ت��ص��ون على احل��اج��ة إىل اعتماد
سياسات حضرية مستدامة تكون أكرث استجابة
للتعامل مع حتديات التغريات املناخية.

كيف نبني وندير املدن؟

لقد كانت االجتماعات حافلة باألفكار والطروحات
اجلدي��دة وخاص��ة يف ض��وء اإلخفاق��ات الت��ي
واكبت تنفيذ األه��داف اإلمنائية لأللفية منذ قمة
امل��دن العاملية يف إس��طنبول يف العام .1996
وكان هن��اك تواف��ق ب�ين املتحدثني عل��ى أن كرثة
األهداف ال ميكن أن تتحقق من خالل الطرق على

املسمار ..وبالتايل البد من التعاطي مع التحديات التي تواجه عملية التنمية يف ضوء الفرص واإلمكانيات
سواء كان ذلك على مستوى الريف أو املدينة أو على مستوى األراضي كامتداد طبيعيي حلياة الناس.
وأجمع املتحدثون على احلاجة إىل تنظيم حوار بني األطراف اخملتلفة املعنية بقضايا التنمية وما تواجهه
من حتديات آنية ومس��تقبلية ..بحيث يصار إىل التفاهم والتوافق بني الش��ركاء على حتديد جملة أهداف “ من
 8-6أه��داف" يق��وم حوله��ا التوافق بني الش��ركاء احملليني والدولي�ين مبا يف ذلك املواطنني .ومن ش��أن هذا
التوافق حول جملة األهداف أن يسهم يف جناح العملية احلضرية والتنموية املستدامة ألن الفرصة احلضرية
حتتاج إىل :املال والسلطة والروابط.
انهمك اجملتمعون يف مناقشة قضايا ذات أهمية لالستدامة .وتركزت كلمات املتدخلني على توجيه عدة
رسائل :كيف نبني وندير املدن؟
الرس��ائل موجهة إىل احلكومات وإىل ش��ركات االس��تثمار وإىل قطاعات النقل وإىل احلكومات احمللية ،وكان
العنوان الرئيس��ي جللس��ات احلوار يحمل كل القضايا التي تتصل بالتحضر والتنمية املس��تدامة املتحدثون
انصب��ت مداخالته��م وترك��زت كيف نحس��ن املدن ..وما ه��و الطريق األفض��ل إىل ذلك؟ فالتحضر يتس��ارع من 7
ملي��ارات نس��مة إىل  9مليارات منهم  3,5مليار س��وف يعيش��ون يف املدن وقد يتضاعف ه��ذا العدد على مدى
 40عام��ًا قادم��ة .أن��ه حتد كبري يواجه احلكومات واملدن معًا .فالتقدم البش��ري يأتي م��ن خالل القرب وتبادل
اخلربات وبناء العالقات .وجمع الناس يعني وضع قواعد ومعايري لتنظيم ش��ؤونهم وحياتهم وهو ما ينس��حب
على قطاعات السياس��ة واالقتصاد مبعنى أن التحضر الس��ليم واجليد هو عملية سياسية لها متطلبات فنية
أي أن التحضر هو نتاج عمل بشري وهو بحاجة إىل التنظيم والقرارات السليمة.
وهناك ثالثة ركائز للتحضر السليم :التصميم والتنظيم ،القواعد واللوائح ،املوارد املالية.
ويفرتض بالقواعد واللوائح أن تكون مناسبة للناس وفيها ضوابط وقوانني تؤمن احلماية القانونية لألراضي
ً
مدخال لعملية
والفضاء العام وتكفل احلق الشخصي يف بناء املمتلكات .واعترب املتحدثون هذه املبادئ
التحضر السليم ،فالتحضر أما أن يكون جيدًا أو سيئًا ،وال ثالث بينهما .أنه عملية ال تأتي بالصدفة وإمنا
بالتنظيم والضوابط القانونية مع توفر املوارد املالية.
أن عملية التحضر املستدام مسؤولية مشرتكة وعلينا أن نكون مستعدين منذ األن إلقامة مدن صديقة للبيئة
ومنصفة " بولندا" وأن تكون مدننا مراكز لإلبداع واالبتكار " أمريكا وكندا" وهذا يتطلب الرتكيز على السلطات
احمللية واختيار مكوناتها من املبدعني والقادرين ،فالعامل سيكون حضريًا بالكامل يف العام . 2050
وهناك من طرح ما سماه بـــ"املدن العقالنية" (صربيا) وهي املدن التي تعرف قياداتها البلدية كيف تستخدم
األراضي استخدامًا جيدًا لبلوغ هدف " املدن املستدامة" .واملدينة املستدامة عليها أن تعتمد معايري
اجتماعية واقتصادية ومالية وما إىل ذلك من العناصر واملعايري التي تتصل بجودة خدمات النقل والبيئة
واملياه النظيفة ،والتمويل املبتكر والشراكات بني مكونات املدينة.
نيويورك  /غسان سمان
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املؤمتر العاملي األول ملبادرة الشراكة من أجل االقتصاد األخضر
The Future We Want

االقتصاد األخضر ليس بديال عن التنمية املستدامة وإمنا أداة مساعدة للتحول
ملواجهة أجندات االقتصاد

ش��اركت منظم��ة امل��دن العربي��ة يف املؤمت��ر العامل��ي األول ملبادرة
الش��راكة م��ن أجل االقتص��اد األخضر ال��ذي نظمت��ه وزارة البيئة واملياه
بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة والذي أقي��م يف مدين��ة دبي خالل
الفرتة  5-4مارس . 2014
انعقد املؤمتر حتت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم
دبي سمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم.
لقد أولت األمم املتحدة يف السنوات األخرية الكثري من االهتمام لنهج
االقتصاد األخضر خاصة بعد توايل التقارير عن دور االقتصاد التقليدي
يف نش��وء وتفاق��م العدي��د م��ن املش��اكل البيئي��ة ويف مقدمته��ا تغري
املناخ ،معت�برة ذلك النهج أحد األدوات الرئيس��ية للتنمية املس��تدامة
ومكافحة الفقر .وقد حظي هذا النهج باهتمام واضح يف مؤمتر األمم
املتحدة للتنمية املس��تدامة (  ) Rio+20عكس��ته وثيقة "املس��تقبل
الذي نصبو اليه" الصادرة عن املؤمتر .واس��تنادًا إىل هذه الوثيقة أطلق
برنام��ج األمم املتحدة للبيئة ومنظم��ة العمل الدولية ،ومنظمة األمم
املتح��دة للتنمية الصناعية ،ومعهد األمم املتح��دة للعلوم والبحوث
مبادرة " الش��راكة م��ن أجل االقتص��اد األخضر" كمب��ادرة طوعية تأخذ
على عاتقها مس��اعدة الدول يف وضع وتطبيق سياسات واسرتاتيجيات
االقتص��اد األخضر ،من خالل االهتمام بتنمية القدرات الوطنية وتطوير
برامج التدريب وتوفري اآلليات العاملية للتواصل.
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ش��ارك يف املؤمتر ممثلون عن
احل��ك��وم��ات و وك����االت وهيئات
تابعة لألمم املتحدة باإلضافة
إىل ال��ب��ن��ك ال�����دويل وامل��ع��ه��د
العاملي للنمو األخضر والقطاع
اخل���اص واجمل��ت��م��ع امل���دين ،و
وك��االت التنمية العاملية .وقد
استعرض امل��ش��ارك��ون اجلهود
وال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة وال��ت��ق��دم
احمل����رز ف��ي��م��ا يتعلق بتطبيق
االق��ت��ص��اد األخ��ض��ر يف سياق
التنمية املستدامة ومكافحة
الفقر وفق مقررات  . Rio+20حيث
شكل املؤمتر فرصة لتقييم تأثري
تخضري القطاعات االقتصادية
يف األه��داف التنموية ملا بعد
.2015
ت���وزع���ت أع���م���ال امل���ؤمت���ر يف
جلستني األوىل رفيعة املستوى

مت خاللها اس��ت��ع��راض احل��ك��وم��ات امل��ش��ارك��ة يف امل��ؤمت��ر جتاربها
واسرتاتيجياتها يف جمال التحول لالقتصاد األخضر .وناقشت اجللسة
الثانية سياسات التحول لالقتصاد األخضر واالستثمار والتجارة ونقل
التكنولوجيا وف��رض العمل ،وصقل امل��ه��ارات ،واملبتكرات ،والتحول
االجتماعي لالقتصاد األخضر واحلوكمة باإلضافة إىل جمموعة
أخرى من املواضيع ذات الصلة باالقتصاد األخضر.
افتتح املؤمتر وزير البيئة واملياه الدكتور راشد أحمد بن فهد بكلمة
اس��ت��ع��رض فيها ج��ه��ود دول���ة اإلم����ارات يف جم��ال البيئة والتنمية
املستدامة علــى الصعيديــن الوطنــي والعاملي ..مؤكدًا أن تبني
اإلمارات نهج االقتصاد األخضر كمسار من مسارات التنمية املستدامة
جاء يف إطار رؤية اإلمارات  2021حيث تعمل الدولة من أجل تطبيقها
واستثمار جمموعة احللول واخليارات التي تبنتها يف السنوات السابقة
وتعزيزها والبناء عليها ويف مقدمتها الطاقة املتجددة والبديلة،
واألبنية اخلضراء ،والنقل املستدام ،واإلنتاج األنظف ،وتعزيز كفاءة
استخدام املوارد وترشيد استهالكها.
وعلى هامش املؤمتر أطلق وزي��ر البيئة واملياه تقرير جرد انبعاثات
غازات االحتباس احلراري بدولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف حتديد
جماالت التحسني واملتطلبات الالزمة من أجل حتقيق رؤية ال��وزارة.
ومن أب��رز ما سجله التقرير من نتائج هو انخفاض معدل إنتاج الفرد
من االنبعاثات خالل الفرتة ما بني عام  2000و  2012إذ انخفض من
 39,5طن إىل  20,6طن وهو انخفاض كبري ومهم بكل املقاييس مما
يشري إىل جناعة اإلجراءات والتدابري التي اتخذتها دولة اإلمارات يف
السنوات املاضية على املستوى االحتادي واحمللي.
وق��ال الوزير إن ه��ذا التقرير هــو حجـــر األس��اس للعديد من الربامج
واملشاريع املستقبلية فيمــا يخـــص تقليل االنبعاثات من مصادرها
باإلضافة إىل أنها تعترب من الدراسات الهامة والتي سيتم استخدامها
لغايات دعم االقتصاد األخضر.
وأوض��ح ان��ه وبن��اء عل��ى النم��اذج الرياضي��ة املعتم��دة دوليا حلس��اب
االنبعاثات يف قطاع الطاقة والنفط والصناعة والزراعة واس��تخدامات
األراض��ي والنفاي��ات  :مت اعتم��اد بيان��ات ع��ام  2012ومت تنفيذ الدراس��ة
مبشاركة العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة.

وأظهــ��ر التقريـــ��ر أن إجمالــ��ي
انبعاث��ات الغ��ازات الدفيئ��ة
بدول��ة اإلم��ارات بلغ��ت 172,8
ملي��ون ط��ن م��ن مكاف��ئ غ��از
ثاين أكس��يد الكرب��ون وكما هو
متوق��ع فق��د اس��تحوذ قط��اع
الطاقة على النس��بة األكرب من
االنبعاثات التي قدرت بحوايل
 78يف املائة.
وأش��ار وزي��ر البيئة واملياه إىل
أن ذلك كان أمرا متوقعا ويتفق
مع النتائج التي خلصت إليها
مبادرة البصمة البيئية نظرا
الرت��ف��اع درج����ات احل����رارة يف
دول���ة اإلم�����ارات ال��ت��ي تفرض
اس���ت���خ���دام أج����ه����زة ت��ك��ي��ي��ف
ال��ه��واء وال��ت�بري��د معظم أي��ام
ال��س��ن��ة وح��اج��ة ال��ع��دي��د من
الصناعات احليوية للطاقة
كصناعة حتلية املياه وتوليد
ال��ك��ه��رب��اء ..م��ع��رب��ا ع��ن ثقته
بتغيري ه��ذا ال��وض��ع تدريجيا
يف السنوات املقبلة خاصة
بعد التوسع يف استخدامات
الطاقة املتجددة والطاقات
ال��ب��دي��ل��ة وتطبيق ال��ض��واب��ط
وامل����واص����ف����ات وامل���ع���اي�ي�ر
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة
اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة خ��اص��ة
بالنسبة ألجهزة تكييف الهواء
واإلنارة املنزلية.

جذب
االستثمارات
وإقامة
املشاريع
يقودان إىل
االقتصاد
األخضر
والطاقة
املتجددة
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اإلم��ارات إىل مساعدة  30دولة
يف ال���ت���ح���ول إىل االق��ت��ص��اد
األخ��ض��ر وخلق بيئة مستدامة
بحلول العام .2020

التحرك نحو
االقتصاد
األخضر بات
حاجة ملحة
لكافة الدول
الساعية
لتحقيق
التنمية
املستدامة
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وبني التقرير أن قطاع الصناعة
احتل املرتبة الثانية بنسبة
 17يف امل��ائ��ة ي��ل��ي��ه قطاع
النفايات بحوايل  7يف املائة
فيما ام��ت��ص ق��ط��اع ال��زراع��ة
وال���ت���ش���ج�ي�ر ح������وايل  2يف
املائة من جملة االنبعاثات
يف اإلمارات داعيا إىل ضرورة
االهتمام بالزراعة والتشجري.
وأفاد الدكتور راشد أحمد بن
فهد أن دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة من بني ال��دول التي
قد تتأثر سلبا بتغري املناخ سواء
جلهة ارتفاع مستوى البحر أو
جلهة ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة..
وان��ط�لاق��ا م��ن إدراك���ه���ا لتلك
التأثريات اهتمت دولة اإلمارات
اهتماما خاصا بهذه القضية
وشكل تغري املناخ جزءا مهما
يف رؤية اإلمارات . 2021
ومل��ا كانت املعرفة الدقيقة
ل��ك��م��ي��ة ان���ب���ع���اث���ات غ�����ازات
االح���ت���ب���اس احل�������راري متثل
أساسا خلطط دولة اإلم��ارات
يف التخفيف من تأثريات تغري
املناخ والتكيف معه فقد بدأت
وزارة البيئة وامل��ي��اه بتنفيذ
م��ش��روع اجل���رد ال��ش��ام��ل لتلك
االن��ب��ع��اث��ات مب��ش��ارك��ة كافة
اجل��ه��ات املعنية يف الدولة
ع��ل��ى امل��س��ت��وي�ين االحت����ادي
واحمللي وذلك بهدف حتديد
كمية االنبعاثات ومصادرها.

مشاركون
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال آخ��ي��م اش��ت��اي�نر،
م��س��ـ��اع��ـ��د األم��ي��ـ��ن ال���ع���ام ل�لأمم
امل��ت��ح��دة وامل��دي��ر التنفيـذي لـ
«برنامج األمم املتحدة للبيئة» ،إن
التحرك نحو االقتصاد األخضر بات
ملحة لكافة الدول الساعية
حاجة ّ
لتحقيق التنمية املستدامة.
و أك����د غ����اي راي�������در ،م���دي���ر ع��ام
منظمة العمل الدولية ،أن دعم
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إىل خلق فرص
ع��م��ل خ��ض��راء ه��و ج���زء ال يتجزأ
م���ن أه�����داف امل���ؤمت���ر ال��ع��امل��ي
األول للشراكة من أجل االقتصاد
األخضر ،الفتًا إىل ضرورة االرتقاء
بالكفاءات البشرية .وقال « :تأتي
استضافة اإلم����ارات ل��ـ «املؤمتر
العاملي األول للشراكة من أجل
االق��ت��ص��اد األخضر» يف إط���ار
التزامها بتجسيد أه���داف (رؤي��ة
اإلمارات )2021ودعــــــم اجلهـــود
الدولية الرامية إىل دف��ع عجلة
التحــول نحو اقتصاد أخضر قادر
على حتقيق التنمية املستدامة
والقضاء علــــى الفـقر .وباعتبارها
أول دول�����ة ع��رب��ي��ة ت��ت��ب��ن��ى نهج
«االقتصــــاد األخضــــر» ،تتطلع

وشهد اليوم األول من املؤمتر
استعراض أبرز التجارب الدولية
يف جم���ال االق��ت��ص��اد األخ��ض��ر
استجابة إلعالن «ريو .»+20كما
ش��ه��د أي��ض��ًا اس��ت��ع��راض بعض
جت��ارب دول��ة اإلم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة يف جم���ال التنمية
اخلضراء.
ت���ن���اول امل���ؤمت���ر يف جلسته
األوىل جمموعة م��ن القضايا
املهمة ،ويف مقدمتها الوظائف
اخل��ض��راء ،والسياسات املالية
واالس��ت��ث��م��ارات ،وكيفية تطبيق
السياسات الصناعية اخلضراء.
وعرضت اجللسة الثانية نتائج
مقررات إعالن « ريو  »+20التي
اعتمدتها الهيئات احلكومية
ووك���االت األمم املتحدة ،حيث
ع���رض ج��ي��ل�برت ه��وجن��ب��و ،نائب
املدير العام لشؤون السياسات
يف منظمة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة
وه���اورد بامسي امل��دي��ر العام
ملعهد النمو العاملي األخضر
حمور احلاجة والفوائد املرتتبة
على اعتماد مسارات االقتصاد
األخضر.
ك���م���ا ع������رض وزي�������ر ال��ت��ن��م��ي��ة
املستدامة والطاقة والعلوم
والتكنولوجيا لدولة سانت لوسيا
جاميس فيلتشر ،و وزي��ر املياه
والشؤون البيئية جلنوب أفريقيا
إددنا موليوا ،وخييا جواجن مدير
م��رك��ز ب��ح��وث السياسات للبيئة
واالق���ت���ص���اد ال��ص��ي��ن��ي  ،حم��ور
تعدد نهج االقتصاد األخضر.

وتطرقت اجللسة الثالثة واألخرية إىل أفضل ممارسات دولة اإلمارات
يف جم��ال التحول نحو االقتصاد األخ��ض��ر يف خمتلف القطاعات
االقتصادية بالدولة ،باإلضافة إىل تسليط الضوء على اخلطط
االسرتاتيجية للحكومة واملؤسسات االحتادية واحمللية.

وزارة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة
عل��ى هام��ش املؤمت��ر وقع��ت وزارة البيئ��ة واملي��اه مذك��رة التفاهم مع
برنام��ج األمم املتح��دة للبيئ��ة حي��ث اتفق الطرف��ان عل��ى التعاون يف
جم��االت تغ ّير املن��اخ ،وإدارة النظم البيئية ،واحلوكم��ة البيئية ،واملواد
الضارة والنفايات اخلطرة وكفاءة املوارد.
كما تس��تعرض املذك��رة أجندة ما بع��د  2015وإكس��بو 2020باإلضافة
إىل جماالت أخرى كالتعليم البيئي والرياضي واالتصال والتوعية.

حمطات
ميك��ن تلخي��ص م��ا تناول��ه املؤمت��ر م��ن جت��ارب ومداخ�لات وتعليقات
املتحدثني واملشاركني مبا يلي:
• االقتص��اد األخض��ر لي��س بدي�لا عن التنمي��ة املس��تدامة وإمنا أداة
مس��اعدة للتحول ملواجهة أجندات االقتصاد ووضع اطار اسرتش��ادي
لرؤية ش��املة (النقل ،الس��ياحة ،تناغم أداء خمتلف القطاعات من خالل
اسرتاتيجية شاملة للنمو).
• القض��اء عل��ى الفق��ر أولوي��ة عاملي��ة ..واالقتص��اد األخض��ر فرصة
للح��د م��ن الفق��ر والتخل��ص م��ن احلواج��ز التجاري��ة وحف��ز اس��تخدام
تقني��ات جدي��دة وتطوير مص��ادر وتقنيات الطاقة اجلدي��دة و اخلطط
االستثمارية والشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

• تعزيز الفرص االستثمارية يف
االقتصاد األخضر من خالل تغري
السياس��ات املالية واالس��تغناء
عن الضرائ��ب واعتماد املعونات
لدع��م املش��روعات املتوس��طة
والصغرية.
• الش��راكة م��ن اج��ل االقتصاد
األخض��ر هي تعب�ير ع��ن االلتزام
ب�ين الش��ركاء لتقاس��م املعرف��ة
واالطـــ�لاع عليهــــــ��ا وتطويــــــ��ر
جمموعة اخلدمات.
• االقتصــــ��اد األخضــ��ر ضـ��رورة
حتمية ملواجهة الطلب املتزايد
على الغذاء واملياه وليس هناك
املزي��د من "رفاهية الوقت" لبدء
العمل.
• هناك جمموعة من املبادرات
بــ��دأت فـــ��ي الصيــ��ن والياب��ان
واإلم��ارات وكازاخس��تان لتنفي��ذ
وتطبي��ق اس�تراتيجية االقتصاد
األخضر.
• جــذب االستثمــارات وإقـامـــة
املشاريع يقودان إىل االقتصاد
األخ��ض��ر وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة
يف منغوليــا تـــم إنشاء مـــزارع
تعتمد على الطاقة املتجددة
م��ن خ�لال إن��ت��اج م��ا م��ق��داره 50
ميغاوات.
• من الضروري عقلنة اس��تخدام
املي��اه وخاص��ة يف قط��اع
الصناع��ة ،وم��ن األهمية العمل
واالنخ��راط يف مب��ادرة الش��راكة
من اجل االقتصاد األخضر ).

خلق
فرص
عمل
خضراء
جزء ال
يتجزأ من
أهداف
املؤمتر
األول
لالقتصاد
األخضر
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• إقامة مدارس أكرث اخضرارا واستخدام طاقة أقل ،وأبنية خضراء.
• "البصمــــــة البيئـــــيــة" هي أن تتحول املدن كي تكون مشروعاتهــــا
وبنيتهــــا وصحة مواطنيها خضراء.
• هناك  200مليون عاطل عن العمل يف العامل والسؤال :كيف نخلق
 20مليون فرصة عمل خالل عشر سنوات عرب االقتصاد األخضر؟
اجل��واب :العملي��ة ليس��ت تلقائي��ة وإمن��ا سياس��ات وق��رارات تس��هم يف
التحول إىل االقتصاد األخضر.

االقتصاد
األخضر
عبارة عن
شراكات
تعتمد
على نهج
وطني
يساعد
يف تلبية
االحتياجات
احمللية

جتربة موريشيوس:

• االقتصاد األخضر عبارة عن شراكات تعتمد على نهج وطني يساعد
يف تلبية االحتياجات احمللية.

تش��جيع القط��اع اخلاص للعمل يف جم��ال الطاقة الشمس��ية وغريها
م��ن مص��ادر الطاق��ة النظيفة" إلغ��اء الضريب��ة على األلواح الش��معية
واس��تخدام قصب السكر يف إنتاج الطاقة بعد انتهاء عصر جتارة السكر
كمورد مايل وطني.
تخضري السياحة ،إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز.

جتربة جنوب أفريقيا:

• يف  2011وقعت احلكومة اتفاقيات مع النقابات العمالية والقطاع
اخلاص يلزم القطاعات احلكومية بالتعاون والعمل مع القطاع اخلاص
"استبدال املصابيح القدمية – تثبيت لوحات الطاقة الشمسية يف
املدن  ،وتدريب العاطلني على تركيب وصيانة تلك اللوحات .كما أن
هناك مؤسسات حكومية لتمويل مشروعات الطاقة اخلضراء ,وهكذا
خالل سنة واح��دة مت توفري  300أالف فرصة عمل يف جمال الطاقة
اخلضراء يف جنوب أفريقيا.

املعهد الدويل للبيئة والتنمية:

• وبكن ماذا عن دور اجملموعات األخرى يف اجملتمع؟
اجلواب :املسألة يف حد ذاتها تتصل بأجندة بشرية ..أي أن خلق فرص
العمل يرتبط بأجندة البشر مع ما يستلزم ذلك من اعتماد سياسات
واتخاذ ق��رارات وبناء ق��درات ورص��د أم��وال ،عرب مقاربة من العوامل
االقتصادية واالجتماعية .مبعنى آخر أنه يجب على السلطات املعنية
بخلق وظائف العمل أن تلتقي الناس حيث هم ..لرفع مستوى الوظائف
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م��ن ج��ام��ع النفايات إىل عمال
النظافة ،إىل الفالحني وبصورة
ت�����ؤدي أو ت��س��ه��م يف حتقيق
مستوى دخ��ل مقبول ل��ه��ؤالء.
وس����واء ك��ان��ت ال��وظ��ي��ف��ة ت��ن��درج
حتت عنوان "وظيفة خضراء"
أم "وظيفة الئ��ق��ة" ف��إن املهم
خلق الوظائف بغض النظر عن
التسمية.

جتربة الفلبني:

• االقتص��اد األخضر هو اجلمع
والتعاون ب�ين الوزارات اخملتلفة
ودفعها للعمل معًا والتكيف مع
اسرتاتيجية االقتصاد األخضر.

ملخص
ميك��ن الوق��وف عن��د ع��دد م��ن
النقاط التي انتهت اليها جلسات
احلوار واملناقشة ومن بينها:
• االلت��زام السياس��ي احلكومي
"إصدار القرارات"
• التداخل مع الشركاء الدوليني
• نشر املعلومات وبناء القدرات
• التنمي��ة الوطني��ة م��ن خ�لال

اعتماد مؤشرات للتعمري والبناء
• منظومــة حمليـــــة و وطنيـــة عمادهـا العناصـر البشرية
• رف��ع مس��توى الوع��ي ل��دى الن��اس ودفعه��م لتقبل فك��رة االقتصاد
األخض��ر من خ�لال توحي��د املصطلحات واملس��ميات "م��ن االقتصاد
البني التقليدي ..إىل االقتصاد األخضر"
• احلوافز و وضع التشريعات لتحريك األجندة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية

جتربة اإلمارات

• إجناز يستند إىل منهج وطني تنموي متعدد القطاعات
•  % 7باستخدام الطاقة غري التقليدية يف أبوظبي بحلول العام 2020
•  % 25من سيارات األجرة يف اإلمارات سوف تعمل بالغاز الطبيعي
• ش��ركة مص��در تنظ��ر إىل تنوي��ع مص��ادر الطاق��ة من خ�لال اعتماد
مصدر مكانًا لتطوير الطاقة املتجددة
• يف مدينة مصدر جامعـة تضــم طلبــــة من  52دولة وهي مدينة
لالبتكار واإلبداع العاملي للتعامل مع التغري والتطوير
• مدينة مصدر تستهلك طاقة ومياه أقل بنسبة  ،% 56وهي تقدم
مشاريع الطاقة املتجددة لألسواق الدولية كما أن لديها حمطات
شمسية هي األك�بر يف العامل وهي تعمل مع شركات عاملية ومع
حكومات ودول بهدف تطوير االستدامة

جتربة الصني:

• بناء مناطق لها أهداف حمددة كم أجل التحول نحو االقتصاد األخضر
• دعم وحدات صغرية لتأمني الطاقة املتجددة يف بعض الصناعات
• وض��ع خطط خمس��ية تتصل بالتحول لالقتص��اد األخضر مع رصد
االس��تثمارات املطلوبة م��ع إطالق حزم��ة حوافز لتش��جيع الناس على
استخدام الطاقة النظيفة

جتربة الرنويج:

• الرنوي��ج م��ن أوائل ال��دول التي فرضت ضرائب عل��ى انبعاث الغازات
واجملتم��ع الرنويج��ي منفتح ويثق بعضه ببعض والناس يش��اركون يف
صنع القرارات وما يرتتب عليها من التزامات
• التحول إىل االقتصاد األخضر يعني برامج وجمتمعات خضراء ..وآليات
التنفيذ  :ش��راكات بني ال��وزارات احلكومية ،وتوافقات ب�ين العام واخلاص،
والتزام بالتنفيذ واملشاركة باملعرفة وتطبيق أفضل املمارسات

جتربة املكسيك:
• تعاين املكسيك من مشكلة
البطالة وحتاول التحول إىل
االقتصاد األخضر عن طريق
ً
وصوال
الدمج وبلوغ التغري
للوظائف اخلضراء
• ترتكز عناصر التحول على:
• إصالح قطاع الطاقة
• إصالحات مالية "فرض ضرائب
على اللذين يستخدمون الطاقة
التقليدي��ة م��ع اس��تخدام تقني��ة
املعلوم��ات التي تس��مح بتوفري
البدائل الستعماالت الطاقة"
جمموعة العشرين : Rio+20
• ب��دأ العدي��د م��ن ال��دول يف
مرحــلـــ��ة "تفكيـــ��ك" مفاهي��م
قدمي��ة تتص��ل بالفق��ر واملن��اخ
والطاق��ة والنق��ل .وهن��اك إدراك
بوجوب فرض ضرائ��ب بيئية على
مس��تخدمي الوق��ود األحف��وري
وينشرون الكربون
• ه��ذه األجندة تتحرك بس��رعة
وتكس��ب املزي��د م��ن ق��وة الدفع
نح��و النم��و األخض��ر "الربازي��ل
والهن��د" وخل��ق ف��رص العم��ل
بحيــــ��ث يتــــم الربـــ��ط الـــــوزارات
احلكومي��ة " وزارة العم��ل و وزارة
البيئ��ة " واعتم��اد آلي��ة مش�تركة
تس��مح بالدم��ج واالنتق��ال إىل
االقتصاد األخضر
25
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املنتدى الثقايف األوروبي

Forum D’Avignon Bilbao
 8-5مارس 2014
مدينة بلباو اإلسبانية،
ك��م��ا ق���دم ل��ه��ا عمدة
امل�����دي�����ن�����ة ،ت��ت��م��ت��ع
ب���ش���خ���ص���ي���ة ق���وي���ة
مكنتها من جت��اوز كل
ما هو تقليدي ،فكان
أن فتحت أبوابها نحو
امل��س��ت��ق��ب��ل ل��ت��ك��ون
م���دي���ن���ة من���وذج���ي���ة
م���ن ح���ي���ث امل���راف���ق
واالس��ت��دام��ة .ويعترب نهر بلباو،
النشط وال��ه��ادئ ،شاهدًا على
ت��اري��خ امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف
يوم من األي��ام منطقة صناعية
وميناء جتاري.
تتميز بلباو عن غريها من املدن
اإلسبانية بأنها تعرف كيف توظف
م���وارده���ا الطبيعية لتضفي
على نفسها صفة التميز بحيث
جتمع بني األصالة واملعاصرة.
واملدينة حريصة على استضافة
املنتديات وامل��ؤمت��رات و ورش
العمل ال��ت��ي تتصل بالتنمية
امل���س���ت���دام���ة وال���ت���غ�ي�ر ن��ح��و
األفضل وحت��رص املدينة على
تقدمي نفسها لزوارها الوافدين
ل��ل��م��ش��ارك��ة يف م��ن��ت��دي��ات��ه��ا
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وم��ؤمت��رات��ه��ا ع��ل��ى أن��ه��ا مدينة
املستقبل ،وهي تدفع بالطلبة
وال�����دارس��ي��ن يف م��ع��اه��ده��ا
وجامعاتها للمشاركة واكتساب
امل����ع����ارف وال���ث���ق���اف���ات ال��ت��ي
تكسبهم املهارات واالطالع على
أفضل املمارسات مما يدور يف
حميطهم ويف العامل.
منظمة امل��دن العربية شاركت
يف املنتدى الثقايف األوروبي»
»Forum D’AvignonBilbao
 8-5م�����ارس  ، 2014ب��ح��ض��ور
وك�����االت وم��ن��ظ��م��ات سياحية
وث��ق��اف��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة أوروب��ي��ة
باإلضافة إىل قيادات بلدية.
ويعد هذا املنتدى من األنشطة

ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ال���ت���ي مت
استحداثها يف أوروب��ا
ملساعدة امل��دن على
دم��ج و توظيف طاقة
ال���ش���ب���اب يف حم����اور
ال��ت��غ�ير اجل���اري���ة و من
خ�ل�ال وض���ع امل��دي��ن��ة
يف أول��وي��ـ��ـ��ات اخلطة
ال��س��ي��اس��ي��ـ��ـ��ـ��ة ف��ـ��ـ��ـ��ي
أوروبــــــــا بــاعتبــــارهــــا
سكــن اجلميع.
ت���داول امل��ش��ارك��ون موضوعات
م���ت���ع���ددة رك�������زت ع���ل���ى دور
اجملاالت الثقافية مثل املسرح
واملوسيقى والفنون و املتاحف
يف حت��دي��د وت��ط��وي��ر شخصية
املدينة وساكنيها ،إىل جانب
ربط الثقافة باقتصاد املدينة،
ومت عرض جت��ارب مدن خمتلفة
أم��ري��ك��ي��ة وأوروب����ي����ة وأس��ي��وي��ة
وع��رب��ي��ة ،حيث رك��ز املتحدثون
ع���ل���ى ال���ث���ق���اف���ة يف ت��ش��ك��ي��ل
شخصية املدينة واجملتمع.
فاملدينة يف امل��اض��ي لديها
قيم وخصائص ثقافية شكلت
شخصيتها وسمعتها ومنحتها
هوية يعرقها العامل من خاللها.

واملدينة املعاصرة ال ميكن فصلها عن ما هي عليه اليوم ذلك أن
اخلصائص الثقافية والرتاثية التي متيز الكثري من املدن األوروبية اليوم،
ترجع إىل ذلك الرصيد اجملمع الذي تقدمه املدينة لألجيال اجلديدة
وهو ما ميكن اعتباره الهوية الرتاثية والثقافية ملدينة اليوم "برلني،
ميالنو ،روما ،أثينا" .وقد استطاعت مدن كثرية يف العامل توظيف ما
لديها من مكونات ال�تراث العمراين والثقايف واحل��ض��اري يف تعزيز
مواردها ومشروعاتها.
ً
مثال ،قبل أربعني عامًا كانت مدينة صناعية بينما بلباو
مدينة بلباو،
اليوم لديها خمسة وعشرين مشروعًا على مدى خمسة وعشرين عامًا،
وهذه املشروعات تتصل برتميم املباين القدمية وإنشاء املتاحف وبناء
امل��دارس واألس��واق احلديثة والفنادق واحلافالت الكهربائية ،مبعنى
أن الناس يريدون يف مدنهم مساحات للمشي ولتنظيم االحتفاالت
واملهرجانات"  "Public Spaceكما أنهم إىل حاجة إىل احلدائق
واملساحات اخلضراء حيث ميكنهم ممارسة الرياضة والتواصل عرب
األنرتنت واملوبايل وهو ما يفرض على إدارات املدن التعامل مع الزيادات
املضطردة من السكان .فسكان بلباو اليوم  8.5مليون ويف عام 2030
سيبلغ عدد السكان عشرة ماليني هذا عدا الكم املتزايد من الزوار والسياح.

زيارات ميدانية
تضمن برنامج املنتدى تنظيم زيارات ورحالت استطالعية ملشروعات
تقوم بلدية بلباو بإنشائها أو ترميم مرافقها ومبانيها مع احملافظة

ع��ل��ى شخصيتها وم��ك��ون��ات��ه��ا
األساسية الرتاثية من ذلك مثال
منطقـــة علـــى ضفاف نهر بلباو
تضـــم معامـــل و ورش صناعية
وح��رف��ي��ة ح��ي��ث مت ت��رم��ي��م ه��ذه
امل��راف��ق وحت��وي��ل بعضها إىل
م��س��ارح ص��غ�يرة وق���اع���ات ع��زف
للموسيقــى والرســـم.وحافظت
البلديـــة علــى املكـــون البشري
الذي يسكـن فــي املنطقة يف
أبنيــة تعلــــو أسطــــح املعامل
و ورش العمل.
و قد التقى وفد املنظمة بنائب
عمدة بلـبــاو إيبون بنغوتكسيا
و مت ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ن��ظ��م��ة و
أنشطتها والرغبـــــة فــي تعزيز
التعــاون بيــن املـــدن والبلديات
يف جماالت التنمية املستدامة
وت����ب����ادل امل����ع����ارف واخل��ب��رات
وأفضل املمارسات.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال���وف���د م���ع م��دي��ر
املنتـــدى الثقافــــي لـور كاتنباخ
التي أبدت استعدادها للتنسيق
م��ع املنظمة إلق��ام��ة املنتدى
يف أي م���ن امل�����دن األع���ض���اء
بهدف نشر الوعى و تعزيز التقارب
الثقايف بني األجيال الناشئة و
ثقافة املدينة من خالل احلوار
املفتوح ال��ـ��ذي ي��وف��ره املنتدى
لتحقيق م��ا ه��و أف��ض��ل لسكان
املدينة.
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ديناميكيات جديدة يف إنتاج املعرفة والتعلم للشباب
مؤمتر استكشاف الثاين
« على املسار :دعما حلرية احلركة والتجوال»

إحدى جلسات العمل يف املؤمتر

ش��اركت منظم��ة امل��دن العربي��ة وجمموع��ة
م��ن الش��ركات واملنظم��ات األوروبي��ة الداعم��ة
واملانح��ة لربام��ج التج��وال ح��ول املتوس��ط
باإلضاف��ة إىل أمان��ة عم��ان الك�برى يف مؤمت��ر
استكش��اف الث��اين «عل��ى املس��ار :دعم��ا حلري��ة
احلركة والتج��وال» الذي نظمه امللتقى الرتبوي
العربي وحتالف «استكشاف» خالل الفرتة 17-15
عمان.
مارس  2014يف العاصمة األردنية ّ
وقد دأبت املنظمة على املشاركة يف هذا املؤمتر
انطالقًا من توصيات وق���رارات مؤمتراتها العامة
وآخرها مؤمترها العام السادس عشر يف الدوحة،
يف تشجيع املدن على االهتمام بالشباب ومتويل
الشباب املبادرين من الفنانني من أجل التجوال.
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تأتي أهمية املؤمتر يف توفري منرب لتبادل اخلربات يف
العامل العربي واملتوسط األوروبي حول أثر التجوال من
أجل التعلم ،وفرصة للفنانني والرياديني االجتماعيني
والشباب وصانعي السياسات للتأمل يف خرباتهم حول
التجوال وكيف اثر على رحلتهــم املهنــــية والشخصيــة
واجلماعية.
تضمن املؤمتر عددًا من جلسات العمل التي ناقشت
جمموعة من املواضيع ،وعرضًا لتجارب وأبحاث من
دول وتوجهات خمتلفة حول أفضل السبل واآلليات
لدعم حرية احلركة والتجوال من أجل التعلم يف العامل
العربي.

ع��ق��دت اجل��ل��س��ة األوىل حتت
عنوان «ملاذا التجوال» ،وقدم
رام���ي ال��ت��ك��روري بحثًا ح��ول أثر
ال��ت��ج��وال ،ب��رن��ام��ج اس��ت��ك��ش��اف،
ال��ذي تضمن دراس��ة لفحص أثر
التجوال م��ن خ�لال استبيان مت
إرس��ال��ه لشركاء الربنامج وذلك
ل���دراس���ة وف��ه��م ال��ع��وائ��ق التي
يــواجههـــا الفنانـــون والرياديون
االجتماعيون يف سفرهم ،وتأثري
ال��س��ف��ر ع��ل��ى م��ع��رف��ة وم��ه��ارات
املسافرين ب��اإلض��اف��ة إىل أث��ره
على اجملتمع واالقتصاد.
وق��دم كريستوفوروس بافاكيس
(اليونان) بحثًا حـــول الربــــط ما
بني احلركة التطوعية العاملية
وال��ت��ج��وال وأف��ض��ل املمارسات
يف املنطقة األورو متوسطية،
و استعـــرض بعــــض املبـــادرات
مثل برنـــامــــج «دورك» للتبادل،
الربنامج األوروب��ي للمتطوعني
وبرنامج  VIFالفرنسي.
مــن جهتــه تنــاول بــحـث هريمان
باشيــرون منديلــوكيـــو (إسبانيا)،
«موضوع التعليم يف التجوال:
خربات وإبداع ومعارف ثقافية»،
حيث ت��ط��رق إىل ض���رورة إع��ادة
ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ع��ل��ي��م وحت��ل��ي��ل
ال��ط��رق وامل��ن��ه��ج��ي��ات والنظم
اخملتلفة التي حتكم العالقة
ما بني التعلم والتجوال واإلنتاج
املعريف متعدد الثقافات .ركز
ال��ب��ح��ث ع��ل��ى حت��دي��د وحتليل
الديناميكيات اجلديدة يف إنتاج

املشاركني يف مؤمتر االستكشاف الثاين

املعرفة والتعلم يف التجوال يف منطقة املتوسط من خالل جمالني
هامني ( الربامج اجلامعية الدولية للتجوال ما بني أوروبا ودول جنوب
املتوسط ،واملمارسات التعليمية (غري األكادميية) اجلديدة الناشئة.
جن�لاء عابد (من مص��ر) تطرقت لربنامج «دورك» الذي يدعم التبادل ما
بني املؤسس��ات العربي��ة واألوروبية من خالل «برنام��ج التوأمة وبرنامج
اإليف��اد :مواطن��ون م��ن أج��ل احل��وار» حي��ث اطلقت مؤسس��ة آن��ا ليند
برناجمه��ا لدع��م التج��وال يف املنطقة األورومتوس��طية يف س��بتمرب
 2012لتطوير قدرات قطاع ديناميكي من الش��باب والش��ابات النش��طني
يف جمال احلوار ما بني الثقافات.
وعقدت اجللسة الثانية حتت عنوان « التنقل عرب احلدود من منظور
عربي» حيث تناول الباحثون عددًا من املواضيع من بينها :بحث حول
التأشريات وحرية احلركة يف العامل العربي ،برنامج استكشاف ،والقيود
االجتماعية واالقتصادية على جتوال النساء والشباب والفنانني والرواد
االجتماعيني.
أما اجللسة الثالثة جاءت حتت عنوان «التنقل عرب احلدود من منظور
الضفة األخرى للمتوسط» حيث تطرق املشاركون لعدد من املواضيع
من بينها معيقات التجوال واثرها على تطور التعاون الثقايف ،والشبكات
والتبادل الفني عرب املتوسط.
واجللسة الرابعة ( الدعم والتواصل اجملتمعي) شارك فيها خمسة
متحدثني عرضوا خاللها مبادراتهم وجتاربهم يف التجوال .وقدم سامر
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الشريف عرضًا ملبادرة «جتوال سفر يف فلسطني»،
وال���ت���ي ت��ع��م��ل حت���ت ش��ع��ار «جت ّول يف األرض
متتلكها» .كما قدمت ميس عرقسوسي عرضًا عن
مبادرة «جرية» ،التي تنفذ يف األردن ،حيث ناقشت
كيفية استعادة مفهوم اجلرية.
وم��ن جهتها حتدثت
توليـــــ��ن طــــ��وق عن
مش��ـــــــروع «للنهـــــ��ر
ضفت��ان» يف األردن
وفلس��طني مبينة أن
املش��روع هو منصة
انطلقت العام 2012
وته��دف إىل تقري��ب
وجتسري املس��افات
اجلغرافيـــــ��ة بيــــ��ن
الناشطني الثقافيني
عل��ى ضفت��ي نه��ر
األردن.
وت��رأس��ـ��ـ��ـ��ت منظمة
امل�������دن ال���ع���رب���ي���ة
اجللســــة اخلامسـة
وه���������ي ب����ع����ن����وان
( مت��وي��ل ال��ت��ج��وال)
ح��ي��ث حت���دث رام��ي
ال�������ت�������ك�������روري ع���ن
أف��ض��ل امل��م��ارس��ات
و النماذج يف متويل
ال��ت��ج��وال .وت��ط��رق إىل حصر التمويل احلكومي
امل��ت��اح ل��دع��م ال��ت��ج��وال يف دول خمتلفة ح��ول
العامل ،وطرح منوذجًا للتمويل وسلط الضوء على
بعض املمارســات الفضلــى التي تضمن الشفافية
واالستدامة.
و قدم��ت وف��اء عماي��رة بحث��ًا ح��ول ف��رص متوي��ل
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التج��وال يف دول عربي��ة خمتارة وحتدث��ت عن دعم
مكت��ب اإلدارة الثقافي��ة الك��وري ملش��روع بعن��وان
«فرص التمويل املتاحة للتجوال الثقايف والفني
يف (  13دول��ة عربي��ة :البحري��ن ومص��ر والع��راق
واألردن والكوي��ت ولبنان وعمان وفلس��طني وقطر و
الس��عودية وس��وريا
واإلم��ارات العربي��ة
املتح��دة واليمن»).
ومت تنفي��ذ املش��روع
بالش��راكـــة م��ا بيـــ��ن
امللتقــــ��ى الرتب��وي
العــــــربــــــ��ي و On
– The- Move

ومعه��د امللكة زين
الش��رف  /الصن��دوق
الهاش��مي للتنمي��ة
البشرية.

وت��ـ��ـ��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��دث رؤوف
ك���راي ( م��ن ت��ون��س )
عــــــــن دور الــــدولــــة
التونسيـــــة بهياكلها
وم���ؤس���س���ات���ه���ا يف
دعم جتوال الشباب
ال��ت��ون��س��ي وع���رض
جت���رب���ة اجل��م��ع��ي��ة
التونسيــــة ملضائف
وسياحة الشباب كنموذج.
أمــــا هبــــة درويش (من فلسطني) تطرقت لتجربة
س��ي��اس��ات امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات
التي تدعم ال��ت��ج��وال بشكل غ�ير مباشر واألل��ي��ات
املستخدمــة فــي وضــــع اسرتاتيجية املسؤولية
االجتماعية.

التوصيات:
اتفق املشاركون يف اجللسة اخلتامية يف مؤمتر "استكشاف" الثاين ،على أن التجوال من أجل التعلم بدأ
يكتسب أهمية أكرب ويصبح حمورًا رئيسيًا يف توجه وعمل العديد من األفراد واملؤسسات واجملموعات.
ورأى املشاركون أن مفهوم التجوال وثقافته وعالقته باألفراد ،يبدأ من عالقة كل فرد مع جمتمعه ومدى
معرفته ملناطق بلده ،والغنى املوجود فيه ،مشريين إىل أن عالقة اإلنسان بوطنه هي األساس يف موضوع
التجوال الهادف.
واعترب املشاركون أن دعم حرية احلركة واحلق يف احلركة والتجوال هو من أولويات العمل يف املرحلة
القادمة ،مؤكدين أن السفر حق انساين واحلفاظ على كرامة املسافر حق ال ميكن التنازل عنه.
وجاء من ضمن األولويات التي أوصى بها املؤمتر ضرورة استكمال أبحاث قام بها برنامج استكشاف ومؤسسات
وأفراد آخرين ،والبناء عليها وتكثيف اجلهود وضمان عدم تكرار املواضيع.
وأشارت التوصيات إىل ضرورة أن تركز األبحاث على أكرث من زاوية ،منها دراسة أثر التجوال ودراسات قانونية
ودراسات حول مصادر متويل التجوال الالزمة لتوسيع قاعدة تقدم منح التجوال لتكون بشكل عادل ،وسبل
احلصول على الدعم غري املادي للتجوال ،وغريها من املواضيع.
ويف سياق احلديث عن الدراسات الواجب عملها ،أكد املؤمتر على ضرورة ضمان أن تصل كل هذه الدراسات
إىل اجلهات املعنية ،مثل جامعة الدول العربية واحلكومات أخملتلفة والربملانات واالحتاد األوروبي بهدف
تغيري سياستها وتبني سياسات جديدة مبا يخص نشر ثقافة التجوال وتوفري الدعم له وغريهما من املواضيع.
وحول دور القطاع اخلاص يف دعم التجوال ،أشارت التوصيات إىل أن القطاع اخلاص يلعب دورا مهما يف
ذلك ،مؤكدة أهمية التواصل مع هذا القطاع بشكل أكرب بهدف تعزيز تواجد ثقافة التجوال من أجل التعلم،
كجزء رئيسي من سياسات املسؤولية االجتماعية اخلاصة بهذا القطاع.
وأكد املؤمتر يف توصياته أهمية التواصل بني املبادرات واجلهات اخملتلفة التي تهتم يف أوروبا والعامل
العربي مبوضوع التجوال ،مشريا إىل ضرورة تكثيف التعاون معها وانضمامها إىل حتالف "استكشاف" ،كي
تتعمق التجربة ويتم تعميمها يف أكرب عدد من املنابر وأكرب عدد من الدول.
ويف سياق احلديث عن املبادرات ،أشارت التوصيات إىل أهمية حتويل املبادرات اخملتلفة إىل عدوى تنتشر
قدر اإلمكان ،خاصة وأن العديد من املبادرات تركت أثرا ايجابيا يف جمتمعها ،مثل مبادرات "جرية" و"مدينتي
وأنا" و"جتوال سفر" و"للنهر ضفتان" وغريها.
وجاء يف التوصيات أيضا ضرورة التأكيد على نشر مفهوم التجوال الهادف لدى املؤسسات الرسمية التي ما
زالت تنظر إىل التجوال على أنه عنصر ترفيهي للشباب ،وأي حوار عنه هو "ترف فكري".
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مفهوم الوالية البشرية على األعيان البيئية
نظر ٌة إسالمية يف اإلدارة البيئية
الدكتور معتز ياسني املوقّ ع
أستاذ احلوار احلضاري والفكر املعاصر يف معهد الشام العايل بدمشق
أستاذ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية باجلامعة العربية املفتوحة بالكويت سابقًا
عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية

motaz@dr.com

مل��ا كانت احلكوم��ات ممثل��ة لرعاياها ،فهي مس��ؤولة
ع��ن س�لامة بيئته��ا وحاج��ات س��كانها يف أراضيه��ا،
ومأم��ورة أن تؤدي دورها الت��ام على األصعدة الوطنية
واإلقليمية والعاملية.
وت�ترى -الي��وم -تقاري��ر علمي��ة تؤك��د مس��ؤولية الدولة
اجتاه موارد بيئتها ،للحفاظ عليها ،وتنميتها ،ومعاجلة
مشكالتها.
وه��ذا البعد الرئيس (املس��ؤولية) يف مهم��ات الدولة،
يتف��رع من��ه :البع��د اإلداري ،م��ن جه��ة إقام��ة الهيئ��ات
البيئي��ة اخملتص��ة ،وتنظيم الهيكلي��ة البيئي��ة؛ والبعد
التكافل��ي يف التع��اون ،داخ��ل الدول��ة وخارجها على
السواء؛ والبعد التشريعي ،يف سن القوانني وحماسبة
املس��يئني واملس��تهرتين وجباي��ة م��ا يرتت��ب عليهم من
عقوب��ات مادي��ة؛ والبع��د التوع��وي التثقيف��ي الرتبوي،
بتسخري كل وسائل اإلعالم  mediaاملتاحة ،واملدارس
واجلامع��ات ،وإقام��ة املؤمت��رات والن��دوات الداخلي��ة
واخلارجي��ة ،واملس��ابقات املناس��بية (أي :الت��ي له��ا
مناس��بات بيئي��ة ،كي��وم الش��جرة)؛ وأخ�يرًا تأكي��د دور
البع��د الديني األخالق��ي يف القضايا البيئي��ة ،حماي ًة
ومعاجلة.
إذ م��ن مهم��ة اجله��ة املس��ؤولة -وه��ي الدول��ة على
املس��توى احملل��ي ،واألمم املتح��دة على املس��توى
العامل��ي -إدارة األزم��ات البيئي��ة ،ووض��ع التش��ريعات
الالزم��ة ،وتوعي��ة املواطن�ين ،ث��م قيامه��ا بالتعاون مع
املنظمات والهيئات الرسمية واألهلية (غري احلكومية)
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وس��تعرض ه��ذه األبعاد
حملي��ًا وإقليميًا ودوليًاُ .
واح��دًا واح��دًا ،عرضًا يوضح كي��ف يحقق دوره يف
اإلس��هام مبعاجل��ة األزم��ة البيئي��ة ،ويوضح كيف
ّ
أط��ر اإلس�لام بتعاليم��ه له��ذه األبع��اد من��ذ ألف
وأربعمئة سنة ويزيد.
وإن اجله��ود احمللي��ة (الوطني��ة) يف س�يرورة
حماي��ة البيئ��ة ج��زء ال يتجزأ من اجله��ود الدولية
حلماية البيئة .واجلهود احمللية منوطة بالدولة
ومبؤسس��ات اجملتم��ع املدين املهتم��ة بالبيئة
وبالهيئ��ات األهلي��ة؛ واجلهود اإلقليمي��ة الدولية
منوطة ب��األمم املتحدة ،واملنظم��ات العاملية،
واملنظمات غري احلكومية.

البعد اإلداري يف مسؤولية
الدولة اجتاه رعاياها

املقص��ود بالبع��د اإلداري هو اإلدارة املس��ؤولة
والهيكل��ة البيئي��ة اخملتص��ة ،حملي��ًا وإقليمي��ًا
ودوليًا.

ويف كثري من الدراسات واالستطالعات احمللية
واإلقليمية وال��دول��ي��ة ،يتفق املهتمون بشؤون
البيئة على أن اإلدارة البيئية واملسؤولية البيئية
هما من أعظم املهمات التي يواجهها الساعون
إىل احملافظة على البيئة ,والسبب كرثة مصادر
التدهور يف داخل الدول وخارجها؟
وملتابعة الدولة قضاياها البيئية ،ميكنها إنشاء
اجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات البيئية اخملتصة،
م��ث��ل :اإلدارة والتنمية ،ص��ن��دوق البيئة ،دائ��رة
الصحة البيئية ،ال��دائ��رة القانونية ،احملاسبة

البيئية ،اجلائزة البيئية ،مؤسسة
ال���دراس���ات البيئية ،اخمل��ت�برات
البيئية .وهنا يأتي دور القيادة
احل��ك��وم��ي��ة مل��راق��ب��ة وح����دات
حماية البيئة ،وت��وزي��ع األعمال
واملسؤوليات بني ال��دوائ��ر ذات
العالقة ،ومتابعة املؤسسات
اإلنتاجية.
ومن الوسائل احلكومية اإلدارية،
التي ميكن بها أن يغري املسؤولون
س����ل����وك����ات اإلن�����س�����ان اجت�����اه
البيئــة :التعليــم ،والتشريعــات،
واحلوافز ،واملشاركة الشعبية،
واملسابقات البيئية ،وال سيما
يف املناسبات ،وتنشيط ال��دور
البلدي.
وعلى سبيل امل��ث��ال ،يف دول��ة
اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة،
ح��ق��ق��ت ه��ي��ئ��ة م��ب��اح��ث البيئة
واحلياة الفطرية وتنميتها -منذ
إنشائها العام  - 1996اجن��ازات
رائدة يف جمال مباحث البيئتني
ال��ب��ح��ري��ة وال��ب�ري����ة ،واحل��ف��اظ
على الكثري من أن��واع احليوانات
ال��ب��ح��ري��ة وال���ط���ي���ور امل��ه��ددة
ب��االن��ق��راض .وق���د أن��ش��أت ه��ذه
ال��ه��ي��ئ��ة م��رك��ز م��ب��اح��ث البيئة
البحرية ،الذي يهدف إىل حتقيق
التنمية امل��س��ت��دمي��ة ل��ل��م��وارد
البحرية والساحلية.
وك���ذل���ك أق����ر جم��ل��س ال������وزراء
اإلم���ارات���ي -يف اجتماعه يوم
ال��س��اب��ع م��ن يناير ال��ع��ام 2002
االسرتاتيجية الوطنية للبيئة،
وخطة العمل البيئي الوطنية،
جت��اوب��ًا م��ع ن���داء م��ؤمت��ر األمم
املتحدة للبيئة والتنمية ،الذي
عقد يف الربازيل العام .1992

ويف بعض الدول العربية واإلسالمية حددوا يومًا وطنيًا من كل عام
للجغرافيا البيئية .Environmental geography

الضبط اإلداري
نشأ علم جديد يف فنون اإلدارة يسمى ((الضبط اإلداري)) ،يف جمال
القانون اإلداري ،تنحصر أهدافه يف احملافظة على النظام العام
مبنظومته األساسية ،مما تلزم معه الدولة بأن توافر لألفراد ما يحفظ
حاجاتهم وسالمتهم وأمنهم النفسي(.)1
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نظام اإلدارة البيئية

Environmental
Management System
ن��ظ��ام اإلدارة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ه���و ال��س��ي��اس��ة البيئية
 ،Environmental Policyمبا تتطلبه من املفاهيم
واإلج��راءات وااللتزامات وخطط العمل ،التي من
شأنها معاجلة امللوثات البيئية بأنواعها.
يعد من أهم
وإن تطبيق نظام إدارة بيئية فاعل ّ
النّظم ،التي تعمل على احلد من التلوث البيئي يف
املصانع (الوحدات اإلنتاجية) واملرافق (الوحدات
اخلدمية) ،وعلى زيادة حجم اإلنتاج شرط خفض
حجم اخمل��ل��ف��ات ال��ه��وائ��ي��ة والصلبة والسائلة،
وعلى إعادة تدوير اجلزء امللوث للبيئة ،الذي ال يتم
التخلص منه أو احلد منه.
إذًا ،تهدف السياسة البيئية لنظام اإلدارة البيئية
إىل تعديل نظام التعامل مع الطاقة واخلامات
وامل������وارد الطبيعية مب��ا ي����ؤدي إىل احل���د من
استعمالها أو إه��داره��ا ،وخفض حجم امللوثات
الضارة وانتشارها ،أو استبدال أنواع معينة من املواد
والطاقة بأنواع صديقة للبيئة ،واستعمال اخلامات
يف تصنيع املنتجات األكرث ارتباطًا بأهداف التنمية
املستدمية.

املنظومة البلدية

يهدف نظام البلديات اإلقليمية إىل تأمني كافة
اخل��دم��ات املتصلة بنظافة امل��دي��ن��ة وال��ق��ري��ة،
وجت��م��ي��ل��ه��ا ،واحل���ف���اظ ع��ل��ى ص��ح��ة امل��واط��ن
وسالمته ،وتسيري كل احتياجات النمو املستقبلي
للسكان والتجمعات السكانية ،مبا يف ذلك العناية
بالطرق الداخلية ،واحل��دائ��ق ،واإلن����ارة ،وجتميل
امل��واق��ع السياحية وم��داخ��ل امل���دن واألح��ي��اء
السكنية وغريها.
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التخطيط

التخطيط العلمي السليم مطلوب عند إنشاء أي
صناعة ،بحيث يراعى املناخ والتضاريس ،واملقاييس
اخل��اص��ة ب�ترك��ي��زات امل���واد امل��ل��وث��ة ،ال��ت��ي يسمح
بوجودها يف الهواء ،وإنشاء نقاط رصد ومراجعة
جلودة الهواء يف مناطق خمتلفة من كل مدينة،
مع مراعاة أمناط النمو يف هذه املدن ،واالهتمام
ب��زراع��ة األش��ج��ار وزي����ادة املسطحات واألح��زم��ة

اخل��ض��راء ح��ول املناطق الصناعية
وامل���دن امل��وج��ودة فيها ،واحلفاظ
على الرتبة من التلوث.

املياه ،إدارة امللوثات ،التخطيط املدين .إذًا ،فالهندسة البيئية
وعلومها متثل التطبيق املباشر للعلوم الفيزيائية والرياضية
لتأمني احللول ملشكالت كوكبنا.

الفنيون البيئيون األكفاء

البحث العلمي

ومن مسؤولية الدولة ،إعداد الفنيني
األك���ف���اء يف جم����االت ع��ل��وم البيئة
بالقدر ال��ك��ايف ،للعمل على حماية
البيئة ووقايتها من كل أن��واع التلوث،
يف جمايل التخطيط والتنفيذ على
السواء ،من مهماتها دراسة اجلدوى
للمشروعات امل��راد إقامتها ،وضبط
السلوك البشري يف اجملاالت البيئية.

الهندسة البيئية

Environmental
engineering
ال��ه��ن��دس��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ه���ي اس��ت��ع��م��ال
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��ن��دس��ي��ة والعلمية
خل��دم��ة البيئة وحمايتها ،وتشمل
جم� ً
���اال واس��ع��ًا م��ن امل��ش��اري��ع ذات
العالقة .وقد أعطيت الهندسة البيئية
تعريفها واسمها العام  ،1900فرعًا
من الهندسة املدنية ،وتشمل حاليًا
ثالث أفكار رئيسة ،هي :حماية الناس
من األخطار الناجمة عن سوء نوعية
الهواء وامل��اء ،إضافة إىل حمايتهم
من الضجيج واإلشعاعات ،التخلص
من امللوثات بقدر اإلمكان ،األمن من
تأثري األض��رار الناجمة عن النشاطات
البشرية .ول��ذا ،يعمل مهندسو البيئة
يف القطاعات الصناعية والبحثية
إلجناز حلول تهدف للتحكم بالتلوث؛
منها :تنويع مصادر الطاقة وزيادتها
إىل أكرب حد ممكن ،االهتمام بقطاع

وكذلك من الضرورة تشجيع البحث العلمي يف هذا اجملال،
وتطبيق ما توصل إليه اآلخ��رون .وألفت النظر هنا -على سبيل
املثال -ملباحث الربوفيسور حامد درار يف إيجاد بكتريات (جمع
بكترية  )bacteriumسريعة التكاثر ،تتغذى على خملفات البرتول
والبقع النفطية امللوثة ملياه البحار أو األنهار.

التقومي البيئي

هو سريورة ّ
توقع اآلثار البيئية حجمًا ونوعًا ،اآلثار التي ميكن أن
تنتج عن أي فاعلية أو مشروع أو حال ،ويكون التوقع باستعمال
كافة املعطيات واملعلومات ذات العالقة ،ومبشاركة كافة
األط���راف املعنية ،ثم اق�تراح وسائل ملنع أو تخفيف اآلث���ار ،أو
اقرتاح وسائل للتعويض عن املسببات لهذه اآلثار ،واخلروج بقرار
باالستمرار يف املشروع قيد البحث أو إلغائه أو تعديله.
بحد ذاتها ،وإمنا هي مرحلة
وسريورة التقومي ليست هدفًا نهائيًا ّ
من مراحل إدارة البيئة ،تسوقنا إىل حتديد األهداف ،والتخطيط
لتحقيق ه��ذه األه���داف ،ورس��م االسرتاتيجيات والوسائل ،التي
توصلنا لذلك .فما دام هناك إنسان يعيش يف هذا الكون ويف
مركز عناصره البيئية فهناك استنزاف لهذه العناصر يتناسب مع
تطور حاجات هذا اإلنسان ومقومات بقائه ودميومته وهناك
أيضًا مشكالت بيئية تستجد وحتتاج إىل تقومي ومعاجلة .

التفتيش البيئي
كم هي ض��روري��ة ال��زي��ارات امليدانية للمنشآت ،التي يقوم بها
املفتش البيئي وفقًا ألحكام النظام البيئي ،للوقوف على أي
تأثريات سلبية يف البيئة ،ناجتة عن ظروف طبيعية؛ أو أي نشاط
بشري فيهان فاتخاذ اإلجراءات املناسبة ،وفقًا ألحكام القانون،
مبا مينع أو يقلل قدر اإلمكان من حدوث أي ظواهر سلبية ،من
شأنها املساس بسالمة البيئة أو بصحة اإلنسان.
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التدقيق البيئي

هو دراس��ة علمية ،حتتوي نتائج س�يرورة مراجعة أداء ا ُ
ملنشأة من
النواحي البيئية ،للوقوف على درج��ة التزامها بالتشريعات البيئية
النافذة ،وحتديد الثغرات التي من شأنها التأثري يف عناصر البيئة،
ووضع خطة مناسبة لتصويب سوء الوضع البيئي يف املنشأة ضمن
برنامج زمني حمدد.

الوالية البشرية على األعيان البيئية يف اإلسالم

إن مسؤولية ويل األمر هي مسؤولية شرعية قبل كل شيء ،استنادًا إىل
قوله (ص)« :أال كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته» .قال اإلمام احلافظ
ابن حجر" :والراعي هو احلافظ املؤمتن ،امللتزم صالح ما أؤمتن على
حفظه؛ فهو مطلوب بالعدل فيه ،والقيام مبصاحله" ،وقال اإلمام ابن
تيمية" :إن اهلل يقيم الدولة الكافرة مع العدل ،وال يقيم الدولة املسلمة
مع الظلم".
إن من أه��م الواجبات املنوطة بالدولة -أو ويل األم��ر باملصطلح
الشرعي -ت��واف��ر ال��ض��رورات ،ومعاجلة مشكلة الفقر ،وت��واف��ر األم��ن
واحلماية للبالد وال��ع��ب��اد .وإن استعراض موقف اإلس�ل�ام وحتليله
للمشكالت البيئية املتعددة يطيل املبحث إطالة ال يحتملها .ولذا،
لعله يكفي تناول جممل يفي بالغرض.
إن املسؤولية البيئية يف اإلسالم على ضربني:
 - 1مسؤولية الزم��ة :من اإلنسان عن نفسه ،وعن القاصرين الذين يف
كنفه ،وعن األعيان البيئية التي ميلكها ،يقول تعاىل :ال ُت َك َّل ُف إِ ّال
ض ا ْل ُم ْؤ ِم ِنني [النساء.]84 :
َن ْف َس َك َو َح ِّر ِ

 - 2مسؤولية متعدية :من الراعي إىل الرعية ،وم��ن أف��راد املؤمنني
وجمهورهم بعضهم إىل بعض ،وإىل السلطة التي تظلهم ،يقول
ان
تعاىلَ :و َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َوال َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ِإل ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب [املائدة :من اآلية .]2
يد ا ْل ِع َق ِ
َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َش ِد ُ
ولكن اهلل-
و((األع��ي��ان البيئية)) -يف أص��ل امللك -هي هلل تعاىل،
ّ
بأسباب ترجع -يف جمملها -إىل
اإلنسان من حيازتها،
تعاىل -أمكن
َ
ٍ
العمل البشري ،ورتب -تعاىل -عبادة ،هي -يف واقعها املادي -ضريبة
على هذه احليازة.
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وت��ن��ق��س��م األع���ي���ان البيئية إىل
ما ميكن حيازته ،وم��ا ال ميكن.
ويشمل القسم األول (ما ال ميكن
حيازته) معظم أجزاء البيئة من
م��وارد عامة ،كاجلبال واألنهار
والبحار وال��ه��واء .فهذا القسم
من األعيان البيئية يعد اإلضرار
ب���ه -ب��اإلف��س��اد أو اإلس����راف يف
االستنزاف -حمرمًا أشد التحرمي،
لكون البشرية -بأجيالها احلالية
والقادمة -شريكة فيه ،واإلضرار
فيه يعد ت��ع� ّ�دي��ًا .وع��ل��ى ذل��ك،
ي��ق��اس م��ا ه��و أك�بر منه بطريق
األوىل :حت��رمي ال��ب��ول يف امل��اء
ال���دائ���م ،أو ال��ت��غ��وط يف ظ�لال
الشجر ،ول��و ك��ان يف مكان عام
فع ْن َر ُج ٍل
خال ،كغابة أو بادية؛ َ
ٍ
َ
اب النبي
اج ِر َ
ين ِم ْن أ ْص َح ِ
ِم َن ا ْل ُم َه ِ
(ص) َق� َ
�ال« :غَ َز ْوتُ َم َع النبي (ص)
َث َالثًا ،أَ ْس َم ُع ُه َي ُق ُ
ون
ول :ا ْل ُم ْس ِل ُم َ
اء يف َث َال ٍث :يف الكأل َوا ْل َما ِء
ُش َر َك ُ
َوالنَّا ِر»؛ ويف رواي����ة« :ثالث ال
ُيمنعن :املاء والكأل والنار» .وألن
اشرتاك املاء والنار والكأل بني كل
بني البشر ،وليس بني املسلمني
فقط ،فأصلت ألفاظ احلديث-
بروايتيه -لوحدة البيئة واالنتفاع
من م��وارده��ا ،على جهة عموم
املسلمني ،وأي��ض��ًا على جهة
العموم بني كل بني آدم.
من ي��درس النصوص اإلسالمية
ج��ي �دًا ،ويتتبع أق����وال العلماء
ومواقف حكام املسلمني ،الذين
ً
فعال -بالشريعة ،يخرج
التزموا-
بنتيجة ال خالف عليها ،وهي أن

توافر بيئة نوعية يعد إحدى املهمات الكربى للدولة يف اإلسالم ,تستوي يف ذلك البيئة الطبيعية والبيئة
االجتماعية.
وإذا ساغ للدولة أن تتخلى عن بعض مهماتها ،فإنه ال يسوغ لها التخلي عن املهمة البيئية يف أي ظرف كان؛
فحماية حياة اإلنسان ،وحماية موارده وأمواله من التدمري والتعطيل ,كل ذلك ميثل صلب مقاصد الشريعة.
ويف مباحث مط ّولة -يف كتب األحكام السلطانية وكتب أحكام احلسبة -ب ّين الفقهاء بالتفصيل واجبات
ً
معموال بها
احلاكم اجتاه اإلنسان والبيئة ،ما يشكل أرضية جاهزة يف الكثري من القضايا البيئية ،التي ال يزال
يف عصرنا .وقد مارست احلكومات اإلسالمية -وال سيما زمن اخلالفة الراشدة -مسؤولياتها حيال ذلك.
وختامًا...
على القائمني على أمر الناس أن يضعوا قضية احملافظة على البيئة نصب أعينهم ،وحسبانها أوىل األ ّوليات،
فاملصلحة القومية (الوطنية) تتطلب ذلك .وإن جناح التنمية املستدمية بيئيًا يتطلب حسن اإلدارة البيئية
للمشاريع اإلمنائية ،بحيث يدمج حمور احلفاظ على البيئة يف هذه املشاريع؛ ويتطلب -أيضًا -إجراء التقومي
البيئي املستمر للمشاريع التنموية؛ وكذلك يتطلب العمل على إنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة ،وقوانني
رادعة ،وتوعية وتربية.
ولكن ثمة مشكلة تظهر يف أساليب ُن ُظم اإلدارة البيئية ،فهي -إن مل يتم التنبه لها وتالفيها -تزيد األعباء
املالية لتنفيذ خطط اإلنتاج والتشغيل ،وتزيد اخلسائر الناجتة من إهدار املوارد املتاحة.
ثم ّ
هال لوالة أمر العرب واملسلمني أن يعودوا إىل دين ربهم وشرعة رسوله (ص) ،ليسوسوا شعوبهم ودولهم بها،
فيجنوا خري الدنيا ونعيم اآلخرة ،وينعموا بالعيس واحلكم ،بعيدًا عن ُنفايات الغرب والشرق واستغاللهما؟
فإن اإلسالم قدم آليات ميكن التعامل من خاللها مع القضايا البيئية املطروحة.
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اجلامعة واجملتمع

االدوار املتبادلة يف مراجعات مشكالت احلركة واملرور يف النطاق العمراين
الدكتور املهندس حممد فكري حممود

M_fekry72@yahoo.com

الدكتور املهندس عماد علي الدين الشربيني

emad@eng.cu.edu.eg

مدرسان بقسم الهندسة املعمارية -كلية الهندسة
جامعة القاهرة -جمهورية مصر العربية

تتناول املقالة عمليات تنمية اجملتمع احمللي من
خ�لال تداخل اجلامعة حمركًا ملشروعات التنمية
والتعامل م��ع مشكالت اجملتمع احمل��ي��ط ،وسيتم
ت��ن��اول ه��ذه العالقة م��ن خ�لال اس��ت��ع��راض اجلوانب
النظرية والتطبيقية ذات الصلة.
لقد انتشرت العلوم االجتماعية يف السنوات االخرية
انتشارًا كبريًا وازداد االهتمام بها ،كما بلغت قدرًا كبريًا
من التقدم ،فأخذت تستعمل على نطاق واسع يف كثري
من ميادين احلياة ،بل أخذت تزداد أهمية الدور الذي
يطلب إليها أن تقوم به يف إع��ادة تنظيم اجملتمع
املعاصر .كذلك ازداد التخصص يف ميادين العلوم
االجتماعية وأصبحت تتفرع إىل ف��روع شتى تتناول
مظاهر النشاط اخملتلفة التي تصدر عن االنسان فردًا
أو جمتمعًا.
إن العالقة بني الفرد واجملتمع يتم التوصل إليها من
خالل سلوكيات الفرد واندماج وظيفته مع اجلماعة،
االندماج الذي ميكن أن يتحقق من خالل الصلة بالبيئة
العمرانية ،التي حتيط باجلماعة ماديا ومعنويًا .كما
يجب إع���ادة تدقيق عمليات التعامل م��ع اجملتمع
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احمل��ل��ي ،لضمان تعبري اجملتمع ع��ن نفسه،
فاجملتمع ليس جمرد جمموعة من أفراد ،وإمنا
ه��و نسق خ��اص ذو حقيقة مستقلة وصفات
معينة؛ كما أن اجملتمع ينشأ من جملة عالقات
تربط االف��راد بعضهم ببعض ،من خالل التعبري
عن مدى التبادل بينهم .وتختلف اجلماعات يف
خصائصها املتباينة ،كما تصنف على أسس
متعددة .ويغلب على تصنيف اجلماعات الرتكيز
على التفاعل والنظام.
إن التساؤل امل��ط��روح يتعلق باحلجم املالئم
للمجتمع احمل��ل��ي وح����دود ت��أث�يره .يف ه��ذا
اجمل��ال ،فإن أحد املظاهر ال ّرئيسة التي يجب
أن ت��راع��ى ه��ي مستوى ال��ع�لاق��ات ب�ين االف���راد،
حيث تعترب هذه نقطة مرجعية أساسية لتشكيل
اجمل��ت��م��ع ولتمييز ح����دوده .ك��م��ا أن احل���دود
املكانية تعترب حمددًا ملعامل اجملتمع ،ولكنها
ليست بالقوة التي جتعلها احمل��دد الوحيد
للمجتمع احمللي.
ومل��ا كانت اجلماعة هدفًا للتغيري ،ميكن من
خاللها تعديل سلوك أعضائها ،حيث ان إحداث
التغيري يف السلوك لدى أفراد ينتمون إىل جماعة
أسهل من حماولة التأثري عليهم وهم فرادى.

تنمية اجملتمع يف املفهوم
واألهمية

إن م��ف��ه��وم ت��ن��م��ي��ة اجمل��ت��م��ع م���ن امل��ف��اه��ي��م
اجل��دي��دة التي ب��دأت تفرض نفسها بقوة على
الواقع املعاصر نتيجة للمتغريات السريعة التي
حت��دث يف اجملتمعات .وك��ان ب��داي��ة ظهورها
على املسرح الدويل مع بداية النصف الثاين من
القرن العشرين ،وزاد الرتكيز عليها خالل العقدين
املاضيني ،حيث ظهرت مفاهيم جديدة مرتبطة
باجملال وتعددت مظاهره.
تعترب تنمية اجملتمعات جمموعة من اجلهود
املنظمة والبناء املتكامل من املعرفة الذي يؤثر
بفاعلية يف اجملتمع بهدف حتقيق املساعدة
يف عمليات الرفاهة للفرد على أن تضمن تلك
العملية االس��ت��ف��ادة م��ن االم��ك��ان��ات وامل���وارد
امل��ت��اح��ة يف اجملتمع وتنسيق اجل��ه��ود بني
اجلهات اخملتلفة املتداخلة.
ويعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية
"تنمية اجملتمع " �Community Develop
 me n tعلى أنها عملية تعبئة وتنظيم جهود
أف���راد اجملتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل
مع الهيئات اخملتلفة بأسلوب دميقراطي حلل
مشكالت اجملتمع ورفع مستوياته :االجتماعي
واالق��ت��ص��ادي والثقايف ،باالضافة إىل مقابلة
احتياجاتهم باالنتفاع الكامل بكافة امل��وارد
الطبيعية والبشرية والفنية واملالية املتاحة
إن مفهوم التنمية الشاملة ميكن أن يشمل حتقيق
احتياجات اجملتمع اخملتلفة من خالل إحداث
أكرث من نوع من التنمية ،كما أن الفصل بني عمليات
التنمية اخملتلفة (االجتماعية واالقتصادية)
ق��د ي��ؤدي إىل ح��دوث بعض ال��ت��أث�يرات السالبة
على اجملتمع ،حيث ان أنواع التنمية اخملتلفة
تتكامل وتدعم بعضها.

وت��ش�ترك ك��اف��ة ال��ت��ع��ري��ف��ات يف ال��ت��أك��ي��د أن تنمية
اجمل��ت��م��ع ت��ق��وم ع��ل��ى أس���اس م��ن ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود
االهلية واحلكومية مب��ا يحقق يف النهاية إح��داث
التغري املرغوب والرفاهة ألفراد اجملتمع وجماعاته،
ويتمثل ذلك يف التعريف االتي" :إن تنمية اجملتمع
هي إح��دى العمليات التي تهدف إىل تدعيم القدرة
الذاتية للمجتمع وحتقيق االهداف احمللية والقومية
ب��ال��ط��رق املنهجية ال��ت��ي يستعملها اخصائيون
وم��درب��ون ،وتكفل مشاركة القطاع االهلي مب��وارده
البشرية واملادية يف تخطيط برامج التنمية وتنفيذها
استجابة لالحتياجات احمللية من ناحية ،ومساهمة
يف حتقيق االهداف القومية من ناحية أخرى".
إن االدوار واملمهم اخملتلفة يف عمليات التنمية
تعتمد على متغريات كثرية ،منها :مستوى التعامل مع
عملية التنمية ،املشاركون ،االمناط واالساليب؛ ويكون
التعامل على مستويات يختلف فيها املسؤول عن
عملية التنمية وأسلوب التعامل ،مثال ذلك:
• املستوى القومي
• مستوى احملافظات
• مستوى املناطق
• مستوى احلي أو اجملاورة
• مستوى املوقع اللصيق
وكل من هذه املستويات لها املسؤول عنها وأسلوب
التعامل اخل��اص بها .ه��ذا وسيتم يف اجل��زء االت��ي
استعراض نوعيات املشاركة واملشاركني اخملتلفني،
حيث ان لكل من املشاركني اخملتلفني مسؤوليات
التعامل التي من خالها يتم تداخله يف عمليات تنمية
اجملتمع تبعًا ملتطلبات التنمية.
ً
فاعال ال غنى عنه يف عمليات
وتعترب مراكز االبحاث
التنمية ومشاركًا قويًا يف عمليات التنمية ،باالضافة
إىل دورها االستشاري واملنسق لتلك العمليات تبعًا
خلرباتها وتخصصاتها اخملتلفة .وتعترب اجلامعة من
أهم اجلهات التي ميكن أن يكون لها باع طويل يف هذا
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بدرج��ات متفاوت��ة وينش��أ بينهم
عالقات ذات تأثري وتأثر متبادلني,
كما اتفق اخل�براء يف املؤمترات
والنــ��دوات الدوليــ��ة علــــ��ى أن
اجملال ،ملا لها من خربات علمية ومهنية ،وملا تتمتع به من تخصصات الشراكة يف اجملال التنموى هى
يف خمتلف اجمل���االت ال��ت��ي تفيد عمليات التنمية مبستوياتها تقاس��م كل من احلكوم��ة املركزية
اخملتلفة.
واحمللي��ة بع��ض الس��لطات م��ع
عناصر أخرى من اجملتمع كالقطاع
الشراكة واالطراف الفاعلة يف عمليات
اخل��اص واملنظمات غري احلكومية
واالكادميييــ��ن وغيــرهــ��م ,وهــ��ؤالء
التنمية
الش��ركاء متس��اوون يف الق��وى
 - 1الشراكة :يف املفهوم واالهمية
النسبية ،ولكن من دون منافسة ،حيث
ان منه��م املس��ؤول عن الدع��م الفني
تواجه امل��دن سريعة النمو مشكالت عديدة ،منها عدم
أو التموي��ل أو الدع��م السياس��ي ،ولهم
وجود سلطة إدارية واضحة املعامل ،مبعنى أن مسؤولية
احلق جميع��ًا يف صنع واتخ��اذ القرار،
االدارة تنقسم بني وزارات احلكومة املركزية وأجهزة
وذل��ك م��ن خ�لال عملي��ات تفاوضي��ة
احلكم احمللي ,كما يلعب القطاع اخلاص واملنظمات
مس��تمرة تس��فر ع��ن توزي��ع االدوار عل��ى
غري احلكومية دورًا مهمًا يف عمليات التنمية .لذا ،فإن
كاف��ة الش��ركاء لضم��ان توظي��ف كاف��ة
عمليتي التخطيط واالدارة تتمان من خالل أشخاص
امل��وارد املتاح��ة واالتف��اق عل��ى وض��ع
وجماعات ذات مصالح خمتلفة ،تتنافس وتتعارض
ضوابط حمددة وملزم��ة لكافة االطراف،
فيما بينها وقد يكون لكل طرف برناجمه اخلاص
التي تس��مح مبس��اءلة كل ط��رف وتعتمد
ب��ه ،ال��ذي يسعى إىل حتقيقه ,وم��ن ثم تتضح
هذه املساءلة على املصداقية بني كافة
أهمية التنسيق بني جميع االطراف املعنية من
االطراف .
خالل مفاهيم الشراكة ،التي تظهر حماول ًة
ً
وصوال
لتحقيق االهداف املرجوة لكل طرف
فقد ج��اء يف اسرتاتيجية التنمية حتى
لتحقيق الصالح العام.
عام  2017أنه يجب تشجيع القطاع اخلاص
على القيام بدوره شريكًا أساسيًا يف عمليات
وق��د أك��دت مؤمت��رات االمم املتح��دة
التنمية ،بحيث يصل اسهامه يف التنمية إىل
واملؤمت��رات االقليمي��ة للمس��توطنات
نسبة  % 80من حجم االستثمارات املتاحة،
البش��رية أهمي َة الش��راكة جزءًا ال يتجزأ
مع تشجيع القطاع اخل��اص على االستثمار
م��ن عملية صن��ع واتخ��اذ الق��رار ،وال
يف جماالت البنية االساسية من طرق وأنشطة
سيما يف القضايا املتعلقة بالبيئة
خدمية ،وذل��ك يف إط��ار اخملططات التي
والتنمية ،حيث تن��درج كل االطراف
تضعها الدولة لهذه املشروعات.
املعني��ة بالتنمي��ة داخ��ل أط��ر
عملية صنع وإتخاذ القرار ولكن

40
العدد 163

وتعم��ل احلكوم��ات يف نظ��ام االقتص��اد احلر على
تواف��ر الظ��روف واملن��اخ املش��جع عل��ى االس��تثمار
باعتب��ار أن جمم��وع ث��روات رجال االعم��ال ميثل جزءًا
مهم��ًا م��ن ث��روة الدولة ،ويحت��ل املس��تثمرون مواقع
متمي��زة ،حيث يس��تمدون مص��در قوتهم م��ن متيزهم
داخ��ل أوطانه��م وم��ن روابطه��م االقتصادي��ة يف
الس��وق الدولي��ة ،كم��ا ان االقتص��اد احل��ر يع�ترف بأن
حاج��ز الربح هو ال��ذي يحرك رجال االعم��ال للدخول
يف استثمارات جديدة ،يف حني كانت النظم السابقة
جترم هذا الهدف وتعتربه استغالال للمواطنني.
 - 2أسس الشراكة وكيفية تطبيقها:
لتطبي��ق فك��ر الش��راكة فإن��ه ال ب��د م��ن تواف��ر العديد
م��ن االس��س الت��ي تس��هم يف وج��ود ش��راكة فعال��ة
بني الدول��ة والقطاع اخلاص وفئ��ات اجملتمع ،التي
تؤدي إىل حتقيق هدف معني هو ملء الفضاء الناجت
ع��ن تقل��ص دور الدول��ة يف تقدمي اخلدم��ات الالزمة
للمجتم��ع ،وم��ن أهم هذه االس��س :الثق��ة املتبادلة
ب�ين احلكوم��ة املركزي��ة واحمللي��ة من جه��ة وكافة
الش��ركاء م��ن جهة أخ��رى ،حيث تعترب ه��ذه الثقة من
االس��س املهم��ة التي حتق��ق مبدأ الش��راكة ,وكذلك
احل��وار ال��ذي ه��و وس��يلة التفاه��م ،وهو أيض��ًا البنية
االساسية للشراكة ،كما يؤدى إىل التعرف الكامل اىل
االمكان��ات املتاحة لكل طرف م��ن االطراف املعنية,
والتدري��ب والتعلي��م ،فهما ضرورة إلكس��اب اجملتمع
ثقاف��ة احل��وار واملش��اركة عل��ى كاف��ة املس��تويات,
أم��ا ش��فافية التعام��ل فه��ي الش��رط االساس��ي
لتعام��ل كاف��ة الش��ركاء ،كم��ا يعت�بر وض��وح الرؤي��ة
ضروري��ًا إلدخال منهج الش��راكة يف عملي��ات التنمية
العمراني��ة ,واملس��اءلة الت��ي تعن��ي ب��أن كل ط��رف
م��ن االطراف املعنية مس��اءل أمام االط��راف االخرى
ومطال��ب بالرد عل��ى كافة االستفس��ارات لتوضيح ما
حقق��ه من إجنازات ,كم��ا تربز أهمي��ة تعظيم مفهوم
الالمركزي��ة عن طري��ق تفوي��ض الس��لطة وإتاحة قدر
أك�بر م��ن املرونة به��دف متك�ين الس��لطات احمللية

من ممارس��ة س��لطاتها ،وذل��ك لتقريب املس��افة بني
مس��تويات اتخاذ الق��رار والقاع��دة الش��عبية ,وأخريًا
االع�لام الذي يلع��ب دورًا مهم��ًا يف عملية الش��راكة
باعتب��اره يس��اهم بش��كل أساس��ي يف احل��وار املؤثر
على صنع واتخاذ القرار .
 - 3املداخل اخملتلفة للشراكة:
هن��اك العديد من املداخل للش��راكة ب�ين القطاعني
اخل��اص واحلكومة ،وما قد يتناس��ب م��ع جتربة احد
الب�لاد وثب��ت جناح��ه قد ال يتناس��ب مع ظ��روف دولة
أخرى .وهناك ثالثة مداخل أساسية لذلك تتمثل يف :
ً
أوال :املس��ؤولية الكامل��ة للدول��ة ع��ن التنمي��ة م��ع
دور حم��دود للقط��اع اخل��اص ،وذل��ك عل��ى أس��اس
قيام جهة واحدة مس��ؤولة بتنمية متكاملة منس��قة
لبعض املس��اهمات التي قد تت��م من جهات معاونة
كالقطاع اخلاص ،ومن ثم يجب أن يتوافر لهذه اجلهة
م��وارد فني��ة ومالية ضخمة ال ميك��ن أن تتوافر اال من
خالل الدولة ،ومن ثم متثل زيادة يف االعباء مليزانية
التنمية التي تظهر بوضوح من خالل التجربة احلالية،
حي��ث اجتهت احلكومة املصري��ة إىل إقامة عدد من
املدن اجلديدة ويظهر دور املس��تثمرين فيها بنسبة
بسيطة غري مؤثرة.
ثاني��ًا :املس��ؤولية الكامل��ة للقط��اع اخل��اص ع��ن
التنمي��ة مع دور حمدود للدولة ،حيث يتم فتح املدن
للمس��تثمرين ورجال االعمال املتميزين يف جماالت
التنمي��ة والتعم�ير ،ويت��م إدارته��ا ع��ن طري��ق القطاع
اخل��اص ب��كل ص��وره ،باالضاف��ة إىل وج��ود االجهزة
احلكومي��ة املتمثل��ة يف أجه��زة التخطي��ط الت��ي
يقتصر دورها على الرقابة واالش��راف ،مع االس��تعانة
باخلربات االجنبية يف جمال إدارة التنمية العمرانية
به��ذه امل��دن ويتضح ذلك من خ�لال جتربة مصر يف
جمال التنمية السياحية.
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ثالثًا  :الشراكة املنضبطة بني القطاعني
اخل��اص واحلكوم��ة ,ب��أن تق��وم جه��ات
مس��تقلة بالتنمي��ة يف امل��دن وفق��ًا
لتخطي��ط مس��بق ،بحي��ث تق��وم ه��ذه
اجله��ات ب��دور العامل احملفز املش��جع
للتنمي��ة م��ن خ�لال تواف��ر ق��وة الدف��ع
املطلوب��ة لعملي��ات التنمي��ة اخلاص��ة
به��ا وف��ق رؤيته��ا االقتصادي��ة ويف ظ��ل
خمط��ط ع��ام للدول��ة ,وتتج��ه التنمي��ة
بع��د ذل��ك إىل االعتم��اد عل��ى أس��لوب
الع��رض والطل��ب ،م��ا يزي��د م��ن القيم��ة
املادي��ة للمش��روع ،وكذلك ج��ذب املزيد
م��ن االس��تثمارات للمنطق��ة ,وتدخ��ل
احلكومة يف التنمية بصورة مباش��رة من
دون أن تتحم��ل أى أعب��اء مالي��ة ,وكمثال
لذل��ك م��ا قام��ت ب��ه احلكوم��ة املصرية
بإنش��اء هيئ��ة للتنمية الس��ياحية إلعداد
املناط��ق الس��ياحية وعرضه��ا عل��ى
املس��تثمرين ،وكذلك توجيه االستثمارات
إىل مناط��ق مت تخطيطه��ا وفقًا ملعايري
وضواب��ط خاص��ة ل��كل منها ،كم��ا يدخل
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يف إط��ار هذا املدخل الطرح الذي تقدم��ه الورقة احلالية من
خالل الدور الذي تلعبه املؤسسات االكادميية يف دعم وإدارة
عملي��ات التنمي��ة العمراني��ة بالتع��اون مع اجله��ات احلكومية
والقطاع اخلاص.
 - 4اآلفاق املتاحة للشراكة بني القطاعني اخلاص واحلكومة:
هن��اك العدي��د م��ن االف��اق املتاح��ة للش��راكة ب�ين القطاعني
اخل��اص واحلكومة ,وميكن توضيح بعض التصورات املقرتحة
الت��ي م��ن املمكن اختي��ار بعضه��ا للتطبيق يف امل��دن تتمثل
فيما يلي :
ً
أوال :الش��ركات املس��اهمة للتنمية ,حيث تتكون هذه الش��ركات
من ممثل��ي احلكومة املركزية واملس��تثمرين ورج��ال االعمال
أصح��اب الش��ركات واملواطن�ين املقيم�ين باملدين��ة ،بحي��ث
تعم��ل ه��ذه الش��ركة عل��ى إدارة عملي��ة التنمي��ة فتق��وم على
حتس�ين وتطوير وصيان��ة اخلدمات العام��ة واملرافق وحماية
البيئ��ة وتوافر وس��ائل االتص��االت واملواصالت والنق��ل وتنمية
الص��رح الصناع��ي وتس��اعد عل��ى ج��ذب الس��كان وحتقي��ق
االس��تقرار باملدين��ة ,كم��ا يق��وم جمل��س إدارة الش��ركة بوض��ع
الالئحة التنفيذية لها ,وال تخضع هذه الشركة للوائح والقوانني
التي حتكم اجلهاز االداري للدولة ،ولكن هي ش��ركة مس��اهمة
تخضع لرقابة املساهمني ،ممثلني يف اجلمعية العمومية ثم
بقية اجلهات املنظمة لذلك تبعًا للنظام االساسي والقوانني
واللوائح املنظمة لذلك ,كما يكون لهذه الشركة موازنة خاصة

وحس��اب ختامي ويرتك له��ا حرية التصرف في��ه ويتم مراجعته
مبعرفة مراقب ماىل يحدده اجمللس ويكون للمجلس سلطة
الصرف مبا يرتاءى له.
ثاني��ًا :الش��ركات التي تعم��ل بنظام ال��ـ « ,»BOTحي��ث يتمثل
ه��ذا النظ��ام يف تعاقد احلكوم��ة مع القطاع اخل��اص ليوافرا
اخلدم��ات واملرافق وفق عقود امتياز آلج��ال حمددة ،ثم تنقل
الش��ركة ملكية املش��روع بع��د ذلك إىل الدول��ة يف حال جيدة
قابلة لالستمرار بعد نهاية املدة ,كما تستأثر الشركات وحدها
يف خ�لال ف�ترة االمتي��از ب��كل الرب��ح ،كم��ا تتحم��ل وحده��ا كل
اخلس��ارة ,وقد اس��تعمل ه��ذا االس��لوب لتنفيذ مش��اريع كبرية
تتعلق بالبنية االساس��ية وال س��يما يف جم��االت توليد الطاقة
والنق��ل واملواصالت ,ويتم حاليًا يف مصر االخذ والعمل بهذا
االس��لوب ،حيث مت تأسيس عدد من الش��ركات التي تعمل بهذا
النظام.
ثالثًا :اجلمعيات التي تضم املس��تثمرين وجهاز املدينة ،حيث
يتم إنشاء جمعية فيما بني املستثمرين باملدينة (أو االحياء)
وجه��از تنميته��ا ويك��ون له��ا كي��ان قانوين مس��تمد م��ن النظم
واللوائح التي تنظم إنشاء اجلمعيات والهيئات غري احلكومية،
كما يض��م جملس إدارتها خمتل��ف الفئات املمثل��ة للمجتمع,

وتقوم هذه اجلمعية برس��م سياس��ة إدارة
املدين��ة ،بحي��ث يت��م حتقي��ق االه��داف
املرج��وة للتنمية ,وله��ذه اجلمعية احلق
يف عرض عق��ود للخدم��ات العامة إلدارة
مراف��ق البني��ة االساس��ية واخلدم��ات يف
عط��اء حمل��ي أو دويل ب�ين الش��ركات
املتخصصة للتق��دم بعروضها اخملتلفة
لتش��غيل وإدارة وصيان��ة املراف��ق العام��ة
طبقًا لظروف كل مدينة على حدة.
 - 5الشركاء واالطراف واالدوار:
االط��راف أو القطاعات االساس��ية الفاعلة
يف عملي��ات التنمية العمراني��ة يف الدول
النامي��ة ميك��ن تصنيفه��ا إىل ثالث��ة أطراف
هي:
القط��اع الع��ام احلكوم��ي ال��ذي يش��مل
العناص��ر احلكومي��ة كال��وزارات والهيئ��ات
العامة وكذلك الهيئات احمللية ,والقطاع
اخلاص الذي يشمل جمموعة املؤسسات
الت��ي تعم��ل عل��ى االنش��اء والتش��غيل
والصيان��ة ملش��روعات التنمي��ة العمرانية,
والقطاع الشعبي اجملتمعي الذي ميكن
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أن يؤدي دورًا متميزًا يف إدارة العمران من خالل منظماته الش��عبية اخملتلفة ,ويؤدي إدماج هذه القطاعات
الثالثة بش��كل فعال إىل تنس��يق أفضل يف وضع االولويات وتعريف املشكالت وتشكيل االسرتاتيجيات ،حيث ان
نظ��رة احلكوم��ة إىل القطاعني اخلاص والش��عبي على أنهما ذوا دور حمدود يف االنش��طة العمرانية تعوق
عملية االتصال بينها وبني هذين القطاعني ،ما يقلل كثريًا من فرص تنفيذ االدارة العمرانية السليمة.
ا) القطاع العام:
إن أهم اهتمامات القطاع العام احلكومي أن تكون املدن والقرى منتجة وراضية عن مستوى معيشتها ,فهناك
مدى واسع وكبري من األدوار التي يقوم بها القطاع العام احلكومي ،فقد يكون طرف احلل األخري عندما يؤدي
األعمال التي ال ميكن أن يقوم بها غريه من القطاعات األخرى ،وقد يكون الطرف الرئيس املرش��د فقط والقائد
للعملي��ة اإلداري��ة ,فهو الذي ميد باخلدم��ات املطلوبة بكافة أنواعها ،التي ال يس��تطيع أن يقوم بها أي قطاع
آخر ،وكذلك اخلدمات التي ال تدر أي عائد مادي يشجع القطاعات األخرى على إجنازها ،وأخريًا يشجع وينظم
كاف��ة األعم��ال لكافة األط��راف األخ��رى لتحقيق أرب��اح لهم ,كما
يعت�بر الطرف القادر على الس��يطرة على تنمية رأس املال على
املدى البعيد وال س��يما يف املش��روعات التي تكون خطورتها
مرتفعة جدًا ،وأيضًا هو القادر على حتمل مكاسب ضئيلة جدًا
أو منعدمة على املدى القريب ناجمة عن غريه من القطاعات
األخرى وال سيما القطاع اخلاص التجاري.
ب) القطاع اخلاص االستثماري:
وه��و القط��اع ال��ذي يعم��ل م��ن خ�لال آلي��ات الس��وق ،وهو
جمم��ع من مدى واس��ع كبري م��ن املنظمات واملؤسس��ات
والش��ركات التجاري��ة والراع�ين ،س��واء عل��ى املس��توى
ال��دويل أو املس��توى القوم��ي أو املس��توى احملل��ي أو
حتى مس��توى األفراد املس��تثمرين ,ومن أه��م أدواره يف
عمليات التنمية العمرانية توافر س��بل التمويل يف أجزاء
كث�يرة به��ا ،مثل توافر متوي��ل وضع خمطط��ات التنمية،
وكذل��ك توافر متوي��ل تنفيذ هذه اخملطط��ات ،وكذلك
تواف��ر متوي��ل عملي��ات الصيان��ة املتواصل��ة ملناط��ق
التنمي��ة اخملتلف��ة ,وقد يت��م ذلك على س��بيل املثال
عن طريق قيام القطاع اخلاص مبشروعات استثمارية
يف املواقع املتدهورة ،وذلك بالتعاون مع أصحاب
ملكيات األراضي يف هذه املواقع ،إما بالشراء منهم
أو بإعطائهم نسبة من أسهم املشروع أو باملشاركة
يف املش��روع بثمن األرض ,وهذه االختيارات ميكن
التعام��ل به��ا م��ع كل مال��ك عل��ى ح��دة عل��ى أن
تخضع هذه املشروعات االستثمارية لنظم البناء
44
العدد 163

والقواع��د الت��ي حتددها الهيئة أو تتفاوض بش��أنها حتى تكون هذه املش��روعات مكونًا عمرانيًا متجانس��ًا مع
طبيعة املكان.
ج) القطاع الشعبي اجملتمعي:
وهو القطاع الذي يجب استقطابه للمشاركة بكافة السبل يف اجملاالت واملراحل اخملتلفة لعمليات التنمية
بدءًا من اإلعداد والصياغة وانتهاء بالتنفيذ والصيانة املتواصلة ،سواء باملشاركة بالعمل أو الرأي أو التوعية
أو التدري��ب أو التموي��ل ,وذلك ألن إيجاد روح االنتماء هو الضمان األكيد حلس��ن التنفي��ذ وضمان النتائج ,وهنا
تظهر احلاجة إىل آلية مناس��بة للتعامل مع اجملتمعات احمللية واألهلية ،وهذه اآللية تعتمد على وس��يط
أو جمموعة خمتلفة من الوس��طاء تعمل حلق َة وصل بني الهيئة وتلك اجملتمعات احمللية ,فيمكن أن تضم
ه��ذه اجملموعة من الوس��طاء ً
كال من :املنظمات غري احلكومية واملؤسس��ات واجلمعي��ات األهلية وأجهزة
وصنادي��ق اإلمن��اء االجتماعي والقيادات اجملتمعية وما ش��ابه ,ومن ث��م تطرح الورقة احلالي��ة يف النموذج
املقرتح دور املؤسسات األكادميية (اجلامعة) كيانًا منظمًا ميثل اآللية املناسبة للعمل وسيطًا بني األطراف
اخملتلفة املشاركة يف عمليات التنمية ،كما سيتم استعراضه يف األجزاء اآلتية.

دور املؤسسات األكادميية :طرح نظري
 - 1املؤسسات األكادميية :األدوار والوظائف
اجلامعة بالنس��بة للمجتمع هي رمز ملدنيته وحضارته ووس��يلة من وس��ائل تقدمه والنهوض به ،فاجلامعة
تس��تطيع م��ن خ�لال م��ا تقوم ب��ه م��ن تدريس ونق��ل للمع��ارف أن تس��هم يف تكوي��ن رأس امل��ال البش��ري الالزم،
وتستطيع من خالل ما تقوم به من بحث واتساع للمعرفة أن تعمل على تنمية اجملتمع وتطويره والنهوض به
اجتماعي��ًا واقتصادي��ًا .من هذا املنطلق فإن اجملتمع يعترب من أهم جماع��ات الضغط على اجلامعة ،حيث
يف��رض عليها ضرورة تزويده بالقوى العاملة واالس��تجابة الحتياجات��ه من هذه القوى ،كما يفرض عليها ضرورة
التعديل املستمر للربامج الدراسية واملعايري واخلطط التي تقوم باعدادها وتنفيذها.
ويف الوق��ت احلاض��ر تزايدت حاجة اجملتمع للجامع��ة ،حيث يتوقع منها القيام بالكث�ير من املهمات الالزمة
لنموه وتطويره باعتبارها جزءا منه وينبغي أن تستجيب الحتياجاته ومتطلباته ،وباعتبارها ملتقى اهتماماته
ومركز خرباته ،وإعداد الطاقات البشرية الالزمة لالنتاج واخلدمات والتخطيط لها يف ضوء أهداف ومتطلبات
اجملتم��ع .ويف الوقت نفس��ه تزايدت حاج��ة اجلامعة للمجتم��ع ،فالعالقة بينهما متبادل��ة ،فاجملتمع يف
حاجة للجامعة لبنائه وتطويره ،وهي يف حاجة له لدعمها ومساندتها.
ويف ظ��ل ه��ذه العالقة املتبادل��ة بني اجلامعة واجملتمع وحاجة كل منهما لآلخ��ر ،أصبح من الصعب على
اجلامع��ة أن تعم��ل من خالل املفاهي��م التي كانت حتاول العمل من خاللها يف الفك��ر التقليدي املثايل :من
كونها جمتمعًا للصفوة ذات املس��توى الرفيع من الثقافة والذكاء احلاد والفكر الناقد اخلالق ،ذلك اجملتمع
املنعزل عن اجملتمع الكبري الذي يقوم بالبحوث العلمية بصرف النظر عن مضامينها االجتماعية .فمن الصعب
على اجلامعة التعامل من خالل هذه املفاهيم يف الوقت احلاضر ،حيث يصعب عليها تطوير اجملتمع الذي
تعيش فيه من دون أن تتخذ مواقف إيجابية (حمددة وفاعلة) جتاه القضايا الفكرية واالنس��انية واالجتماعية
التي تهم اجملتمع وتسهم يف حل مشكالته ،كما أنه من الصعب عليها التعامل مع هذه املتغريات من خالل
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مب��دأ العلم لذات العلم ،وإمنا ال بد لها من أن يرتبط
تعليمه��ا وبحوثها باجملتمع ،ألن عليها املش��اركة
يف حتقي��ق رخاء اجملتمع من خالل ما تقوم به من
أعمال.
إن كث�يرًا م��ن االف��كار املعاص��رة التي حاول��ت طرح
وظائ��ف مناس��بة للجامعة املعاصرة ال تش��كل يف
جوهرها أكرث م��ن حماولة إلعادة صياغة لوظائفها
التقليدي��ة ،حت��ى ميكنه��ا مواجه��ة الضغ��وط
االجتماعي��ة وتس��تطيع املش��اركة يف ح��ل قضايا
اجملتم��ع ومش��كالته ،م��ع احتفاظه��ا بقيمه��ا
وتقاليده��ا ،وتط��رح ه��ذه االف��كار رؤي��ة للجامع��ة
ميكنها املس��اهمة بدوره��ا يف اجملتمع عن طريق
الكث�ير م��ن الوظائ��ف والوس��ائل ،م��ن خ�لال صياغة
ملفه��وم اجلامعة متع��ددة الوظائ��ف :فاجلامعة
م��ن خ�لال ه��ذه الصياغ��ة جمتم��ع ضخ��م واس��ع
تتباي��ن فيه االج��راءات واملمارس��ات ويرتبط ارتباطًا
وثيق��ًا باجملتم��ع االك�بر ال��ذي تنتم��ي إلي��ه وتنش��أ
بينهم��ا عالق��ة وثيق��ة ومصال��ح مش�تركة ،ويعمالن
مع��ًا لتحقي��ق أه��داف عام��ة ومش�تركة ،واجلامعة
م��ن خ�لال ه��ذه ال��رؤى تصب��ح كاملنت��ج ال��ذي ال بد
ل��ه م��ن أن يعم��ل عل��ى تلبي��ة احتياج��ات ومطالب
عمالئ��ه (تلك املطال��ب واالحتياجات املتزايدة يف
التغري والس��رعة) ،وم��ن ثم يجب عل��ى اجلامعة من
خ�لال هذه الطروح��ات أن تتح��ول إىل مركز خلدمة
جمتمعه��ا وتلبي��ة احتياجات��ه ،وتعت�بر إجن��ازات
جامع��ة كاليفورني��ا (الت��ي تتبن��ى ه��ذا النم��وذج)
مثاال واضحًا عل��ى جناح منوذج اجلامعة متعددة
الوظائف .
 - 2دور اجلامعة املصرية:
إن دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يعترب نش��اطًا
حديث��ًا عل��ى اجلامع��ات املصري��ة ولكن��ه جم��ال
مع��روف عل��ى املس��توى العاملي منذ عدة س��نني،
حي��ث ان التعلي��م الع��ايل يش��تمل عل��ى "تعلي��م-
بح��ث علم��ي -خدم��ة اجملتم��ع" ،فهو يتك��ون من
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خ�لال تالح��م تل��ك املكون��ات الثالث��ة للتوص��ل إىل
أفض��ل النتائ��ج .إن اجلامعة بهذا اجملال تس��هم يف
تطوير اجملتمع ورفع مس��تواه باالضاف��ة إىل دورها
يف عملي��ات احلف��اظ عل��ى البيئ��ة ،وذلك مب��ا لديها
م��ن خ�برات يف تخصص��ات خمتلفة تدور ح��ول هذا
اجملال.
إن جم��االت خدمة اجملتم��ع قد تتن��وع وتتكامل من
خ�لال التداخل االيجابي للجامع��ة يف توجيه هذه
العملي��ة ،ويف البداي��ة مت التعام��ل م��ع العالقة بني
اجلامع��ة وعملية التنمية من خ�لال اعتبار اجلامعة
مكت��ب خ�برة استش��اريًا وطني��ًا يقدم اخلدم��ات التي
تطلب منه ،س��واء من الدول��ة أو اجملتمع ،باالضافة
إىل تعظي��م دور االس��ر واالنش��طة الطالبي��ة وتأهيل
الطلب��ة للعم��ل يف خدمة اجملتمع خالل الدراس��ة
وبعدها.
وتط��رح الورق��ة احلالي��ة تص��ورًا يعتم��د عل��ى قي��ام
ً
فاعال ووس��يطًا
اجلامع��ة بدور أك�ثر فاعلية ..ش��ريكًا
إيجابي��ًا بني االطراف املش��اركة يف عملي��ات التنمية
العمرانية الش��املة .وترتكز أهمي��ة دور اجلامعة يف
هذا اجملال على ع��دد من العوامل واملميزات التي
متتلكها املؤسسة االكادميية التي تضمن لها القيام
ً
هائال
به��ذا الدور خري قيام ،فاجلامع��ة متتلك رصيدًا

م��ن الثقة املتبادل��ة مع كافة أط��راف وكيانات اجملتم��ع ،ومن ثم
فهي مؤهلة للقيام بدور الوس��يط ال��ذي يتمتع بالقدرة على ربط
التوجه��ات واملتطلبات املتنوعة واملتباين��ة لألطراف اخملتلفة
ارت��كازًا عل��ى تل��ك الثق��ة ،كم��ا متتل��ك اجلامع��ة اخل�برة الفني��ة
العميق��ة املبنية عل��ى تعدد اخلربات والتخصص��ات التي ميكن
االس��تفادة منه��ا ،باالضاف��ة إىل االمكانات اخملتلف��ة للجامعة
التي ميكن توافره��ا خلدمة هذا اجملال مبا يجعلها قادرة على
حتمل هذه التبعة بإخالص وحتقيق أفضل النتائج فيها.
وميك��ن ط��رح جمموعة م��ن احمل��اور التي ميك��ن أن يرتك��ز عليها
الدور املقرتح للجامعة ومنها:
• التعامل الواقعي مع املشكالت احمليطة وحماولة حلها.
• تقدمي مقرتحات لتحسني نوعية احلياة.
• املشاركة يف عمليات تنمية اجملتمع اخملتلفة.
• دعم االنشطة اخلدمية يف النطاق احمليط.
• املساعدة بالدعم الفني للمشروعات اخملتلفة.
إن املش��كالت الت��ي يواجهه��ا اجملتم��ع احمليط يج��ب أن تكون
دافع��ًا قويًا لتدخل املراكز البحثي��ة بوجه عام واجلامعات بوجه
خاص يف حل هذه املش��كالت والتغلب عليها من خالل التعامل
بواقعي��ة مع اجملتمع احمليط والتفاعل االيجابي مع تطلعاته
وآماله للوصول إىل حياة أفضل ،ما ينعكس بدوره على اجلامعة
يف عالقة متبادلة بني اجلامعة واجملتمع احمليط بها.
وتط��رح املقالة فكرة تكوين كيان أو آلية من خالل اجلامعة تلعب
دور الوس��يط ب�ين الدول��ة بقطاعاته��ا اخملتلف��ة وب�ين قطاعات
اجملتم��ع من جمعيات ومؤسس��ات ورجال أعم��ال وأفراد ،بحيث
تعم��ل تل��ك االلي��ة على املش��اركة الفاعل��ة يف عملي��ات التنمية
العمرانية :تبدأ بطرح ودراسة املشروعات اخملتلفة واملساهمة
م��ع جمعي��ات رج��ال االعم��ال يف تواف��ر التموي��ل ال�لازم لتل��ك
املش��روعات ومتابعة مراحلها التصميمية والتنفيذية ،باالضافة
لعمليات التنسيق بني االطراف اخملتلفة ،وميكن اعتبار الصندوق
الذي أنش��أته جامع��ة القاهرة لدعم مش��روعات حمافظة اجليزة
مثاال واضحًا على إمكانات تطبيق هذه الفكرة.

االطار املقرتح
حمافظة اجليزة وجامعة
القاهرة :شراكة وتفاعل
 - 1حمافظة اجليزة:
الواقع ومشكالت التنمية
يف ظل متطلبات التنمية الشاملة
وم�����ا ي��س��ت��ت��ب��ع��ه ذل�����ك م����ن ض�����رورة
ال��ت��ع��ام��ل ب��واق��ع��ي��ة م���ع م��ش��ك�لات
اجملتمع احمل��ي��ط ،ميكن امل��ب��ادرة
من طرف جامعة القاهرة إىل تقدمي
جم��م��وع��ة اخل��ب�رات امل��ت��اح��ة لديها
خل���دم���ة اجمل��ت��م��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة
وال��ب��ي��ئ��ة امل��ش��ي��دة احمل��ي��ط��ة بها
م��ن خ�ل�ال االس��ت��ف��ادة م��ن ام��ك��ان��ات
اجل��ام��ع��ة يف ه����ذا اجمل�����ال؛ ه��ذا
وت��ع��ت�بر م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة اجل��ي��زة
ه���ي ال��ن��ط��اق ال���ع���م���راين امل��ب��اش��ر
جلامعة القاهرة ،حيث ميكن حتديد
ب��ع��ض م�لام��ح اجمل��ت��م��ع احمل��ل��ي
احمليط مبجموعة م��ن اخلصائص
منها :احل��دود املكانية ،اخلصائص
االجتماعـــيــة ،االنشطــــة والتصرفات،
ب��االض��اف��ة اىل ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل��اص��ة
ملستعملـي ورواد جامعــة القاهـرة.
وميكن أن يتم التعاون بيــن جامعة
القاهرة وحمافظة اجليزة من خالل
مشروع للشراكة بينهما يضع تصورًا
إلط��ار عمل متكامل للقيام بعمليات
التنمية واالرت��ق��اء بالنطاق احمليط،
ح��ي��ث ي��ض��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل جمموعة
خرباء من خرية علماء جامعة القاهرة
كل يف تخصصه لوضع تصور متكامل
وأولويات للمشروع.
47
العدد 163

ه��ذا وميك��ن ط��رح إط��ار مفهوم��ي لتع��اون جامعة
القاهرة يف مش��روع حتديث مدين��ة اجليزة من خالل
حم��اور التصمي��م العم��راين والتنس��يق احلض��ري
ومراجع��ة مش��كالت امل��رور واحلرك��ة باملنطق��ة
احمليط��ة ،حي��ث تتس��بب يف مش��كالت ع��دة عل��ى
ف�ترات خمتلف��ة ،وميكن أن تس��هم يف املش��روع كلية
الهندسة بتخصصاتها ذات العالقة لتقدمي خدماتها
يف اجملاالت املرتبطة بها.
ويتن��اول ه��ذا اجل��زء اس��تعراضًا جملموع��ة م��ن
املش��كالت الت��ي تع��اين منه��ا مناط��ق حمافظ��ة
اجلي��زة ،م��ع الرتكيز عل��ى النط��اق املباش��ر جلامعة
القاه��رة وحتديدًا مش��كالت احلركة والنق��ل واملرور.
ومن هذه املشكالت:
أ) احليزات العمرانية:
 احلي��زات العمراني��ة القائم��ة (القط��اع احلض��ريوحتتوي على ح��واىل  2,4مليون نس��مة) وتتطلب
التعام��ل معه��ا لتحس�ين مظهره��ا م��ن خ�لال
احلفاظ واالرتقاء يف بعض االحيان.
 املناط��ق املتدهورة االقل حظ��ًا (وعددها حواىل 10ويسكنها حواىل  2,5مليون نسمة) ،حيث تعاين
من مش��كالت عمرانية واجتماعية متعددة جتعلها
على رأس أولويات التعامل.
 احلي��زات العمراني��ة يف املناط��ق ذات القيم��ةواحمليط��ة باملناط��ق االثري��ة ،حي��ث تع��اين م��ن
جمموع��ة مش��كالت تؤثر بالس��لب عل��ى النطاقات
االثرية.
ب) الفضاءات العمرانية:
 احمل��اور املهم��ة يف احملافظ��ة ،مث��ل :ش��ارعااله��رام ،ش��ارع جامع��ة ال��دول العربي��ة ،ش��ارع
اجلامعة ،شارع الكورنيش.
 مش��كلة االرصف��ة واجل��زر الوس��طى يف الش��وارعاخملتلف��ة وغياب التوافق بينها ،ما يتطلب نوعًا من
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توحي��د املعاجل��ات وحتس�ين املظه��ر وعمليات
التش��جري .ويج��ب هن��ا االش��ارة إىل م��ا ح��دث يف
اجلزي��رة الوس��طى لش��ارع اله��رم حل��ل مش��كلة
املعوق�ين م��ن فت��ح املم��رات م��ن دون دراس��ة ثم
غلقها مرة أخرى.
 الفض��اءات البيني��ة والس��احات العام��ة ،وض��رورةاالرتق��اء به��ا ودع��م اس��تعمالها مبا يع��ود بالنفع
على املواطنني ،حيث تعترب الفضاءات اخلارجية
جماال خصبًا للتعامل مع اجملتمع احمللي ،كما
أنها تعد وسيلة فعالة لالرتقاء والتنمية.
 تأكي��د املس��احات اخلض��راء واملتنفس��ات ،مث��لحديق��ة بانورام��ا اجلي��زة ،واالهتم��ام بتش��غيلها
وحسن إدارتها وصيانتها.
ج) احلركة واملرور:
 دراس��ة حرك��ة الس��يارات واالنتظ��ار واملش��كالتالصارخ��ة املتك��ررة مث��ل :مي��دان اجلي��زة ،منطقة
اجلامع��ة ،منطق��ة املني��ب ..وحماولة ح��ل هذه

املش��كالت يف مواقعه��ا ،باالضافة إىل دراس��ة تأث�ير الطريق الدائري
على احلركة ،كما هي احلال يف تأثري ذلك على شارعي الهرم وامللك
فيصل يف تقاطعهما مع املنصورية واملريوطية.
 أماك��ن االنتظ��ار يف املناط��ق التي تع��اين من هذه املش��كلة وعملجمموع��ة م��ن املش��روعات بنظ��ام ، .B.O.O.Tمثل مش��روع جامعة
الدول العربية.
د) مداخل املدينة واحملاور الرئيسة:
 مش��كلة تصميم مداخل املدينة اخملتلفة وال سيما على طرق السفرمب��ا يحق��ق انس��ياب املرور ويعط��ي ملس��ة جمالية للمنطق��ة ،مثل:
مدخ��ل املدين��ة عل��ى الطري��ق الصح��راوي ،الفي��وم واالس��كندرية،
ومدخل الطريق الزراعي من املنيب.
 االهتمام مبش��كالت احملاور الرئيسية للحركة وكذلك الطريق الدائريوحمور  26يوليو وتأثريها على اجملال احمليط.
وتختلف أولويات التعامل مع املش��كالت اخملتلفة من مش��روع آلخر،
حيث ال ميكن حتديد االولويات من دون حتديد املشروع والتعرف اليه
ً
أوال ،وهو ما ميكن أن يطبق على مشروع رائد يتم تنفيذه مثاال ُيحتذى
فيما بعد.
 - 2جامعة القاهرة :االمكانات والقدرات
تتمتع جامعة القاهرة مبكانة مرموقة ملا لها من تاريخ عريق وتأثري واضح
عل��ى احلركة العلمي��ة الثقافية ،ب��ل واحلركة االجتماعي��ة االقتصادية
يف بعض األحيان ،حيث انها تستجيب لواقع احلياة املعاصرة ومراحل
نهضتها اخملتلفة ،باإلضافة إىل تعاملها مع مراحل التنمية الواس��عة
على املس��تويات اخملتلفة .كما تسهم اجلامعة بأبنائها وعلمائها يف
بلورة النهضة املصرية يف خمتلف العصور بشتى الصور ،باإلضافة إىل
دفع عجلة التقدم إىل األمام يف اجملاالت اخملتلفة.
إن جامع��ة القاه��رة يجب أن تق��وم بدورها املتكام��ل يف جمال خدمة
اجملتم��ع احملي��ط واالرتق��اء ب��ه وح��ل مش��كالته يف التعام��ل م��ع
الواق��ع املعاصر وتأثريها االيجابي فيه ،كما يجب أن تتس��ع فاعلية دور
اجلامع��ة يف اجملتم��ع احمليط مبا يتناس��ب م��ع مكانته��ا وحجمها
ومبا يحقق لها الريادة يف هذا اجملال كما كانت دائمًا وستظل.
وتض��م جامعة القاه��رة بني جنباته��ا ( )45كلية ومعه��دًا عاليًا و()142
مرك��زًا بحثيًا ووحدة ذات طابع خاص تخدم التخصصات اخملتلفة من

خالل فروعها اخملتلفة.
كم��ا تتمت��ع جامع��ة القاه��رة
بإمكانات وم��وارد هائلة جتعلها
يف مق��دم اجلهات البحثية التي
ميكنه��ا تق��دمي الع��ون واخلربات
الالزمة للمجتمع احمليط ،حيث
ان م��وارد اجلامع��ة اخملتلف��ة
تتع��دد بني موارد مادية وبش��رية
وعلمي��ة ،حي��ث تض��م جامع��ة
القاهرة ما يزيد عن  15000عضو
هيئ��ة تدري��س ومعاونيه��م ،وأكرث
م��ن  200000طال��ب  .باالضاف��ة
إىل امل��وارد املادي��ة واملكانية،
حي��ث تش��مل جامع��ة القاه��رة
عل��ى حي��ز م��ن العم��ران عل��ى
جانب��ي الني��ل يف حمافظت��ي
القاهـــ��رة واجليــــ��زة ،يحتــــ��وي
عل��ى جمموع��ة مواق��ع تخ��دم
التخصصـــــ��ات واالحتيـــاجـــ��ات
اخملتلفة للجامعة.
إن أهمي��ة دور اجلامع��ة يف
جم��ال تنمي��ة النط��اق احملي��ط
ترج��ع إلـــ��ى تعـــــ��دد اخلبــ��رات
والتخصصــ��ات التـــــ��ي ميكـــ��ن
االس��تفادة منه��ا ،باالضاف��ة إىل
االمكان��ات اخملتلف��ة للجامعة
الت��ي ميك��ن توافره��ا خلدم��ة
ه��ذا اجملال ،حي��ث ان اجلامعة
تتمتع بالعديد من اخلربات التي
جتعلها ق��ادرة على حتمل هذه
التبعة بإخ�لاص وحتقيق أفضل
النتائج فيها.
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 - 3منوذج جتريبي:
ي��ت��ن��اول اجل���ان���ب أو ال��ن��م��وذج
التطبيقي استعراض جمموعة
م����ن امل����ش����روع����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة
ال���ت���ي مت���ت ب���واس���ط���ة خ�ب�راء
وم��س��ت��ش��اري ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة
بناء على توجهات املسؤولني
مبحافظة اجليزة للتوصل إىل
ح��ل جم��م��وع��ة م��ن املشكالت
املتعلقة باحلركة وامل��رور يف
ال��ن��ط��اق احمل��ـ��ي��ـ��ـ��ط مبنطقة
ج���ام���ع���ة ال����ق����اه����رة .وف��ي��م��ا
ي��ل��ي اس��ت��ع��راض ل��ب��ع��ض ه��ذه
املدخالت:
أ) عرض املشكلة:
تعترب منطقـــة جامعة القاهرة
م���ن امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة على
مستــوى حمافظــة اجليزة ملا
حتتويه من أنشطة وم��ا تتمتع
ب��ه م��ن ت��ن��وع اس��ت��ع��م��االت على
مدار اليوم الواحد وعلى مستوى
أي����ام االس���ب���وع وف��ص��ل��ي��ًا؛ ه��ذا
وتعترب التقاطعات احمليطة
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة م���ن أك�ثر
التقاطعات إزع��اج��ًا ملتخذي
ال��ق��رار وامل��س��ؤول�ين ع��ن امل��رور
ب��احمل��اف��ظ��ة ،ح��ي��ث تعترب من
مناطق االختناقات يف ف�ترات
زم��ن��ي��ة ك��ث�يرة ،ك��م��ا أن��ه��ا عرضة
لبعض نقاط الضعف وهي:
• م��ش��ك�لات ح��رك��ة ال��س��ي��ارات
واملرور االيل.
• م��ش��ك�لات ت��ت��ع��ل��ق ب��وس��ائ��ل
املواصالت والنقل اجلماعي.
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• مشكالت تتعلق بحركة املشاة وانتظار اجملموعات.
• مشكالت تتعلق بانتظار السيارات ملستعملي املكان.
• عـــدم توزيـــع اخلدمــات االساسيــة واخلاصة بالطلبة بانتظام على
حميط اجلامعة.
ب) التعاون بني اجلامعة واجلهات املسؤولة:
على هذا االساس مت التفكري يف التعاون بني احملافظة وإدارة املرور
من ناحية وجامعة القاهرة من ناحية أخرى للتوصل إىل أنسب احللول
لهذه املشكالت أو بعضها من خ�لال جمموعة من املشروعات أو
املقرتحات التي تساعد على حل مثل هذه املشكالت التي تتعامل
مع املستويات اخملتلفة وتتداخل فيها التخصصات اخملتلفة ،وكان
هذا التعاون من خالل اتفاق بني اجلهات املسؤولة مبحافظة اجليزة
و»مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي» بجامعة القاهرة،
وهو أحد املراكز والوحدات ذات الطابع اخل��اص التي تتبع جامعة
القاهــرة وتقــدم خدماتهــا االستشاريــة خلدمـة اجملتمـع احمليط
واجلهات املعنيـة .وكان نتـاج هذا التعـاون جمموعة من املشروعات
التي تعرضت جملموعة من احللول لهذه املشكالت ،التي ميكن
استعراضها يف اجلزء االتي.
ج) احللول وبدائل التعامل:
تناولــت جمموعات البدائــل املطروحــة للتعامــل حمورين أساسيني
مت بلورتهما على مدار أكرث من عامني مع م��داوالت وح��وارات متبادلة
وحماوالت للتعامل ،واحملوران هما:
احملور االول:
يهتم بالتعامل مع احللول السطحية ملشكالت احلركة وامل��رور يف
النطاق احمليط مع الرتكيز على تقاطع شارع نهضة مصر مع شارع
جامعة القاهرة ،وذلك من دون االخذ يف االعتبار أي مدخالت أخرى.
احملور الثاين:
ويتناول املشروع املتكامل املقرتح من طرف خرباء جامعة القاهرة،
ويتم فيه التعامل مع خمتلف املشكالت من خالل النقاط االتية:
• عمل كراج أسفل حمور شارع نهضة مصر بنظام .B.O.T
• عمل مركز جتاري وخدمات طالبية أسفل ميدان شهداء اجلامعة
وميدان نهضة مصر ،ملحق بالكراج ،متعدد الطوابق.

• اقرتاح حل للحركة السطحية مبا يتماشى مع متطلبات املشروع واحتياجات املشاة ومداخل اجلامعة.
• توافر فصل مناسب بني حركة املشاة والسيارة لتحقيق املرونة املرورية للسيارات واالمان للمشاة.
• توافر أماكن للتجمع واالنتظار ال تعوق حركة السيارات ودراسة أماكن انتظار وسائل النقل اجلماعي.
وقد مت بلورة هذا الفكر بواسطة جمموعة من املستشارين واخلرباء العاملني يف اجملاالت املرتبطة (النقل
وامل��رور ،التصميم املعماري العمراين ،التصميم والدراسات االنشائية الالزمة ،الرفع املساحي ،املرافق
والشبكات ،باالضافة إىل دراس��ات اجل��دوى االقتصادية) ومت دراس��ة املشروع وبلورته حملاولة معاجلة
املشكالت اخملتلفة للموقع املقرتح مبا يحقق أقصى استفادة جلميع االطراف (جامعة القاهرة ،حمافظة
اجليزة ،مستعملي ومرتادي املكان).
د) ثم ماذا بعد؟
بعد انتهاء املشروع واصطدامه بعوائق البريقراطية وعقبات التمويل والتنفيذ من طرف اجلهات املسؤولة
مبحافظة اجليزة وتداخالت اجلهات االمنية يف التعامل مع املنطقة وفقًا ملتطلباتهم ،بات حمكومًا على
املشروع بأن يظل حبيس االدراج وحتى ان كان ذا فائدة حمسوسة ونفع كبري.
وهذا يؤكد ضرورة وجود مدخالت مساعدة على جناح املشروعات املقرتحة من اجلهات البحثية يف جماالت
تنمية اجملتمع واملتمثلة يف الدعم املؤسسي ورجال االعمال ليوافروا الدعم املادي لتلك املشروعات.
املراجع
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( )10حممد فكري حممود« ،دور النقد يف تعليم التصميم املعماري :من��وذج جتريبي لدعم القدرات النقدية لدى طالب العمارة يف استوديو
التصميم» ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الهندسة ،جامعة القاهرة ،اجليزة.2004 ،
( )11حممد حممد سكران« ،وظائف واجتاهات اجلامعة املصرية على ضوء االجتاهات التقليدية واملعاصرة» ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
 ،2001ص .75-74
( )12حممود يسري وآخرون « ,التلوث املرئي بالقاهرة الكربى -دراس��ة حالتي القاهرة التاريخية وضفتي نهر النيل « ,جملس بحوث التشييد واالسكان
بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز إستشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط االقليمي والعمراين بجامعة القاهرة ,اجليزة.2003 ,
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اخملالفات املرورية لدى الشباب

دراسة يف اخلصائص والدوافع واملعاجلات
األستاذ الدكتور عثمان احلسن حممد نور
استاذ علم السكان بقسم الدراسات االجتماعية
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية

osmannouraa@yahoo.com

تع��د اخملالف��ات املروري��ة وع��دم
االلت��زام بقوان�ين ونظ��م إدارات
املرور من بني األس��باب األساس��ية
حل��وادث املرور التي يع��اين منها
معظ��م اجملتمع��ات اإلنس��انية،
وبخاص��ة أن الس��يارة أصبح��ت
ً
اس��تعماال
م��ن أك�ثر وس��ائل النقل
داخ��ل املدن وخارجه��ا .ويالحظ
أن اخملالف��ات املروري��ة الت��ي
يرتكبه��ا الس��ائقون عادة م��ا تؤدي
إىل خماط��ر وخس��ائر يف األرواح
واملمتل��كات .وتش�ير املؤش��رات
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اإلحصائي��ة العاملي��ة إىل أن م��ا ينت��ج عن ح��وادث املرور م��ن إصابات
ووفي��ات أصب��ح يف��وق يف نس��بته تلك اخلس��ارة الت��ي تس��ببها احلروب
واألم��راض واألوبئ��ة (اليوس��ف1425 ،ه��ـ) .ويضي��ف اليوس��ف أن نس��ب
حوادث املرور ومعدالتها يف الدول النامية تزيد كثريًا عن مثيالتها يف
الدول املتقدمة.
وخ�لال العق��ود األخ�يرة الثالث��ة ش��هـــــدت اململكـــــ��ة العـربـيــــــ��ة
الس��عودية ازدي��ادًا ملحوظ��ًا يف عدد الس��يارات ،اذ ارتف��ع عددها من
 22805س��يارات م��ع بداية ع��ام 1390هـ إىل نحو  8,6مليون س��يارة يف
ع��ام 1422ه��ـ (جمل��س التع��اون اخلليج��ي2002 ،م) .وصاح��ب ه��ذه
الزيادة الهائلة يف عدد املركبات باململكة العربية الس��عودية توس��ع
يف بناء وتشييد الطرق الفرعية والرئيسية والدائرية والسريعة واألنفاق
واجلس��ور (الكب��اري) داخ��ل امل��دن وخارجه��ا بأح��دث املواصف��ات
العاملية .كما وضعت إش��ارات املرور والتقاطعات ومواقف الس��يارات.
وعلى الرغم من تلك اجملهودات التي بذلتها الدولة يف جتهيز البنيات
األساس��ية يف جم��ال النق��ل ،ويف تنظي��م حرك��ة الس�ير وامل��رور ،ف��إن

اخملالف��ات واحل��وادث املرورية أخ��ذت تتزايد بصورة جعل��ت اململكة
العربي��ة الس��عودية م��ن أك�ثر دول املنطق��ة انتش��ارًا حل��وادث امل��رور.
وتش�ير دراس��ة املالكي إىل أن احل��وادث املروري��ة يف اململكة العربية
السعودية قد ارتفعت من  15785حادثة يف عام 1397هـ إىل 223816
حادث��ة يف ع��ام 1423ه��ـ ،ونت��ج ع��ن تل��ك احل��وادث  4161وف��اة ونحو
 28372مصاب��ًا (املالكي1425 ،هـ) .ونس��تنتج من ه��ذه اإلحصاءات أن
نح��و  25حادث��ة تقع عل��ى رأس كل س��اعة ،وأن نحو  3,3ش��خص يصاب
يف الساعة الواحدة .كما أن نحو  12شخصًا ميوتون يوميًا يف اململكة
العربية الس��عودية بس��بب حوادث امل��رور .وجتدر اإلش��ارة إىل أن الكثري
من املصابني يف تلك احلوادث يتعرضون إلعاقات حترمهم من العمل،
وتقل��ل م��ن إنتاجيتهم ،م��ا يزيد من نس��ب اإلعالة .ه��ذا باإلضافة إىل أن
كرثة حوادث املرور تهدر موارد الدولة االقتصادية ،ملا تس��ببه احلوادث
املرورية من أضرار يف املمتلكات العامة واخلاصة.
وكش��ف الكث�ير م��ن الدراس��ات ع��ن أن غالبية ضحاي��ا احل��وادث املرورية
ه��ي من فئ��ة الش��باب ،اذ أوضح��ت دراس��ة الش��هراين ارتف��اع احلوادث
املروري��ة لفئ��ة الش��باب يف منطق��ة مك��ة املكرم��ة .فق��د بلغت نس��بة
حوادث املرور للش��باب الذين تقل أعمارهم عن  18س��نة  ،% 33,9والذين
ت��راوح أعماره��م بني  18و 30س��نة بلغ��ت ( % 38,4الش��هراين1424 ،هـ).
وارتبطت اخملالفات املرورية لدى الش��باب مبمارسة ظاهرة التفحيط،
اذ كش��فت دراسة اليوس��ف أن غالبية من ميارسون ظاهرة التفحيط تقع
أعماره��م يف الفئ��ة العمري��ة 24 –18؛ فق��د بلغ��ت نس��بتهم ،% 63,64
م��ا يتفق مع دراس��ة الدويرعات من أن التفحيط ميارس وس��ط الش��باب،
وبخاص��ة م��ن ه��م يف مرحل��ة املراهقة .وع��ادة ما مي��ارس املراهقون
ه��ذه الظاه��رة لالس��تعراض أم��ام اآلخري��ن جل��ذب انتباهه��م ولتقلي��د
اآلخرين ،كما ميارس التفحيط حلب التميز وإظهار الفتوة وتأكيد الذات.
وتختل��ف ممارس��ة ظاه��رة التفحيط لدى الش��باب بحس��ب خصائصهم
الدميوغرافية واالجتماعية .وأصبحت مشكلة التفحيط سلوكًا تخريبيًا
ي��ؤرق املس��ؤولني وأولياء األم��ور ،ما جعل التصدي له��ا وحماولة احلد
م��ن تأثرياته��ا مطلبًا وطني��ًا دعا إلي��ه املؤمتر الثاين للس�لامة املرورية
يف اململكة العربية الس��عودية ،الذي انعقد مبدينة الرياض يف املدة
 7 –4شعبان 1425هـ ( 21 –18أيلول /سبتمر 2004م) وتتلخص مشكلة
البح��ث احلالي��ة يف التع��رف اىل حجم اخملالفات واحل��وادث املرورية
يف اململكة العربية الس��عودية ،وبخاصة ما يتعلق منها بفئة الشباب،
كظاه��رة التفحي��ط .كما تتطرق الدراس��ة احلالية خلصائ��ص ومرتكبي
اخملالفات املرورية.

أهمية الدراسة
وإطارها النظري

ي�لاح��ظ أن معظم ال��دراس��ات-
ال���ت���ي ت���ن���اول���ت اخمل���ال���ف���ات
املرورية -قد ركز على اجلوانب
األم����ن����ي����ة ،وأغ�����ف�����ل اجل���ان���ب
يعد
االجتماعي النفسي ،الذي ُ
من العناصر األساسية التي تؤثر
يف وق��وع اخملالفات املرورية.
ونرى أن املشكالت املرورية فيها
الكثري من اجلانب االجتماعي،
ما يتطلب التعامل معها على
أن��ه��ا ظ��اه��رة اجتماعية ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بثقافة اجملتمع.
وتتفق نتائج الدراسات السابقة
مع التوجه النظري الذي ينطلق
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من رؤي��ة اخملالفات املرورية نتاجًا لثقافة
اجملتمع ،فتوقعات السلوك والتصرفات
املرتبطة بهذه التوقعات من سرعة وخمالفة
ألنظمة املرور وغريهما من أساليب القيادة
اخلاطئة (اليوسف1425 ،هـ) .ان نتائج مثل
هذه الدراسة رمبا تساعد املسؤولني عند
وض��ع وتنفيذ السياسات وال�برام��ج اخلاصة
للحد من اخملالفات واحلوادث املرورية عن
طريق التوعية وااللتزام بقوانني إدارات املرور
وغري ذلك من املعاجلات اخملتلفة .وتهدف
الدراسة احلالية ملعرفة حجم اخملالفات
امل��روري��ة يف اململكة العربية السعودية،
وأه��م األس��ب��اب وال��دواف��ع التي تقود لتلك
اخملالفات .كما تهدف هذه الدراسة للتعرف
على خصائص مرتكبي اخملالفات املرورية،
مع الرتكيز على أن ظاهرة التفحيط خمالفة
م��روري��ة .كما تقدم ال��دراس��ة احلالية بعض
املقرتحات واملعاجلات التي تساعد على
احلد من اخملالفات واحلوادث املرورية.
تعد الدراسة احلالية من الدراسات الوصفية
التحليلية ال��ت��ي ت��ه��دف ل��وص��ف ال��ظ��اه��رة
امل���دروس���ة م��ن اذ حجمها واخ��ت�لاف��ات��ه��ا
ودواف��ع��ه��ا .وتستعمل ال��دراس��ة احلالية
منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة.
ويعتمد هذا املنهج على االتصال املباشر
ب��امل��ب��ح��وث�ين ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خصائصهم
ومم��ارس��ات��ه��م واس��ت��ط�لاع آرائ���ه���م .وتتضح
أهمية منهج املسح االجتماعي يف أنه
يقدم إضافات علمية حول مشكلة البحث،
م��ا يساعد على تفسريها ،وال��ت��ع��رف على
ظروف اجملتمع واحتياجاته ،ما يسهم يف
عملية التخطيط ،التي تستهدف إح��داث
تغيري يف السلوك وامل��م��ارس��ات (طلعت،
 .)1971وسوف تعتمد الدراسة احلالية يف
بياناتها بصفة أساسية على نتائج املسح
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االجتماعي ال��ذي أج��راه الباحث مع آخرين يف أكرب ثالثة
مراكز حضرية يف اململكة العربية السعودية (الرياض،
ج���دة ،ال���دم���ام) ،اذ مت اخ��ت��ي��ار عينة عشوائية منتظمة
 Systematic Random Sampleمن طلبة املرحلة
الثانوية املسجلني للعام الدراسي 1423 /1422هـ يف
كل من امل��دارس احلكومية وامل��دارس اخلاصة وم��دارس
دار املالحظة .كما يعتمد التحليل يف الدراسة احلالية
على اإلح��ص��اءات احلكومية ال��ص��ادرة من إدارات امل��رور
وغريها من املؤسسات ذات العالقة ،وعلى نتائج الدراسات
السابقة ،وبخاصة تلك التي قدمت ضمن املؤمتر الوطني
الثاين للسالمة املرورية.

اخملالفات واحلوادث املرورية ودوافعها

تشري بيانات اجل��دول رقم  1إىل عدد اخملالفات املرورية
واحل��وادث واإلص��اب��ات التي وقعت يف اململكة العربية
السعودية خ�لال الفرتة 1423 –1421هـ وتكشف بيانات
اجلدول رقم  1أن عدد اخملالفات املرورية قد تضاعف ثالث
مرات خالل تلك الفرتة ،اذ زاد عدد اخملالفات املرورية من
 2293617عام 1421هـ إىل نحو  7932427خمالفة لعام
1423هـ؛ أما احلوادث التي نتجت عن تلك اخملالفات فقد

راوحت أعدادها بني  223816حادثة لعام 1423هـ و 305649حادثة لعام 1422هـ .وتسببت تلك احلوادث يف
الكثري من اإلصابات والوفيات ،اذ بلغ املتوسط السنوي لعدد اإلصابات وعدد الوفيات  28583و 4164على
التوايل .كما أوضحت نتائج دراس ِة النافع والسيف أن املعدل السنوي حلوادث املرور يف اململكة العربية
ويعد هذا املعدل من أعلى
السعودية قد بلغ سبع حوادث ووفاة واحدة وخمس إصابات لكل ألف سيارة.
ُ
ً
مسؤوال عن نحو  % 84من حوادث
يعد
املعدالت يف العامل .ويضيف النافع والسيف أن العامل البشري ُ
املرور يف اململكة العربية السعودية (النافع والسيف1408 ،هـ) .ونعتقد أن ذلك يعود بصورة رئيسية إىل
تقصري السائق وإهماله أو جتاوزه للقوانني وعدم احرتامها وااللتزام بها .وتتسبب حوادث املرور يف خسائر
فادحة يف األرواح وإصابات بليغة لألشخاص ،وبخاصة فئة الشباب التي تزداد فيها احلوادث املرورية .فقد
أوضحت دراسة الشهراين أن نحو  % 33,9و % 38,4من حوادث املرور التي وقعت يف منطقة مكة املكرمة،
قد انحصرت يف الذين تقل أعمارهم عن  18عامًا ،والذين تراوح أعمارهم بني ثمانية عشر عامًا وثالثني عامًا
على التوايل (الشهراين1424 ،هـ .)36 :واتضح من تلك الدراسات أن أهم السلوكيات ذات العالقة باحلوادث
املرورية قد انحصرت يف السرعة وجت��اوز املنحنيات يف الطرق الضيقة والتجاوز اخلاطئ والسباق مع
السيارات األخرى وقطع اإلشارة احلمراء والتجاوز من اليمني وعكس اجتاه السري .كما يعد التفحيط من أهم
السلوكيات التي ترتبط بسلوك مرتكبي اخملالفات املرورية.
اجلدول رقم ()1

عدد اخملالفات واحلوادث املرورية واإلصابات والوفيات التي وقعت
يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 1423 –1421هـ
السنة

عدد اخملالفات

عدد احلوادث

عدد اإلصابات

عدد الوفيات

1421هـ

2293617

280401

28998

4419

1422هـ

5401103

305649

28379

3913

1423هـ

7932427

223816

28372

4161

املصدر :زايد احلارثي وحسني الغامدي1425 ،هـ ،اخلصائص النفسية ملرتكبي اخملالفات املرورية :التهور واالندفاع واخملاطرة ،املؤمتر الثاين
للسالمة املرورية ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

وتعد ظاهرة التفحيط ظاهرة حضرية بني أكرث املمارسات اخلاطئة التي ميارسها الشباب ،والتي تسببت
يف الكثري من احلوادث واإلصابات ،ما دفع اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية إلصدار فتوة
شرعية برقم  22036حترم ممارسة ظاهرة التفحيط بتاريخ 1422 /7 /27هـ وتشري إحصاءات إدارات املرور
باململكة العربية السعودية إىل أن عدد خمالفات التفحيط التي مت ضبطها قد ارتفعت من  4322خمالفة
لعام 1413هـ إىل  33848خمالفة لعام 1420هـ .ورمبا يزيد عدد خمالفات التفحيط عن هذه األرقام التي
سجلتها مكاتب املرور لوجود الكثري من احلاالت التي قد يصعب حصرها لوقوعها بعيدة عن أعني الرقابة
املرورية.
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وكشفت نتائج الدراسة امليدانية التي أجراها الباحث مع آخرين عن نحو  %10,5من الطلبة ميارسون التفحيط
«باستمرار» .هذا باإلضافة إىل أن ثلث أفراد العينة من الطلبة إما ميارسون التفحيط «أحيانًا» ( )%16,0أو
«نادرًا» ( .)%18,4وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات يف ممارسة التفحيط بني املراكز احلضرية ،فإن
تلك االختالفات ليست لها داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  ،0.05اذ بلغت قيمة مربع كاي(5,782 )1
مبستوى داللة  [ 0,448راجع بيانات اجلدول رقم(.] )2
لقد أشار بعض الدراسات إىل تعدد أسباب ظاهرة التفحيط لدى بعض الشباب السعودي ،منها ما يتعلق
بطبيعة املفحط ،ومنها ما يتصل بالبيئة املكانية االجتماعية احمليطة باملفحط .وتتلخص أهم تلك
الدوافع يف ضعف اإلميان والرتف وعدم تقدير النعم وحب الظهور والشهرة وحب املغامرة وحماكاة رفقاء
السوء وضعف الرقابة األسرية .هذا باإلضافة إىل اآلثار السلبية لوسائل االعالم كأفالم املطاردات وأفالم
العنف واأللعاب اإللكرتونية ،وغريها (الدويرعات1425 ،هـ.)650 - 648 :
اجلدول رقم ()2

التوزيع التكراري والنسبي املئوي لعينة الطلبة
بحسب مشاركتهم يف أعمال التفحيط وبحسب املراكز احلضرية
املراكز احلضرية
املشاركة يف
أعمال التفحيط

جدة

الرياض

الدمام

اجملموع

مل أشـارك

% 55,3

% 54,9

% 55,0

% 55,0

نـــــــــــــادرًا

% 19,3

% 20,0

% 14,7

% 18,4

أحيــــانــــًا

% 15,5

% 14,7

% 18,9

% 16,0

باستـمــرار

% 9,9

% 10,4

% 11,4

% 10,5

%

% 100

% 100

% 100

% 100

العدد

373

505

307

1185

اجملموع

وتشري دراسة التويجري إىل أن فئة صغار السن من السائقني متيل إىل إسلوب القيادة االستعراضية لتأكيد
تواجدهم االجتماعي وإثبات ذواتهم .كما أنهم ينحون أسلوب القيادة املستهرتة التي ال تبايل بارتكاب
اخملالفات املرورية .كما أشارت تلك الدراسة إىل أن صغار السن من السائقني يبالغون يف تقدير مهاراتهم
ويقللون من اخملاطر املرتتبة على مغامراتهم يف قيادة السيارات ،ويفضلون األسلوب االندفاعي الذي غالبًا
ما يؤدي إىل ارتكاب احلوادث املرورية (التويجـري1424 ،هـ).
وتوضح إحصاءات إدارة املرور أن نحو  % 44من احلوادث سببها السرعة الزائدة وأن  % 15من احلوادث ناجتة
عن قطع إشارة املرور وأن  % 10ناجتة عن جتاوز غري نظامي و % 7ناجتة عن دوران وتوقف غري نظامي .وجتدر
اإلشارة إىل أن نحو  % 77من أسباب حوادث املرور تعود لسلوكيات السائق.
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ال��س��ن ال��ق��ان��ون��ي��ة (أق���ل م��ن 18

سنة) قد ارتكبوا حوادث مرورية
(الصالح1422 ،هـ).

وكشفت نتائج استطالعات ال��رأي التي أجراها الباحث وآخ��رون عن
األسباب اآلتية التي تدفع الشباب ملمارسة ظاهرة التفحيط بحسب
ترتيبها( :ا) أسباب ترتبط بغياب اإلرشاد والتوجيه األسري واملدرسي
للشباب والطلبة (ب) مشاهدة أفالم العنف (ج) التعبري عن الفرح عند
اإلجنازات الرياضية ،وعند االنتهاء من االختبارات (د) التفكك األسري
(نور1426 ،هـ) .وأشارت دراسة اليوسف إىل أن نحو  % 37من مرتكبي
اخملالفات املرورية قد ذكروا أن االستعجال لبلوغ الهدف يعد أحد
أسباب اخملالفات املرورية ويأتي يف املرتبة الثانية طريقة قيادة
اآلخ��ري��ن لسياراتهم ( )% 24,1ثم تأتي ضغوط احلياة بنسبة % 15
(اليوسف1425 ،هـ.)555 :

خصائص مرتكبي اخملالفات املرورية

إن دراسة خصائص مرتكبي اخملالفات املرورية قد تساعد يف التعرف
على أسباب ودوافع حوادث املرور .كما انها حتدد اجلمهور املستهدف
لربامج التوعية املرورية ،وحتدد الطرق والنماذج املقرتحة ملعاجلة
مشكالت امل���رور .وتشتمل خصائص مرتكبي اخملالفات امل��روري��ة:
اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية والبيئية االجتماعية احمليطة
باألفراد .وهنالك تفاعل بني اخلصائص الشخصية ملرتكبي اخملالفات
واخلصائص االجتماعية التي تؤثر على سلوك قيادة صغار السن
للسيارات ،ما قد يرتتب عليه حوادث تؤدي ألضرار وخسائر يف األرواح
واملمتلكات.
لقد أوضحت دراسة الصالح -التي أجريت يف منطقة مكة املكرمة -أن
تعد من أكرث الفئات
فئة الشباب التي تراوح أعمارهم بني  18و 29سنة ُ
ارتكابًا للحوادث املرورية ( .)% 38,8كما اتضح أن  7,1%ممن هم دون

وت��ت��ف��ق ن��ت��ائ��ج دراس����ة ال��ص��ال��ح
مع نتائج دراس��ة اليوسف ،التي
توصلت إىل أن غالبية مرتكبي
اخمل��ال��ف��ات امل��روري��ة م��ن ذوي
األعمار الشابة ،اذ بلغت نسبة
الذين ارتكبوا خمالفات مرورية
يف الفئة العمرية  35 –18سنة
نحو  % 70م��ن جممل مرتكبي
اخملالفات امل��روري��ة (اليوسف،
1425هـ) .وي�لاح��ظ أن معظم
اخمل��ال��ف�ين ل��ن��ظ��ام امل����رور يف
االع����م����ار ال��وس��ط��ي��ة ل��ل��ش��ب��اب
( )24 –18تنحصر خمالفاتهم
يف ال��س��رع��ة ال��زائ��دة وال��ت��ج��اوز
اخل��اط��ئ وق��ط��ع إش���ارة امل��رور
وممارسة أعمال التفحيط؛ وأما
خمالفات ك��ب��ار ال��س��ن فينحصر
معظمها يف الوقوف اخلاطئ
وحت��م��ي��ل وت��ن��زي��ل ال���رك���اب يف
األم���اك���ن اخل��اط��ئ��ة وال��ت��ج��اوز
اخل��اط��ئ وع���دم االل��ت��زام بربط
حزام األمان.
وأوض��ح��ت ال��دراس��ة احلالية أن
غالبية مرتكبي ح��وادث امل��رور
من العزاب ( )% 61ومن أصحاب
املستويات التعليمية املتدنية
()% 65,2؛ وأم��ا نسبة مرتكبي
احل��وادث -من الذين ال يحملون
رخ��ص قيادة -فقد بلغت 24,7
 ،%وهذه نسبة ال يستهان بها ،ما
يتطلب تشديد الرقابة األسرية
على األبناء ،ألن معظم هؤالء
من صغار السن الذين يدفعهم
ال��ف��ض��ول وت��أك��ي��د ال����ذات وح��ب
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اجلدول رقم ()3

نتائج حتليل التباين  Analysis of varianceحلجم أسر املفحطني
بحسب املشاركة يف أعمال التفحيط
نوع االختالفات

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

القيمة
الفائية

مستوى
املعنوية

االختالفات بني اجملموعات

67,56

2

33,78

3,272

0,039

االختالفات داخل اجملموعات

5540,79

527

10,32

جمموع االختالفات

5508,35

529

-

-

-

كشفت نتائج الدراسة احلالية عن وجود عالقة طردية بني مدى مشاركة الشباب يف أعمال التفحيط وبني
متوسط حجم األسرة ،اذ يرتفع عدد أفراد األسرة من  8,29للذين "يشاركون نادرًا" يف أعمال التفحيط و9,14
للذين "يشاركون باستمرار" يف أعمال التفحيط ويتضح من القيمة الفائية  F-valueومستوى داللتها املبينة
يف اجلدول رقم ( ،)3أن لهذه االختالفات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  ،0,05اذ بلغت تلك القيمة
 3,272مبستوى داللة  .0,039كما كشفت نتائج الدراسة احلالية عن وجود عالقة طردية بني مدى مشاركة
الشباب يف أعمال التفحيط وبني متوسط دخل األسرة ،اذ يبلغ متوسط حجم األسرة ً 8775
رياال ،و9404
رياال وً 10200
ً
رياال للذين "يشاركون نادرًا" والذين "يشاركون أحيانًا" والذين يشاركون "باستمرار" يف أعمال
التفحيط .ورغم وجود هذه االختالفات إال أن نتائج حتليل التباين املوضحة يف اجلدول رقم ( )4تشري إىل
أن هذه االختالفات ليست لها داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  ،0,05اذ بلغت القيمة الفائية F-value
مبستوى داللة قدرها .0,379
اجلدول رقم ()4

نتائج حتليل التباين لدخل األسرة بحسب املشاركة يف أعمال التفحيط
نوع االختالفات

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

القيمة
الفائية

مستوى
املعنوية

االختالفات بني اجملموعات

81,94

2

9679724

0,972

0,379

االختالفات داخل اجملموعات

104,91

493

99536682

جمموع االختالفات

104,93

495

-

-

-

كما يتضح وجود عالقة طردية بني مقدار املصروف اليومي الذي تقدمه األسرة للطالب وبني مدى مشاركته
يف أعمال التفحيط ،اذ بلغت متوسطات املصروف اليومي للطلبة -الذين يشاركون "ن��ادرًا" و"أحيانًا"
و"باستمرار" يف أعمال التفحيط 8,5 -ريال و 10,7ريال و 11,4ريال على التوايل .وعلى الرغم من وجود هذه
االختالفات ،فانها غري دالة إحصائية عند مستوى املعنوية  ،0,05اذ بلغت القيمة الفائية F-value 1,806
ومبستوى داللة قدرها [ 0,165راجع بيانات اجلدول رقم .]5
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اجلدول رقم ()5

نتائج حتليل التباين ملتوسط املصروف اليومي
للطالب بحسب مشاركته يف أعمال التفحيط
نوع االختالفات

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

االختالفات بني اجملموعات

766,1

2

383,1

االختالفات داخل اجملموعات

110500,3

521

212,1

جمموع االختالفات

111266,4

523

-

ونستنتج من حتليل بيانات اجلدول رقم  6أن الطلبة
الذين يدرسون يف املدارس اخلاصة أقل مشاركة
يف أعمال التفحيط مقارنة برصفائهم من الذين
ي��درس��ون يف امل���دارس احلكومية ،وم���دارس دار
املالحظة .وقد يعزى ارتفاع نسبة املشاركة يف
أعمال التفحيط لطلبة مدارس دار املالحظة اىل
أنهم أساسًا من أصحاب اجلنح ،ورمبا يكون سبب
دخ��ول��ه��م دور امل�لاح��ظ��ة امل��ش��ارك��ة يف أعمال
التفحيط واخملالفات امل��روري��ة ،التي قد ترتبط
بصورة أو أخ��رى مع متغريات كثرية ،مثل :مستوى
تعليم الوالدين ،وتعامل األسرة مع األبناء ،ومستوى
التحصيل الدراسي للطلبة .وتشري قيمة مربع كاي

القيمة مستوى
الفائية املعنوية
1,806
-

0,165
-

( 29,884امل��وض��ح يف اجل���دول رق��م  )6إىل وج��ود
اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية
 0,001ب�ين طلبة امل���دارس اخملتلفة فيما يتعلق
باملشاركة يف أعمال التفحيط.
وتوضح بيانات اجلدول رقم  7التوزيع التكراري والنسبي
املئوي لعينة الطلبة بحسب مشاركتهم يف أعمال
التفحيط وبحسب مستوى حتصيلهم الدراسي .ومن
نظرة سريعة لبيانات اجل��دول رقم  ،7يتضح أن هناك
ارتباطًا عكسيًا قويًا بني املشاركة يف أعمال التفحيط
ومستوى التحصيل ال��دراس��ي للطالب ،فكلما تدنى
املستوى الدراسي للطالب ،زادت درجة مشاركته يف
أعمال التفحيط.
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اجلدول رقم ()6

التوزيع التكراري والنسبي املئوي لعينة الطلبة
بحسب مشاركتهم يف أعمال التفحيط وبحسب نوع املدرسة
نوع املدرسة
املشاركة يف
أعمال التفحيط

مدارس
دار املالحظة

املدارس
اخلاصة

املدارس
احلكومية

اجملموع

مل أشارك

% 36,0

% 55,2

% 56,5

% 55,1

نادرًا

% 14,7

% 23,1

% 18,0

% 18,4

أحيانًا

% 24,0

% 16,1

% 15,4

% 16,0

باستمرار

% 25,3

% 5,6

% 10,1

% 10,5

%

% 100

% 100

% 100

% 100

العدد

75

143

967

1185

اجملموع
قيمة مربع كاي = 29,884

مستوى الداللة = 0,000

اجلدول رقم ()7

التوزيع التكراري والنسبي املئوي لعينة الطلبة بحسب
مشاركتهم يف أعمال التفحيط وبحسب مستوى حتصيلهم الدراسي
مستوى التحصيل
الدراسي
املشاركة يف
أعمال التفحيط

ضعيف

مقبول

لـم أشارك

% 30,5

% 47,9 % 41,4

% 55,8

نـــــــــــــادرًا

% 18,6

% 21,5 % 29,2

% 18,7

% 11,7

أحيـــــانـــًا

% 15,3

% 19,6 % 12,5

% 16,9

% 11,0

% 16,1

باستمــرار

% 35,6

% 11,0 % 16,9

% 8,6

% 6,8

% 10,6

%

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

العدد

59

48

326

486

264

1183

اجملموع
قيمة مربع كاي = 83,009
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مستوى الداللة = 0,000

جيد

جيد جدًا

ممتاز

اجملموع

% 70,5

% 55,0
% 18,3

معاجلات ومالحظات ختامية

إن التطور االجتماعي االقتصادي امللحوظ -الذي شهدته اململكة العربية السعودية ،منذ الربع األخري
من القرن العشرين ،مبا يف ذلك النمو احلضري املتسارع -قد أدى إىل توسع كبري يف خدمات النقل بوسائله
اخملتلفة ،وبخاصة النقل الربي املرتبط بالسيارات التي ازداد عددها من  22805سيارات يف عام 1931هـ
إىل  8,6مليون سيارة يف عام 1422هـ .وقد نتج عن هذه الزيادة الهائلة يف عدد السيارات تزايد ملحوظ
يف عدد اخملالفات واحل��وادث املرورية ،كالسرعة الزائدة وقطع إشارات املرور والتجاوز اخلاطئ وعكس
االجتاه وممارسة التفحيط وغريها .وجتدر اإلشارة إىل أن مثل هذه السلوكيات اخلاطئة التي أوضحتها
نتائج الدراسة احلالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنى االجتماعية والثقافية جملتمع يشهد تغريات اجتماعية
واقتصادية مستمرة.
وهناك الكثري من املداخل التي استعملت للوقاية واحلد من انتشار اخملالفات واحل��وادث املرورية فقد
اعتمدت بعض اجملتمعات مدخل التوعية واإلرش��اد بصفة أساسية .وهناك املدخل العقابي الذي يركز
على تشديد العقوبة ملرتكبي احلوادث واخملالفات املرورية .ويصبح املنهج التكاملي -الذي ُيراعى فيه
املدخالن التوعوي والعقابي -من أكرث املناهج مالءمة ملواجهة اخملالفات واحلوادث املرورية ،مع ضرورة
التعاون والتنسيق بني األسرة واملدرسة ومؤسسات الضبط االجتماعي.
وعلى ضوء حمصلة نتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة احلالية ،نقدم التوصيات اآلتية التي رمبا تساعد
على احلد من اخملالفات واحلوادث املرورية ،ومن ثم التقليل من اإلصابات واخلسائر يف األرواح واملمتلكات:
 - 1ضرورة االهتمام بزيادة الوعي واألمن املروري لدى مستعملي الطريق عن طريق املدارس واملساجد
ووسائل اإلعالم ،وذلك بتقدمي احملاضرات وعقد الندوات ،وتكثيف احلمالت املرورية وتضمني السالمة
املرورية يف املقررات واملناهج الدراسية.
 - 2تطوير قاعدة البيانات املرورية التي تشتمل على املتغريات اخلاصة باخملالفات املرورية التي تستعمل
ً
مستقبال.
يف التحليل والدراسات خلصائص مرتكبي اخملالفات واحلوادث املرورية التي ميكن التنبؤ بها
لقد أوضحت نتائج الدراسة احلالية أن نحو  % 77من اخملالفات واحلوادث املرورية ترتبط بسائق املركبة،
ما يتطلب تركيز البحوث والدراسات على اجلوانب االجتماعية والنفسية.
 -3ضرورة زيادة احلزم املروري وعدم التساهل مع اخملالفني لقوانني ونظم املرور ،وتكثيف الدوريات املرورية،
وبخاصة املناطق التي متارس فيها ظاهرة التفحيط.
 - 4إع��ادة النظر يف العقوبات املقررة بحق مرتكبي اخملالفات اخلطرة ،التي عادة ما تؤدي إىل وفيات
وإصابات بليغة.
 - 5ضرورة تطبيق نظام النقاط املرورية التي حتد من اخملالفات املرورية ،مع ضرورة ربط تسديد قيمة
اخملالفات املرورية بالسجل املروري للسائق ومضاعفة غرامة اخملالفات يف حالة وجود سجل سيئ
ملرتكبي اخملالفات املرورية.
 - 6تكثيف برامج اإلرش��اد والتوعية وسط الشباب واملراهقني من ممارسي ظاهرة التفحيط ،فإن الدراسة
احلالية توصي باتخاذ العقوبات الصارمة واحلازمة جتاه املفحطني ،وبخاصة تلك اخملالفات التي ينتج
عنها أضرار بشرية أو مادية ،فال بد من قيام رجال املرور بواجبهم حيال مالحقة املفحطني وإنزال العقاب
الالزم .وميكن إشراك سكان األحياء وجلان األحياء يف مراقبة املفحطني ،مع ضرورة تخصيص خط هاتف
ساخن يرتبط مباشرة بإدارة املرور ،ليبلغ عن خمالفات التفحيط.
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املراجع

التويجري ،حممد1424 ،هـ" ،اخملالفات املرورية بسبب قيادة صغار السن" ،اللجنة الوطنية للسالمة املرورية ،مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
احلارثي ،زيد بن عمري وحسني الغامدي1425 ،هـ" ،اخلصائص النفسية ملرتكبي اخملالفات امل��روري��ة :التهور واالندفاع
واخملاطرة" ،املؤمتر الوطني الثاين للسالمة املرورية ،اجلزء الثاين ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية.
الدويرعات ،سليمان بن علي1425 ،هـ" ،الدوافع إىل ظاهرة التفحيط واق�تراح احللول" ،املؤمتر الثاين للسالمة املرورية،
اخملالفات املرورية :األسباب ،اآلثار واحللول 7 –4 ،شعبان 1425هـ ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية.
الشهراين ،سعد بن علي1424 ،هـ" ،اجتاهات الشباب نحو مشكلة املرور" ،دراسة مسحية على طلبة التعليم الثانوي بالرياض،
اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،اجمللد  ،18العدد  ،35الرياض ،اململكة العربية السعودية.
املالكي ،مرضي بن مرضي1425 ،هـ" ،اخلصائص الدميوغرافية ملرتكبي اخملالفات املرورية" ،املؤمتر الوطني الثاين
للسالمة املرورية ،اجلزء الثاين ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية .جملس التعاون
لدول اخلليج العربية2002 ،م ،مركز املعلومات ،إدارة اإلحصاء ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
النافع ،عبد اهلل وعبد اجلليل السيف1408 ،هـ" ،حتليل اخلصائص النفسية واالجتماعية املتعلقة بسلوك قيادة السيارات يف
اململكة" ،اللجنة الوطنية لسالمة املرور ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
نور ،عثمان احلسن وآخرون1426 ،هـ ،السلوك التخريبي وأعمال الشغب لدى بعض الشباب السعودي ،دراسة غري منشورة ،عمادة
البحث العلمي ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية .طلعت ،عيسى حممد ،1979 ،تصميم وتنفيذ
البحوث االجتماعية ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
اليوسف ،عبد اهلل عبد العزيز1425 ،هـ" ،العوامل االجتماعية املؤثرة يف ارتكاب اخملالفات املرورية" ،املؤمتر الوطني الثاين
للسالمة املرورية ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الرياض.
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التغري يف النسيج السكاين
بتأثري ظاهرة التعلية الطبقية واآلثار املرتتبة عليه
دراسة تشريحية ملنطقة األوقاف()1

املهندسة أمل أحمد كمال عبد اهلل
مهندس تخطيط باملركز اإلقليمي لتخطيط وتنمية إقليم أسيوط
الهيئة العامة للتخطيط العمراين

م��ن��ذ ع���ام  1960واخمل��ط��ط��ون وع��ل��م��اء
االجتماع واجلغرافيون يف العامل أجمع
يدرسون ظاهرة التغري يف النسيج السكاين
يف بعض املناطق يف املدينة وبخاصة
بالقرب من مركزها بتأثري مشاريع التطوير
أو االرتقاء أو التجديد .ويحدث أن جتتذب
منطقة من مناطق املدينة وغالبا ما تكون
يف قلب املدينة قريبة من حم��اور احلركة
واملراكز اإلداري��ة لالستثمارات فتتحول من
منطقة قدمية ذات بيوت متهالكة بإيجارات
ضئيلة إىل منطقة راقية ال تناسب الطبقة
االجتماعية التي كانت تعيش ،وتستبدل
ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة بطبقة أخ���رى ذات دخ��ول
أكرب ومستوى اجتماعي اعلى .ومع الوقت
يأخذ نسيج املنطقة السكاين يف التغري
من الناحية االجتماعية االقتصادية وتزداد
األهمية النسبية للنشاط االقتصادي يف
املنطقة وتظهر أنشطة مل تكن موجودة
وتختفي تدريجا الطبقة االجتماعية التي
كانت حتيا يف املنطقة ،وق��د اصطلحوا
على تسمية هذه الظاهرةGentrification:
 .وق��د اصطلح البحث على تسمية هذه
الظاهرة باللغة العربية :التعلية الطبقية.
وإن مشاريع االرت��ق��اء والتحسني والتطوير
سالح ذو حدين ينبغي للقائمني على عملية

التخطيط أن يعملوا جاهدين على تقوية ايجابياتها
وتاليف تأثرياتها السلبية بالتقومي االستشرايف املستقبلي
لهذه املشاريع.

تفسري احلراك االجتماعي يف الرتكيبة
السكانية يف املدينة
يف ضوء النظريات االجتماعية

عندم��ا تتغ�ير منطق��ة م��ن مناط��ق املدين��ة يف نس��يجها
الس��كاين ب��أن ين��أى عنها الس��كان األصلي��ون الذي��ن ينتمون
إىل إح��دى فئ��ات الدخل ويحل حملهم فئ��ة أخرى من فئات
الدخ��ل فانه يحدث ما يس��مى اإلزاحة الس��كانية أو احلراك
االجتماع��ي وه��و االنتق��ال ال��ذي يح��دث للف��رد يف س��لم
املس��توىات أو الطبق��ات أو األوض��اع االجتماعي��ة نتيج��ة
قدرات��ه أو جهده الذاتي أو املكتس��بات الت��ي يحصل عليها
بفض��ل انتماءات��ه العائلي��ة أو املهني��ة ،وق��د يك��ون ح��راكا
رأس��يا صاعدا أو هابطا وقد يكون حراكا اجتماعيا أفقيا من
موقع إىل آخر داخل نف��س الطبقة االجتماعية وفيما يأتي
اس��تعراض للنظريات التي تفس��ر هذه العملي��ة من وجهات
نظر خمتلفة...
 - 1املدخل االجتماعي املبني على مبادئ وأفكار مدرسة شيكاغو
ب��دأ ه��ذا االجت���اه على ي��د علماء االجتماع يف شيكاغو
وقد مت متحيصه يف ما بني منتصف العشرينيات وحتى
األربعينيات وقد انصبت هذه النظرية يف األس��اس على
دراسة التغري الدينامي الكبري احلادث يف مدينة شيكاغو
والتي كانت تتعرض ملوجات هجرة كبرية ،حتى انه بحلول
عام  1930كان ربع عدد السكان من األجانب باإلضافة إيل
 % 40من أباء األطفال أجانب.
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تس��مى ه��ذه النظري��ة نظري��ة العالق��ة ب�ين
الكائن��ات وبيئته��ا وج��اءت فكرته��ا م��ن أن
احليوانات والنباتات تتس��ابق لتحظى بتوزيع
متجان��س يف البيئ��ة م��ن ناحي��ة التع��داد
والفصائ��ل ،وبنفس الكيفية يتس��ابق الس��كان
ليحظ��وا بتوزي��ع متجان��س يف املناط��ق
الس��كنية م��ن ناحي��ة الل��ون واجلن��س واللغة
وغريها.
وقد قس��م عامل االجتم��اع ((برج��ز)) املدينة
إىل خمس مناطق حضرية:
• منطقة األعمال والتجارة املركزية.
• حماور احلركة واالنتقال.
• منطقة سكن الطبقة العاملة.
• منطقة السكن الفاخر.
• منطقة املتنقلني.
وقد عرف عامل االجتماع ((ماكنزي)) بناء على
التقس��يم السابق نوعني من التغريات احلادثة
يف املدينة:
• التغري األول ال��ذي يحدث نتيجة تغري
ن��وع��ي��ة ال��س��ك��ان ع��ن��د حت��س�ين املنطقة
فيحدث ما يسمى االجتياح Invasion
لطبقة يف مقابل إزاح���ة طبقة أخ��رى
كانت تسكن املنطقة وقد أجمل ماكنزي
الظروف التي يحدث فيها هذا االجتياح
يف:
• تغري أساليب وطرق حركة النقل.
• اإلخ�لاء ملنطق��ة نتيج��ة لتدهوره��ا أو
تغيري استعمالها.
• إقام��ة منش��آت مهم��ة عام��ة أو خاص��ة
مبان أو جسور أو مؤسسات وقد تكون
سواء ٍ
عامل جذب أو طرد.
• البدء يف صناعة جديدة باملنطقة.
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• التغري يف توزيع الدخل ،ومن ثم توزيع السكان.
• تغريات حتدث طلبا فجائيا ألماكن بعينها يف املدينة.
• التغري الثاين الذي يحدث نتيجة لتغري يف اس��تعماالت
األراض��ي كأن تتح��ول منطق��ة س��كنية ملنطق��ة أعم��ال
وجتارة أو تتحول منطقة إدارية إىل منطقة صناعية.
نقد مدرسة شيكاغو:
• ترتكز النظرية علي تفسري ما يحدث يف مدينة شيكاغو
فقط.
• تهمل النظرية أشياء مهمة مؤثرة يف منو املدينة مثل
القيم االجتماعية والتعلق العاطفي ببعض املناطق.
• جتنب��ت النظري��ة ذكر تأثري طبيعة القوة الطبقية والقوة
وتعدها ضمنا ج��زءًا من العمليات
العنصري��ة يف أمري��كا
ّ
الطبيعية من التضارب والتوارث والتكيف واإلحالل.
• مل تق��دم النظري��ة س��بب وج��ود فئات معين��ة يف أماكن
معينة يف املدينة.

 - 2املدخل االجتماعي املبني على فكرة السوق احلرة والتفضيل الشخص
صمم��ت هذه النظرية على أي��دي رجال االقتصاد لتكون أداة عملية يف
التخطي��ط أك�ثر م��ن كونها جم��رد نظرية فهي ت��رى أن املدين��ة منوذج
قطاع��ي يت��وزع في��ه الس��كان بحس��ب قدراته��م االقتصادي��ة ،فاألغنياء
مييل��ون إىل العي��ش يف األماك��ن اجلديدة املط��ورة والفق��راء مييلون
للعي��ش يف األماك��ن القدمية ومن هنا ظهر من��وذج الفلرتة أو التصفية
 ،Filtrationوقد قس��م عامل االقتصاد ((هوي��ت)) املدينة إىل قطاعات
كاآلتي:
• منطقة بهـا أعلى قيمـة ايجاريـة توجــد فـي قطاع أو أكثـر على
جانبي املدينة.
• مناطق اإلسكان عالية اإليجار توجد يف قطاعات متتد من املركز
إىل الضواحي.
• مناطـق ذات قيمـة إيجاريــة متوسطة تقــع فــي مناطق حميطة
باملناطق ذات القيمة اإليجارية العالية من ناحية واحدة.
• مناطــق ذات قيمــة إيجارية متوسطة واقعة يف الضواحي تكون
موزعة يف اجتاه املناطق عالية اإليجار.
• مناطق اإليجار املنخفض ومتتد من املركز إىل احلواف.
• يف كل مناحي املدينة.
وقد عرف ((هويت)) التصفية على أنها ميل الوحدات السكنية للحركة
الهابطة يف كل من نوعيتها وقيمتها مب��رور الزمن يف الوقت الذي
يتحرك األغنياء بعيدا عن املساكن القدمية.
وجتادل العلماء من نفس املدرسة بعد ذلك حول ما أسموه اإلحالل
العقاري الهابط لكن ما يهم يف هذا البحث هو التعريف الذي يتصدي
ملفهوم اإلحالل العقاري الصاعد يف البلدان النامية والذي يعني أن
يف هذه البالد يحدث عكس ما يحدث يف البالد املتقدمة إذ ترتفع
القيمة احلقيقية لإلسكان أسرع من القيمة احلقيقية للدخل بسبب
معدالت التضخم العالية وزي��ادة الطلب على اإلسكان من خمتلف
مستوىات الدخل مع نقص املعروض من الوحدات.
وق��د وضع عامل االقتصاد ((جونس��ون)) س��نة  1987احل��د الفاصل بني
نوعني من اإلحالل الذي يحدث يف البالد النامية وهما:
• اإلحالل القسري :وهو الذي يحدث عندما يجرب الساكن على ترك
وحدته مقابل مبلغ من املال يعطيه له أحد األغنياء.

• اإلحالل التطوعي :وهو الذي
ي��ح��دث ع��ن��دم��ا ي��ب��ي��ع ال��س��اك��ن
وح���دت���ه ،ف��ي��أخ��ذ م��ق��اب��ل ذل��ك
مبلغا يرتضيه ليشرتي وح��دة
مناسبة يف مكان آخر.
 - 3املدخ��ل االجتماع��ي املبن��ي
علي فكرة اإلدارة احلضرية
ه��ذه النظري��ة تعط��ي حتلي�لا
واقعي��ا ع��ن الكيفية الت��ي يعمل
به��ا النظ��ام االجتماع��ي ب��أن
يخت�بر العناص��ر املمي��زة للق��وة
والصراع واإلدارة احلضرية.
ع��امل االجتماع ((رك��س)) يجادل
ب��أن املدين��ة ه��ي حلب��ة س��باق
ب�ين الطبق��ات اخملتلف��ة ،وأن
هناك مؤثرين رئيس�ين يف عملية
توزي��ع املس��اكن :املؤث��ر األول
ه��و التس��ابق عل��ى الش��راء م��ن
سوق اإلس��كان واملؤثر الثاين هو
تدخل احلكومة يف التوزيع.
 - 4املدخ��ل االجتماع��ي املبن��ي
علي فكرة االقتصاد السياس��ي
ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة حت��م��ل ال���رؤي���ة
اخل���اص���ة ب��امل��ارك��س��ي��ة وه��ي
ت��ع��ط��ي إط����ارا ش��ام�لا لتحليل
سوق اإلسكان ،كما أنها تستحث
احل��اج��ة ل��دراس��ة وحتليل نتائج
التدخالت السياسية ليس فقط
يف جمال االقتصاد واإلدارة ولكن
أيضا يف ضوء فهم اإلطار الذي
تعمل فيه الوظائف احلكومية
والدستور واالهتمامات السياسية
والكتل االجتماعية.
ع��امل االجتم��اع ((كاس��تلس))
يناق��ش ب��ان توزي��ع الس��كان يف
املدينة يشبه توزيع املنتجات.
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تفسري التغري يف الرتكيبة السكانية يف املدينة
يف ضوء ظاهرة التعلية الطبقية
 - 1تعريف ظاهرة التعلية الطبقية Gentrification

جاء يف قاموس  American Heritageأن هذا املصطلح يعني قيام
الطبقة الراقية من اجملتمع بتجديد وإحياء املمتلكات املتدهورة
املوجودة يف املناطق التي تقطنها طبقة العمال .وه��ذا التعريف
متحفظ يوحي بأن الظاهرة إيجابية ولها آثار تنموية كثرية.
بينما جاء يف قاموس  Oxfordأن هذا املصطلح يعني انتقال أسر
الطبقة الراقية من اجملتمع إىل املناطق احلضرية مبركز املدينة
حمدثة ارتفاعا يف القيمة الشرائية للممتلكات كتأثري أساسي لهذا
االنتقال وينتج عنه حركة لألسر الفقرية خ��ارج املنطقة كتأثري ثانوي
للظاهرة ،وهذا التعريف واقعي وأمني إذ يوضح أن الظاهرة سالح ذو
حدين.
إذًا ،فالظاه��رة حت��دث ب��أن ت��زداد الطبق��ة الرثية يف منطق��ة معينة من
مناط��ق املدين��ة مم��ن يعمل��ون يف األنش��طة اإلداري��ة واالس��تثمارات
أراض أو عق��ارات يف مواقع مهمة
املالي��ة وإقباله��م على ش��راء أماك��نٍ ..
يف مركز املدينة كامتداد لنشاطاتهم االستثمارية وهو األمر الذي يرتتب
عليه إزاحة طبقة من حمدودي الدخل التي كانت تس��كن هذه املنطقة
من ،كما حتدث تغريات كبرية جدا يف أسعار األراضي يف املنطقة.
وه��ذا يعن��ي ان��ه أينما ح��ل التطوي��ر أو االرتقاء أو التحس�ين ف��إن طبقة
اجتماعي��ة م��ا يت��م ترحيله��ا ألن املب��اين والبيئ��ة احمليطة به��ا تتحول
راق ال تطيق��ه إمكان��ات ه��ذه الطبق��ة وه��ذه احلركة
بأكمله��ا إىل م��كان ٍ
يطلق عليها اإلزاحة السكانية.
 - 2العمليات التي تتضمنها التعلية الطبقية
هناك أنواع من العمليات تتضمنها عملية التعلية الطبقية ..تلك الظاهرة
الت��ي حتدث عندما تخضع منطقة م��ن مناطق املدينة -وغالبا ما تكون
مس��كونة بطبق��ة م��ن ذوي الدخل احمل��دود وقريبة من حم��اور احلركة
املؤدية للمدينة– إىل تطوير وارتقاء ما يجعل املنطقة صاحلة للسكن
الراقي املناسب لطبقة أخرى من طبقات اجملتمع:
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ا) اإلحالل الطبقي الصاعد
ويعن��ي انتق��ال طبق��ة علي��ا م��ن اجملتم��ع إىل منطق��ة التطوي��ر مبركز
املدين��ة ..ه��ذه الطبق��ة كان��ت تعي��ش يف الضواح��ي وتس��تخدم كل
أس��اليب احلياة املتطورة ..ما يعكس الذوق العام الذي يتمتعون به فهم
يتس��وقون من حم��ال متخصصة وله��م أماكنهم التي يظه��رون فيها من
مقاه ومطاعم فاخرة وغريها.

يف بل��دان الع��امل النام��ي ترتف��ع القيمة
احلقيقي��ة لإلس��كان أس��رع م��ن القيم��ة
احلقيقي��ة للدخ��ل وهذا بس��بب معدالت
التضخ��م العالي��ة وزي��ادة الطل��ب عل��ي
اإلس��كان م��ن خمتل��ف فئ��ات الدخ��ل م��ع
نقص املعروض من الوحدات.

ه��ذه الطبقة هم املس��تثمرون (س��واء كان ش��خصًا أو جمعي��ة أو هيئة)
مم��ن عنده��م الق��درة عل��ى اخملاط��رة بأنفس��هم ومدخراته��م لتحويل
املنطق��ة إىل منطق��ة حضري��ة تصلح ملعيش��تهم حيث انه��م يفضلون
قلب املدينة كمقر لسكنهم وعملهم.

وق��د ع��رف ((سرتاس��مان)) [ ]1977أه��م
الظواه��ر الت��ي متي��ز جمتم��ع البل��دان
النامي��ة بأنه��ا زي��ادة مع��دالت النم��و
الس��كاين وقل��ة معدالت البناء واإلنش��اء
م��ا يرتت��ب علي��ه نق��ص يف الوح��دات
الس��كنية .وبن��اء علي��ه ف��إن التنمي��ة يف
إطار هذا املس��مى تعن��ي بتو ّفر التمويل
ال�لازم لس��كن ذوي الدخ��ل املتوس��ط
وتتو ّف��ر نتيج��ة لذل��ك مس��اكن للفق��راء.
وميكن تعريف هذا املصطلح بأنه حتدث
عملي��ة اإلحالل العقاري للس��كن تطوعيا
أو قس��ريا فيتحول من س��كن لذوي الدخل
املنخف��ض إىل س��كن ل��ذوي الدخ��ل
املرتفع.

ب) اإلحالل العقاري الصاعد
ويعني أنه بتأثري انتقال طبقة املس��تثمرين إىل املنطقة والتطوير الذي
يقومون به يحدث ارتفاعا للقيمة الشرائية للممتلكات حيث انهم يشرتون
املب��اين القدمية عن طريق سماس��رة أو وس��طاء ويقوم��ون باالرتقاء بها
أو إقام��ة مش��اريع اس��تثمارية س��كنية أو جتاري��ة ً
ب��دال منها .وق��د تتدخل
احلكوم��ة آن��ذاك باس��تثمار املناط��ق احمليط��ة م��ا يؤث��ر على مس��توى
اخلدمات كمًا وكيفًا.
ج) اإلحالل الطبقي الهابط
ويعن��ي حرك��ة األس��ر الفق�يرة خ��ارج املنطق��ة ،إذ ان��ه بحل��ول التطوي��ر
واالس��تثمار يت��م ترحي��ل طبق��ة أخرى أق��ل يف مس��توى الدخ��ل حلدوث
تغ�يرات اقتصادي��ة ال تطيقه��ا إمكان��ات ه��ذه الطبق��ة ونتيج��ة للتنمية
والتطوير املكثف بها.
د) اإلحالل العقاري الهابط
حتت��اج الطبقة التي تعد أقل من الناحية املادية إىل اللجوء إىل س��كن
أقل قيمة يف اإليجار.
 - 3تطوير مفهوم اإلحالل العقاري الصاعد يف البلدان النامية
يس��تعمل ه��ذا املصطل��ح يف بل��دان الع��امل النام��ي كنظ�ير ملفه��وم
اإلح�لال العقاري الهاب��ط يف الدول الغربية واإلح�لال العقاري الصاعد
بحسب ((كول))" :هو العملية التي يحدث فيها أن تتحول منطقة سكنية
كان معظم سكانها من ذوي الدخل املنخفض إىل منطقة لسكن طبقة
ذات دخل أعلى".

وق��د وض��ع ((جونس��ون)) [ ]1987احلد
الفاصل بني الشكلني:
• اإلحـ�لال القس��ــري :ويحـ��دث عندمـ��ا
يكون الساكن األصلي للوحدة قد أجرب
عل��ي اخل��روج م��ن وحدته ب��أن يعطيه
ساكن آخر أعلي من حيث الدخل مبلغا
معينا.
• اإلح�لال التطوع��ي :وبح��دث عندم��ا
يبي��ع الس��اكن وحدت��ه ويأخ��ذ مقاب�لا
لذلك مبلغا يرتضيه.
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 - 4دوافع احلراك السكاين يف املدينة
يع��د احلي الس��كني بن��اء مكانيا يجس��د اإلقامة ،فوجود املكان يس��بق
ّ
اإلقام��ة ويؤث��ر فيها ،فقد يك��ون احلي مصدرا جاذب��ا إلقامة بعض فئات
اجملتم��ع لدوافع تتعلق مبوقعه أو مس��تواه االقتص��ادي واالجتماعي
أو من��ط بنائه فض�لا على طبيعة اخلدمات التي تق��دم فيه من األجهزة
اخلدمي��ة .وهن��اك طائف��ة م��ن األس��باب تق��ف وراء احلراك الس��كاين من
منطقة إيل أخري داخل املدينة ،مثل :الزيادة يف حجم األس��رة ،أو تغيري
احلال��ة االجتماعي��ة ،أو الرغب��ة يف العي��ش يف م��كان أفض��ل ،أو تع��رض
احلي إىل بعض التغريات االجتماعية.

دراسة تشريحية لطبقة املنتقلون اجلدد
للمناطق السكنية التي
تتعرض لظاهرة التعلية الطبقية يف بعض
املدن األمريكية

أجري��ت ع��دة دراس��ات به��دف اخل��روج بأمن��اط واضح��ة تش��كل ملمح��ا
منوذجي��ا لطبق��ة املنتقلني اجل��دد إىل مناطق الرتقي��ة احلضرية التي
ت��ؤدي إىل ح��دوث ظاه��رة التعلي��ة الطبقية ،نس��وق منها هذه الدراس��ة
التي أجريت ما بني  1979و 1981وقام بها كل من ((ريتش��ارد يل جيتس))
و ((تشيس�تر هارت مان)) والدراس��ة تس��عى إىل احلص��ول على املالمح
الدميوغرافي��ة لطبق��ة املنتقلني اجل��دد إىل منطقة الرتقي��ة احلضرية،
وقد مت دراس��ة عدة مواقع س��كنية أعط��ت ملمحا عن ه��ذه الطبقة كما
تعطي فكرة عن الصراعات الكامنة وراء هذه العملية.
ا) املوقع السابق:
وجدت الدراس��ة أن معظم القادم�ين إيل مناطق الرتقية احلضرية يأتون
م��ن داخ��ل املدينة مث��ل مدينة س��ان فرانسيس��كو فقد وج��د أن حوايل
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 % 64م��ن املنتقل�ين ق��د أت��وا م��ن
املدين��ة نفس��ها أم��ا الهج��رة م��ن
خ��ارج املقاطع��ة فتمث��ل نس��بة
صغرية ،بينما مدينة مثل نيو أورلينز
فق��د مثل��ت طبق��ة املنتقل�ين م��ن
داخل املدينة حوايل .% 50
ب) السن:
غالب��ا م��ا يك��ون ه��ؤالء القادم��ون
متجانس�ين م��ن الناحي��ة العمري��ة
مع وجود نس��بة م��ن األطفال وكبار
السن.
• الش��رائح العمري��ة املمي��زة يف
منطقة سان بول رامسي
الشريحة العمرية

النسبة
املئوية

 29 – 19سنة

% 29

 39 – 30سنة

% 45

أكرث من  60سنة

صفر

• الش��رائح العمري��ة املمي��زة يف
منطقة وست كامربدج
الشريحة العمرية
 40 – 25سنة

النسبة
املئوية
% 46

 55 – 41سنة

% 45

أكرث من  60سنة

صفر

ج) الدخل:
ترتكز قيمة الدخل يف مناطق الرتقية احلضرية ما بني الوسط إيل القمة من قيم الدخول.
ومن عينة الدراسة يف ثالث مناطق يتبني تركز ذوي الدخول املرتفعة يف املنطقة وغياب حمدودي الدخل يف عينات
سكان املنطقة..
النسبة املئوية سان بول (بالدوالر)
%2
%4

5000 – 0
9000 – 5000

النسبة
املئوية
6%
16%

واشنطن (بالدوالر)

النسبة
املئوية

19000 – 15000

% 41

10000 – 0
14000 – 10000

% 10

14000 – 10000

20%

% 24

19000 – 15000

15%

24000 – 20000

% 18

24000 – 20000

42%

 25000أو أكرث

% 12

29000 – 25000

% 31

 30000أو أكرث

% 33
% 27

نيو أورلينز (بالدوالر)
20000 – 0
30000 – 20000

 30000أو أكرث

د) املهنة:
وجدت الدراس��ة ان معظم القادمني اجلدد إيل املنطقة هم من أصحاب الوظائف العليا املتخصصة أو اإلدارية وال
يوجد حرفيون أو عمال سواء من املهرة أو غري املهرة.

تفسري حدوث الظاهرة يف املدينة املصرية
 - 1الطرق التي حتدث بها الظاهرة يف املدينة املصرية
الطريقة األويل:
التطوير الذي يحدث على قطع األراضي الزراعية التي على أطراف املدينة فتجتذب املستثمرين يف اجملال العقاري
سواء أفراد أو جمعيات أو شركات أو بنوك عقارية فتقيم فيها مشروعات سكنية.
الطريقة الثانية:
التطوي��ر القائم يف األماكن املهمة داخل مركز املدينة والتي يقطنها طبقة من ذوي الدخل احملدد بحيث يدفعون
مقابال زهيدا كإيجار للوحدة السكنية رغم القيمة العالية لقطع األراضي التي يقيمون عليها.
الطريقة الثالثة:
التطوير الذي يحدث على قطع األراضي كانت فيما مضى مبنية على هيئة قصور حتيط بها احلدائق واألسوار فيتم هدم
القصر وبناء برج سكني بدل منها.
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 - 2التطور التاريخي للكتلة العمرانية ملدينة أسيوط التي بها
املنطقة حمل الدراسة
نش��أت مدينة أس��يوط وتطورت كتلتها يف العص��ر احلديث على أربع
مراح��ل مهم��ة تتضح يف الش��كل رق��م  1وفيها يتضح موق��ع منطقة
األوقاف حمل الدراسة وأنها كانت إىل عهد قريب منطقة زراعية على
أط��راف املدينة وهي نواة االمت��داد احلادث يف املنطقة اجلنوبية،
ويف الشكل  2املوقع احلايل ملنطقة األوقاف على خريطة حديثة
متثل الوضع الراهن ملدينة أسيوط سنة .2010
وفيما يأتي مراحل التطور:

املب��اين الصغ�يرة وه��دم الفي�لات األثري��ة
والتاريخي��ة وبناء األب��راج العالية بدال منها،
فتضخم��ت املدين��ة يف البع��د الرأس��ي
عل��ى نح��و واض��ح وخصوص��ا بالش��وارع
الرئيس��ة مثل شارع اجلمهورية والنيل وترعة
اإلبراهيمية ووسط املدينة .هذا باإلضافة
إىل ظهور تقسيم احلقوقيني غرب الوليدية،
وبن��اء األراض��ي الفض��اء مبناط��ق فري��ال
وغريها باملدينة.

ا) الكتلة حتى عام 1957

كان��ت الكتلة العمرانية متواضعة ش��أنها ش��أن معظم مدن الصعيد
ومل يك��ن مييزها منها س��وى أس��واقها التجاري��ة الش��هرية بالقيصرية
(القيس��ارية) واحل��رف اخملتلف��ة الت��ي كانت تتمي��ز به��ا .ولذلك فقد
كان��ت الكتلة العمرانية مكونة أساس��ا من حي غرب البلد ،جنوب غرب
املدينة والذي كان يشكل أصل املدينة ،وحى الوليدية شماال والذي
كان قري��ة صغ�يرة منفصل��ة ع��ن املدينة الت��ي انضمت إليه��ا بحكم
التصاقه��ا به��ا ،وحى احلم��راء الواق��ع يف مواجهة نه��ر النيل والذي
كان جمتمعا عمرانيا منفصال.
ب) الكتلة يف املدة ما بني  1957و1973

يف تلك املدة مت إنش��اء جامعة أس��يوط ،حيث نش��ط العمران على
حم��ور جدي��د ناحي��ة الش��مال الغرب��ي فباإلضافة إىل ح��واىل 300
فدان تش��كل مساحة جامعة أس��يوط فقد نشأت منطقة فريال شرق
اجلامع��ة كم��ا منت منطقة قلت��ه املالصقة لها م��ن اجلنوب نتيجة
متطلبات س��كن الط�لاب املغرتبني واملوظفني اجل��دد باجلامعة.
كما مت إنشاء حمطة الكهرباء واملعهد الديني بجنوب شرق املدينة.

الشكل  :1تطور الكتلة العمرانية ملدينة أسيوط

ج) الكتلة يف املدة ما بني  1973و1985

يف تل��ك املدة مت إنش��اء جامع��ة األزهر غرب الوليدية وش��مال ترعة
اإلبراهيمي��ة ،كم��ا مت إنش��اء ح��ي الس��ادات ومس��اكن نزلة عب��د الاله
اجلديدة ومساكن األربعني وتقسيم املعلمني يف جنوب املدينة.
د) الكتلة فيما بعد عام 1985

تأث��رت املدين��ة يف تل��ك امل��دة مبؤث��رات عص��ر االنفتاح ال��ذي وصل
إليه��ا متأخرا ،ومع تس��هيالت قانون املب��اين مت التعدي على معظم
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الشكل  :2منطقة األوقاف وموقعها ملدينة أسيوط

 - 3دراس��ة تش��ريحية لطبق��ة املنتقل��ون اجل��دد إيل منطق��ة األوق��اف
مبدينة أسيوط:
مت��ت دراس��ة املنطق��ة بواس��طة اس��تمارة اس��تبانة مت توزيعه��ا على س��كان
املنطق��ة الس��كنية وذل��ك للوص��ول إىل املالم��ح العام��ة له��ؤالء الس��كان
ومعرف��ة األماك��ن التي ج��اؤوا منه��ا والرتكيب��ة العمرية وعم��ل حتليل لهذه
البيانات على برنامج التحليل اإلحصائي .Spss
ا) وصف املنطقة:
كما هو مبني باخلريطة تقع منطقة األوقاف إىل اجلنوب من مدينة أسيوط
وهي قريبة من حمطة القطار الذي يربط مدن مصر من الشمال إىل
اجلنوب كما أنها ترتبط مبركز املدينة بواسطة حماور حركة قوية.
وق��د كان باملنطق��ة بع��ض احمل��ال التجاري��ة وال��ورش احلرفي��ة والبي��وت
العش��وائية حت��ى جاءت مديرية األوق��اف يف أواخر الس��بعينيات– مع العلم
أن��ه مل يب��دأ وضع خمط��ط ملدين��ة أس��يوط إال ع��ام  1998-وقامت بإنش��اء
مشروعها السكني اإلداري التجاري املكون من عدة أبراج منفصلة يربط بينها
جس��ور بال��دور األول حي��ث أن الدورين األرض��ي واألول مت تصميمهم��ا ليكونا
حمال جتارية والدورين الثاين والثالث مكاتب إدارية ،أما بقية األدوار -وعددها
ثماين أدوار -فهي أدوار س��كنية على املس��توى فوق املتوسط ،ومت تعويض
أصحاب احملال التجارية بإعطائهم وحدات جتارية يف األبراج السكنية ،وأما
أصح��اب البيوت العش��وائية فق��د مت تعويضهم ماديا وارحتل��وا عن املنطقة
يف اجتاه اجلنوب كما يظهر يف خريطة الشكل .3
ب) األماكن التي جاء منها السكان إيل املنطقة:
التصنيف

النسبة
املئوية

من داخل أسيوط

% 31،25

من مراكز احملافظة % 28،75

من خارج احملافظة

% 40

ج) الرتكيبة األسرية لسكان املنطقة:

التصنيف

النسبة
املئوية

أسر بدون أطفال

% 16,25

الشكل  :3منطقة األوقاف جتتذب السكان من كل أنحاء
املدينة ويرحتل منها السكان إيل اجلنوب

د) سن صاحب العقار:
يتض��ح م��ن اجل��دول أن التوزي��ع
متجان��س تقريب��ا ح��ول الس��ن 40
لصاحب العق��ار ،حيث ترتكز األعمار
يف املس��احة العمري��ة من  40إيل
 50س��نة وأن املتوس��ط العم��ري
 46.6سنة.
التصنيف

النسبة
املئوية

أقل من  30سنة

% 1,25

 34 - 30سنة

% 0,25

 39 - 35سنة

% 1,25

 44 - 40سنة

% 31,25

أفراد يعيشون
وحدهم

% 1,25

 49 - 45سنة

% 21,125

أسرة بدون أم أو أب

% 1,25

 54 - 50سنة

% 15

أسرة بطفلني أو أقل % 38,75

 60 - 55سنة

% 7,5

أكرث من 60

% 6,25

أسرة  3أو  4أطفال

% 35
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هـ) املهنة:
وج��د م��ن الدراس��ة أن  % 95م��ن الطبق��ة املنتقلة إيل منطق��ة األوقاف م��ن أصح��اب الوظائ��ف اإلدارية العلي��ا واألطباء
واملهندسني.
 - 4اآلثار املرتتبة علي التطوير احلضري ملنطقة األوقاف:
مما سبق جند أن إقامة املشروع السكني يف املنطقة جعلها منطقة جاذبة للحراك السكاين من كل أنحاء املدينة
وأن هن��اك ش��ريحة عمرية مميزة له��ؤالء املنتقلني إىل املنطقة وجميعه��م تقريبا من أصحاب امله��ن اإلدارية العليا
واملتخصص�ين ،كما أن تركيبتهم األس��رية متش��ابهة وان مس��تواهم االجتماعي متش��ابه تقريبا وه��ذه الطبقة تختلف
اختالف��ا كب�يرا ع��ن الطبقة التي كان��ت تقطن يف املنطقة وم��ا حولها ،أي :بانتق��ال هذه الطبق��ة إىل املنطقة قد مت
إزاحة طبقة أقل يف مس��توى املعيش��ة إىل منطقة أخري ،وقد وجد باملش��اهدة أنه -بعد االنتهاء من متليك جميع
الشقق وانتقال الساكنني إليها -حتولت بيئة املنطقة إىل االزدحام التام والضوضاء الشديد نتيجة الكتظاظ املنطقة
بالس��يارات وحرك��ة النقل املس��تمرة التي حتتاجها احملال التجاري��ة واملكاتب اإلدارية على الس��واء ،فظهرت مناطق
ازدح��ام مروري��ة مبس��ارات احلركة الرئيس��ة ،كما ظهر القص��ور يف املرافق واخلدم��ات نتيجة الرتفاع متوس��ط الكثافة
السكانية فقد وصلت إىل  386شخصا /فدان .وجند أن املنطقة قد تسببت يف انتقال التطور العمراين إىل املنطقة
مبان مت تشييدها من
اجلنوبية التي مل يكن يف احلس��بان دخولها ضمن الكتلة العمرانية ملدينة أس��يوط ،وظهرت بها ٍ
دون ترخيص حتى بلغت نسبة اخملالفات حوايل  30%وحدث خلل يف الرتكيبة العمرانية نتيجة تداخل استعماالت
األراضي وانتشار الورش واحلرفيني بها ،ونتج عن ذلك تلوث الهواء واملاء باملنطقة.

النتيجة
نخلص من الدراسة بأن هناك ظاهرة ليست بجديدة على املستوى
العاملي واملستوى احمللي حتدث باستمرار وهي ظاهرة التعلية
الطبقية .هذه الظاهرة لها تركيبتها البنائية الواضحة س��واء عندما
حتدث يف املدينة املصرية أو أي مدينة أخري يف أوربا أو أمريكا ،وهذه
الرتكيبة هي:
• القادمون اجلدد إىل املنطقة.
• النازحون قسرا من املنطقة.
• املوقع الذي يجتذب مشروعات اإلسكان والتطوير احلضري.
• البديل السكني للنازحني.
وألنها ظاهرة ذات آثار إيجابية وسلبية فيجب إجراء دراسة لآلثار املرتتبة
على إقامة مشاريع حضرية يف املنطقة قبل الشروع يف تنفيذها،
وعمل سيناريو مسبق لدراسة تأثريها على املرافق واخلدمات والكثافة
السكانية لتقوية اآلث��ار اإليجابية وجتنب اآلث��ار السلبية على أن تكون
املشاريع احلضرية متوافقة مع خمطط عمراين معتمد للمدينة.
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الشكل  :4أبراج منطقة األوقاف

العمارة اإلسالمية ...سجاالت يف احلداثة
حممد عبد الفتاح السروري
جريدة احلياة

يف مؤمتر «حتوالت الراهن ...مستقبل
النق��د الفن��ي العربي يف ظ��ل انفتاح
ق��دم
األنس��اق الفكري��ة اإلنس��انية»َّ ،
الباحث علي ثويني أطروحته البحثية
ح��ول العم��ارة اإلس�لامية .وموض��وع
احلداثة ال��ذي تناولته أطروحة ثويني
ش��ائك بع��ض الش��يء .واحلداث��ة
مفه��وم يتعل��ق باإلنس��ان وج��ذوة
تطلعات��ه لألي��ام املقبل��ة ،وصراع��ه
بني ج��ذب املاض��ي ومغريات��ه ونزعة
جمهول التجريب
التوق واالنعت��اق إىل
ِ
ّ
َّ
واملغام��رة الت��ي ش��كلت دائم��ًا ِعل��ة
التق��دم اإلنس��اين .ومول��ود احلداث��ة
ا ُ
ملت��داول يف ثقافتنا العربية ليس من
صلبها ،ويف ه��ذا البحث يطرح ثويني
إش��كالية مفاهي��م ال�تراث واحلداث��ة
املعماري��ة ،ال�تراث ال��ذي عان��ى م��ن
صل��ب الثقاف��ة العربية،
التهمي��ش يف
ِ
عل��ى رغم كون ِه عاكس��ًا حل��راك الوعي
ومحركًا له من جه ٍة أخرى.
ُ
يبق��ى ال�تراث مفهوم��ًا حداثي��ًا ،عل��ى
رغــ��م س��لفيــته فــ��ي الثقاف��ة العام��ة
و َيــــ��رد باللغـــ��ة اإلنكليزيـــ��ة بصـيــــ��غ

Heritage – patrimony – legacy

وج��اءت احلداث��ة إىل الغربي�ين يف
األزمن��ة املتأخرة وحتديدًا ُبعيد عصر
النهض��ة ،بعدما ش��غفوا بأطالل روما
ومآثر اليونان وتط��ور األمر ُبعيد الثورة

الصناعي��ة ع��ام  ،1789وم��ا زال األخ��ذ والرد ي��رد يف فهم ال�تراث وحدوده
وآلياته وجدواه.
وثمة خالف بني التاريخ والرتاث ،فالتاريخ يعني حتديد الزمن وأحداثه بينما
بالنت��اج الثقايف واحلضاري خ�لال التاريخ ،ويفس��ر الباحث
ال�تراث ينش��غل
ِ
ال�تراث بأن��ه (نفحات امل��كارم يف كن��ف املنتَ��ج التاريخي) ويع ّرف��ه داعية
األنس��نة املفكر اجلزائري حمم��د أركون بأنه يعني كل الع��ادات والتقاليد
ش��كل أو يف آخر بعد اإلس�لام .أما
الس��ابقة لإلس�لام والت��ي اس��تمرت يف
ٍ
ً
قائ�لا" :إذا كان املرياث أو اإلرث هو
الدكت��ور حممد عاب��د اجلابري ف ُي ّعرفه
عن��وان اختف��اء األب وحلول االبن حمله ،فإن ال�تراث هو عنوان حضور األب
يف االب��ن ،حض��ور الس��لف يف اخللف ،حض��ور املاض��ي يف احلاضر» .أما
فيعرفه بأن��ه «كل ما ه��و موروث يف جمتم��ع ُمعني عن
عب��داهلل الع��روي ّ
األجي��ال الغابرة :العادات ،األخ�لاق ،اآلداب ،التعابري ،بيد أنه ال يحصر ُه يف
مروي".
ما هو مكتوب أو ّ
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أم��ا احلداثة فله��ا مفهوم ُمخالف لل�تراث ،وظهرت كلمة
«حدي��ث» للم��رة األوىل يف أزمن��ة الغرب احلديثة يف
اللغ ِة الفرنس��ية القدمية يف القرن الرابع عشر ،ثم جاءت
ش��كل
العص��ور الوس��طي لك��ي تس��تخدم املفهوم يف
ٍ
أوس��ع ويف��ي بالتعاق��ب الزمني ،وذل��ك لك��ي تتمايز عن
األزمنة الس��ابقة التي ُتع��د منوذجًا يحت��ذى ،وبدءًا من
نهاي��ة الق��رن الثامن عش��ر َع َ
توس��عًا
��رف مفهوم احلداثة ّ
ومس جميع احلقول.
كبريًا ّ
وظه��رت بواك�ير احلداث��ة الغربي��ة يف البل��دان العربي��ة
واإلس�لامية على مرحلتني ،إحداهما إبان القرن التاس��ع
عش��ر والثانية يف القرن العش��رين .األوىل جاءت برغبات
سياس��ية وتيس�يرية علي��ا وجتس��دت يف ش��مال أفريقي��ا
أك�ثر م��ن مش��رق الع��امل اإلس�لامي ،بينما ج��اءت بقبول
ش��عبي حمتش��م .وظه��رت األوىل يف م��دن املغ��رب
العربي اإلس�لامي ،وظه��رت يف مصر نابعة م��ن الرغبة
التي طغت على توجهات حممد علي وورثته ،خصوصًا
حفيده إسماعيل (.)1895 – 1830
ثم ج��اءت املرحل��ة الثاني��ة بعد حل��ول القرن العش��رين
كرتث بالرتاث حتى
وتصاعد إيقاعها حتى منتصفه غري ُم ٍ
ت ّوج مبمارس��ة الرعيل الوطني اآلتي من بلدان إس�لامية
أجيال،
وال��ذي درس العم��ارة يف الغ��رب وم��ا تالهم م��ن
ٍ
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َ
أدخل هذا الرعيل على العمارة حتسينات كان مقصدها
الرتوي��ج للفك��ر احلداث��ي يف جم��ال العم��ارة .ويذك��ر أن
التوجهات احمللية مل ترفض التوجهات اجلديدة ،وأدرك
احلداثي��ون س��ريعًا أن نش��اطهم املعم��اري س��يكون ل��ه
قيم��ة وتأث�ير عميق��ان يف املمارس��ة البنائي��ة لبلدانهم.
عندما ش��رع إنتاجه��م يف التعاطي مع قضايا أساس��ية
تهم فئات عريضة وأساسية يف اجملتمع.
واعتم��دت حرك��ة احلداث��ة عل��ى ثالث��ة حم��اور تنظريية
لدراسة وفهم وإفهام ماهية العمارة اإلسالمية :احملور
الش��كلي ال��ذي يختزله��ا يف أش��كالها األك�ثر رواجًا مثل
العقود والقباب والقبوات واألحواش الداخلية واألواوين
والشناش��يل (املش��ربيات) والش��ذرونات (الناف��ورات –
الف��وارات) ويعط��ي له��ذه األش��كال وظائ��ف خصوصية
إسالمية موحدة اجلذور واملظاهر واملآرب.
احمل��ور الروح��اين الص��ويف :ال��ذي ي��رى يف التاري��خ
لنظري��ات عرفاني��ة تع��ود
املعم��اري انعكاس��ًا مباش��رًا
ٍ
ملتصوف��ة ال�تراث كاب��ن عرب��ي وج�لال الدي��ن الروم��ي
وإخ��وان الصفا .وه��ذا التيار يحت��اج إىل البحث املعمق
والرص�ين إلثبات قناعاته ،من خالل البحث يف املنس��ي
واملهم��ل م��ن مدون��ات ت��راث (األنس��نة) والعقلن��ة
اإلسالمي وحتليلها ومقارنتها.

احمل���ور ال��ب��ي��ئ��ي :ال��ذي
ي��ج��د يف امل��م��ارس��ات
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ري��ف��ي��ة
امل��ت��آص��رة م���ع ال��ب��ي��ئ��ة،
قيمة دراس��ي��ة تستحق
ال��ع��ن��اي��ة ،مت��اش��ي��ًا مع
النزعة احلداثية للعناية
بالبيئة .ويتعلق األم��ر
بدراسة احللول املثلى ملقارعة معطيات البيئة من حرارة
وج��ف��اف وش��ح امل��اء م��ن خ�لال حلول معمارية بسيطة
مفهومة للجميع وحتتكرها النخب.
و ُتنسب بواكري حتديث احلياة اإلسالمية الرسمية إىل بعض
س�لاطني العثمانيني (ا ُ
ملصلحني) وكذل��ك بعض اإلمارات
ش��به ا ُ
ملس��تقلة عنها ،مثل الدايات يف اجلزائر والبايات يف
تون��س والفرمنلي��ة يف طرابل��س الغ��رب وآل الش��هابي يف
جبل لبنان واخلديوية يف مصر منذ عام .1805
ويرى الس��لفيون أن فكرة احلداثة لدى الش��عوب اإلس�لامية
انطلق��ت م��ن ش��به اجلزي��رة العربي��ة عل��ى ي��د حمم��د ب��ن
عبدالوه��اب يف الق��رن الثامن عش��ر امليالدي .وش��هد الربع
األخ�ير م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر ب��روز جي��ل م��ن املثقف�ين
املس��لمني الذي��ن التقط��وا فك��رة احلداث��ة ردًا ودفاع��ًا
ع��ن الغ��زو الفك��ري الغرب��ي ،مثلما ح��دث مع جم��ال الدين
األفغاين حينما سعى إىل إصالح العقيدة (حداثيًا).
وكان��ت هناك حال��ة من حاالت اجلدب املعم��اري من حيث
اإلله��ام قبل حل��ول احلداثة وال��ذي كان س��ببًا حقيقيًا وراء
ظهوره��ا ،ودف��ع ذل��ك البع��ض إىل تقلي��د من��اذج بنائي��ة
فرعوني��ة أو روماني��ة أو يوناني��ة أو الحقًا قوطي��ة أو منتمية
إىل فن الباروك .وبعدما ح ّلت عمارة القرن العش��رين وش��رع
املعماري��ون يبحثون عن مص��ادر اإللهام القتن��اص األفكار
املنس��ية يف طي��ات اإلب��داع البش��ري حت��ى الفط��ري منه،
وأمس��ى اقتناص الفكرة ُيعد س��بقًا معماري��ًا ،ومن الطريف
أن املعم��اري الفرنس��ي ليكوربوزييه ص ّرح ب��أن فكرة (عمارة
مرس��يليا) جاءت��ه م��ن رص��ده وكال��ة الغ��وري يف القاه��رة
القدمية والتي تعود إىل عام  1505ميالدي.

وارتبط مفهوم «العضوي»  Organicدائمًا بالطبيعة
والكائن��ات احلي��ة ،أو بكل ما يهب وينب��ض باحلياة يف
عاملن��ا ا ُ
ملحيط ،وه��و املفهوم األكرث ش��يوعًا .ورمبا
تأخ��ذ دالالتها منحى أبعد وتعن��ي املنظومة التي
ُتش��كل الكل وتتكامل بوظائ��ف اجلميع .ثم جندها ترد
يف العمارة كأس��لوب وكمدرس�� ٍة فكرية آث��رت أن تكون
متناغم��ة م��ع البيئ��ة والطبيع��ة م��ن دون أن تعنفه��ا
أو تقتط��ع منه��ا ش��يئًا ،بل عل��ى العك��س تتجانس مع
عناصره��ا وتكم��ل انس��جامها وتوازنه��ا .ويف س�برنا
أغ��وار العم��ارة اإلس�لامية جن��د الكثري م��ن ا ُ
ملحاكاة
مل��ا طرحت��ه العم��ارة العضوي��ة ،وميك��ن أن نع��د
العمارة اإلس�لامية اجليل الس��ابق للعمارة العضوية
ا ُ
ملعاص��رة وتكمن قوة تأثريها يف حذرها من اخللط
بس��بب املنهج الروحي العقيدي ال��ذي حدد الثوابت
الدستورية لها.
أه��م س��مات العم��ارة اإلس�لامية أنه��ا تواءم��ت م��ع
البيئ��ات الطبيعي��ة الواهب��ة مواد البناء واملتماش��ية
م��ع خصوصيات��ه .فجب��ال اليمن تراها حتمل س��مات
اجلب��ال وتنف��ذ باحلج��ارة ،أم��ا يف الصح��راء فتصرح
بخصوصي��ة م��ن خ�لال اخملط��ط وم��واد البن��اء
واألش��كال وحتى األلوان كم��ا جندها يف عمارة جند
والصحراء الكربى .ويف الس��واحل تتجل��ى لنا مناذج
التداخ��ل ب�ين البيئ��ة والهي��اكل العمراني��ة ،كم��ا يف
طنجة وأصيلة وبستيكة دبي أو جدة أو سواكن عدن.
وميك��ن تلمس العضوية يف تصمي��م الفناء الداخلي
ال��ذي مل يك��ن فج��وة عاب��رة أو فض��ا ًء طارئ��ًا ،ب��ل ه��و
ويهب
متنف��س عض��وي تس��تقر حوله مراف��ق املبن��ي ِ
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ً
وجماال.
سكانه الراحة من خالل الظالل الوارفة والنباتات واملياه املتدفقة التي تضفي على املكان روحًا
ولتبي��ان ال َب��ون ب�ين العضوي��ة اإلس�لامية والعضوية احلديث��ة ،جن��د أن األوىل لها ضواب��ط واردة من عقي��دة روحانية
مبيزان من خالل معرفة أس��رارها .أما يف العضوية الغربية فقد بدأت س��وية ثم
ق��درت األمور
حمكوم��ة بقوان�ين ربانية ّ
ٍ
انحرفت وتالشت بعد حني لفقدانها آليات الدميومة والبقاء التي تضبطها نوازع االعتقاد وروادعه.
إن ت��راث الش��عوب اإلس�لامية يف رأي عل��ي ثويني ،م��ا هو إال حداثة س��رمدية وجتديد مس��تمر ،ال س��يما عندما يرتبط
بفكر ومنهجية س��رمدية نابعة من س��رمدية اخلالق ،مصطلح (العمارة اإلس�لامية) مبا يتضمنه من نسبة إىل العمارة
بص��رف النظر عن امل��كان ،أو الزمان،
كدي��ن ق��اده إىل االعتقاد بض��رورة وحدة العم��ارة التي تن ُبع من اإلس�لام
لإلس�لام
ِ
ٍ
زم��ان ومكان وهي فكرة جد خطرية يف أصول العمارة ومبادئها ،إذ تلغي
انطالق��ًا من وحدوية الدين وصالحيته لكل
ٍ
فك��رة اإلقلي��م املصغر والعوامل احمللية وتقود إىل فكرة العاملية و ُتمهد لتسلس��ل األنظمة املعمارية الدخيلة من
األقالي��م اجملاورة .وفوق كل ذلك تتضمن س��يطرة الفكر الدين��ي الذي يعلو على العقل يف بعض جوانبه على قوانني
البيئ��ة الفيزيائي��ة احلس��ية ،ومن هنا تنش��أ قناع��ات ومفاهيم صوري��ة حرفية ل��دى املعماريني ا ُ
ملعاصري��ن بحيث ينزع
البعض ممن يعجز عن إدراك اآللية التي مت بها فرز املوروث املعماري من الفرتات السابقة إىل التقليد احلريف ،بصرف
النظر عن الزمان واملكان حتت غطاء أن العمارة اإلسالمية واحدة على طول أرجاء العامل اإلسالمي.
وبالنس��بة إىل أه��م التج��ارب يف حداث��ة العم��ارة العربي��ة واإلس�لامية ،جن��د ً
أوال :التجرب��ة الغربي��ة يف إحي��اء الرتاث
اإلس�لامي التي س��عى إليها املعماريون الغربيون يف القرن التاس��ع عشر ،ثم توس��ع نطاقها يف بواكري القرن العشرين
عند جميء رهط من املعماريني ممن وجدوا أفضلية العمارة احمللية وغناءها ورسوخها ،هذا غري جمالها.
ثاني��ًا :التجرب��ة احملافظ��ة التي تقتضي إعادة إنت��اج مفردات ال�تراث بتصاميم غنية باألس��لوب التخطيطي املعاصر
واملنهجية التنظيمية الوظيفية ،وتستفيد من غنى املوروث الشعبي الذي ُيحتم استعمال مواد البناء احمللية.
ثالثًا :التجربة الكالسيكية اجلديدة وهي التي ترمي إىل إعادة صوغ كثري من مفردات العمارة الرتاثية بأسلوب تسهيلي
منهجي من خالل مساقط حداثية ،ال تخلو من نفحات تراثية يف الهيئة واألحجام .رابعًا :التجربة احلداثية املشرئبة
إىل ال�تراث وه��و تيار يهتم بالش��كل أكرث من املضمون األساس��ي يف التصميم .خامس��ًا :التجربة الفكرية التي تس��عى
بخط��ى حثيث��ة و ّثاب��ة إىل اس��تلهام عمارة إس�لامية معاصرة ال تأخذ م��ن الرتاث أش��كالها فقط ،مبقدار م��ا تبحث عن
العقالني��ة يف التوظي��ف األنس��ب
للفض��اءات املعماري��ة ،مس��تمدة من
واق��ع امل��كان وبأي��ة م��واد متواف��رة.
ومن كل ما س��بق يتضح أن فن العمارة
يف اإلسالم مل ينغلق يومًا على نفسه،
ب��ل كان دومًا متعاطيًا مع الواقع ومع
م��ا ُيس��تجد دوم��ًا م��ن تغ�يرات تط��رأ
عل��ى فن العم��ارة ال��ذي تفاعلت معه
احلض��ارة اإلس�لامية من��ذ يفوعه��ا
وإرهاصات تكوينها األوىل.
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جونز النغ السال

سان فرانسيسكو ولندن ودبي وشنغهاي
أكثــر مــدن العالــم دينــاميكيــة وزخمــًا ..وإبداعــًا

دبي

ح ّل��ت دب��ي الثالثة بني أكرث مدن الع��امل ديناميكية يف قائمة جونز النغ الس��ال للمدن األكرث ديناميكي��ة ،وقالت :إدرا ًكا
منا بأن العقارات التجارية مل تعد نتاجًا لنجاح أي مدينة ،وإمنا الدافع وراء هذا النجاح ،أعلنت ش��ركة جونز النغ الس��ال
(مدرجة يف بورصة نيويورك لألوراق املالية حتت الرمز )JLL :أن مدن سان فرانسيسكو ولندن ودبي وشنغهاي ووهون
ظه��ر مزيجًا بني النش��اط العقاري التج��اري واالقتص��ادي واالجتماع��ي القوي قصري
تأت��ي يف مقدم��ة امل��دن التي ُت ِ
املدى وأسس النجاح طويلة املدى .ويف مؤشر زخم املدن  ،CMIاجلديد اخلاص بها ،تتجاوز شركة جونز النغ السال
التصنيفات االقتصادية الثابتة التقليدية لتتعمق يف العوامل الدافعة الرئيسية التي متيز املدن األكرث ديناميكية.
ويق��ول جريم��ي كيلي مدير األبحاث العاملية بش��ركة جونز النغ الس��ال« :إن زخم أي مدينة يش��مل ما هو أكرث بكثري من
صايف منو الناجت احمللي اإلجمايل فحسب .فاألساس احلقيقي للمدن األكرث ديناميكية ينبع من عوامل ،مثل سرعة
االبت��كار واإلبداع لألعمال املتطورة ،باإلضافة إىل تش��ييد املباين اجلديدة ،وحركة أس��عار العقارات ،واالس��تثمار يف
العقارات من جانب شركات ومستثمرين عرب احلدود.
ً
وشامال على نحو يحدد عالمات التغري وخصائص زخم املدن .وبرتكيز
ويقدم مؤشر زخم املدن اجلديد منظورًا حديثًا
ّ
مؤشر زخم املدن على خصائص املدينة التي ستمثل األساس يف األداء املستقبلي على األرجح ،يتميز هذا املؤشر
عن أغلب املؤشرات األخرى التي تقوم على األداء السابق القياسي .وهذه القياسات املتع ّلقة بالديناميكية يف البنية
التحتية واالتصاالت واالبتكار هي التي نعتقد بأنها س��توجه الكثري من القرارات املتع ّلقة باالس��تثمار وحتديد املواقع
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يف املستقبل ،ولكن ينبغي أن يضع املستثمرون والشركات يف
االعتب��ار أن ارتف��اع مس��توى الزخم ميكن أن ميث��ل خطرًا وفرصة
يف الوقت نفسه".
وقال آالن روبرتس��ون الرئيس التنفيذي لش��ركة جونز النغ الس��ال
يف الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا" :يق��دم املؤش��ر اجلديد
اخل��اص بن��ا أدل��ة واضح��ة لدعم ال��رأي القائ��ل إن دب��ي واحدة
م��ن أكرث مدن الع��امل ديناميكية .وفعاليات مثل معرض إكس��بو
 ،2020باإلضاف��ة إىل م��ا تتمت��ع ب��ه دب��ي من اتص��االت عاملية
قوية وارتقاء يف وضعها كمركز للخدمات يف الش��رق األوس��ط
وش��مال أفريقيا وجنوب /وس��ط آس��يا ،كل ذلك سيدعم النشاط
املستدام للمدينة على املدى األبعد".
املدن العشرون األكرث ديناميكية عامليًا
1

سان فرانسيسكو

11

شينزن

2

لندن

12

جاكرتا

3

دبي

13

بكني

4

شنغهاي

14

شنجدو

5

ووهون

15

لوس اجنلوس

6

نيويورك

16

تياجنني

7

اوسنت

17

بوسطن

8

هونغكونغ

18

سياتل

9

سان خوسيه

19

طوكيو

10

سنغافورة

20

لبما

مدن ومميزات
وامل��دن الت��ي تتصدر مؤش��ر زخم امل��دن تتس��م بالديناميكيات
التالية:
• مدن متميزة متتلك قوة اقتصادية واضحة على املس��توى
العاملي ،ومتثل ربع النشاط االستثماري املباشر يف العقارات
التجارية عامليًا ،بدءًا من .2013 - 2012
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• س��ان فرانسيس��كو ( ،)1ولن��دن ( ،)2ودب��ي (،)3
ونيويورك ( ،)6وهونغ كونغ ( ،)8وس��نغافورة (،)10
ولوس أجنلوس ( ،)15وطوكيو (.)19
• م��دن ثرية تكنولوجيًا اس��تغلت مبكرًا التوجهات
التكنولوجية ،وتقدم حاليًا بيئات خصبة لالبتكار.
• سان فرانسيسكو ( ،)1وأوسنت ( ،)7وسان خوسيه
( ،)9وبوسطن ( ،)17وسياتل (.)18
حجم��ا وأك�ثر مالءم�� ًة لالبت��كار
• م��دن أصغ��ر
ً
حظيت بنش��اط س��ريع للوص��ول إىل مرك��ز عاملي
أوسنت (.)7
• مدن سريعة التحضر يف الصني ،والتي تواصل
منوه��ا باس��تخدام برام��ج ضخم��ة لبن��اء امل��دن،
بالرغم من االقتصاد املتباطئ.
• ش��انغهاي ( ،)4وووه��ون ( ،)5وش��ينزين (،)11
وبكني ( ،)13وتشنغدو ( ،)14وتياجنني (.)16
• مراكز منو نش��طة ال تتضمنها جمموعة الدول
صاحبة أس��رع منو اقتص��ادي يف العامل ،وتدفعها
النظرية االستهالكية احلضرية.
• جاكارتا ( )12وليما (.)20
• مدن ناهضة تس��تعد لفعاليات يف عام 2020
بنشاط متجدد.
• طوكي��و ( – )19األلع��اب األوليمبي��ة الصيفي��ة
لع��ام  ،2020ودب��ي ( – )3مع��رض إكس��بو .2020
سان فرانسيسكو

ضعف متثيل أوروبا

ً
منخفضا مقارنة باملدن الناشئة ،فإن
ً
نشاطا
بالرغم من ضعف متثيل مدن أوروبا القارية يف صدارة القائمة ،وإظهارها
العدي��د من املدن األوروبي��ة القوية والناجحة تتمتع بخصائص حتقق النجاح على امل��دى الطويل ،األمر الذي يؤكده
تواصل ارتفاع املس��تويات يف تدفقات رأس املال العقاري .وباإلضافة إىل ما تعكس��ه ،على سبيل املثال ،باريس وبرلني
أيضا بنقاط قوة
وأمسرتدام من عوامل للنجاح فيما يتعلق بالتعليم واالبتكار واالستدامة والشفافية ،تتميز هذه املدن ً
أيضا إحدى أقوى مدن العامل م��ن حيث مؤهالت احملافظة على
يف التقني��ات اجلديدة واملواه��ب .و ُت َعد كوبنهاغن ً
البيئة.
يق ّيم مؤشر زخم املدن  111مدينة حول العامل ،بإجمايل درجات مرجح يقوم على  34متغ ًريا قصري املدى وطويلة.
تتضم��ن متغ�يرات الزخ��م االجتماع��ي واالقتص��ادي قص�ير امل��دى ( 40يف املائة م��ن النم��وذج) التغي�يرات احلالية
واملتوقعة يف الناجت احمللي اإلجمايل وعدد السكان ،ووسائل نقل الركاب اجلوية ،وتواجد املقار الرئيسية للشركات،
واملستويات احلالية لالستثمار األجنبي املباشر كنسبة من اقتصاد املدينة.
تتضمن متغريات الزخم العقاري التجاري قصري املدى ( 30يف املائة من النموذج) التغريات يف النسب املئوية احلالية
واملتوقعة يف صايف قدرة اس��تيعاب املكاتب ،وإنش��اء املكاتب ،وتأجريها ،وإنشاء مراكز التسوق وتأجري حمالت البيع
بالتجزئة ،وأحجام االستثمارات العقارية التجارية املباشرة ،وشفافية املعامالت العقارية.
تتضمن املتغريات طويلة املدى ( 30يف املائة من النموذج) ،التي حتدد على األرجح القوة االقتصادية املستقبلية
والزخ��م العقاري ،مؤش��رات حضانة األعم��ال عالية القيمة ،مثل وج��ود اجلامعات والبنية التحتي��ة التعليمية ،والقدرة
على االبتكار ووجود التكنولوجيا وشركات رأس املال ا ُ
مل َ
خاطر.
يعلق كريج بالمب ،رئيس قس��م األبحاث بش��ركة جونز الجن السال بالشرق األوسط وأفريقيا على هذا األمر ً
قائال" :توضح
نتائج مؤشر زخم املدن اخلاص بنا أن دبي إحدى املدن التي تشملها جمموعة متميزة من املدن الرئيسية ذات الطابع
قدما يف طريقها ألن تصبح أسوا ًقا عاملية حقيقية .ويرجع مركز دبي يف هذه القائمة إىل منوها
الدويل التي متضي ً
كبوابة عاملية رئيسية يدعمها النمو السريع جملموعة عريضة من املؤشرات العقارية واالجتماعية االقتصادية".
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مؤمتر الكويت لإلسكان

التصدي للقضية اإلسكانية باعتبارها قضية متس كافة املواطنني

هناك
وجود نية
وإرادة
سياسية
حقيقية
حلل هذه
املشكلة
على كافة
املستويات
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حتت رعاية سمو أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد وأك��د الغ��امن أن مؤمتر اإلس��كان يلقي الض��وء على عدة
اجلاب��ر الصباح وبحضور س��مو ويل العهد الش��يخ نواف حلول للتصدي للقضية اإلسكانية يف دولة الكويت.
األحم��د الصب��اح عق��د مؤمت��ر الكويت لإلس��كان خالل
م��ن جهت��ه ألقى مس��اعد األم�ين العام ل�لأمم املتحدة
الفرتة  10-9مارس . 2014
املدير التنفيذي لربنامج األمــم املتحـدة للمستـوطنــــات
الق��ى رئيس جملس األمة مرزوق الغ��امن كلمة أكد فيها البش��ــريـــــة (  ) UN-HABITATجون كلوس كلمة قال
عل��ى اهتم��ام القي��ادة السياس��ية يف مل��ف اإلس��كان فيها أن التوس��ع احلضاري املستدام يؤدي دورا يف غاية
كونه ملف��ا مهما ميس كافة املواطن�ين ،حيث تعطي األهمي��ة يف دف��ع عجل��ة االقتص��اد الوطن��ي والتنمي��ة
أولوية العمل حل��ل القضية اإلس��كانية .واعترب املرزوق االجتماعي��ة الس��يما يف دول��ة الكوي��ت ،مش��ددا عل��ى
قضي��ة اإلس��كان حاجة إنس��انية أساس��ية مت��س األمن
ضرورة تطبيقه بشكل هادف.
اجملتمعي.
وح��دد كلوس ثالثة مبادئ أساس��ية يف ريادة التخطيط
ودعا مرزوق الغامن إىل التعامل مع هذا امللف كـأولوية
للتوس��ع احلض��اري أوله��ا االلت��زام السياس��ي الفاع��ل
وطني��ة ته��م اجلمي��ع .وق��ال :نعل��م أنه��ا قضي��ة فني��ة
بالتخطي��ط احلض��ري ،وثانيه��ا حتس�ين وتطوي��ر القدرة
ومتخم��ة بالتفاصي��ل االقتصادي��ة والعلمي��ة والبيئي��ة
اإلدارية يف جمال حتويل التوسيع احلضري العفوي إىل
واجليولوجي��ة وغريه��ا ..قضية يتحاش��ى الكث�ير تبنيها
التخطيط احلض��ري الذي يحتاج إىل الق��درة التنظيمية
لصعوبته��ا وتش��ابك جماالته��ا واختصاصاته��ا ..نعلم
يف كال املستويني احمللي والوطني.
مدى قدمها وترهله��ا ،نعلم أنها قضية القضايا وندرك
جيدا أنها قضية معق��دة و حتتاج إىل تخطيط وعمل .وأض��اف أن ثالث تلك املب��ادئ هو الق��درة التقنية العالية
ولف��ت الغ��امن إىل أن هن��اك وجود ني��ة وإرادة سياس��ية عل��ى تخطي��ط وتطوي��ر وإدارة املدين��ة واي ش��كل م��ن
حقيقية حلل هذه املشكلة على كافة املستويات.
أشكال املستوطنات اإلنسانية.

وأشار إىل أن قضايا اإلسكان وتسليم املنازل طرحت حتديات
يف العدي��د م��ن اجملاالت على مس��توى الع��امل ،إذ نتج
تأخر يف تسليم املنازل بسبب حمدودية القدرات التقنية
والتمويلية وتوافر األراضي ومواد البناء وغريها.
وب�ين انه يف العديد من احلاالت كان��ت التحديات تتمثل يف
ع��دم الت��زام احلكوم��ة بتوف�ير املن��ازل إىل جمي��ع املدنيني.
وأش��ار إىل أن برنامج األمم املتحدة للمس��توطنات البش��رية
ط��رح ثالث��ة معاي�ير بش��أن املس��اكن صادق��ت عليه��ا الدول
األعضاء يف األمم املتحدة يف عام .2013
وأوض��ح ان أول تل��ك املعاي�ير يش�ترط أن تك��ون املس��اكن
متكامل��ة متام��ا وقريبة من املناطق احلضري��ة وغري معزولة
فيما يش�ترط املعي��ار الثاين أن حتفظ املس��اكن يف حدها
األدنى مع السماح باختالطها مع األماكن احلضرية والتمكن
من االنتقال من مكان إىل أخر بسهولة ومبسافات قريبة.
أم��ا املعي��ار الثال��ث فيؤك��د عل��ى احلاج��ة لتحقي��ق كثاف��ة
مقبول��ة للتأكد م��ن أن مصادر العيش مالئمة كم��ا أن إدارتها
تتم بس��هولة ووضوح على األرض ويف املس��تقبل .ويف هذا
الصدد قال كلوس :أن الكويت وبالرغم من أن أغلبية مواطنيها
يفضل��ون أن تس��كن كل عائل��ة فيها بش��كل مس��تقل من حيث
املوقع واألرض فإننا نعمل على أس��اس أن األجيال الالحقة
من األن ومستقبال سوف حتتاج إىل بيوت مبنية بشكل عمودي
حيث تتشارك األسر يف املباين مع سكان ليس بينهم قرابة.
وش��دد على أن اس��تيعاب متطلبات املستقبل يتطلب خطة
جمتمعية حضرية متماس��كة تأخذ بع�ين االعتبار التغيريات
يف البن��اء ضم��ن من��ط اس��تخدامات متع��ددة واىل من��ط
تصمي��م وتنظي��م الط��رق التي ستس��تمر خلدمة أجي��ال عدة
مقبلة.
ولف��ت إىل أن الرتكي��ز األن يف دول��ة الكويت يص��ب على نظام
التط��ور الس��ريع قائال "حي��ث ميكن أن نقطف ثم��رة االقتصاد
املزده��ر إليج��اد حال��ة افضل من نوعية املس��اكن الس��ائدة
يف الوق��ت احلاض��ر" .وش��دد عل��ى احلاج��ة املاس��ة إىل

تطوي��ر نظ��ام من��زيل يف املس��تقبل م��ع انحس��ار
املباين احلكومية لكي يتسنى جتاوز حتديات النمو
املرتقبة.
وقال كلوس «وانا اؤمن بأنه خالل هذه العملية سوف
نحت��اج إىل تش��خيص عمي��ق جملموع��ة م��ن األم��ور
والتحدي��ات الت��ي تواجه قطاع املن��ازل يف الكويت»
منبه��ا إىل أن تطوي��ر عملي��ة بن��اء املن��ازل الس��كنية
عملية شديدة التعقيد وكبرية يف كل مراحلها.
وتاب��ع« :ونح��ن بحاج��ة لتكام��ل جمي��ع اجله��ات
والق��درات واخل�برات السياس��ية والتقني��ة والعلمي��ة
كما أن اجلهد يجب أن يكون على خمتلف املستويات
وه��و امر عل��ى عاتق اجلمي��ع لتحقيق ه��دف أن يكون
هنال��ك من��زل ل��كل ف��رد» .بعده��ا ألقى رئي��س احتاد
العقاريني رئيس اللجنة املنظمة توفيق اجلراح كلمه
قال فيها أن الش��أن العقاري يف الكويت يش��كل قضية
ملحة متس اجلميع وان القضية اإلس��كانية حساسة
الرتباطها باألس��رة التي تعد ن��واة اجملتمع وضمان
استقراره.
وعــ��زا التضخ��م إلـــ��ى انتظــ��ار مس��تحقي الرعاي��ة
الس��كنية مل��دد طويل��ة واالرتف��اع غري املس��بوق يف
أس��عار اإليجارات وأسعار الش��راء يف السكن اخلاص
واالستثماري ما انعكس سلبا على مستوى املعيشة
ومتطلبات احلياة الكرمية لألس��رة .وأكد ضرورة وضع
اس�تراتيجية متينة ومدروس��ة بشكل جيد تأخذ بعني
االعتبار جميع جوانب تلك القضية بخاصة أن صياغة
االس�تراتيجية لإلس��كان من السياس��ات األكرث تعقيدا
ألنه��ا تنط��وي عل��ى النظ��ر يف ع��دد من السياس��ات
األخ��رى ذات الصل��ة مثل األس��عار واألراض��ي والبنى
التحتية ورأس املال وغريها.
ودع��ا اجلراح إىل ابتكار طرق عادلة وش��فافة إلش��راك
القط��اع اخلاص يف حل مش��كلة اإلس��كان من خالل
توفري املساكن.
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إعالن األلفية للتنمية :ماذا حتقق منه؟
املدن املستدامة ،الغذاء والتغذية ،الطاقة املستدامة
ذكاء خملص اخلالدي
كاتبة متخصصة بالشؤون االقتصادية – بريوت
جريدة احلياة

منذ  2007أكرث من نصف سكان
العامل يعيشون يف املدن
تبن��ى قادة العامل ع��ام  2000إعالن األلفي��ة للتنمية
ال��ذي وض��ع أس��س حتقي��ق أه��داف تنموي��ة معين��ة
بحل��ول  .2015ويتكون اإلعالن من فق��رات تهدف إىل
تقليص الفقر وحتقيق التنمية البشرية .وعلى رغم ما
ش��هده العامل منذ  2000من ح��روب إقليمية وكوارث
طبيعي��ة وأزم��ة مالي��ة واقتصادي��ة حادة ،اس��تطاع
حتقيق هدف تقليص الفقر مبقدار النصف قبل خمس
سنوات من املوعد احملدد أي يف .2010
وحتقق��ت إجن��ازات مهم��ة يف جم��ال تق��دم امل��رأة
والتعلي��م االبتدائ��ي وجن��اح احلم�لات الطبي��ة ضد
أم��راض الس��ل واملالري��ا وتوف�ير املي��اه الصاحل��ة
للش��رب .وألن العامل يقرتب م��ن موعد حتقيق أهداف
التنمي��ة األلفي��ة  ،2015ويعم��ل عل��ى وض��ع رؤي��ة
عاملي��ة جدي��دة للف�ترة الت��ي س��تعقب ذل��ك العام،
أص��درت دائ��رة الش��ؤون االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
يف األمم املتح��دة يف نيوي��ورك مس��حها الس��نوي
لألوضاع االقتصادية واالجتماعية العاملية ()2013
حتت عنوان "حتديات التنمية املستدامة".
وأكد املس��ح أن االس��تمرار يف اس�تراتيجيات التنمية
احلالية لن يك��ون كافيًا لتحقيق التنمية املس��تدامة
بع��د  2015بس��بب ك�ثرة الش��واهد الت��ي تربهن على
( )1تزاي��د خطورة التغ�يرات املناخية ،و( )2اس��تمرار
تهدي��د اجل��وع وس��وء التغذي��ة للعدي��د م��ن أقالي��م
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الع��امل ،و( )3تزايد الفروق يف توزيع الدخل بني الدول
وداخل الدولة ذاتها ،و( )4س��رعة انتشار التحضر يف
الدول النامية ،و( )5اس��تمرار حاجة ماليني املساكن
إىل الطاق��ة و( )6ض��رورة من��ع تك��رار حص��ول أزم��ات
مالي��ة وإعادة توجيه األنظم��ة املالية لتوفري متويل
االستثمارات الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة.
واع�ترف املس��ح بوج��ود جمموع��ة مرتابط��ة م��ن
حتدي��ات التنمي��ة املس��تدامة الت��ي تس��تدعي
االهتمام ،ولكنه اختار الرتكيز على ثالثة منها لتأثريها
املباش��ر ه��ي ( )1امل��دن املس��تدامة ،و( )2ضم��ان
الغذاء والتغذية السليمة ،و( )3حتويل الطاقة.
بالنس��بة إىل املدن املستدامة ،يساهم التحضر يف
إيجاد ف��رص عمل وظروف معيش��ية أفضل للماليني
من الس��كان ح��ول الع��امل ويس��اهم يف ش��كل فاعل
يف جه��ود إلغاء الفقر .ولكن س��رعة توس��ع التحضر
فرضت ضغوطًا كبرية على املوارد األساس��ية وعلى
خدم��ات القطاع الع��ام .ومنذ  2007يعي��ش أكرث من
نصف س��كان العامل يف املدن .وبحلول  2050يتوقع
أن تك��ون نس��بة احلض��ر أك�ثر م��ن  70يف املئ��ة وأن
يعي��ش  80يف املئ��ة من س��كان امل��دن يف األقاليم
النامية يف أفريقيا وآسيا.
وتفتق��ر معظ��م ال��دول النامي��ة إىل نظ��ام اإلدارات
احمللية الذي أصبح اآلن أمرًا ملحًا .ففي العديد من
مدن الدول النامية ذات معدالت الدخل املتوسطة
واملنخفض��ة ال ي��زال احلص��ول عل��ى اخلدم��ات
كاف .وأصبح فقدان العدالة يف توزيع
األساس��ية غري ٍ
الدخ��ل ب�ين الريف واحلض��ر من جهة وب�ين املناطق
احلضري��ة ذاتها صف��ة دائمة يف العدي��د من الدول

النامية ،حيث ال يزال يعيش بليون ش��خص يف مدن الصفيح .وإذا
مل تتخ��ذ إجراءات حاس��مة س��يزداد هذا الع��دد إىل  3باليني يف
.2050
ويتطلب وضع إطار لسياس��ة حتقق التنمية املستدامة للمناطق
احلضري��ة تعاونًا وتنس��يقًا على مس��توى اجملتمع��ات احمللية
والوطني��ة والدولي��ة وش��راكة لتوفري م��وارد مالية م��ن القطاعني
العام واخلاص .وابتعد املسح عن إعطاء منوذج موحد ميكن تطبيقه لتحقيق التنمية املستدامة للمدن
ألن أولوي��ات املدن وأهدافها ليس��ت واح��دة وإمنا يجب تفصيلها لتالئم التحدي��ات والفرص التي يحددها
املس��تفيدون يف كل مدين��ة .وعلى صعيد ضمان الغذاء والتغذية الس��ليمة ،ال ي��زال عدم ضمان األغذية
األساس��ية يؤثر يف بليون ش��خص يف العامل وهو الرقم ذاته احملدد يف  .1970ولكن نس��بة األفراد الذين
يعان��ون س��وء التغذي��ة انخفض من  20يف املئ��ة يف  1992 - 1990إىل  15يف املئ��ة يف .2010 - 2008
وكان التق��دم غري متس��ا ٍو بني األقاليم ،وأضافت األزمة املالية الت��ي بدأت يف  2008حتديات إضافية .لذلك
ف��إن ه��دف تقليص نس��بة األف��راد الذين يعان��ون اجل��وع يف  2015إىل النصف ل��ن يتحقق يف أفريقيا ش��به
الصحراوية ويف جنوب آسيا.
وتشري التقديرات إىل أن إنتاج الغذاء يف العامل يجب أن يزداد بـ  70يف املئة لكي يتمكن من تلبية حاجات
 2.3بليون شخص إضايف يف  .2050و ُيذكر أن ظاهرة سوء التغذية أوسع بكثري من اجلوع أو نقص التغذية،
فاألخري يش��مل ال��دول املتقدمة أيضًا بس��بب عدم تنوع األنظم��ة الغذائية والذي يه��دد  30يف املئة من
س��كان العامل .كما أن اخذ س��عرات حرارية فائضة ميثل مش��كلة أخرى يعانيها العامل إذ يس��بب الوزن الزائد
والبدانة أكرث من  2.8مليون وفاة يف الس��نة .وس��لط املس��ح الضوء على ضرورة تقليص الهدر يف الغذاء
واملقدر بـ  32يف املئة من إنتاج الغذاء العاملي سنويًا.
أما يف خصوص حتويل الطاقة ،فيجب أن يكون حتويل النظام احلايل أس��اس أجندة التنمية املستدامة.
وه��ذا يعن��ي إنه��اء االعتماد على مص��ادر الطاقة التقليدية وحتس�ين فرص الوصول إىل طاق��ة كهربائية
عالية النوعية ومناس��بة .وتش�ير التقديرات األخرية إىل أن انبعاث الغازات الس��امة سيقود إىل زيادة درجات
ح��رارة األرض مع نتائج كارثية .وحتى لو ُط ِّبقت السياس��ة اخملططة حالي��ًا والتي تهدف إىل زيادة مصادر
الطاق��ة البديل��ة وحتس�ين كفاءتها ف��إن االحتمال األكرب ه��و أن هدف تقلي��ص انبعاث الغازات الس��امة لن
يتحقق.
واستنادًا إىل تقديرات «منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» فإن تركيز الغازات املنبعثة من ثاين أوكسيد
الكرب��ون س��يصل إىل م��ا بني  700 - 650جزء من املليون بحلول  2050لريتف��ع بعدها يف  2100إىل - 730
 800جزء من املليون .وستؤدي هذه الزيادات إىل ارتفاع درجات احلرارة يف العامل  3 - 2درجات مئوية يف
 ،2050و 5.6 - 3.7درجة مئوية يف .2100

أولويات
املدن
وأهدافها
ليست
واحة

عدم
ضمان
األغذية
األساسية..
يـؤثـر
يف بليون
شخص يف
العامل

وح ِّددت جمموعة من الوس��ائل واألساليب التي ميكن بواس��طتها حتقيق الطاقة املستدامة التي تقلص
ُ
من انبعاث الغازات السامة ولكنها يف حاجة إىل تبني سياسات طموحة وحتسني التعاون الدويل وتغيري
أمناط االستهالك ومستويات غري مسبوقة من االستثمارات.
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تأثري هائل للثورة الرقمية يف وظائف القطاع العام
" إيكونوميست "

االبتكار الذي هو «إكسري» تقدم البشرية وجوهرها كان دائمًا
سببًا رئيسيًا يف أن يدفع الناس وظائفهم ثمنًا له .خالل الثورة
الصناعية فقد النساجون احلرفيون وظائفهم بعد ظهور النول
اآليل .ويف األعوام الثالثني املاضية ،ح ّلت الثورة الرقمية حمل
الكثري من الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة ودعمت
حياة الطبقة املتوسطة يف ال��ق��رن العشرين .الطباعون
وموظفو حجز التذاكر وأمناء الصندوق يف البنوك والكثري من
وظائف خطوط اإلنتاج ،جميعها وظائف مت االستغناء عنها
كما حدث متاما مع النساجني اليدويني.

االبتكارات
اجلديدة
تزيد الفجوة
يف الدخل
بني الفقراء
واألثرياء

بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون أن التطور التكنولوجي جعل
العامل مكانا أفضل ،فإن هذا اخمل��اض يعد ج��زءًا طبيعيًا من
عملية دعم الرخاء واالزدهار ورفع مستوياتهما .وعلى الرغم من
أن االبتكار قضى على بعض الوظائف ،فإنه يف املقابل خلق
فرص عمل جديدة وأفضل ،وأصبح اجملتمع األكرث إنتاجية أكرث
ثراء ،وبالتايل عندما يزداد السكان ثراء تزيد احتياجاتهم ويطلبون
مزيدًا من السلع واخلدمات.
قبل مائة عام كان واحد من أصل ثالثة عمال أمريكيني يعمل
يف مزرعة .اليوم أقل من  %2منهم يعملون يف املزارع ،لكنهم
ينتجون مواد غذائية بكميات أكرب بكثري .واملاليني الذين حترروا
من العمل يف األرض مل يقعوا رهينة البطالة ،بل وجدوا وظائف

أعلى أج�رًا مع تطور االقتصاد.
وتقلصت أعداد السكرتارية اليوم،
لكن هناك يف املقابل املزيد من
مربجمي الكمبيوتر ومصممي
املواقع اإللكرتونية.
ويبقي التفاؤل نقطة االنطالق
ال��ص��ح��ي��ح��ة ،ل���ك���ن ب��ال��ن��س��ب��ة
للعمالة يظهر تأثري إزاحتهم من
وظائفهــم بسبــب التكنولوجيـا
بشكل أسرع وأكرث وضوحًا عليهم
من فوائدها .حتى وإن ظهرت
الوظائـف اجلديــدة واملنتجات
الرائعة ،فإن الفجوة يف الدخل
س���ت���زداد وت��ت��س��ع ع��ل��ى امل��دى
ال��ق��ص�ير ،مم��ا سيسبب تفككًا
اجتماعيًا ه� ً
�ائ�لا ،ب��ل مي��ك��ن أن
يحدث تغيريات يف السياسة.
تأثري التكنولوجيا سيكون أشبه
باإلعصار الذي سيجتاح العامل،
وأول من سيضرب بلدان العامل
األول والغني ،لكنه يف النهاية
سيجتاح الدول األفقر أيضا .وال
ت��وج��د حكومة مستعدة لهذا
اإلعصار.

أسباب القلق

مل��اذا القلق إذًا؟ إن املسألة،
جزئيا ،ليست سوى إعادة التاريخ
لنفسه .ففي امل��راح��ل األوىل
من الثورة الصناعية ذهبت ميزات
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زيادة اإلنتاجية وبشكل
غ�ير متناسب إىل رأس
امل��ال ،ويف وقت الحق
ج��ن��ت ال��ق��وى العاملة
معظم امل��زاي��ا .النمط
احل��اص��ل ال��ي��وم مشابه
مل��ا ج��رى خ�لال ال��ث��ورة
الصناعية .ف��االزده��ار
وال��رخ��اء ال��ل��ذان أطلقت الثورة
ال��رق��م��ي��ة ال��ع��ن��ان ل��ه��م��ا ذه��ب��ا
بشكل كبري وط���ا ٍغ إىل أصحاب
رؤوس األم����وال والعمالة ذات
امل��ه��ارات العالية .ففي خالل
العقود الثالثة املاضية ،تقلصت
حصة العمالة من اإلنتاج على
الصعيد العاملي من  %64إىل
 .%59ويف ال��وق��ت ال��راه��ن ،زاد
نصيب نسبة الـ %1األغنى يف
أمريكا من الدخل من حوايل %9
يف سبعينات القرن املاضي إىل
 %22ح��ال��ي��ا .وبلغت معدالت
البطالة مستويات تنذر باخلطر.
فــفــــي  ،2000كـــان  %65مـــن
األم�يرك��ي�ين مم���ن ه���م يف سن
العمل يشغلون وظ��ائ��ف ،لكن
النسبة تراجعت منذ ذلك احلني،
يف سنوات الرخاء والركود على
حد سواء ،إىل املستوى احلايل
عند .%59
واألس�����وأ م��ن ذل���ك ،ي��ب��دو على
األرج�����ح أن ه���ذه امل���وج���ة من
اخللل الذي ُتحدثه التكنولوجيا
يف س����وق ال��ع��م��ل ل��ي��س س��وى
ال��ب��داي��ة .فمن ال��س��ي��ارات ذاتية

القيادة إىل األج��ه��زة املنزلية الذكية ،ميكن لالبتكارات
القائمة واملوجودة بالفعل أن تدمر مساحات كبرية من
الوظائف التي مل متس حتى اآلن .والقطاع العام يعد أحد
األه��داف الواضحة ،الذي أثبت أنه قطاع مقاوم للتجديد
ال��ذي تقوده التكنولوجيا .كما أن التغيري ال��ذي ميكن أن
حتدثه أجهزة الكمبيوتر سيكون له تأثري قوي على وظائف
الطبقة املتوسطة فــي القطــاع اخلــاص أيضــا.

القطاع العام

حتى اآلن ،معظم الوظائف األكرث ضعفًا أمام اآلالت هي
تلك التي تنطوي على مهام روتينية ومتكررة .لكن وبفضل
الزيادة يف قوة املعاجلة والوجود املطلق للمعلومات
الرقمية ،أصبحت أجهزة الكمبيوتر قادرة على نحو متزايد
على أداء املهام املعقدة بشكل أرخص وأكرث فعالية من
األشخاص .إذ ميكن للروبوتات الصناعية أن تتعلم بسرعة
جمموعة من سلوكيات وأفعال البشر .وميكن أن تصبح
اخلدمات أكرث ضعفا أمام التكنولوجيا .إذ ميكن ألجهزة
الكمبيوتر أن تكشف املتسللني م��ن خ�لال الكامريا ذات
الدائرة املغلقة على نحو أكرث صدقية ،مما ميكن للبشر
أن يفعلوا .وعند مقارنة مقدار كبري من البيانات املالية أو
البيومرتية (بصمة اليد وبصمة العني) ،فإن مبقدورها غالبا
تشخيص عمليات االحتيال أو املرض بشكل أكرث دقة من أي
عدد من احملاسبني أو األطباء .وتظهر إحدى الدراسات
احلديثة ال��ص��ادرة عن أكادمييني يف جامعة أكسفورد
أن  %47من الوظائف الراهنة ميكن أن تصبح آلية خالل
العقدين املقبلني.

أجهزة
الكمبيوتر
قادرة على
أداء املهام
املع ّقدة
بشكل أدق..
وأكرث فعالية
من البشر
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ويف الوقت ذاته ،تعمل الثورة الرقمية على إحداث حت ّول
يف عملية االبتكار ذاتها .فبفضل توافر الربجميات املصممة
لتطبيقات متخصصة بشكل جتاري على شبكة اإلنرتنت ،زاد
عدد الشركات الناشئة الرقمية بشكل كبري .وكما ابتكر مصممو
ألعاب الكمبيوتر منتجا مل يدرك اجلنس البشري حاجته إليه
وبات اآلن ال يستغنى عنه ،فإن هذه الشركات ستبتكر يوما ما
سلعا وخدمات جديدة توظف املاليني.

 %47من
الوظائف
الراهنة
قد تصبح
آلية
خالل
العقدين
املقبلني

عندما مت بيع انستغرام إىل فيسبوك مببلغ مليار دوالر تقريبا
يف  ،2012كان لديها  30مليون مستهلك ،ويعمل فيها 13
موظفا فقط .أما ك��وداك التي أشهرت إفالسها قبل أشهر
قليلة ،كان يعمل فيها يف ذروة جناحها وجمدها  145ألف
موظف.

اآلثار االجتماعية

املشكلة تتعلق بالتوقيت بقدر ما تتعلق ب��أي ش��يء آخر.
فشركة غوغل توظف حاليا  46ألف موظف .لكن األمر يستغرق
م��ن الصناعات اجل��دي��دة س��ن��وات ع��دي��دة حتى تنمو ،لكن
العمالة التي تشغل وظائف بالفعل هي التي تشعر باخللل
الذي تسببه تلك الصناعات اجلديدة بشكل أسرع .تقدم خدمة
« »Airbnbعرب األنرتنت جماال لألفراد ،الذين يشار اليهم
باسم «مضيفون» ،لعرض املساحات الشاغرة يف مساكنهم
وغريها من أماكن اإلقامة للتأجري لفرتة قصرية .هذه الشركة
قد حتول أصحاب املنازل الذين ميلكون مساحات شاغرة
إىل رجال أعمال مبادرين ،لكنها قد تشكل خطرا مباشرا على
قطاع الفنادق الصغرية والنزل ،وهو قطاع يوظف الكثري من
العمالة.
واذا كان هذا التحليل صائبا ،فان اآلثار االجتماعية ستكون
هائلة .فالكثري من الوظائف األكرث عرضة للخطر هي الوظائف
الدنيا (اخلدمات اللوجستية والشحن) بينما املهارات األقل
عرضة للخطر أمام األمتتة (االبتكار واخلربات اإلدارية) متيل
إىل أن تكون يف أعلى السلم الوظيفي .وبالتايل فان متوسط
األجور على األرجح سيظل راكدا لبعض الوقت والفجوة بني
املداخيل من املتوقع أن تزداد.

86
العدد 163

كما سيزداد الغضب واالستياء بشأن
اتساع الفجوة يف املداخيل وعدم
امل���س���اواة ،وس��ي��ج��د ال��س��ي��اس��ي��ون
ص��ع��وب��ة يف م��ع��اجل��ة املشكلة.
جتنب ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور أم��ر عقيم
وغري ذي جدوى ،ألن أي دولة حتاول
أن ت��وق��ف ح��رك��ة ال��ت��ق��دم ستتخلف
عن الركب وسيتجاوزها املنافسون
احل���ري���ص���ون ع��ل��ى ت��ب��ن��ي أح���دث
التقنيات ،كما أن احلرية يف زي��ادة
الضرائب على األثرياء إىل مستويات
عقابية ستكون مقيدة بفعل حركة
رأس املال والعمالة ذات املهارات
العالية.

أهمية التعليم

ال��ط��ري��ق��ة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ميكن
للحكومات أن تساعد بها شعوبها
على جت��اوز ه��ذا يف س��وق العمل
تكون من خالل نظم التعليم .أحد
أسباب التقدم الذي أحرز يف حظوظ
العمال يف املرحلة األخ�ي�رة من
الثورة الصناعية كان بسبب املدراس
التي بنيت لتعليمهم وشكل ذلك
آنذاك تغيريا جوهريا.
أصبحت تلك امل��دراس بحاجة إىل
تغيري اليوم ،لتعزيز وتشجيع اإلبداع
ال���ذي سيحتاجه اجل��ن��س البشري
لتمييزه وحتقيق التميز عن أجهزة
الكمبيوتر .التعليم ال��ي��وم بحاجة
إىل أن يبتعد عن التعلم واحلفظ
عن ظهر قلب ،وأن يتم تدريب الطلبة
على التفكري النقدي .التكنولوجيا
نفسها ق��ادرة على املساعدة يف

ذلك أما من خالل الدورات املفتوحة املنتشرة على نطاق واسع على شبكة األنرتنت ،أو حتى من خالل ألعاب
الفيديو التي حتاكي املهارات املطلوبة يف العمل.
كما أن تعريف «التعليم احلكومي» قد يتغري هو اآلخر .اذا البد من انفاق مزيد من األموال على التعليم الذي
يسبق التعليم املدرسي النظامي (احلضانة) ،كون القدرات املعرفية واملهارات االجتماعية التي يتعلمها
األطفال يف سنوات عمرهم األوىل حتدد الكثري من قدراتهم املستقبلية .كما سيحتاج البالغون إىل تعليم
مستمر.
ومهما بلغت درجة التعليم اجليد الذي يتلقاه الناس ،ستبقى مع ذلك قدراتهم متباينة وسيجد كثريون فرص
العمل تقل أمامهم وأجورهم تتقلص يف عامل ي��زداد فيه االستقطاب من الناحية االقتصادية .وال تكمن
الطريقة األمثل ملساعدتهم يف زيادة األجور احلد األدنى ،كما يعتقد كثريون ،ألن ذلك من شأنه أن يعجل يف
عملية التحول من العمالة البشرية إىل األمتتة .واألفضل هو أن يعوض ذلك من املال العام حتى يتمكن أي
عامل من احلصول على دخل معقول ،من خالل عملية توسع جريئة يف اإلعفاءات الضريبية التي تستخدمها
دول مثل أمريكا وبريطانيا.
حقق االبتكار للجنس البشري مزايا هائلة .وال يوجد إنسان عاقل يرغب بالعودة إىل عامل النسج اليدوي على
النول .لكن مزايا التطور التكنولوجي موزعة بصورة غري متكافئة ،السيما يف املراحل املبكرة من املوجة
اجلديدة يف التطور ،ويبقى أن األمر بيد احلكومات لتوسيع نطاق تلك املزايا على اجملتمع .يف القرن التاسع
عشر ،أدى التهديد الذي واجهته الثورة الصناعية إىل إدخال إصالحات تقدمية .وحكومات اليوم سيكون أداؤها
أفضل أن بدأت يف إدخال التغيريات املطلوبة.
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املنطقة العرب ّية تتبنى الطاقة ا ُ
ملستَدامة...
بخطى يشوبها تباطؤ مقلق
ً

كاظم املقدادي
أكادميي عراقي
جريدة احلياة

يف توضيحه للمسارات ا ُ
مل َت َن ّو َعة
للتح ّول نحو الطاقة ا ُ
َدامة،
ملست َ
يشري الربوفسور جيفري دي .ساكس،
وه���و م��دي��ر «معهد األرض» يف
جامعة كولومبيا األمريكية ويعمل
م��س��ت��ش��ارًا ل�لأم�ين ال���ع���ام ل�لأمم
املتحدة ،إىل أن أفضل الرهانات
َ
يتلخص
يف ُم��س � َت � ْق � َب��ل ال��ط��اق��ة
يف احلاجة إىل مصادر خفيضة
اإلن��ت��اج للكربون .وي��ش� ّ�دد على أن
ن��ح��و  80يف امل��ئ��ة م��ن ال��ط��اق��ة
األول ّية تعتمد على مصادر كربونية
كالفحم وال � َن � ْف��ط وال��غ��از .ويلفت
س��اك��س إىل احل��اج��ة ع��امل� ّي��ًا إىل
االنتقال ص��وب مصادر للطاقة ال
تنفث الكربون أو ال تقذف إال بكم ّيات
قليلة منه ،وذلك قبل حلول منتصف
القرن اجل���اري .ويخلص للقول إن
�اض�رًا يف
ال��س��ؤال فعل ّيًا يتم ّثل ح� ِ
كيفية إجناز هذا االنتقال وتوقيته
أيضًا.
يف سياق ُمشا ِبه ،يعتقد الدكتور
حم��م��د اخل��� ّي���اط م��دي��ر ال��ش��ؤون
الفن ّية يف «هيئة الطاقة اجلديدة
وا ُ
ملتَجـــــ َ ّددة» فــــي مصــــر ،بــــأن
الوصول إىل طاقة نظيفة وآمنة
ومقبولة اقتصاديًا يتط ّلب أساسًا
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املوائمة بني البدائل ا ُ
املتجددة من جهة ،وبني
مل َت َن ّو َعة يف الطاقة
ّ
ما ميكن تبنيه فعل ّيًا من تلك البدائل ،يف ظل أوضاع اقتصادية لها
خصوصيتها.
أن الوفرة ال َن ْفط ّية يف بعض ال��دول سمحت بتقدمي طاقة
وي��رى ّ
حديثة بأسعار متدنية م��دع��وم��ة ،نتج منها َش��� َر ٌه استهالكي له
طبيعية غري ُمستَدامة .ويلفت إىل أنه من نتائج هذا َ
الش َره ،احتالل
قطر والكويت املركزين األول والثاين عامل ّيًا جلهة نصيب الفرد يف
انبعاثات الكربون.
يف املقابل ،يحسب اخل ّياط أن الدول العرب ّية ا ُ
ملن َْخ ِفضة الدخل،
نأت مبواطنيها عن االستثمار يف الطاقة ،ما حال دون ظهور مبادرات
واسعة يف القطاع اخلاص حيال الطاقة عمومًا ،خصوصًا النظيفة.
ويف احلالتني كلتيهما ،غابت الطاقة ا ُ
مل َ� َ�ت��ج� ّ�ددة خلف معوقات
ُم َت َن ّو َعة ،ما يؤ ّكد أن السبب وراء جتاهلها ال يرتبط بال ُبعد االقتصادي
حصر ّيًا .ويرى اخلياط مفارقة يف أن تصنيع ُمك ّونات ُن ُظم الطاقة
ا ُ
املتقدمة أو النامية ،يستخدم ال َن ْفط
ملت ََج ّددة ،سواء يف الدول
ّ
والغاز العربيني.
ويستطرد ُمشريًا إىل أن ّ
تأخر الدول العرب ّية يف االستثمار يف هذه
ا ُ
ملك ّونات بحجة عدم منافستها للوقود األحفوري ُمس َت ْق َب ًال ،لن مينع
استثمار دول أخرى يف هذه الن ُُظم مبعنى أنها تستخدم الطاقة
األحفور ّية العرب ّية يف إنتاج توربينات لتوليد الطاقة من الرياح وألواح
وم َر ّكزات حلرارة الشمس وغريها.
خاليا شمس ّية ُ

ويتوقع أن استمرار هذه املفارقة يعني أن تستمر األسواق العرب ّية يف
ومك ّوناتها.
للمؤسسات العامل ّية يف الطاقة
دور املعرض
ّ
املتجددة ُ
ّ
ويرسم صورة مأسو ّية عن مستقبل الطاقة عرب ّيًا عندما تصل األمور
إىل نقطة استنفاد طاقة النفط أو االستغناء عنها!

َخ َف ٌر يف غري موضعه

نب يصعب وصفه بالواسع،
بتباطؤ مق ِلق ،تسري الدول العرب ّية صوب ت ٍ
للطاقة البديلة ،على رغم أن أهمية هذه الطاقة للعرب ليست بأقل
من ضرورتها عامل ّيًا.
يف سياق السري نحو الطاقة ا ُ
ملستَدامة ،انعقد املؤمتر السادس
لـ «املنتدى العربي للبيئة والتَنم َية» يف الشارقة خالل اخلريف
الفائت .و ّك��رس املؤمتر أعماله ملوضوع الطاقة ا ُ
ملستَدامة يف
البلدان العرب ّية ،كما أطلق تقريرًا عنها.
ً
حتليال عن االجتاهات ا ُ
ملس َت ْق َبل ّية يف الطاقة ،برزت
تضمن التقرير
ّ
ْ
فيه مواضيع على غرار بلوغ ال َنفط نقطة الذروة ،دور الغاز الطبيعي
كوقود نظيف يف مرح ّلة التحول نحو الطاقة ا ُ
ومس َت ْق َبل
ملت ََج ّددةُ ،
الطاقة ال� َن��وو ّي��ة ،وك��ف��اءة الطاقة والعالقة بني الطاقة واملياه
والغذاء ،خيارات تخفيف ُم َس ّببات تغ ّير املناخ وغريها .كذلك ح ّلل
التقرير ُط ُرق استجابة قطاع الطاقة العربي ألسواق عاملية تتحكم
احلد من تغ ّير املناخ ومساهمة قطاع الطاقة يف التَنم َية
بها تدابري
ّ
ا ُ
ملستَدامة.
أنظ َمة الطاقة يف
اع َت َبر التقرير أن الوقود األحفوري يهيمن على ِ
صادر الطاقة النظيفة
املنطقة العرب ّية ،وأنها تنعم بوفرة يف َم ِ
ا ُ
ملت ََج ّددة ،وعلى رأسها الشمس والرياح ،وهي من شأنها أن تساهم
يف تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها يف ا ُ
ملس َت ْق َبل ،كما تستطيع
واس َعة
تعزيز ْ
دامة قطاع الطاقة با ّتخاذ خيارات اسرتاتيج ّية ِ
اس ِت َ
حيال تبني ُن ُظم الطاقة ا ُ
تج ّددة.
مل َ

توصيات

م��ن ه��ذا املنطلق ،حمل التقرير امل��ش��ار إليه آنفًا جمموعة من
التوصيات لصانعي السياسات ،تؤكد أن ال��دول العرب ّية تستطيع
مهمة
دامة قطاع الطاقة با ّتخاذ خيارات اسرتاتيج ّية
تعزيز ْ
اس ِت َ
ّ
تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة ،مع ضمان اإلدارة املتوازنة للموارد.

ورأى التقرير أن هذه اخليارات تشمل
حتسني كفاءة الطاقة ،واستغالل
اإلمكانات غري املستثمرة يف موارد
ال��ط��اق��ة ا ُ
��ددة ،واس��ت��خ��دام
مل��ت َ
َ��ج ّ
احتياطات ال َن ْفط والغاز بأساليب
أنظف وأكرث جدوى .وكذلك دعا إىل
توظيف إي��رادات تصدير ال َن ْفط يف
بناء القدرات اإلقليمية يف تطوير
تقنيات الطاقة النظيفة واقتباسها
أيضًا.
ودعا التقرير احلكومات إىل إرساء
ع��ن��اص��ر ت��س��اع��د ع��ل��ى مساهمة
ال��ق��ط��اع اخل���اص يف اس��ت��ث��م��ارات
البنية التحتية إلم��دادات الطاقة،
إض���اف���ة إىل ض�����رورة اع��ت��م��اده��ا
(احل��ك��وم��ات) س��ي��اس��ات واض��ح��ة،
ُ
ليمة يف قطاع
وأ ِط��ر تنظيم ّية َس َ
الطاقة .وكذلك أ ّكد التقرير أهمية
شيدة وبعيدة املدى
إرساء إدارة َر َ
يف االلتزامات املال ّية احلكوم ّية،
داعيًا اىل إنشاء مؤسسات تنظيمية
مؤهلة ،وا ّت��ب��اع عمليات مدروسة
م��ن��ه��ج� ّي��ًا يف إج�����راء م��ن��اق��ص��ات
املشاريع.
ورأى التقرير أن احلكومات العرب ّية
تستطيع ت��ع��زي��ز امل����وارد املالية
ال���ع���ام���ة احمل��������دودة ف��ت��ج��ذب
اس���ت���ث���م���ارات ك���ب�ي�رة م���ن ال��ق��ط��اع
اخلاص ،ووضع اسرتاتيجيات وطنية
لكفاءة الطاقة ذات أهداف حمددة
ك��م� ّي��ًا وج����داول زم��ن��ي��ة وس��ي��اس��ات
داعمة ،مطالبًا احلكومات بالعمل
على نشر الوعــي وتقدمي احلوافز
لتشجيــــع اعتمـــاد تكنولوجيـــــات
89
العدد 163

وممارسات كفاءة الطاقة ،مع أخذ األوضاع احمللية يف االعتبار واعتماد حزمة تدابري اجتماعية ملواجهة
ً
فعالة يف التخفيف من ُم َس ّببات تغ ّير املناخ كما
الفقر .وطالب بأن ي ّت ِبع صا ِنعو السياسات مقارب ًة تتبنى
سبال ّ
تك ّيف مع تأثرياته يف قطاع الطاقة.
أنظ َمة الطاقة يف شكل منهجي
وأوضح التقرير ذاته أن الطريق إىل هذا األمر األخري يكون من طريق تقومي ِ
ّ
أنظ َمة المركزية
لضمان ُق ْد َرتها على التك ّيف مع التأثريات
املتوقعة لتغري املناخ ،وتعزيز التح ّول نحو اعتماد ِ
يف الطاقة ا ُ
فاءة الطاقة بوصفها جزءًا من إجراءات
ملت ََج ّددة يف املناطق النائية واألرياف ،وتنفيذ تدابري َك َ
التك ّيف ،وتطوير مقاربة متَكام َِلة تستند إىل الرتابط بني الطاقة واملياه واملناخ يف املنطقة العرب ّية .كذلك
دعا التقرير عينه إىل تشجيع تكنولوجيات الطاقة ا ُ
ملستَدامة املتط ّو َرة كوسيلة لتحقيق قفزة نوع ّية يف
االقتصاد والتنمية ،ودعم البحث العلمي واالبتكار يف تصنيع الربامج واألجهزة ،والعمل على انتشارها
الواسع يف املنطقة العرب ّية.
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طائرة هجينة صديقة للبيئة
كشف النقاب يف بريطانيا عن طائرة هجينة تتألف يف جزء منها من منطاد وجزء من طائرة هليكوبرت وجزء
ثالث من طائرة عادية ،وقد تصبح املفتاح لطائرات املستقبل الصديقة للبيئة واألكرث فاعلية .وميكن لهذه
الطائرة األضخم يف العامل ،واملعروفة باسم  ،HAV304أن متكث يف الفضاء ملدة ثالثة أيام ونصف اليوم،
وستكون ذات فائدة حيوية لنقل األطنان من مواد اإلغاثة اإلنسانية .ميكن استخدام هذه الطائرة ألغراض
التنصت واالتصال أيضًا .وتبلغ سرعتها  100ميل يف الساعة ،وال حتتاج إىل مدرج من أجل اإلقالع.
ّ
من املتوقع أن يبدأ استخدام هذه الطائرة يف بريطانيا يف وقت الحق من هذا العام .يذكر أن املشروع حصل
على مساعدة حكومية وصلت إىل  2.5مليون جنيه إسرتليني من أجل متويل بحوث الطائرة.

حكومة ذكية خالل  7سنوات يف اإلمارات
اطلقت دول��ة اإلم����ارات مؤخرًا
أج���ن���دة وط��ن��ي��ة م��دت��ه��ا سبع
سنوات تهدف إىل حتويل الدولة
إىل حكومة ذك��ي��ة م��ن ال��ط��راز
األول وزي���ادة نصيب ال��ف��رد من
الدخل القومي اإلجمايل % 65
إضافة إىل تطوير البنية التحتية
برًا وبحرًا وجوًا.
واك��د نائب رئيس ال���وزراء حاكم
دبي الشيخ حممد بن راشد أل
مكتوم أن خطة ال��دول��ة تنص
على أن تكون اإلم���ارات األوىل
ع��امل��ي��ًا يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات
احلكومية الذكية ويف مستوى
البنية التحتية ب�رًا وج �وًا وبحرًا
ويف سهولة ممارسة األعمال.
91
العدد 163

الهوة بني الفقراء واألغنياء من أهم األخطار العاملية يف العقد املقبل
يشكل اتساع الهوة بني الفقراء واألغنياء ،اخلطر األكرب على العامل خالل السنوات املقبلة ويعد أحد حتديات
الدول التي تتطلب خطط ودراسات ملواجهة هذه املشكلة .وقد أكد منتدى دافوس يف تقرير سنوي عن
األخطار العاملية أن الهوة الفاصلة بني عائدات أغنى األغنياء وإيرادات أفقر الفقراء تعد اخلطر الذي من
شأنه أن يسبب أكرب األضرار يف العامل خالل العقد املقبل.
ولفت التقرير االستقصائي ،الذي عرض يف لندن وشارك فيه  700خبري ،إىل أن األخطار األخرى التي تلي هذا
اخلطر هي الظواهر املناخية القصوى والبطالة والتغري املناخي والهجومات اإللكرتونية ،القادرة على
زعزعة الساحة الدولية ،باإلضافة إىل أن أزمات املوازنة وأزمات املياه احملتملة ُتعترب أيضًا من الرهانات
ً
فضال عن خلل واس��ع النطاق يف األنظمة املعلوماتية من شأنه أن يلحق أض��رارًا كارثية
املثرية للقلق،
باالقتصاد العاملي يعرف باإلنكليزية مبصطلح سايربغدن.

أفريقيا مصدر نصف التلوث يف العامل عام 2030
حذرت دراسة أجراها خرباء من فرنسا وساحل العاج من أن التوسع العمراين والنمو الصناعي يف أفريقيا من
ً
معادال ألكرث من نصف نسبة التلوث يف العامل بحلول العام
شأنه أن يؤدي إىل رفع التلوث فيها حيث يصبح
 .2030ويش ّكل التلوث يف أفريقيا اليوم  5إىل  % 20من التلوث العاملي.
وبينت الدراسة أنه من املتوقع أن يسجل ارتفاع كبري يف نسبة التلوث بحلول عام  2030إذا مل تتخذ اإلجراءات
ً
الالزمة .موضــة أن غرب أفريقيــا سيكــون
مســؤوال عــن  % 45مــن االنبعاثـــات امللوثة خصوصًا يف نيجرييا،
ً
مسؤوال
وسيساهم الشرق األفريقي بنسبة  % 24خصوصًا يف أثيوبيا وكينيا .أما اجلنوب األفريقي فسيكون
عن  ،% 26فيما ال تتعدى نسبة مساهمة
الشمال األفريقي .% 5
�ع��د النقل والنشاطات املنزلية م��ن أهم
ُي� َ
أس��ب��ـ��ـ��اب ال��ت��ل��وث يف ال���غ���رب األف��ري��ق��ي،
وكذلك فــي الشــــرق ويضـــاف إلـــى ذلـــك
احملطـــــــات الكهربائيـــة واملصانــــع فــي
اجل��ن��وب .أم��ا يف ال��ش��م��ال ف��إن النقل هو
العامل األساس يف التلوث.
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مؤمتر إمناء املدن

كيب تاون – جنوب أفريقيا  20-18يونيو 2014
يعقد مؤمتر "إمناء املدن" يف مدينة كيب تاون – جنوب أفريقيا خالل الفرتة  20-18يونيو  .2014تكمن أهمية
املؤمتر يف إلقاء الضوء على أهم القضايا التي تواجه املدن وكيفية حتسني السالمة العامة والتقليل من
التأثريات البيئية  .يتضمن املؤمتر عدد من احملاور واملوضوعات من بينها :حتويل املستوطنات املتخلفة
إىل مدن حضرية مع احملافظة على قيمة تراثها البيئي ،تقييم ومواءمة دور الفكر التصميمي يف القطاع
العام ،إعادة بناء مدينة يف جنوب أفريقيا من خالل قياس التحضر ،السعي إىل املدينة الذكية  :أسلوب
تصميمي للتحضر وبناء املدينة ،تصميم مدن مرنة ملقاومة تغ ّير املناخ وإدارة الكوارث ،االستفادة من تغ ّير
املناخ وإعداد خطط للتنمية احلضرية قادرة على التواؤم .
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على :
هاتف - 00922132799008 :فاكس - 00922132782477 :نقال00923455389676 :
املوقع اإللكرتوينwww.marcusevans.com :

املنتدى العربي للسياحة البيئية والتنمية املستدامة
مدينة العقبة  -اململكة األردنية الهاشمية

يعقد املنتدى العربي للسياحة البيئية والتنمية املستدامة يف مدينة العقبة  /اململكة األردنية الهاشمية
خالل الفرتة من  23 – 21مايو . 2014
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على - :هاتف  - + 962 6 5661533 :فاكس + 962 6 5661531 :
جوال  - + 962 79 5003700 :الربيد اإللكرتوين - chairman@jordanmice.org :املوقع اإللكرتوينwww.jordanmice.org :

امللتقى الكويتي اإلماراتي ( 15-12مايو  2014أبوظبي)
يعقد امللتقى الكويتي اإلماراتي يف مدينة أبو ظبي خالل الفرتة  15-12مايو  .2014يأتي انعقاد امللتقى
يف إطار التعاون والتآخي املستمر بني دولة الكويت واإلمارات وتبادل اخلربات يف شتى اجملاالت حيث
يشارك يف امللتقى واملعرض املصاحب العديد من الوزارات واملؤسسات العلمية واإلعالمية.
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على:
هاتف وفاكس - 00965 22613861 :نقال00965 50688266 / 00965 99017331 :
الربيد اإللكرتوين - sky.expo@yahoo.com :املوقع اإللكرتوينwww.sky-group.org/expo :
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امللتقى العربي السابع للصناعات الصغرية واملتوسطة
ليبيا  /طرابلس  / 12 - 10يونيو 2014

يعقد امللتقى العربي السابع للصناعات الصغرية واملتوسطة حتت شعار "الصناعات الصغرية واملتوسطة
" وذلك خالل الفرتة من  12 – 10يونيو  2014يف طرابلس  /ليبيا .
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على :هاتف  / 00 212537274500 :فاكس 00 212537772188 :
الربيد اإللكرتوين - aidmo@aidmo.org :املوقع اإللكرتوينwww.aidmo.org :

مؤمتر حماية البيئة ضرورة من ضرورات احلياة
اإلسكندرية  / 19 – 17مايو 2014

يعقد مؤمتر حماية البيئة ضرورة من ضرورات احلياة يف مدينة اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية خالل
الفرتة .2014/ 5/ 19 – 17
يتطرق املؤمتر إىل عدد من املواضيع منها التلوث البيئي ،اإلعالمي البيئي والرتبية البيئية ،نظم املهندسة
البيئية ،السياحة البيئية والتغري املناخي ،اإلدارة البيئية والتخطيط البيئي ونظم املعلومات البيئية ،املرأة
والبيئة ،الطاقة والبيئة.
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على :تليفون 002034295339 / 0020234253874 :

الربيد اإللكرتوين:

isasami54@hotmail.com

-

املوقع اإللكرتوينwww.isa-egy.com :

ندوة ( التدبري احلضري باملناطق القاحلة)
العيون – اململكة املغربية  11-9سبتمرب 2014

ينظم املعهد العربي إلمناء املدن العربية بالتعاون مع وزارة الداخلية املغربية – املديرية العامة
للجماعات احمللية – ممثلة مبديرية تكوين األط��ر اإلداري��ة والتقنية ن��دوة متخصصة بعنوان( التدبري
احلضري باملناطق القاحلة) يف مدينة العيون املغربية خالل الفرتة  11-9سبتمرب .2014
تكمن أهمية الندوة يف الرتكيز على املناطق القاحلة ومواجهة التحديات التي تتسم بها تلك املناطق
ومعاجلتها باألساليب العلمية مستفيدين من التقنيات احلديثة وخمرجاتها.
ملزيد من املعلومات واملشاركة االتصال على :
فاكس - 009660114802666 :الربيد اإللكرتوين - audievents@araburban.org :املوقع اإللكرتوينwww.araburban.org :
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سنغافورة أغلى العواصم
أشار تقرير وحدة املعلومات االقتصادية مبجلة «االيكونومست»
إىل أن سنغافورة تعد أكرث مدن العامل غال ًء .وقد ساهمت قوة
عملة سنغافورة يف ارتفاع التكلفة ب��اط��راد ،بحسب ما أظهر
استطالع خاص بتكاليف املعيشة حول العامل .كما أدى ارتفاع
التكاليف الهيكلية مثل ملكية السيارات وفواتري اخلدمات إىل
جعل سنغافورة تتصدر القائمة لعام .2013
وصعدت سنغافورة خمسة مراكز خالل عام واحد فقط .وكانت
قد حلت يف املرتبة الـ 18قبل عشرة أع���وام .وم��ن بني املدن
التي شملتها القائمة باريس وأوسلو وزيوريخ وسيدين ،واملدينة
اآلسيوية الوحيدة األخرى يف القائمة هي طوكيو التي احتلت
املركز األول يف عام .2012

مدينة فرنسية للمشاة فقط
ذهب اخليال مبهندسني معماريني إىل حدوده القصوى :بناء مدينة كاملة ،تتسع حلوايل خمسة آالف
شخص وال تعكر صفوها السيارات ،واخليال سيتجاوز مرحلة التفكري لرناه على الواقع .ففي بلدة أوبرفيليه
يف الضاحية الشمالية – الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس سرتتفع أبنية سكنية على مساحة  36هكتارًا،
يتألف عدد قليل منها من  12طبق ًة فيما الغالبية الباقية من طبقتني أو ثالث ،كي ال حتجب أشعة الشمس
التي من املفرتض أن تنعم بها املساكن لفرتة ساعتني يوميًا ،حتى يف أقصر يوم من السنة وهو  21ديسمرب.
من مميزات أبنية املدينة "الثورية" التي ستستقبل أول مقيم فيها عام  ،2017أنها لن تستهلك الكثري من
الطاقة ،إذ ستتزود مبا يلزمها منها من األلواح الشمسية والنواعري الهوائية .وستضم كل ما حتتاجه أي مدينة
من شوارع وساحات وحدائق عامة ،لكن من دون أن ُيسمح للسيارات بدخولها باستثناء سيارات اإلسعاف
وشاحنات نقل مفروشات املنازل.

دراجات هوائية إلعادة تدوير النفايات يف الغوس
تنتج مدينة الغوس كربى مدن نيجرييا التي يقطنها عشرون مليون نسمة ،عشرة آالف طن من النفايات
يوميًا ،والكثري منها يرتاكم يف الشوارع املزدحمة ،أو يعوم يف اجملاري املفتوحة .لكن خطة جديدة بدأت
تغ ّير تصرف الناس حيال هذا املوضوع ،من خالل توفري احلوافز املادية إلعادة تدوير العبوات البالستيكية
واألكياس والعلب املعدنية ،حيث أعدت الباحثة النيجريية بيليكيس أديبي من جامعة ماساتشوستس
األمريكية دراسات حول هذا املوضوع .فقد عادت الباحثة إىل مدينتها للبدء بتطبيق الدراسة باستخدام
دراجات هوائية ثم إعادة تدويرها ،خصوصًا يف مدن الصفيح املعدمة احملرومة من خدمات النظافة.
يذكر أن الباحثة بيليكيس أديبي حصلت يف أكتوبر املاضي على جائزة (كارتييه وومنز إينيشياتيف آوورد)
املرموقة التي تكافئ أصحاب املشاريع من النساء عرب العامل.
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غزة حتتفل بيوم املدينة العربية

•• فلسطني

أحييت بلدية غزة يوم املدينة العربية الذي يصادف اخلامس عشر من أذار  /مارس ،الذكرى الـ  48لتأسيس
منظمة املدن العربية يف الكويت يف العام  ،1967حيث شارك رئيس بلدية غزة املهندس رفيق مكي يف
حملة تشجري نظمها منتدى إنسان الشبابي بالتعاون مع البلدية ضمن فعاليات إحياء يوم املدن العربية .
وقال مكي إن أكرث من  % 87من املساحة الكلية للمدينة مشغولة بالبناء ،وبالتايل نحتاج إىل جهد لتوفري
مساحات خضراء إضافية للمحافظة على جودة البيئة يف املدينة .
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رئيس جديد للوحدة احمللية ملدينة الغردقة

•• مصر

مت تعني اللواء احمد حممد قريش رئيسًا للوحدة احمللية ملدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية ،واألمانة
العامة ملنظمة املدن العربية تهنئة اللواء قريش وتتطلع لتعاون أوثق مع مدينة الغردقة.

رئيس جديد ملدينة نواكشوط

•• موريتانيا

أسفرت االنتخابات احمللية التي متت مؤخرًا يف نواكشوط عن فوز فريق جديد لرئاسة جمموعة نواكشوط
احلضرية برئاسة السيدة /أماتي بنت حمادي ،وهي وزيرة سابقة.
واألمانة العامة ملنظمة املدن العربية تعرب عن تهانيها لرئيسة مدينة نواكشوط وأعضاء اجملموعة
احلضرية متطلعة إىل عالقات تعاون اوثق ملا فيه خدمة مدننا العربية واملدن املوريتانية خاصة.
اململكة العربية السعودية

•• السعودية

أكرب سجادة زهور يف العامل يف ينبع
دخلت سجادة الزهور يف حمافظة ينبع السعودية التي احتلت موقعًا اسرتاتيجيًا يف حديقة املناسبات
يف ينبع الصناعية ،موسوعة غينيس العاملية لألرقام القياسية ،كأكرب سجادة زهور يف العامل .تبلغ املساحة
اإلجمالية للسجادة حواىل  10.712مرت مربع ،وحتتوي على أكرث من  15مليون زهرة ،فيما توزعت نحو ثالثة
ماليني زهرة.
زينت السجادة بتصاميم وأشكال من الزهور املوسمية أضفت منظرًا جماليًا وبدت كلوحة فنية روعي يف
تصميمها إضفاء جو من اخلضرة املشرقة ،وألوان خمتلفة من الزهور الساحرة.
يذكر أن السجادة شاركت يف مهرجان الزهور واحلدائق يف مدينة ينبع ،الذي شاركت فيه نحو  70شركة
ومؤسسة من داخل السعودية وخارجها تعنى مبجال الزراعة والتشجري ومستلزمات احلدائق املنزلية.
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التنمية يف اقتصاد املعرفة
د .عبد العزيز إبراهيم الرتكي
جريدة القبس

يعرف البنك الدويل اقتصاد املعرفة بأنه االقتصاد الذي يتم مبوجبه حتقيق االستخدام األمثل واألكرث فاعلية للمعرفة من أجل
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .فاملعرفة لها دور يف حتسني االقتصاد ،ولكن زادت أهميتها يف ظل الثورة املعلوماتية
الناجت��ة عن تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتوظيفها يف اجملاالت العلمية واالجتماعية والسياس��ية واالقتصادية
والرياضي��ة .فاالقتص��اد التقلي��دي يق��وم عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة ورأس امل��ال واألي��دي العامل��ة ،بينم��ا اخل�برات واالخرتاعات
واإلبداع��ات واالبت��كارات التي تقدمه��ا املعرفة تضمن االس��تخدام األمثل للمقوم��ات االقتصادية لفرتة زمني��ة طويلة ،وهذا ما
تتطل��ع الي��ه التنمية .فاملعلومات واخلربات أصبحت املورد األساس��ي لالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت س��اهمت
يف سرعة تداولها فيما بني الدول واألسواق العاملية واجلامعات ،حتى صار العامل يتعامل مع صناعة املعرفة ،على أن األفكار
منتجاتها والبيانات موادها األولية والعقل البش��ري أداتها ،إىل حد أنها باتت املكون الرئيس��ي للنظام االقتصادي واالجتماعي
املعاصر .وقد ظهرت بسبب ذلك مفاهيم جديدة كاالقتصاد الرقمي ،والتجارة اإللكرتونية التي تشكل املعرفة جوهرها والقوة
احملرك��ة الرئيس��ية فيها ،مما أثرت بش��كل رئيس��ي يف االقتص��اد العاملي وفتحت آفاق��ًا اقتصادية جديدة .فاإلحصاءات تش�ير
إىل أن حج��م الس��وق العامل��ي للخدمات املعلوماتية وصناعتها يف الس��نوات األخ�يرة بلغ أكرث من ثالث��ة تريليونات دوالر ،وهذا
الرق��م ميث��ل نصف الناجت القومي للدول الصناعية .فمن أهم خصائص هذا االقتصاد ،أنه يعترب أن املعرفة هي احملرك لعملية
اإلنتاج ،ويف الوقت نفسه ،يعترب أن املعرفة سلعة ميكن بيعها يف األسواق .وبناء عليه ،فان املعرفة التي تعترب كمنتج ،ال ميكن
لها أن تنضب أو تنتهي أو تتالش��ى بس��بب استخدامها ،بل تزداد إثراء وعمقًا كلما مت استخدامها وإضافة املزيد من اخلربات اليها
ً
بدال من التقاعد العش��وائي .فاقتصاد املعرفة يس��اهم يف بناء مبادئ جمتمعية مثل الش��فافية يف تداول املعلومات ،سرعة
اتخ��اذ الق��رار ،إع�لاء قيمة العمل اجلماعي ،التخطي��ط ،الدميوقراطية والعدال��ة للجميع ،تفعيل ثقافة اجل��ودة ،واالنتقال من
من��ط اإلدارة الفردي��ة إىل اإلدارة املؤسس��ية املعتم��دة على املنهج العلم��ي والرؤية الواضحة .فهل تتواف��ر هذه املبادئ يف
اجملتم��ع الكويت��ي؟ وهل ميكننا أن نبني اقتصادنا احمللي على املعرفة؟ وهل لدين��ا مقومات وركائز ومتطلبات بناء اقتصاد
املعرف��ة الت��ي متكننا من تطبيق خطة التنمية؟ فاملقومات كما يحدده��ا املتخصصون هي :وجود تعليم متخصص ومؤهل
وذو جودة عالية ،وجمتمع إنس��اين يتميز بتقديره للمعرفة بكل مس��توياتها ،واس��تمرارية للبحث والتطوير .أما الركائز األساس��ية
فرتتبط باالطار االقتصادي واملؤسس��ي ،ونظم التعليم املؤهلة ألحداث نقلة نوعية يف مس�يرة تقدم اجملتمع ،ونظم اإلبداع
الت��ي جتمع بني الباحثني وأصحاب األعمال ،وتوفر بيئة معلوماتية أساس��ية كاالتصاالت وش��بكة األنرتن��ت وغريها .أما متطلبات
اقتص��اد املعرف��ة ،فتتلخص يف إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترش��يده ،وزيادة األنفاق اخملص��ص لتكنولوجيا املعلومات وتعزيز
دوره��ا يف احلي��اة العامة والتعليم العايل واألساس��ي ،والعمل عل��ى إعداد وتطوير نوعي لرأس املال البش��ري من خالل تأهيل
العمالة الوطنية ،وادراك املستثمرين والشركات ألهمية اقتصاد املعرفة وإدارتها من خالل التوعية املستمرة وربطها بتحسني
العوائد والنتائج املالية للشركات .أن مبادئ ومقومات اقتصاد املعرفة متوفرة يف جمتمعاتنا العربية واخلليجية  -وباألخص
يف الكوي��ت  -ولكنه��ا بحاجة الهتمام وإدارة فعالة ،حتى نتمكن من فتح جماالت اس��تثمارية جديدة يف صناعة املعرفة ،حيث
تزخر دولنا بخربات كبرية يف قطاع النفط والغاز واإلنش��اءات وإدارة العقار واملصارف اإلس�لامية واالستثمار ،وغريها من اخلربات
العريقة التي تس��تطيع االس��تفادة منها يف حتس�ين بيئة األعمال بجانب تصديرها خملتلف األسواق العاملية .فعلينا أن نسلط
الض��وء أكرث على نش��ر ثقاف��ة اقتصاد املعرفة يف قطاع��ات الدولة للمحافظة عل��ى اخلربات املهنية والكف��اءات املنتجة من
العمالة الوطنية والوافدة ،واعتبارهم احدى ركائز التنمية املستدامة.
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