ويبقى األمل...
مع استمرار األوضاع املضطربة التي تشهدها مناطق من عاملنا العربي منذ ما يزيد عن الثالث سنوات ....ثمة
س��ؤال يطرح نفس��ه هذه األيام :أين نحن من القيم املؤسسة للسالم واحلوار ،والتفاهم بني الشعوب ،والتعاون
بني املدن والسلطات احمللية؟
يف الوق��ت ال��ذي يتحرك فيه العامل نحو تأكيد هذه القيم باعتبارها ترجمة عملية للتنوع لكافة صوره وأبعاده،
وأحد أش��كال أصول اجملتمعات ،وأحد مصادر اإلبداع واالبتكار ...يف هذا الوقت نش��هد يف منطقتنا العربية
ما يعكس هذه الصورة عرب سلسلة من األزمات املتالحقة التي تركت تأثرياتها على دولنا وجمتمعاتنا العربية.
أن مدنن��ا العربي��ة يف املناطق املضطرب��ة تواجه حتديات ال متلك القدرة على مواجهته��ا ،أو التعامل معها
باعتباره��ا س��لطة تهتم بقضايا أساس��ية ملواطنيه��ا .ومن غري الواضح م��ا إذا كانت األوض��اع الضبابية الراهنة
س��وف تتغ�ير يف وقت قريب ،ويدرك الالعب��ون احملليون واخلارجيون أن عملية التنمية املس��تدامة ،وما يرتبط
به��ا من أهداف اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية ومس��اواة ،س��وف جتد ،مع اس��تمرار أوضاعنا املضطربة،
إقام��ة صاحلة لها مع اس��تمرار عملية تدمري املدن وهدم املس��اكن والبيوت وتخريب البن��ى التحتية واملرافق
األساسية الالزمة للعيش.
إىل أين نحن ذاهبون؟ وملاذا منطقتنا العربية؟ هذه األسئلة وأخرى غريها مل جند لها جوابًا طاملا تواصلت
عملي��ات تهجري الناس وهدم البيوت وأماكن العبادة واملط��ارات واحلقول ..وطاملا أمعن الالعبون احملليون
يف عمليات القتل واالضطهاد والتهجري واملصادرة حلرية العقيدة والدين واملذهب.
نح��ن اليوم ،ومنذ انطالق ما يس��مى بــ «الربيع العربي» يتملكون��ا اليأس واخملاوف من أن تطول هذه األجواء
اخمليمة على عاملنا العربي الذي يتطلع إىل نهاية قريبة تعيد له كل ما يتمناه من األمن والطمأنينة والعيش
الكرمي.
لق��د ش��هد الع��امل من��ذ الع��ام  2010تغ�يرات تث�ير القل��ق يف بع��ض املناط��ق م��ع ظه��ور األزمات السياس��ية
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة واإلنس��انية ..يف الوق��ت الذي تش��هد في��ه العديد م��ن املدن العربي��ة واملناطق
اجملاورة لها أزمات متتالية جتعل من الصعب مواجهتها والتعامل معها ولو بقدر ضئيل من درجات الش��عور
بالوعي واألمل.
إىل ذلك تعمل منظمتنا مع مدنها األعضاء وشركائها اإلقليميني والدوليني يف استقراء احلاضر واملستقبل،
واالس��تعداد للتعام��ل مع األثار الس��لبية لألزم��ات الراهنة ،مس��تفيدة يف ذلك من خربتها املكتس��بة وخاصة
يف مرحل��ة الغ��زو العراقي للكويت وم��ا بعدها ،وذلك يف عقد املؤمترات اجلامعة للم��دن العربية ،والدورات
التدريبية والعلمية التي تتصل برفع الكفاءة واكتساب اخلربات واالطالع على التجارب الناجحة.
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البحرين ترحب باستضافة الدورة الثانية واخلمسني للمكتب
الدائم للمنظمة
إجناز تقرير األمني العام وتقارير املؤسسات وجدول أعمال الدورة

وفد األمانة ومدير عام بلدية املنامة خالل االجتماع

رح��ب وزي��ر البلديات والتخطيط ال��ع��م��راين مبملكة
البحرين الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي باستضافة
اململكة الجتماعات الدورة الثانية واخلمسني للمكتب
ال��دائ��م ملنظمة امل���دن العربية يف نهاية نوفمرب
 .. 2014وقال أن املدن والبلديات البحرينية األعضاء
يف املنظمة تلعب دورًا نشطًا يف ه��ذه املنظمة
اإلقليمية التي تتخذ من الكويت مقرًا دائمًا لها.
جاء ذلك مبناسبة زيارة وفد من األمانة العامة ملنظمة
امل���دن العربية إىل مدينة امل��ن��ام��ة ب��ه��دف اإلع���داد
الجتماعات الدورة الثانية واخلمسني للمكتب الدائم يف
الفرتة  30-29أغسطس  2014بدعوة من بلدية املنامة.
وق��د استقبل مدير ع��ام البلدية املهندس حممد بن
أحمد آل خليفة الوفد حيث مت البحث يف الرتتيبات
اللوجستية والفنية واإلدارية الكفيلة بنجاح االجتماع.
وأك��د مدي��ر عام البلدي��ة املهندس حممد ب��ن أحمد أل
خليف��ة ب��ان امل��دن والبلدي��ات البحريني��ة حت��رص على
االس��تفادة م��ن عضويته��ا يف املنظم��ة م��ن خ�لال
املؤمت��رات والن��دوات والفعالي��ات العلمي��ة والتدريبية
الت��ي تعقده��ا املنظمة ومؤسس��اتها .وق��ال :أن بلدية
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املنام��ة إذ ترح��ب مبحافظ��ي وأمن��اء العواص��م
ورؤس��اء البلدي��ات وجمال��س احلك��م احملل��ي
املش��اركني يف أعمال ال��دورة الثانية واخلمس�ين
للمكت��ب الدائ��م  ..حريص��ة عل��ى تس��خري خرباته��ا
وإمكاناته��ا إلجناح هذا اللق��اء العربي الذي يأتي
انعق��اده وس��ط ظ��روف وتط��ورات تش��هدها مدن
عربية شقيقة مما يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات
على املس��توى احملل��ي والبل��دي العربي تخفف
من تبعات تلك التطورات املتالحقة وتؤكد حرص
املدن العربية عل��ى التعاون والتضامن يف كل ما
من ش��أنه أن يخدم عملية التنمية املستدامة يف
مدننا العربية الشقيقة.
وعلى هذا الصعيد تقوم األمانة العامة للمنظمة
من مقرها الدائم يف الكويت بإجراء االتصاالت مع
العواص��م وامل��دن األعض��اء يف املكت��ب الدائ��م
وحثها على املش��اركة يف االجتم��اع .وقد أجنزت
األمان��ة العامة تقرير األمني الع��ام وجدول أعمال
الدورة  ..مستفيدة من توجيهات ومالحظات قادة
املدن وأمناء املؤسسات التابعة للمنظمة.

إعادة تأهيل املراكز التقليدية للمدينة العربية
حالة دراسية للتجربة اللبنانية
حامت عبد املنعم الطويل
أستاذ مساعد ،كلية الهندسة املعمارية
جامعة بريوت العربية ،لبنان

drtawil@hotmail.com

تلعب املراكز التقليدية للمدن العربية دورًا حيويًا يف تأكيد البعد احلضاري التاريخي الرتاثي لتلك املدن،
حيث متثل اجلذور الرتاثية لشكل وتكوين املدينة العربية ،إضافة اىل وضوح فكر وشكل النسيج العمراين بكل
أبعاده وانعكاساته على البيئة االجتماعية الثقافية االقتصادية لهذه اجملتمعات ،مؤثرًا فيها ومتأثرًا بها.
وقد كان للمتغريات السياسية واالقتصادية -التي مرت بها املنطقة العربية يف القرن العشرين -سلبياتها
على املراكز التقليدية ،حيث حتولت مراكز تلك املدن اىل مناطق جديدة مكونة مراكز حديثة جاذبة معها
النشاطات واالهتمامات ،ما أثر بالسلب بأشكال خمتلفة على املراكز التقليدية القدمية ،هذا وقد قام بعض
الدول العربية مبحاوالت وجتارب للحد من انهيار وتدهور املراكز التقليدية من خالل إعادة تأهيلها بسياسات
وأساليب خمتلفة.
وتتميز التجربة اللبنانية يف هذا اجملال من الكثري من التجارب األخرى ،حيث انها مرت بحروب خمتلفة ،كانت
أحد أهم األسباب ملشروعات االرتقاء وإعادة التأهيل التي قامت بها مؤسسات حكومية وأخرى أهلية (أو غري
حكومية).
النظم اإلدارية ،حيث تظهر وظائف ومؤسسات
أسباب تدهور املركز التقليدي للمدينة
وهياكل إداري��ة جديدة (وزارات ومراكز بحثية
العربية ومشكالته
وجم��ال��س حملية أو ب��رمل��ان��ي��ة )...تختلف عن
إن أهم أسباب تدهور املراكز التقليدية للمدن التاريخية
ال��واق��ع اإلداري التنظيمي لألزمنة السابقة
العربية هو ظهور مراكز بديلة جديد لتلك امل��دن ،األمر
لعمليات التطوير.
ال��ذي يفقد املركز التقليدي دوره وحموريته يف دائ��رة
االهتمامات ،حيث يأتي ه��ذا التحول اىل مراكز جديدة  - 2أداء احلركة واملواصالت Movement and
للمدينة ب��ن��اء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن األس���ب���اب اإلداري����ة :Transportation
والرتفيهية والثقافية وهي على النحو اآلتي:
م��ع ظ��ه��ور وظ��ائ��ف ج��دي��دة مل��رك��ز امل��دي��ن��ة
ومع النمو الطبيعي للسكان ومواكبة لتلبية
 - 1التحول الوظيفي :Changing the functions
يأتي منو مركز املدينة متواكبًا مع النمو الطبيعي للكتلة احتياجاتهم ،يحدث منو طبيعي يف الكتلة
العمرانية ل��ه ،وملبيًا لالحتياجات الوظيفية واإلداري���ة العمرانية ،س��واء للمدينة ككل أو املركز على
للمجتمع ال��ب��ش��ري .وم��ع ال��ت��ط��ور يف ال� ُّن��ظ��م واألن��س��اق وج��ه اخل��ص��وص .وم��ع ظهور السيارة وسيل ًة
السياسية واإلداري��ة للدول تظهر غالبًا مشكلة تساير منو رئيسة للحركة ،إضافة اىل وسائل املواصالت
مركز املدينة وتطوره ،وأيضًا من تغري يف شكل وهياكل اخملتلفة (احل���اف�ل�ات ،ال��ق��ط��ارات ،ق��ط��ارات
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األن��ف��اق )...وم��ا يستتبعها من خدمات أساسية لها من حمطات أو
ساحات انتظار ،اىل جانب املكون الرئيس وهو الطرق ،أصبح النسيج
العمراين للمركز التقليدي (أو التاريخي) للمدينة غ�ير ق��ادر على
استيعاب هذا النمط من احلركة واملواصالت.

الصغرية يف جمال مقاهي النت
ومكاتب اخلدمات واالتصاالت.

 - 3النمو الرتفيهي والنمو التجاري

:Entertainments and Commercial Progress

مع التطور االقتصادي وتطور أساليب التعامل وحركة البيع والشراء،
فتحول شكل السوق التجاري اىل املراكز التجارية املغلقة ()Malls
مرورًا بالطرق التجارية التقليدية مبراكز املدن العربية ،هذا باإلضافة
اىل ظهور تطور هائل يف الوسائل الرتفيهية ،مل يتمكن املركز التقليدي
من مسايرتها.

 - 4النمو الثقايف :Cultural Progress
إن التطور الدائم يف تقدمي املنتج الثقايف وتعامل املستخدمني معه
يؤدي اىل واقع عملي بانتقال مركز املدينة اىل مركز جديد؛ فاملركز
يستطع مواجهة التطور يف تقدمي نظم املعلومات
التقليدي مل
ِ
املتطورة وبعض الوسائل الثقافية (املسرح ،السينما ،دور األوب��را)...
التي تختص باملساحات الضخمة ،أو بظهور هذه األنشطة أساسًا يف
أزمنة تالية نتيجة تطور طبيعي يف أنظمة الثقافة واملعلومات.
 - 5هجرة السكان األصليني:
تواجه املراكز التقليدية وامل��دن القدمية حتديات متنوعة أثرت يف
ت���وازن احل��ي��اة االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة للسكان ،وه��ج��رة السكان
األصليني بحثًا عن راحة ومنط معيشي جديد نتيجة لرتاجع مستوى
اخلدمات والبنية التحتية للمدينة القدمية ،ما يشكل أح��د أسباب
التدهور للمدينة القدمية (القاسم.)2002 ،

سبل إعادة تأهيل املراكز التقليدية للمدينة العربية:

تعتمد عمليات التنمية وإعادة تأهيل املراكز التقليدية للمدينة العربية
على اآلتي:
 - 1على مستوى املواصالت واالتصاالت
:Transportation and Communication
تطوير ش��بكة االتصاالت على مس��توى املركز التقليدي بأس��لوب يواجه
املتطلب��ات املس��تقبلية ويلب��ي االحتياج��ات املعاص��رة يف جم��ال
االتص��االت م��ن هواتف أو ش��بكات إنرتن��ت .وأيضًا تش��جيع االس��تثمارات
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حتسني شبكة الطرق احمليطة
ب��امل��رك��ز وحت��س�ين أداء طريق
دائ��ري يحتوي الكيان العمراين
للمركز ،إضافة اىل طريق دائري
آخر يحوي املنطقة االنتقالية
( ،)Transition Areaم��ع ربط
ه����ذه ال���ط���رق ب��ش��ب��ك��ة ال��ط��رق
للمدينة .ك��م��ا ي��راع��ى حتسني
احمل��اور احلركية ما بني املركز
ال��ت��ق��ل��ي��دي وم����رك����ز امل��دي��ن��ة
امل��ع��اص��ر ،وم��راك��ز التجمعات
السكانية وم��راك��ز التجمعات
احل��رك��ي��ة م��ن حم��ط��ات رئيسة
ل��ل��س��ك��ك احل���دي���د أو حم��ط��ات
ح���اف�ل�ات ن��ه��ائ��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
ألح���ي���اء امل��دي��ن��ة اخمل��ت��ل��ف��ة،
تنتهي بساحات كبرية باملنطقة
االنتقالية ،تصب عند املداخل
ال��رئ��ي��س��ة ل��ل��م��رك��ز ال��ت��ق��ل��ي��دي.
وكذلك املعاجلة التخطيطية
امل��ع��م��اري��ة للطرق أو اجلسور
اخمل�ترق��ة ل��ل��م��رك��ز ال��ت��ق��ل��ي��دي،
وال��ت��ي تسبب مشكالت بصرية
وبيئية ملوثة للوسط احلضري
للمركز التقليدي ،وذلك بتحويل

احلركة منها اىل مناطق جديدة أو ابدالها باألنفاق .وجتربة املنطقة
التاريخية مبدينة القاهرة متثل أحد األمثلة الناجحة لهذا التوجه،
حيث مت تنفيذ نفق األزهر مبحوريه من واىل مركز املدينة بطول  4كم
وحتى منطقة الدراسة.
 - 2على مستوى إعادة تأهيل النسيج العمراين

:Rehabilitation of Urban Fabric

تتطلب مرحلة التعامل مع املركز التقليدي على مستوى النسيج
العمراين اىل املقرتحات اآلتية:
ا) حتديد منطقة انتقالية ( :)Transition Area
املنطق��ة االنتقالي��ة ه��ي منطق��ة حتي��ط باملرك��ز التقلي��دي امل��راد
احلف��اظ علي��ه وإع��ادة تأهيله ،وهي متث��ل جزءًا من النس��يج العمراين
احملي��ط ،يتم حتديده��ا بناء على موقعها احملي��ط باملركز التقليدي
أو التاريخ��ي والتخصي��ص املفرتض حل��دود املركز التقلي��دي  ( �Tradi
 .)tional center Edgesقد تش��مل املنطقة االنتقالية مناطق خضراء
أو مناط��ق عمراني��ة أو مناط��ق فض��اء ،حيث يختص دور ه��ذه املنطقة
يف التأهيل احلركي النفس��ي التش��كيلي ما بني املركز التقليدي وبقية
أجزاء املدينة؛ كما يتم على هذا األس��اس إعادة اس��تعماالت األراضي
( )Re- Land useلهذه املنطقة االنتقالية كاآلتي:
• تخصي��ص مناط��ق النتظ��ار الس��يارات ،ت��وزع على نحو يتناس��ب مع
مداخل وخمارج املركز التقليدي.
• تخصيص املناطق الفضاء بهذه املنطقة بهدف استعمالها باحات
خلدمة الشحن والفضاء خدمة للمركز.
• تش��جيع زيادة املناطق اخلضراء س��واء بتنمية املناطق املوجودة
أو اس��تحداثها بهدف حتس�ين البيئة احمليطة باملرك��ز بصريًا وجماليًا،
إضاف��ة اىل الدور البيئي يف تنقية الهواء م��ن مصادر التلوث احمليطة
باملركز.
• حتس�ين ح��ال الط��رق اخملصصة للس��يارات به��ذه املنطقة بهدف
االس��تعاضة ع��ن الط��رق الداخلية باملركز واالس��تعانة به��ا فقط طرقًا
للطوارئ.
• وض��ع الضواب��ط واالش�تراطات املعماري��ة للبن��اء به��ذه املنطق��ة
لتحيي��د الطاب��ع املعم��اري له��ا وتهيئ��ة التش��كيالت املعماري��ة له��ذه
املنطق��ة جتنب��ًا للتباي��ن املتوق��ع للطاب��ع املعم��اري م��ا ب�ين املرك��ز
واملناطق احمليطة.

ب) إع�������ادة ت���أه���ي���ل األح���ي���از
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��رك��ز التقليدي
Rehabilitation for Urban
:Spaces

إن إعادة تأهيل األحياز احلضرية
اخل���ارج���ي���ة ه���ي اح�����دى أه��م
ال���وس���ائ���ل امل��ف�ترض��ة إلع����ادة
ال��ت��أه��ي��ل ل��ل��م��راك��ز ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،
ح���ي���ث ت���ع���د م����دخ� ً
�ل�ا رئ��ي��س��ًا
لتفعيل دور األنشطة الرتفيهية
والثقافية عند مرحلة إع��ادة
التأهيل ،ويشمل ذل��ك املمرات
والساحات والتقاطعات والنواة
واحل����دود (Paths, Piazzas,
Intersections, Nodes and
 ,)Edgesس����واء ب���ال���دراس���ات

ال��ب��ص��ري��ة مل��س��ارات احل��رك��ة أو
م��ا يختص فيما بعد بأسلوب
تنسيق امل��وق��ع (Landscape
 .)Architectureوك��ذل��ك إزال��ة
العشوائيات واألج��زاء املضافة
م��ن دون تنسيق م��ع احمليط
العمراين التاريخي ،سواء كانت
األجزاء املضافة داخل النطاق
احلركي أو حتى النهايات العليا
ل��ل��م��ب��اين ،وت��ن��س��ي��ق امل��داخ��ل
واخمل���ارج للمركز ،التي تسهم
على نحو كبري يف تسهيل عملية
9
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التدفق احلركي من واىل املركز؛
وأيضًا تهيئة الساحات العامة
ب��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل دور األن��ش��ط��ة
واملهرجانات املفرتض إقامتها
أو تفعيل ما هو قائم منها.

بهذا الدور ،وحتتل مواقع حيوية
تخدم ال��غ��رض الوظيفي؛ كما
تتناسب مع الوظائف املطروحة.

ج) إعادة دراسة تنسيق املواقع
للمركــــز التقليــــدي Landscape

:Architecture

تش��مل عملي��ة تنس��يق املوق��ع
للمرك��ز التقلي��دي عن��د إع��ادة
التأهيل جمموع��ة من الضوابط
تتمثل يف:
االهتمام بتهيئة املركز خلدمة
ج���م���ي���ع احل��������االت واألع����م����ار
وال��ف��ئ��ات السنية مب��ا يف ذل��ك
ذوو االحتياجات اخل��اص��ة من
اختالفات للمناسيب أو تخصيص
مناطق خاصة النتظار السيارات
اخلاصة بهم ...إلخ.
الربط التشكيلي ما بني الطابع
املعماري الرتاثي الفني للمركز
القدمي وإعادة تشكيل األرضيات،
س���واء م��ن اخ��ت��ي��ار اخل��ام��ات أو
ش��ك��ل ال��ت��ص��م��ي��م ،ال����ذي ميكن
استنباطه من القيم التشكيلية
الفنية الرتاثية ،معمارية كانت أو
فنية.
اخ��ت��ي��ار ع��ن��اص��ر ف����رش ال��ط��رق
( )Street’s Furnitureبعناي ٍة
تعتمد على توافق تصميماتها
مع البيئة العمرانية احمليطة،
س����واء ك���ان ذل���ك ب��ال��ت��واف��ق أو
بالتضاد املستحب ،الذي يوجد
10
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ن��وع��ًا م��ن إض��ف��اء أس��ل��وب فني
يعرب عن التواصل ما بني القدمي
واستعمال عناصر ذات خامات
حديثة وتصميمات متطورة.
إع���ادة جتهيز امل��رك��ز التقليدي
ب���ن���ظ���م م����ت����ط����ورة ل��ل�إض����اءة
ت��ت��ن��اس��ب يف ت��ش��ك��ي�لات��ه��ا مع
ال���ط���اب���ع امل���ع���م���اري ال�ت�راث���ي
للمركز التقليدي ،مب��ا يضفي
على املدينة شخصية مميزة
متطورة.
 - 3دور ال���ع���م���ارة يف إع����ادة
التأهــيــل Architecture and

:rehabilitation

للعمارة دور بارز عند إعادة تأهيل
املركز التقليدي للمدينة العربية
ي��ش��م��ل جم��م��وع��ة ال��ت��وج��ه��ات
اآلتية:
• إعادة تأهيل وتوظيف املباين
الرتاثية وذات القيمة التاريخية،
يراعى يف ذلك حتديد الوظائف
وحت���دي���د امل���ب���اين امل��ن��اس��ب��ة
لتحقيق ه���ذا ال��غ��رض بأفضل
أداء ،يعتمد ذل��ك على اختيار
أف��ض��ل امل���ب���اين ذات القيمة
التاريخية ،التي تستطيع القيام

• حتديث املباين ذات القيمة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ب��ع��ض اإلض��اف��ات
( )Additionsالـمعــــــاصــــــــــرة
أو احلديثة يف ح��ال االحتياج
ملساحات إضافية ،وال��ت��ي من
ش��أن��ه��ا تفعيل ال����دور احلسي
للمستخدمني والزائرين للمركز
التقليدي.
• إن تصميم املباين احلديثة
ب���امل���رك���ز ال��ت��ق��ل��ي��دي ي��ج��ب أن
يكون له صفة التواصل الفكري
التصميمي ،ب��اس��ت��ع��م��ال رؤى
متطورة يف التصميم املعماري،
ل���ي���س ال����ه����دف م���ن���ه���ا إل���غ���اء
الشخصية ال�تراث��ي��ة للعمارة
ب��امل��رك��ز التقليدي ال��ت��اري��خ��ي،
ولكن التحديث مبنهجية تهدف
إىل إيجاد ن��وع من التضاد بني
القدمي واحلديث ،ورؤي��ة مبتكرة
للعمارة يف امل��راك��ز التقليدية
عند إعادة التأهيل.
 - 4اإلع��ل�ام والتنمية الثقافية
:Cultural Development
إن إي���ج���اد ال���ش���ع���ور ب��ان��ت��م��اء
اجملتمع إىل املشروع سيكون
الضمان األساس لنجاحه ،وأيضًا
إعطاء مشروع االرتقاء حظه من
اإلع�ل�ام اجل��م��اه�يري ،وبخاصة
ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ه��ي��ئ��ات
االجتماعية اخملتلفة ،وه��ذا

يعطي إعالم كل من املرئي واملسموع واملقروء أهمية
خ��اص��ة ،حيث انها تصل إىل داخ��ل اجملتمع وتشرح
بأسلوب بسيط لألفراد واجلماعات أهمية املشروع يف
التنمية وأهمية املشاركة االجتماعية (عبد الباقي
إبراهيم ،)1986 ،وتفعيل دور املؤسسات احلكومية
ودور الثقافة يف إقامة املهرجانات واالحتفاليات التي
تتناسب مع البعد التاريخي الرتاثي للمركز التقليدي؛
وكذلك مساهمة املؤسسات واجلمعيات غري احلكومية
يف تنشيط ال���دور الثقايف للمركز التقليدي ،بإقامة
الندوات أو املعارض الفنية أو املواسم الثقافية مع تأكيد
التشجيع احلكومي الرسمي لهذه املؤسسات ،وأيضًا
توطيد العالقات الثنائية وإقامة مشروعات للتآخي بني
املراكز التقليدية على مستوى املدن العربية قد يسهم
يف تنشيط الدور الثقايف التنموي للطرفني.

بعض ال��وزارات احليوية ،التي لها دور فاعل يف
هذه النوعية من املشروعات ،ك��وزارات الثقافة
وال��س��ي��اح��ة واألش���غ���ال وامل��ال��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة،
ومديريات اآلثار واحملليات؛ كما تشمل ممثلني
للجهات وامل��ؤس��س��ات غ�ير احلكومية ورج��ال
الفكر ممن لهم دور ب��ارز يف خدمة اجملتمع،
ويكون دور هذا الهيكل املتكامل رسم ودراس��ة
السياسات املقرتحة واخل��ط��ط املستقبلية
للمركز التقليدي ضمن إطار اخملطط الشامل
للمدينة ككل؛ إضافة اىل اإلشراف على التنفيذ
املرحلي للمشروع (دار العمران .)2001 ،وكذلك
يجب االهتمام باجلانب الواقعي التطبيقي،
وهذا يرتبط اىل حد كبري ببناء الهياكل اإلدارية
والتنظيمية لنقل النظرية اىل الواقع .لذا ،يجب
عقد برامج تأهيل ال��ك��وادر الفنية ،التي تأخذ
خطني م��ت��وازي�ين :األول م��ن خ�لال عقد دورات
تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملني ،وأما اخلط
اآلخر فهو من التدريب أثناء العمل ،حيث تعمل
جمموعة من املتدربني مع خبري خمتص يقوم
بنقل خربته م��ن خ�لال املمارسة اليومية اىل
املتدربني (عبد الباقي إبراهيم .)1986 ،ولتاليف
مشكلة تداخل القرارات يجب اق�تراح السياسات
وترجمتها اىل قرارات تنفيذية ،ثم بحث التعارض
ب�ين ه��ذه ال��ق��رارات حيث توضع أ ّول��ي��ات وبرامج
التنفيذ املناسبة (حازم إبراهيم.)1986 ،

 -6إدارة املشروع :Project Management

 -7مصادر التمويل :Financing Resources
تتطلب عمليات التنمية امل��ت��واص��ل��ة للمركز
التقليدي إي��ج��اد ال��ب��دائ��ل املناسبة ملصادر
التمويل ،ودراس���ة ح���االت م��دن عربية خاضت
جت��ارب للتنمية املتواصلة ،مثل م��دن أصيلة
وحلب وصنعاء ،حيث جند انها قامت بتنويع
دور التمويل حتى ميكنها من مواصلة دوره��ا
احلضاري يف جمتمعاتها ،حيث قامت السياسة
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة مل��دي��ن��ة أص��ي��ل��ة ع��ل��ى ال���ن���اجت من

 -5تفعيل االنتماء العاطفي ملركز املدينة

:Emotional endowment

إن حتقيق االنتماء العاطفي بني السكان ومركز مدينتهم
يكون بارتباط بعضهم ببعض أثناء ممارستهم للنشاط
االجتماعي الثقايف الفني ،ال��ذي يحقق االحتياجات
املادية والروحية لهم على حد س��واء ...كما ميكن من
خالل هذا النشاط نشر الثقافة الفنية على أوسع جمال
بعرض امل��ع��روض��ات الفنية يف الساحات واحل��دائ��ق
ب��اإلض��اف��ة إىل إق��ام��ة احل��ف�لات املوسيقية والفنون
الشعبية يف املناسبات واألع��ي��اد القومية (جمعة،
.)1975
إن مشاركة املستخدمني يف اتخاذ القرار من األ ّوليات
عند ال��ب��دء بعملية إع���ادة ال��ت��أه��ي��ل ،حيث ي��أخ��ذ يف
احل��س��ب��ان اس��ت��ق��ص��اء آراء امل��س��ت��خ��دم�ين ،س���واء من
األهايل أو الزوار ،باستعمال استمارات االستبانة .وكذلك
أهمية امل��ش��ارك��ات الشعبية م��ن هيئات ومؤسسات
وج��م��ع��ي��ات غ�ير ح��ك��وم��ي��ة ،وأي��ض��ًا ي��ج��ب إن��ش��اء هيئة
مستقلة ذات هيكل إداري يختص مب��ش��روع التنمية
للمركز التقليدي يتضمن اجلهات الرسمية متمثلة يف
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خصيصى
النشاطات واملهرجانات التي أقيمت
ً
لهذا ال��غ��رض ،ما تبعه من توافر ف��رص للعمل
للمستخدمني ،وأي��ض��ًا م��س��اه��م��ة احل��ك��وم��ة
واملؤسسات غري احلكومية ،بخالف املصادر
اخلارجية من احلكومة الربتغالية والشركات
املتعددة اجلنسيات؛ أما حلب فقامت مصادر
ال��ت��م��وي��ل ع��ل��ى اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة وص��ن��دوق
اإلحياء ،وأسس صندوق لالستثمارات الصغرية
وامل��ت��وس��ط��ة لتحقيق التنمية املستدمية
للمدينة القدمية؛ أما صنعاء فجاءت مصادر
التمويل من احلكومات والهيئات الدولية لتنفيذ
م��ش��روع��ات ري��ادي��ة يف امل��رح��ل��ة األوىل ضمن
مشروع مشرتك بني احلكومة ومنظمة اليونسكو
وب��رام��ج التطوير التابعة ل�لأمم املتحدة ،ومن
ذل��ك أيضًا ت��واف��ر نظام متويل م���دروس ،يخدم
التنفيذ ال��ن��اج��ح للخطط التنموية ،ويعمل
على إح���داث التنمية املستدمية التي ت��ؤدي
ب��دوره��ا اىل االكتفاء ال��ذات��ي بالتمويل الناجت
عن عمليات االستثمار يف منطقة الدراسة (دار
العمران ،) 2001 ،وأيضًا إىل تشجيع سياسات
احلوافز احلكومية امل��ؤث��رة ،التي أثمرت نتائج
إيجابية يف جت���ارب التنمية اإلقليمية على
امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،منها اس��ت��ح��داث أنظمة
حوافز حكومية متعددة ما بني تسهيل االئتمان
والقروض املباشرة واالعفاءات الضريبية وإعانات
العمالة احلكومية لتقليل تكاليف العمالة على
املستثمرين ولتشجيع أصحاب املشاريع على
زيادة القوى العاملة يف مشروعاتهم ( Esam,
)1996؛ وكذلك ذاتية التمويل ،التي يقصد بها
البحث يف إمكان استغالل العناصر واملكونات
القائمة والطاقات الكامنة يف املشروع للحصول
على التمويل الذاتي له (حازم إبراهيم.)1986 ،
12
العدد 165

التجربة اللبنانية
إلعادة تأهيل املراكز التقليدية

:The Lebanese Experiment
تختلف التجربة اللبنانية إلعادة تأهيل املراكز التقليدية
التاريخية عن مثيالتها يف املدن العربية ،ويرجع ذلك
اىل احلروب ،وهي أحد أهم األسباب املؤدية اىل تدهور
املراكز التقليدية ،سواء كانت حربًا أهلية أو حربًا خارجية
(االجتياح اإلسرائيلي للبنان العام .)1982
إن أه��م أسباب تدهور املركز التقليدي ملدينة بريوت
كان نتيجة مباشرة للحرب األهلية ( )1990 - 1975؛
أما تدهور مثيله مبدينة صيدا فجاء نتيجة لالجتياح
اإلسرائيلي للمدينة؛ أما بطرابلس فيأتي تدهور مركز
املدينة التقليدي ألسباب تقليدية ،إضافة اىل تأثرها
باحلروب ،سواء األهلية أو اخلارجية ،بصورة غري مباشرة،
ه��ذا وق��د قامت احلكومة اللبنانية بتجارب خمتلفة
إلعادة تأهيل تلك املراكز كاآلتي:

 -1إعادة تأهيل املركز التقليدي ملدينة بريوت :Beirut Traditional Center
يقع املركز التقليدي ملدينة بريوت على الواجهة البحرية للمدينة ،كونها مدينة ساحلية منت وتطورت انطالقًا
من موضع امليناء .وقد أتى تدمري املركز التقليدي للمدينة إثر احلرب األهلية اللبنانية ( ،)1990 - 1975
التي أفرزت حدودًا فاصلة(  )1بامتداد كامل املدينة من اجلنوب اىل الشمال ،قسمت على اثرها املدينة اىل
بريوت الشرقية وبريوت الغربية؛ أما مركز املدينة فقد اعترب كله منطقة عازلة كونه منطقة خدمية للطرفني
املتنازعني (الشكل  .)4وبانتهاء احلرب األهلية قررت احلكومة إعادة تأهيل مركز املدينة بتخصيص شركة
عقارية مساهمة لتويل عملية االستثمار والتنمية يف مشروع إلعادة التأهيل ،بالتعاون مع اجلهات الرسمية
على تنظيم العمران مبركز املدينة ،حيث صدر مرسوم حكومي برقم  4830للعام 1994عن رئيس اجلمهورية
وميثله رئيس جملس الوزراء ،بخصوص "تعديل التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم والنظام
التفصيلي ملنطقة الوسط التجاري يف مدينة بريوت .وشمل هذا املرسوم (املرسوم  )4830جمموعة من
الشروط املنظمة للبناء أو التعديل أو إعادة التأهيل ،هي:
• حتديد منطقة الوس��ط التجاري بحدود واضحة ،حيث يحدها من
الش��مال البح��ر وم��ن الغرب ش��ارع فخر الدين وم��ن اجلنوب ج��ادة فؤاد
شهاب وأما من الشرق فهي احلدود الشرقية لشارع جورج حداد.
• تقس��يم املنطق��ة اىل عش��رة قطاع��ات تنظيمي��ة وه��ي أس��اس
لرتجم��ة اقرتاحات واجتاه��ات التصميم التفصيلي اىل قواعد وش��روط
الس��تعمال األراض��ي ،تعك��س الوظائ��ف والطاب��ع العمراين املنش��ود
يف كل قط��اع ،وتش��مل الش��روط :اخلصائ��ص العمراني��ة واملعماري��ة
للقطاع واستعماالت األراضي واالستعماالت املمنوعة ضمن املباين
والعقارات واملس��احات ،والقياسات الدنيا للعقارات ،ومعدل االستثمار،
وتركي��ز األبنية نس��بة اىل الط��رق وح��دود األبنية اجملاورة؛ كما تش��مل
الغالف واحلد األقص��ى لالرتفاعات واملعاجلات املعمارية للواجهات
واألبنية احملافظ عليها.
• حت��ل االش�تراطات العمراني��ة لتنظي��م العم��ران بالوس��ط التج��اري
لبريوت حمل االشرتاطات املعمول بها بقانون التنظيم املدين وقانون
البناء ،وهي القوانني السابقة أو احلالية املنظمة للعمران باملدينة.

وضعت شروط للتنقيب عن اآلثار
مبنطقة املركز بإشراف املديرية
العام��ة لآلث��ار ،تتضم��ن ش��روطًا
تش��مل ض��رورة قي��ام العلم��اء
باإلع�لام عن أي عملي��ة للتنقيب،
يحدد م��ن خالله��ا اله��دف منها
وحج��م األعم��ال وم��دة التنفي��ذ
والتكلفــ��ة املتوقعــ��ة ووس��ائــل
التمويــــ��ل املفرتضـــ��ة ،وكـذل��ك
يف ح��ال االكتش��افات احليوي��ة
ُيعل��م التنظيم املدين والش��ركة
العقاريـــ��ة (املس��تثمر الرئي��س)
ومالكــ��ي العقــ��ار ،إضاف��ة اىل
برجم��ة أعم��ال التنقي��ب مب��ا ال
يؤخر أو يعيق مشروعات اإلعمار.
كم��ا تش��كل جلن��ة للتنس��يق بني
عملي��ات التنقي��ب وأعم��ال البنية
التحتي��ة وتتضم��ن ممثل�ين ع��ن
التنظيم املدين واآلثار وجملس
اإلمنـــ��اء واإلعـمــــ��ار والش��ركـــة
العقارية.
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• اعتمدت الش��روط املتعلقة باملناطق واملباين
احملاف��ظ عليه��ا عل��ى ع��دة أم��ور ،منه��ا :الرتتي��ب
املس��تقبلي لش��بكة املواص�لات والبن��ى التحتية؛
كم��ا تش��مل تصني��ف املب��اين اىل أبني��ة حماف��ظ
عليه��ا لطابعها املعماري أو طابعه��ا التاريخي أو
وجودها ضمن جمموع��ة أبنية ذات طابع معماري
ومب��ان حماف��ظ عليه��ا ألس��باب أخ��رى؛ كما
ممي��ز،
ٍ
تشمل اشرتاطات إلعادة تأهيل هذه املباين ،منها:
احلفاظ على املس��احة املبني��ة واحلجم والطابع
املعم��اري له��ا ،وال يس��مح بهدم ه��ذه األبنية ،ويف
حال هدمها ألسباب كارثية ،يعاد بناؤها وفقًا للبناء
األصلي من حج��م وارتفاع وطاب��ع معماري وطبقًا
لدفرت شروط التنظيم املدين.
• للمباين اجلديدة خصصت جمموعة من املواد
التنظيمية يف القانون وهي تضع شروطًا وضوابط
تنظيمية للبناء يف منطقة وسط بريوت التجاري،
اعتمدت يف مضمونها على حتديد كل الضوابط
املمكنة ،التي تنسق العالقة عمرانيًا على نحو
دقيق؛ كما شملت :حتديد الكثافة البنائية للعقار
مع جتاهل املساحات اخملصصة ألقفاص (مناور)
السالمل وغ��رف اخلدمات والشرفات و"اللوجيات"
وال��ط��واب��ق السفلية م��ن امل��س��اح��ات احملتسبة؛
وحتديد االرتفاعات بالتنسيق مع ع��روض الطرق
واملناطق املقام عليها البناء ،مع استثناء ثكنات
القرميد التي ال يتجاوز ارتفاعها  180سم؛ وحتديد
عدد مواقف السيارات بالتناسب مع االستعماالت
املقرتحة وامل��س��اح��ات ،وأم���ا يف ح��ال الفنادق
فخصصت تبعًا لعدد الغرف.
• علــ��ى مس��تــوى التصميـــ��م احلضــ��ري روعيــ��ت
احلدود القصوى لالرتفاعات وعروض الطرق ،س��واء
اخملصصة للس��يارات أو تلك اخملصصة للمش��اة،
وأيض��ًا ح��دود الس��احات واملناط��ق اخلض��راء؛
م��ع اح�ترام مداخ��ل املب��اين وبخاص��ة ذات البعد
التاريخ��ي ،وحماية املناظر الطبيعية واملنظورات
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املعماري��ة احملاف��ظ عليه��ا؛ كم��ا اش�ترط للط��رق
والشوارع املستحدثة متاشيها مع متطلبات السالمة
واألم��ان وطابع القط��اع واملكون احلض��ري الواقع به
الطري��ق من بيئ��ة عمراني��ة وبيئة طبيعي��ة موجودتني
بامل��كان وطبوغرافي��ة املوق��ع ،ومراع��اة الش��روط
والضواب��ط الفني��ة يف تصمي��م الط��رق م��ن ع��روض
وتقاطعات وممرات مشاة ..إلخ.
إع��ادة التصميم احلضري ملنطقة ساحة الشهداء
ضمن مراحل التطوير اخملتلفة للمشروع مع مراعاة
انها فضاء حضري مفتوح جتاه البحر من دون حدود،
واعتماد ه��ذا الفضاء بوابة وإطاللة بحرية لبريوت
مت��ت��د ام���ت���دادا طبيعيا ل��س��اح��ة ال��ش��ه��داء وط��ري��ق
األوتوسرتاد احملوري من وسط املدينة اىل املطار.

مت إضافة جزء م��ردوم من البحر يقع على الواجهة
البحرية لوسط البلد ،حيث يعد ه��ذا اجل��زء عامال
استثماريا لرفع األداء االقتصادي للمشروع ،وتشكل
بداية جزيرة للسكن واألنشطة الرتفيهية للمستوى
فوق الفاخر ،وتصل اىل وسط البلد عن طريق جسور،
ثم عدل املشروع اىل جزء متالصق مع مركز املدينة
وأعيد تخصيص استعماالته لتشمل املستوى الفاخر
مع بعض األنشطة الرتفيهية والسياحية .ويف كل
احلاالت يعترب هذا اجلزء إضافة سلبية اىل املستوى
البيئي ،ملا ميثله من أضرار بيئية تقلل من قيمة هذا
امل��ش��روع ال��رائ��د يف جم��االت إع��ادة التأهيل ملراكز
املدن ذات البعد التاريخي.

مت تنفيذ الكثري من املراحل مبشروع إعادة تأهيل مركز املدينة التقليدي ملدينة بريوت ،حيث قام على التوازن
ما بني األنشطة اخملتلفة مبا يجذب أكرب كم ممكن من املستخدمني ،فاعتمد املشروع على استثمارات للبيع
أو اإليجار يف جماالت متعددة تظهرها خريطة استعماالت األراضي من :أنشطة إسكان ,مكاتب ,مناطق
ترفيهية ,فنادق ,أنشطة ثقافية وحكومية ،تشكل يف جمملها  4690مرتا مربعا ( ،)Annual Report - 2001
ويكمن االستناد اىل ذلك من النشاط املتنامي للمركز املايل حيث يقع شارع البنوك ،وكذلك األنشطة اإلدارية
اخملتلفة وسراي احلكومة .واألنشطة الرتفيهية والتجارية املنتشرة حاليًا تسهم على نحو فعال يف تنشيط
وإحياء املركز .من ناحية أخرى اعتمد املركز -بعد إعادة التأهيل ،يف جذبه للمستثمرين واملستخدمني
والزائرين -على معاصرة تكوين املركز ومواكبته للمتطلبات العصرية والتقنية املتقدمة ،وارتكازه على القيم
اجلمالية والرتاثية لعمارة املركز التقليدي الرتاثي.

 -2إعادة تأهيل املركز التقليدي ملدينة صيدا :Sidon Traditional Center
تقع مدينة صيدا اىل اجلنوب من بريوت بنحو خمسني كيلومرتًا ،وتتميز املدينة ببعد تاريخي كبري ميثله
الكثري من احلضارات ..بداية من احلضارة الفينيقية ومرورًا بأهمها تأثريًا الرومانية والفارسية وانتهاء باحلضارة
اإلسالمية وال سيما اململوكية والعثمانية اللتني متثالن حجر الزاوية يف تكوين املدينة القدمية واملركز
التاريخي لصيدا احلالية .ومدينة صيدا شأنها شأن معظم املدن الساحلية يف منوها وتطورها التخطيطي،
حيث يقع مركزها التقليدي على الواجهة البحرية يف نتيجة طبيعية ملوضع النواة التي نشأت منها املدينة.
ومع االجتياح اإلسرائيلي للبنان العام  1982كانت الواجهة البحرية ومركز املدينة التقليدي ضمن أ ّوليات
أهداف القصف اجلوي البحري ،ما أدى اىل انهيار املركز التقليدي بصورة مباشرة ،وانهارت معه شبكات البنية
التحتية وتهدم الكثري من املباين األثرية وذات القيمة التاريخية ،إضافة اىل ظهور العشوائيات ،وحتول شكل
النسيج العمراين للمركز ،وما تبع ذلك من تلوث بصري ،وهجرة السكان األصليني وظهور سكان جدد ليس لهم
انتماء للبعد التاريخي للمكان ،وتدهور املستوى الثقايف االجتماعي للسكان.
تبنت احلكومة عملية إعادة تأهيل املدينة القدمية واملركز التقليدي ضمن دراسة متكاملة شملت الواجهة
البحرية للمدينة العام 1996؛ كما كان للمؤسسات غري احلكومية دور فاعل يف تنفيذ سياسات االرتقاء
(مؤسسة احلريري ومؤسسة عودة) من خالل تأهيل وإعادة توظيف بعض املناطق واملباين الرتاثية بصيدا
القدمية.
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ه��ذا وق��د شملت خطة إع��ادة
تأهيل صيدا القدمية ال��ق��رارات
اآلتية (دار العمران:)2001 ،
•إقـــرار هيـكـــل إداري تنظيمــي
يشمل جم��م��وع��ة م��ن اجل��ه��ات
احل���ك���وم���ي���ة وامل����ؤس����س����ات
غ���ي��ر احل����ك����وم����ي����ة وب���ع���ض
األف����راد واجل��ه��ات ذات التأثري
اجملتمعي.
•مشاركــة املستخدمني يف
م���ش���روع االرت����ق����اء م���ن خ�لال
استقصاء آراء املستخدمني
باستعمال استمارات االستبانة.
• ت��ع��ي�ين احل������دود األص��ل��ي��ة
للمدينة الرتاثية وعمل منطقة
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انتقالية حتيط باملدينة القدمية ت��ك��ون وظيفتها م��راع��اة حتول
الطابع املعماري م��ا ب�ين البلدة القدمية وص��ي��دا احلالية ،وتوافر
مناطق النتظار السيارات وباحات خلدمة املتطلبات التجارية ،مع
منع استعمال السيارات داخل نطاق املركز التقليدي باستثناء حاالت
الطوارئ.
• إحداث التنمية االجتماعية االقتصادية لسكان املنطقة القدمية
وإيجاد توازن بيئي بني السكان ومنطقتهم بحيث يتم السيطرة على
أعداد السكان واستدامة أساليب معيشتهم.
• التشجيع السياحي يف صيدا القدمية كونها أحد أقطاب الرتاث
احلضاري الثقايف لصيدا.
• رفع العشوائيات من النسيج العمراين مع تفعيل املمرات والساحات
وحتسني النسق احلضري.
• إعادة توظيف املباين األثرية ذات القيمة التاريخية (خان الفرجنة،
مصنع الصابون ..إلخ).
• احملافظة علـى الطابــع املعمــاري ،واتـبــاع سياسة صيانــة اإلرث
احلضاري.
• تنمية الصناعات احلرفية وحتسني املراكز التجارية بصيدا القدمية
لالرتقاء اقتصاديًا بالسكان.
• معاجلة القمامة بنظام األي��دي العاملة املكثف لتناسب هذا
األسلوب مع شكل النسيج العمراين.

ميكن اإلشارة اىل ما مت إجنازه من مشروع إعادة تأهيل الواجهة البحرية
ملدينة صيدا ويتلخص يف الطريق البحري (األوت��وس�تراد البحري)،
وبعض الطرقات وامل��م��رات للمدينة القدمية ومركزها التقليدي،

باستبدال بعض أرضيات املمرات واحلوائط وبعض البوابات ذات
القيمة التاريخية؛ وكذلك التحسني النسبي لبعض شبكات البنية
التحتية لبعض املناطق احملدودة .كما مت إعادة تأهيل بعض
املباين ذات القيمة الرتاثية التاريخية ،منها خان الفرجنة الذي مت
إعادة تأهيله من مؤسسة احلريري ،حيث يقوم اخلان حاليًا بدور
ثقايف حموري على مستوى املدينة ،وعلى اجلانب اآلخر قامت
مؤسسة عودة بإعادة تأهيل مبنى مصنع الصابون الرتاثي الذي
وظف متحفًا يوضح هذه الصناعة ذات البعد التاريخي.
 - 3إعادة تأهيل املركز التقليدي ملدينة طرابلس �Tripoli Tra
:ditional Center

طرابلس مدينة ساحلية متثل عاصمة الشمال اللبناين ،وتبعد
عن بريوت حواىل  82كم اىل الشمال .وقد مرت طرابلس القدمية
بالكثري من احلضارات التي أث��رت عليها عمرانيًا واجتماعيًا ،وال
سيما العصر اململوكي الذي أثراها بطابع عمراين مميز ،سواء
على مستوى النسيج العمراين أو على مستوى العمارة .ومركز
املدينة التقليدي يتمتع بطابع معماري مملوكي (منيمنة،
 )2003قد تدهور ،شأنه يف ذلك شأن معظم املراكز التقليدية
للمدن العربية ،إض��اف��ة اىل ت��أث��ره ب��احل��رب اللبنانية سلبًا ،من
انهيار للبنية التحتية وظهور العشوائيات والتعدي على اآلثار
وتدهور املباين ذات القيمة التاريخية .وقد قامت عدة جهات

برتميم بعض املباين الرتاثية ذات القيمة التاريخية ،حيث قامت
جمهورية أملانيا االحتادية برتميم خان اخلياطني ومساهمة
مؤسسة احلريري يف عملية إعادة تأهيل طرابلس القدمية برفع
األنقاض جراء احلرب (منيمنة ،يناير  ،)2003إال أن هذا ال يتعدى
كونه حاالت منفردة وال تشمل خطة متكاملة إلعادة تأهيل املركز

التقليدي للمدينة .ولكن ما مييز املركز
التقليدي ملدينة طرابلس هو وجود
السكان األصليني بها وتفاعلهم مع
املركز وظهوره بصورة تفاعلية نشيطة
م��ع املستخدمني .كما يجري حاليًا
بعض احمل��اوالت ولكن على نحو غري
رسمي ،تهدف إلقامة جتربة مشابهة
ملنطقة سوليدير أو الوسط التجاري
واملركز التقليدي ملدينة بريوت.
ب��دراس��ة التجربة اللبنانية م��ن خالل
إع��ادة تأهيل املركز التقليدي ملدينة
بريوت يتضح بعض السلبيات تتلخص
يف املشكالت االقتصادية يف تقدير
قيمة العقارات بني الشركة العقارية
امل��س��اه��م��ة وامل���ل��اك احل��ق��ي��ق��ي�ين
ل���ل���م���ب���اين أو األراض���������ي ال���واق���ع���ة
باحمليط ال��ع��م��راين ملركز املدينة؛
كما ميثل اجلزء املضاف امل��ردوم يف
البحر ع��ام�لا بيئيًا سلبيًا مل��ا يشكله
م��ن خ��ط��ورة على ال��ت��ح��والت البيئية
البحرية وعالقتها بالبيئة احملاذية
ال��ي��اب��س��ي��ة للمدينة وت��غ��ي�ير احل���دود
الرتاثية التاريخية للواجهة البحرية
ل��ل��م��دي��ن��ة يف أه���م م��ن��اط��ق��ه��ا على
اإلط�ل�اق وه��ي م��رك��ز امل��دي��ن��ة .وعلى
اجلانب اآلخ��ر نتج عن التجربة الكثري
من اإليجابيات التي مت حتقيقها من
ظ��ه��ور ه���ذا امل���ش���روع ،واع��ت��م��د ذل��ك
على هيكلة للمشروع على مستوى
يتناسب م��ع البعد التاريخي لوسط
البلد ،وعلى نظام استثماري يف شركة
عقارية مساهمة تستطيع مواجهة
املشكالت االقتصادية التي غالبًا ما
تواكب ه��ذه النوعية من املشروعات،
وعلى حتديد خمطط شامل للمشروع
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واملنطقـة (  )M a s t e r p l a nيع ّين
بناء عليه ما يحتاجه املشروع وفق
اإلط��ار العام واخملطط الشامل له،
وحت� َّ�دد ضوابط واشرتاطات عمرانية
تفصيلية متكاملة لكل عناصر البيئة
العمرانية املضافة أو تلك احملافظ،
سواء على مستوى التصميم احلضري
أو تنسيق املواقع أو العمارة ،إضافة
اىل تنسيق كل ذلك مع شبكات البنية
التحتية وشبكات الطرق واملواصالت
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��دي��ن��ة مبنهجية
علمية مواكبة للمتطلبات احلياتية
والتكنولوجية .وجناح النظام الرقابي
خل��ط��وات تنفيذ امل��راح��ل للمشروع
أدى اىل جن��اح ه��ذه التجربة ،وميكن
تلخيص ذلك يف اآلتي:
االرت����ك����از ع��ل��ى ن��ح��و أس�����اس على
اخملطط الشامل Master Plan
للمشروع.
• احل��ف��اظ على الهوية العمرانية
قدر اإلمكان ،سواء لألحياز احلضرية
أو م��ا يختص بالعمارة والتفاصيل
املعمارية ،مع رب��ط ذل��ك بالعناصر
املتطورة (خامات البناء أو مفردات
تنسيق امل��وق��ع وف����رش ال��ط��رق��ات)،
وك��ذل��ك دم���ج ال��ع��ن��اص��ر املعمارية
املضافة بأسلوب علمي متطور.
• جنــ��اح عمليـــ��ة اإلدارة والتس��ويـــق
يف تفعيـــ��ل الدور الثقافـــي الرتفيهي
للمركــ��ز مــن خالل األنش��طـة الثقافية
واملهرجانات (حفالت غنائية بس��احة
النجمة وكذلك تنظيم املاراثون األول
يف لبنان).
18
العدد 165

• احلفاظ على املناطق األثرية املكتشفة باملنطقة وتطوير
املشروع بناء على املستجدات.
• تأكيد البعــد التاريخي الرتاثـي من خـالل تفعيــل دور اآلثــــار
املكتشفة خلف سرايا احلكومة.
• االلتزام مبستوى راق يف األداء سواء للمشروعات املطروحة
من الشركة أو املستثمرين.
• جناح التجربة يتمثل يف نظام إداري على مستوى عال مبا
يؤهله لقيادة هذه التجربة.
أما يف جتربة صيدا فاملركز التقليدي لها هو جزء من مشروع
التنمية للواجهة البحرية وهو األمر الذي مل يضع املركز التقليدي
حتديدًا يف دائرة الضوء ،ما أبطأ من تنفيذ إعادة تأهيله ،ولكن
التجربة كانت مشروعًا يغطي معظم اجلوانب املؤهلة لنجاح
التجربة.
وعلى اجلانب اآلخر ال تتعدى جتربة مدينة طرابلس كونها إعادة
تأهيل لبعض املكونات ملركزها ومل ت��رت� ِ�ق ملستوى املشروع
الشامل من حيث إعادة التأهيل للمركز التقليدي للمدينة ،بالرغم
من النشاط املتدفق ملركزها وشعور املستخدمني باالنتماء
له على نحو كبري ،وهو األمر الذي يسمح بنجاح مشروعات إعادة
التأهيل ملركزها يف حال وجود الدعم املايل التنظيمي بناء على
القدرات البشرية والطاقات الكامنة للمستخدمني وغري املستغلة.

اخلالصة والتوصيات:
إن مشروعات إعادة تأهيل املراكز التقليدية للمدينة العربية تعتمد على حماور أساس ثالثة هي :العامل االقتصادي
والعامل اإلداري والعامل البشري ،حيث املساهمات البشرية من جانب املستخدمني .وتتلخص هذه العناصر يف
النقاط اآلتية:
• حتديد املركز بحدود واضحة له ،مع تخطيط طريق دائري حوله مع ربطه مبحاور حركية رئيسة مبركز املدينة،
إضافة اىل تفعيل حركة املواصالت بني املركز التقليدي واملركز احلديث للمدينة.
• غاية الطريق الدائري حول املنطقة االنتقالية الستيعاب احلركة املرورية املتدفقة من واىل املركز.
• جتنيب الطرق واجلسور اخملرتقة املرور باملركز بتحويل مساراتها أو استعمال األنفاق بديال لها.
• تنظيم منطقة انتقالية بني املركز واحمليط العمراين تكون مهمتها متهيد التضاد املتوقع يف الطابع العمراين
وسرعة احلركة باإلضافة اىل ضمها ملناطق انتظار للسيارات وأخرى باحات للخدمة.
• تنمية األحياز احلضرية والنسيج العمراين للمركز مع تفعيل النشاطات الثقافية والرتفيهية به.
• إعادة تأهيل البنية التحتية كونها أساسا لعمليات التنمية ،ورفع العشوائيات مع حتسني البيئة العمرانية.
• تأكيد مواكبة املركز التقليدي للعمارة املعاصرة من خالل األجزاء املضافة أو املباين اجلديدة.
• الدمج املتواصل ما بني ال�تراث والتحديث بهدف إيجاد مناخ معاصر للمركز يجذب معه املستخدمني
واملستثمرين ،ويشمل ذلك املعاجلات املعمارية وعناصر تنسيق املوقع وأساليب فرش الطرق.
• تشكيل هياكل إدارية شاملة ،من جهات رسمية وأخرى أهلية ،تكون مهمتها اتخاذ القرارات باستقاللية تامة.
• تأكيد دور املستخدمني يف اتخاذ القرارات التصميمية والتخطيطية باستعمال استمارات االستبانة.
• تنويع مصادر التمويل من متويل ذاتي اىل متويل دويل أو حكومي أو من خالل املؤسسات واجلهات غري
احلكومية مع تفعيل دور االستثمار بهدف حتقيق التنمية املستدمية للمركز.
• تفعيل الدور اإلعالمي الثقايف للمركز مع مشاركة الهيئات واملؤسسات غري احلكومية.
• تفعيل االنتماء العاطفي للمركز بتنظيم املعارض واحلفالت واملهرجانات الفنية يف املركز.

املراجع العربية واألجنبية:

 -دار العمران (  ،)2001تخطيط وتنظيم الواجهة البحرية ملدينة صيدا ،تقرير أعمال املرحلة الثانية.

 حازم ،إبراهيم (  ،)1986االرتقاء باملناطق التاريخية ،ندوة االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ،جدة ،مركز الدراسات التخطيطيةواملعمارية.
 جمعة ،حممد إبراهيم (  ،)1975مركز املدينة املعاصرة ،ماجستري ،قسم العمارة ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة حلوان. عبد الباقي ،إبراهيم (  ،)1986املدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة ،ندوة االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ،جدة ،مركزالدراسات التخطيطية واملعمارية.
 احلمود ،جمد (  ،)2002التصميم احلضري املستدمي ملدينة جاوا التاريخية ،ندوة التنمية العمرانية يف املناطق الصحراويةومشكالت البناء فيها ،اجلزء األول ،ص  ،822الرياض  1423هـ .عن .Vieria,1993
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املدينة وتسيري النقل احلضري
حالة مدينة املسيلة
الدكتور خلف اهلل بوجمعة
استاذ حماضر ،مدير خمرب بحثي ،جامعة املسيلة ،اجلزائر

boudjemaadz@yahoo.fr

ع��رف العامل تزايدا سكانيا مذهال .وق��د صاحب ذلك
تطور متسارع للمدن وام��ت��داد جملاالتها ،وازدي���اد
لعددها .ونتيجة ملا سبق ظهرت مشكالت معقدة مل
تكن معروفة يف العصور السابقة داخل املدن .وقد
برز النقل احلضري واح��دة من هذه املشكالت إن مل
يكن اعقدها على اإلطالق .وللداللة على أهمية هذا
العمل نشري إىل أن اإلنسان يف مدينة شيكاغو يقضي
تسع س��ن��وات م��ن عمره يف املتوسط داخ��ل امل�ترو
ووس��ائ��ل النقل االخ��رى [ روب�ير أوزي���ل]( ،ف��ن تخطيط
املدن) ،منشورات عويدات ،بريوت.1983 ،
وح��اول كث�ير م��ن ال��دول كاجلزائ��ر االس��تثمار يف ه��ذا
اجمل��ال وبخاص��ة يف احلواضر الكربى به��دف التحكم
يف التنق�لات داخ��ل املدينة وتس��يريها بزي��ادة البنيات
التحتي��ة ،وزي��ادة الوس��ائل وتنويعه��ا .ولك��ن لوحظ أن
املش��كلة ما فتئت تزداد تأزمًا من ي��وم آلخر .فإذا عرفنا
أن تس��يري املدين��ة تقني��ا يت��م بواس��طة أدوات التهيئ��ة
والتعم�ير املتمثل��ة يف ثنائي��ة اخملط��ط التوجيه��ي
للتهيئ��ة والتعمري وخمطط ش��غل األراض��ي ،فان ذلك
يتطل��ب من��ا البح��ث عن ط��رق لتس��يري النق��ل احلضري
ميكنها أن تس��تفيد من هذا البعد لتحسني االداء على
ان تكون مبنية على قراءة صحيحة لهذه اخملططات.

النقل احلضري
وأنظمة احلركة املرورية

ال ش��ك يف أن ش��ب��ك��ة ال��ط��رق��ات يف امل��دي��ن��ة هي
املسؤول األول عن تغذية كل األجزاء املكونة لها.
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فهي تشبه شرايني اجلسم إىل حد بعيد ،بحسب
أحد الباحثني [زين العابدين علي ،تخطيط النقل
احلضري ،عمان ،دار الصفاء .]2000 ،فالشوارع
اجملمعة تقوم بتجميع حركة املرور من الشوارع
ال��ف��رع��ي��ة لتضخها يف ال���ش���وارع ال��رئ��ي��س��ة ذات

التدفقات العالية .ويضمن النقل احلضري التنقالت داخل املدينة مستعمال هذه الشوارع والطرقات التي
تشكل شبكة حتى يف املدن الصغرى.
 - 1النقل احلضري:
يعرف النقل احلضري من بني التعريفات الكثرية على انه جمموعة التقنيات املستعمـلة والتهييئـــات والبنيات
التحتية والوسائل ،التي تهدف جمتمعة او يف جمملها إىل التنظيم اإلداري الضمني لتنقالت األف��راد
واحليوانات والسلع واملعلومات يف ظروف مثلى من وقت وتكلفة وراحة .ويطرح النقل احلضري مشكالت
جمالية جغرافية وأخرى الجمالية .ونهتم -عادة نحن اخملتصني -بهذه األخرية ،أي :املشكالت املطروحة
على مستوى مركز املدينة وأطرافها.
فاخملتص يف العمران او يف اجلغرافية والتهيئة اجملالية يدرس مشكالت االختناق املروري املؤدي إىل
هدر الوقت والقلق والتلوث واحلوادث وقلة أماكن التوقف على مستوى مراكزاملدن .كما يدرس كيفيات ربط
اطراف املدينة مع املركز وأيضا فيما بينها .ويوجد إمكان للتعاون مع مهندس النقل الذي يقوم فيما بعد
بتقومي شبكة النقل واختيار الشبكة التي تناسب متطلبات املدينة املعنية [مصطفى فواز :مبادئ تنظيم
املدينة ،بريوت ،معهد اإلمناء العربي.1980 ،
واالختناق املروري هو املشكلة األساسية التي يعنى بدراستها اخملتصون يف تسيري النقل احلضري.
فهذا العامل ينشأ أساسا من تنامي التنقالت التي تتولد من زيادة حاجات السكان للحركة .فكل احملـاوالت
التنظيمية والتسيريية تهدف أساسا للتحكم يف هذا العامل وتطويعه .ونشري إىل أن احلاجة اإلجمالية
للتنقالت حتدد مبعرفة جمموعة من العناصر ،هي:
 طبيعة ووسيلة النقل املستعملة. حجم تنقالت االفراد اليومية. املدة الزمنية لكل تنقل من مكان االنطالق إىل مكان الوصول.طبيعة املدينة ومورفولوجيتها العامة التي حتتم على الدارس معرفة الكثافة السكانية ونوع النشاطات
الغالبة (التجارية ،السياحية ،اجلامعية ،الدينية ،السياسية.)...
 - 2أنظمة احلركة املرورية
يقصد من أنظمة احلركة املرورية هندسة املرور التي حتقق انسيابيــة وأمان احلركة املرورية داخل املدينـة
وذلك عن طريق:
تنظيم مكونات املدينة من خالل ضمان شبكة نقل تتواءم مع حجم التحركات.
السيطرة على التناقض الدائم بني سرعات املرور ألنواع السيــارات اخملتلفة ودراسة التقاطعات بني حركة
املشاة واحلركة امليكانيكية.
ويتحقق ما سبق من خالل ضمان شبكة طرقات خمططة للتالؤم مع حجم ونوعيــة امل��رور واجتاهاته
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وسرعاته وكثافته وع��دد رح�لات النقل اجلماعي والنقل اخلاص
من وإىل كل األجزاء املكونة للمدينة .ويتم ضمان احلركة املرورية
داخل املدينة وحولها بواسطة:
 طرق سريعة خارجية للمرور اخلارجي. طرق سريعة رئيسة بني االحياء واملركز. طرق اساسية بني الوحدات العمرانية. -شوارع رئيسة وحملية.

تنظيم النقل احلضري داخل املدينة
 - 1شبكة النقل
إن طبيعة شبكة النقل احلضري يف كل مدينة وم��دى كثافتها
وتنظيمها دل��ي��ل على ال��ت��ط��ور احل��ض��ري .كما تعرب على ق��درة
اخملططني على ضمان مدينة منظمة تؤدي وظائفها على أكمل
وجه وتوافر الراحة واألمان لسكانها .فعندما يراد "احملافظة على
املدن العتيقة او توسيعها يف انسجة جديدة تربز مشكلة النقل
مسألة جد مهمة" [ M. WEILL (L’urbanisme) éditions
.]les essentiels Milan 2002

وهناك قواعد تتحكم يف تصميم خمطط احلركة والنقل داخل
املدينة ،منها:
 نوع احلركة :للبضائع أو االشخاص. منبع احلركة :اي مناطق تولدها من املركز او من املناطقالسكنية.
 املقصد :اي حتديد الوجهة النهائية أو األساسية للحركة. النوعية :اي كل من املسارات ووسائل النقل املستخدمة فردية اوجماعية ،خاصة او عمومية.
 سرعة وسيلة النقل.ففي النموذج املدروس (أي :مدينة املسيلة) نالحظ ان شبكة النقل
احلضري متتاز بالكثافة التي تتناسب طردا مع الكثافة السكانية ،كما
يظهر يف الشكل اآلتي ،الذي يبني أن الضغط الكبري يف الطلب على
التنقالت يقع على احملور الشرقي الغربي ،حيث ترتكز اجلامعة
واملعاهد الثانوية والفنية واملنطقة احلضرية اجلديدة:
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الشكل  :1العالقة بني الكثافة السكانية وشبكة النقل

ول���ض���م���ان م����رون����ة ن��س��ب��ي��ة ل��ه��ذه
اخمل����ط����ط����ات ي��ن��ب��غ��ي إدخ������ال
حت��س��ي��ن��ات م���ن ح�ي�ن آلخ����ر عليها
ل��ل��ت��أق��ل��م م���ع امل��س��ت��ج��دات وم��ع
احل��اج��ات اجل��دي��دة .ومعنى ذلك
أن ه��ذه اخملططات ذات طبيعة
استات ّية وحتتاج إىل وسائل يف اجتاه
إكسابها نوعا من املرونة والدينام ّية.

 -2تخطيط الطرق يف املدينة
تعترب عملية تضميم وتخطيط الطرق اهم عامل من العوامل
امليسرة لعملية تسيريها .ويف هذا اإلطار يجب مراعاة املبادئ
التي حتكم العالقة بني اإلطار املبني وشبكة الطرقات احلضرية،
واملتمثلة أساسا يف:
 التناسق الوظيفي بني الطريق وحميطه .فالطريق عنصر تركيبييف املدينة يؤثر ويتأثر مبحيطـه .ومن هنا يجب ضمان التكامل
بينهما.
 التدرج الوظيفي للطرق لضمان سالسة وانسيابية احلركة. إخضاع االختيار الوظيفي للطرق بحسب العناصر التصميمية.ويف النموذج امل��دروس هناك اختالل واض��ح يف التناسق بني
شبكة الطرق وحميطها الذي ميتاز بالكثافة ولغياب التدرج ونقص
االنسيابية والسالسة يف تدفق احلركة.
 -3تأثري الطرق على املدينة
ال شك ان التكامل واضح بني الطريق واجملال املبني احمليط
بها .وللتحكم أكرث يف النقـــل احلضري وتسيريه بطريقة عقالنية
ينبغي االع��ت��م��اد ع��ل��ى دراس����ات حتليلية مل��س��ارات احل��رك��ة
امليكانيكية واملشاة مشابهة للدراسات العمرانية ،ملعرفة نقاط
التقاطع بينهما .فهذا األمر ميكن من تقليل حوادث املرور ،ويتأتى
ذلك من خالل رسم كل نوع من املسارات يف املدينة على نحو
منفصل ثم نقوم بعملية مطابقة  Superpositionلبعضها على
بعض للتعرف اىل نقاط التالحم ومعاجلتها.
وقد اظهرت لنا الدراسة امليدانية التي قمنا بها مبدينة املسيلة
الغياب الكلي للدراسات التحليلية ملسارات احلركة امليكانيكيـة
وحركة املشاة .فكل ما هنالك عمل مبني على مالحظات يومية
من طرف الهيئة التقنية بالبلدية .فإذا كنا نعلم أن هذه األخرية
قابلة للتغيري يف اي وقت من جراء تدخالت املسؤولني للتجاوب
مع تدخالت بعض الفاعلني يف املدينة او لتحقيق مصلحة ما،
فإننا ندرك بسهولة مدى اخللل التسيريي الذي يعاين منه النقل
احلضري.
 -4التمفصل بني النقل احلضري والتعمري
ي�برز التمفصل ب�ين النقل احل��ض��ري والتعمري عامال مهما يف

حتسني تسيري النقل احل��ض��ري .وال
ننس أن الكثافة السكانية متثل طلبا
َ
عن التنقل ،وهما متناسبان طرد ا �Pi
ron, V (Urbain interurbain : la
problématique est devenue glo)bale), revue Transport N°393
.)Paris (1999

وال ش���ك أن ع��م��ل��ي��ة ت��ق��س��ي��م اجمل���ال
تقسيما عمرانيا اعتمادا على املقاربة
الوظائفية (السكن ،العمل ،اخلدمات)...
التي تتحكم يف احلاجـة إىل التنقل
ويف توليدها .وهذا األمر يتطلب ضمان
حد أدنى من التناسق بني تنظيم حركة
النقل احلضري وشبكات الربط داخل
امل��دي��ن��ة وح��ول��ه��ا .كما أن��ه ي��ؤث��ر على
سهولة الوصول من منبع احلركة إىل
وجهتها أو نقطة الوصول.
ومي��ك��ن أن ن�لاح��ظ أن الشكل العام
للمدينة ،وكيفية معاجلة جمالهــا
م���ن ط���رف اخمل��ت��ص يف ال��ع��م��ران،
وخصائص شوارعها وأزقتها ،وكيفية
تهيئة طرقاتها وتنظيم أماكن توقف
ال��س��ي��ارات ه��ي ال��ت��ي حت���دد أس��اس��ا
ال��ن��م��اذج اخملتلفة للتدفق .وه��ذه
األخ�يرة حت��رص على ضمان سهولة
التنقالت وانسيابية امل���رور ،وحت��اول
ت��ف��ادي اختناق احل��رك��ة .وه��ذا األم��ر
صالح يف مركز املدينة التي تشكل
مصدر أو وجهة غالبية التنقالت يف
امل����دن ،ك��م��ا يصلح ع��ل��ى أط��راف��ه��ا.
وال��ش��ك��ل اآلت����ي ي��ظ��ه��ر ب��س��ه��ول��ة أن
احمل��ور الرئيس للمدينة ال��راب��ط بني
اشبيلية غربا والروكاد شرقا هو األكرث
استعماال من ط��رف النقل احلضري،
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لكونه مرتبطا ارتباطا وثيقا مع احلركة النشيطة للتعمري يف هذا احليز.
وكان من املفروض أن يكون أكرث متفصال مما هو عليه مع ما يحيط به
من منشآت ومرافق مهمة باملدينة.

التوجيهية للتهيئـة والتعمري
اخل����اص����ة ب���امل���دي���ن���ة .وه����ذا
األم���ر يتطلب م��ع��اي�ير لتنسيق
ال��س��ي��اس��ات اخملتلفة ب��داخ��ل
املدينة ،ميكن من خاللها بلورة
رؤية موحدة للتهيئـة العمرانية
والنقل احلضري.
 - 5من أجل تسيري عقالين للنقل
احلضري باملسيلة
ش��ه��دت م��دي��ن��ة امل��س��ي��ل��ة ذات
احلجم املتوسط حركة توسع
ع����م����راين م���ذه���ل م����ع ب���داي���ة
التسعينيات من القرن املاضي
ادى إىل ام��ت��داده��ا على عدة
حم��اور .ونتج عن ذلك صعوبات
كبرية يف ميدان النقل احلضري.

الشكل  :2اخللل يف التمفصل بني
النسيج العمراين وخطوط النقل

ومما رأينا سابقا نستنج بان جناح عملية تسيري النقل احلضري ال يتوقف
على جانب وسائل النقل وح��ده بل تتعداه لعامل العمران وتسيري
املدينة .فهذا األمر يبني ان التحكم يف النقل احلضري وتسيريه تسيريا
عقالنيا يبدأ يف مراحل قبلية تتمثل يف مراحل إع��داد اخملططات
24
العدد 165

وي���ب���دو م���ن خ��ل�ال امل�لاح��ظ��ة
امليدانية أن قطاع النقل عموما
ي��ع��اين م��ن غ��ي��اب التنظيم يف
احل��رك��ة ويف ب��رجم��ة التنقالت
اخملتلفة خاصة على احملاور
ال��ه��ام��ة ،وه���ي حم���ور الروك����اد
أشبيلية ،وحمور طريق بوسعادة
برج بوعريريج املتشعب ،والتي
يظهرها الشكل .3
وه��ذه احمل��اور تطرح بها حاليا
كثريا من اإلشكاليات املتعلقة
ب���ال���ن���ق���ل احل�����ض�����ري ،وال���ت���ي
تتطلب تدخال عاجال من طرف
اخمل��ت��ص�ين .واحمل����ول رق���م 5
اخملصص للشاحنات بعد فتح
مصنع االس��م��ن��ت يف منطقة
ح��م��ام ال��ض��ل��ع��ة ه���و حم��اول��ة

ج��دي��دة لتوزيع احل��رك��ة وإب��ع��اد م��ا ميكن أن يعقد م��ن حركة النقل
احلضري يف القطاعات احليوية داخل املدينة.

ذل��ك ع��دة نقاط ساخنة نشأت
من تفرعات الشوارع املتقاطعة
معه وبخاصة تلك النافذة إىل
ح���ي داالس وح����ي ب���ن طبي
وحي الظهرة.
فهذه األحياء متتد فيها ساعات
االخ��ت��ن��اق امل��ص��اح��ب��ة ألوق���ات
الذروة اىل ساعة ونصف اكرب من
املتوسط ،ما بات يتطلب تنظيما
جديدا بإعداد خمطط للتنقل
واحل���رك���ة م��س��اي��ر خملططات
التعمري السارية املفعول.

الشكل  :3احملاور الكربى للنقل احلضري باملسيلة

ف��إذا علمنا أن طبوغرافية املكان ال تطرح أي إشكال لكون األرضية
مستوية ،وبأن الطرقات متتد لتغطي كافة النسيج العمراين للمدينة،
فإن عدم حتقيق النقل احلضري ملا كان ينتظر منه من األهداف يعود
ال حمالة خللل يف اجلانب التسيريي للقطاع نذكر من بينها على سبيل
املثال عدم التوافق بني التصميم العمراين املقرتح ومتطلبات الكثافة
السكانية.
والحظنا أن التزايد يف الطلب على التنقالت على مستوى مركز املدينة
واألطراف -وبخاصة يف اجلهتني الشمالية والغربية -أدى إىل حدوث
اختناق شديد يف الطريق الوطني برقم  60العابر لوسط املدينة
باجتاه العاصمة انطالقا من باتنة (حمور شرق غرب) .وظهرت من جراء

وه����ن����اك ج���ان���ب آخ�����ر ي��ت��م��ث��ل
يف "ع����دم ال���دق���ة يف اخ��ت��ي��ار
امل���س���ارات ال�ل�ازم���ة وحم��ط��ات
ال��ت��وق��ف" (ال��ش��رك��ة اجل��زائ��ري��ة
ل��ل��دراس��ات وال��ب��ن��ي��ات التحتية،
خمطط النقل واحلركة ملدينة
املسيلة ،اجلزائر .)2005 ،فهذا
ال��ع��ام��ل ي��ف��رض ع��ل��ي��ن��ا إع���ادة
النظر فـي كثيـر مـن املعطيات
احلالية لكون اخملطط اخلاص
بالنقــل واحلركـــة املنظـم لكل
التنقـالت داخــل املدينـة "يبنى
على معطيات مبستوييـن هما
الوضعية احلالية أو املرجعية
وال��وض��ع��ي��ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة أو
السينـاريوهات.
وي��ض��اف مل��ا سبق غياب تسعري
م�����دروس ب���دق���ة وف����ق حقيقة
املدينة ،ومن ثم يكون متوافقا
م���ع امل��ع��ط��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقتصادية للسكان.
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ويتطلب األمر حلوال عاجلة على املدى القريب للوضعيات احلالية عن طريق اقرتاح إعادة النظر يف اإلشارات
املرورية وحتديد نفاذ بعض املسارات إىل مركز املدينة مباشرة .كما يتطلب تدخال على املستويني املتوسط
والبعيد لتقدير حجم النقل احلضري املطلوب يف منظور معني بناء على تقدير النمو املستقبلي للمدينة
(يفضل أن يتطابق مع منظور خمطط التهيئة والتعمري).
اخلامتة
ان تسيري النقل احلضري تسيريا عقالنيا يتطلب التحكم يف عدة عناصر أهمها اختيار املسارات بدقة وبالتوافق
مع خمطط التعمري للمدينة ،وكذا االختيار األمثل لكل من أماكن التوقف واحملطات تفاديا لالختناق املروري
والنقاط الساخنة املفضية إىل احلوادث .والتحكم يف هذا العامل ،يتطلب تسخري أداة قانونية وتقنية هي
خمطط احلركة والتنقل املدروس بعناية فائقة.
ولتحقيق ذلك ينبغي االعتماد على النماذج الرياضية املعروفة للتحكم يف سيولة احلركة وانتظامها،
واالقتصاد يف اجلهد والوقت والتكلفة ،مع ضمان احلد األدنى من الراحة للمستعملني.
ويف منوذج الدراسة نقرتح االعتماد على طريقة التنبؤ السكاين التي تقوم على اعتبار السكان أهم عنصر
واألكرث دينامية يف حتليل املؤثرات على الرحالت املتولدة يف املدينة .وتقوم الطريقة على حساب التوقع
السكاين يف منظو ٍر ما لتقدير حاجاتهم للرحالت اليومية مستقبال باستخدام قيم معينة من معدالت
االنحدار اخلطي لبيانات سنة األساس.
التوصيات
تختص هذه التوصيات باجلانب التسيريي من النقل احلضري وتسيري احلركة واملرور بصفة عامة وبخاصة
مبدينة املسيلة وهي قابلة للتعميم على اجلهات املشابهة .وهي اآلتي:
 .1إعداد خمطط للنقل واحلركة مبني على دراسات علمية وميدانية وميكن من حتسني تدفق النقل احلضري
والتجاوب مع خصوصيات النسيج العمراين.
 .2اعتماد نظام املراجعة الدورية للمخطط املذكور آنفًا على نحو يسمح مبرونة أكرث يف التسيري ومينح
القدرة على التجاوب مع املستجدات.
 .3اختيار املسارات بدقة باالستعانة مبختصني يف النقل ،وربط أماكن التوقف بهذا العنصر مع تصنيف هذه
األخرية إىل دائمة ومؤقتة.
 .4تغيري املسارات دوريا كلما كان ذلك ضروريا.
 .5االعتماد على الدراسات االجتماعية واالقتصادية املتخصصة ملعرفة الوضعية العامة للسكان ،بهدف
وضع صيغ متعددة للتسعري بحيث يتجاوب مع احمليط.
 .6اختيار وسائل النقل املناسبة للمدينة على أن تكون قادرة على تلبية الطلب اآلين والطلب املستقبلي (يف
منظور خمطط التعمري).
 .7خلق هيئة مستقلة على مستوى البلدية للتكفل بالنقل احلضري لكون الهيئة التقنية احلالية غري قادرة
على ذلك لتشعب مهامها.
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إدارة وتطوير اخلدمات البلدية واملرافق العامة
دراسة حتليلية لتجربة بلديات والية اخلرطوم
األستاذ بشرى أحمد الشيخ
األمني العام حلكومة والية اخلرطوم -جمهورية السودان

abdulelaho@yahoo.com

تاريخ إنشاء البلديات يف السودان تاريخ حديث ،إذ ان البالد مل تشهد
مولدًا ألي بلدية قبل العام 1937م .ففي ذلك العام فقط صدر قانون
إدارة البلديات اول مرة ،ومت مبوجبه إنشاء أربع بلديات ،ثالث منها يف
العاصمة القومية وهي :اخلرطوم ،أمدرمان ،اخلرطوم بحري ،والرابعة
مبدىنة بورتسودان (امليناء البحري الرئيسي للسودان).
يف العام 1951م ص��در أول قانون للحكم احمللي يف ال��س��ودان مت
مبوجبه تقسيم البالد اىل تسع مديريات ،كما خول القانون إنشاء بلديات
يف املدن الكربى وجمالس ريفية يف املناطق األخرى .وقد مت مبوجبه
إنشاء تسع عشرة بلدية ومايقارب الثمانني من اجملالس الريفية .والواقع
أن السودان قد شهد ممارسة حقيقية للحكم احمللي اول مرة يف تاريخه
يف ظل هذا القانون ،الن املواطنني بصفة خاصة والبالد بصفة عامة
كانوا يرزحون حتت وطأة االستعمار ومل تكن الفرص متاحة لهم للمشاركة
يف السلطة على أي مستوى من املستويات .فجاء هذا القانون وأنشأ
جمالس يف األرياف والبلديات عن طريق االنتخاب احلر املباشر وفوض
لها سلطات تتناسب متامًا مع إمكاناتها وتطلعات مواطنيها ،هذا من
جانب ،أما من اجلانب اآلخر فإن الكادر التنفيذي الفني الذي توافر لتلك
اجملالس كان ميتاز بكفاءة عالية ورغبة صادقة يف األداء واإلجن��از.
ولهذا جند ان فرتة الستينيات من القرن املاضي قد شهدت إجنازات
ضخمة للحكم احمللي على النطاقني البلدي والريفي وأصبحت
فيما بعد حديث الرواة حتى يومنا هذا وذلك نتيجة ملا أصاب احلكم
احمللي فيما بعد من تقهقر وشتات وتخريب كان يف كثري من األحيان
متعمدًا من السلطة املركزية التي كانت ترى فيه منافسًا خطريًا لها يف
كسب تأييد املواطنني نتيجة ملا يقدمه لهم من خدمات وما يحدثه من
تنمية حملية .وقد كان هذا االجتاه جليًا يف فرتة احلكم املايوي (1969
 1985م) حيث عمد ذلك احلكم اىل إصدار قوانني سميت قوانني احلكمالشعبي احمللي وكان الهدف األساسي منها جتريد احلكم احمللي
من كافة سلطاته واختصاصاته وسلب جميع إمكاناته ومقدراته

امل��ادي��ة والعينية حتى يصبح
عاجزًا عن القيام بأي دور إيجابي
اجت��اه املواطنني .فجاء قانون
احلكم الشعبي للعام 1971م
ال���ذي سلب ال��ب��ل��دي��ات واألري���اف
م���ن ش��خ��ص��ي��ات��ه��ا االع��ت��ب��اري��ة
وحصر تلك الشخصية فقط يف
رئاسة املديرية فأصبحت تلك
اجمل��ال��س تنعقد وتنفض دون
جدوى ألنها ال تستطيع التصرف
يف م���وارده���ا اال ب��ت��ص��دي��ق من
رئاسة املديرية ،ثم ج��اء قانون
احلكم الشعبي احمللي للسنة
1981م ال�����ذي ان���ش���أ جم��ال��س
امل��ن��اط��ق وه���م���ش اجمل��ال��س
ال���ق���اع���دي���ة ف���ت���دن���ى م��س��ت��وى
التحصيل حتى ك��اد يصل اىل
درجة العدم وظهر ما كان يعرف
وقتها بالعون ال��ذات��ي اول مرة
يف حماولة يائسة لسد الفجوة
التي حدثت بسبب الشح الشديد
يف امل�����وارد فنسي ال��ن��اس ما
كان يقدم لهم من تنمية حملية
وخدمات الن جمالسهم (بلدية
كانت ام ريفية) أصبحت عاجزة
حتى عن سداد روات��ب العاملني
فيها وأصبحت اخلدمات ال تقدم
اال لألحياء واملناطق التي تسهم
يف مشاريع العون الذاتي.
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ومبجئ ث��ورة االن��ق��اذ يف يوليو
1989م ح��رص��ت ع��ل��ى إش���راك
املواطنني يف السلطة بصورة
أس��اس��ي��ة حقيقية س���واء على
املستوى امل��رك��زي او املستوى
احمل��ل��ي؛ ف��ص��در ق��ان��ون احلكم
احمل��ل��ي للسنة 1991م ال��ذي
أع�����اد ل��ل��م��ج��ال��س ال��ق��اع��دي��ة
شخصيتها االعتبارية كما أعاد
لها مواردها .ليس هذا فحسب،
بل ان عدد اجملالس وحجمها
قد زيدا زيادة هائلة كان الغرض
م��ن��ه��ا إش�����راك امل���واط���ن�ي�ن يف
السلطة ويف اتخاذ القرار بعد
ً
طويال.
ان حرموا من ذلك زمانًا
ول���ك���ن ل�ل�أس���ف ال��ش��دي��د ك��ان��ت
نتيجة ذل��ك التوسع الهائل يف
احل��ك��م احمل��ل��ي ع�بر جمالسه
التي ناهزت االلف وعرب أعضائها
الشعبيني الذين بلغوا أك�ثر من
 50ألف عضو أن تفتت اإلمكانات
وتبعرثت حتي اصبح من العسري
ج���دًا إي��ج��اد م��ا مي��ك��ن ان يعني
على اح��داث أي تنمية او حتى
تقدمي أي خدمة.
وقد قام قانون احلكم احمللي
للسنة 1998م بإعادة البلديات
يف امل��دن الكربى حتى تنهض
بخدماتها املتدهورة ولكن ألن
املوارد ما زالت تتقاسمها معها
جمالس مدن أخرى داخل الرقعة
اجلغرافية التي م��ن املفرتض
ان تتبع بكاملها للبلدية ،فان
املقدرة على تقدمي اخلدمات او
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احداث التنمية احمللية ما زالت يعرتضها الكثري من العقبات .لكل هذا
وذاك فإن قانونًا جديدًا قد مت إعداده ومتت إجازته من بعض اجلهات،
ولكنه مل ُي َجز حتى اآلن بصورة نهائية وم��ن املتوقع ان يعالج هذا
القانون الرتهل التنظيمي الوظيفي مبؤسسات احلكم احمللي وأن
يوظف املوارد للمزيد من التنمية واخلدمات.
بعد هذه الفذلكة التاريخية التي رمينا من ورائها اىل التعريف مبسرية
احلكم احمللي بصفة عامة ومسرية البلديات بصفة خاصة ،فاننا
سندلف مباشرة ملوضوع ال��ن��دوة املصاحبة للمؤمتر العام الثالث
عشر ملنظمة املدن العربية بعنوان (إدارة وتطوير اخلدمات البلدية
واملرافق العامة يف املدن العربية).
وحتى تكون الفائدة مشرتكة بيننا واشقائنا يف الدول العربية األخرى،
فستكون احمل��اور الثالثة التي رسمها املعهد العربي المناء املدن
هي هادينا ومرشدنا .كما أنها ستشكل األطر العامة التي سنحاول
مألها مبا يتوافر لنا من بيانات ومعلومات ،كما سنبذل قصارى جهدنا
بتدعيمها بالتجارب احلية واملمارسات اليومي
احملور األول
إدارة اخلدمات البلدية واملرافق العامة

أنواع اخلدمات واملرافق العامة وأساليب إدارتها:
اخلدمات التي تقدمها البلديات بوالية اخلرطوم عديدة متنوعة ،منها:
.1التعليم.2 .الصحة.3 .الشؤون الهندسية.4 .الشؤون االقتصادية.
.5الشؤون االجتماعية.6 .التشريع والشؤون القانونية.7 .الزراعة والرثوة
احليوانية.8 .األمن والنظام العام.

كما جند أن بعض االختصاصات يف هذه اجملاالت يكون العبء فيها مزدوجًا حيث تقوم البلدية بتقدمي
اخلدمة مباشرة او تقوم بإنشاء املرفق العام وإدارته وتسيريه .ومن ناحية أخرى جند ان هنالك بعض اخلدمات
تقوم البلدية بالتخطيط لها والصرف عليها ،ولكنها تتعاقد مع جهات أخرى للقيام بها .كما أن هنالك خدمات
ومرافق عامة تقوم بها البلدية ولكنها ترتك أمر إدارتها للوحدة االم (من الناحية الفنيه) .وميكن يف هذا املقام
تقدمي مناذج ألي من احلاالت املذكورة آنفًا.

 - 1التعليم:

اخلدمات واملرافق
التي تنشأ وتدار بواسطة البلدية
 - 1مدارس مرحلة األساس
 - 2فصول حمو األمية وتعليم الكبار
 - 3رياض األطفال ودور احلضانة
 - 4املكتبات العامة

اخلدمات واملرافق
التي تقدمها وال تديرها
 - 1إنشاء اخلالوي واملدارس القرآنية
 - 2املساهمة يف إنشاء املدارس الثانوية واجلامعات
 - 3املساهمة يف املناشط الرتبوية

 - 2الصحة:
اخلدمات واملرافق
التي تنشأ وتدار بواسطة البلدية
 - 1الشفخانات ونقاط الغيار
 - 2دورات املياه العامة
 - 3مكافحة توالد البعوض والذباب
 - 4رقابة األماكن العامة اخلاصة ببيع الطعام والشراب

اخلدمات واملرافق
التي تقدمها وال تديرها
 - 1أعمال النظافة والتخلص من النفايات
 - 2املساهمة يف درء الكوارث وانتشار االوبئة
 - 3مساعدة اجلمعيات الطوعية والروابط التي
تعمل يف اجملال الطبي

 - 3الشؤون االجتماعية والثقافية:
اخلدمات واملرافق
التي تنشأ وتدار بواسطة البلدية
 - 1دور العجزة واملشردين
 - 2الزكاة بالبلدية
 - 3تشجيع الزواج وتيسريه
 - 4تزكية الروابط االجتماعية
 - 5مشاريع العون الذاتي

اخلدمات واملرافق
التي تقدمها وال تديرها
 - 1املساجد ودور العبادة
 - 2ترقية الفنون واآلداب
 - 3االهتمام باألحداث واجلانحني
 - 4تقوية روح التسامح الديني والتكافل االجتماعي
بني أفراد اجملتمع
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 - 4الشؤون الهندسية:
اخلدمات واملرافق
التي تنشأ وتدار بواسطة البلدية
 - 1األسواق احمللية
 - 2مواقف املركبات
 - 3حظائر املواشي وزرائب الهوامل
 - 4مواقع دفن املوتى
 - 5تنظيم املباين

اخلدمات واملرافق
التي تقدمها وال تديرها
 - 1سلخانات الذبح احمللي
 - 2مصارف األمطار
 - 3آبار مياه الشرب
 - 4صوامع وخمازن حفظ الغالل
 - 5جماري الصرف الصحي

مدى توافر اخلدمات البلدية وكفايتها:

املؤس��ف يف ال��دول النامي��ة أن التخطي��ط ال يرتب��ط
باالحتياج��ات الفعلي��ة وله��ذا جن��د ان امل��وارد ته��در
يف جم��االت ال طائ��ل م��ن ورائها بينما جن��د ان احلاجة
الفعلية املاس��ة يخصص لها النذر اليسري من اإلمكانات
واملوارد التي ال تفي باحلاجة.
إن التخطيط السليم خلدمات كافية ومتطورة ينبغي ان
يرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلحصاء السكاين.
وه��ذا ب���دوره يتطلب أن يكون هنالك إح��ص��اء سكاين
ح��دي��ث م��ت��ج��دد ي��وض��ح ع���دد امل��واط��ن�ين بالرقعة
اجلغرافية للبلدية وفئاتهم العمرية ومؤهالتهم وأنواع
نشاطهم واألمراض املستوطنة لديهم .وميكن من ذلك
كله اخل��روج ً
مثال بتخطيط سليم للتعليم مبعرفة من
هم يف سن احلضانة ومن هم يف سن الروضة ومن هم
يف سن املرحلة االساسية ..إلخ.
كذلك ميكن معرفة عدد املكفوفني وعدد املقعدين
وعدد الصم حتى يتم إعداد مدارس خاصة بهم .كذلك
ميكن معرفة عدد االميني من صغار السن ومن الكبار
إلجراء الالزم نحو تعليمهم.
وك��م��ث��ال آخ���ر مي��ك��ن للتخطيط يف جم���ال ال��ش��ؤون
االجتماعية بالبلدية ان يستفيد من إحصاءات العجزة
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واملسنني واملشردين والعاطلني عن العمل
والذين يعيشون حتت مستوى الفقر.
كذلك ميكن االستفادة من اإلحصاءات املتعلقة
ب��احل��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ف��رد (م���ت���زوج /أع���زب)
ملعرفة ما اذا كان هنالك عزوف عن الزواج لدراسة
أسبابه والعمل على معاجلتها بالكيفية الالزمة
سواء كان ذلك عن طريق السعي لتأمني العمل
للطاقات الشابة العاطلة او مبحاربة العادات
الضارة التي تؤدي الرتفاع تكاليف الزواج ..إلخ.

وألن التخطيط يف البلديات ال يعتمد على هذه املعطيات األساسية فان نتائجه تكون خميبة آلمال السواد
األعظم من الناس .وهذا بالطبع ال يعني ان شح املوارد وانعدام اإلمكانات العينية واملادية هي وحدها
السبب يف عدم توافر اخلدمات البلدية او عدم إنشاء املرافق العامة النه ثبت -بالدليل القاطع -يف العديد
من احلاالت ان سوء التخطيط هو السبب الرئيس يف ذلك الفشل .ففي الكثري من البلديات مت إنشاء مدارس
يف مواقع ال يتوافر فيها العدد الكايف من التالميذ .ويف كثري من األحيان مت إنشاء شفخانات ونقاط غيار
يف مواقع يذهب مواطنوها للعالج يف املستشفيات والعيادات اخلاصة .ويف كثري من األحيان تكون دور
العجزة سببًا يف تكريث العنت واملشقة ً
بدال من توفري املساعدة وسبل الراحة .ويف العديد من البلديات جند
ان االنحراف األخالقي وسط الشباب والشابات يعود اىل عدم التبصري بأهمية الزواج واىل عدم تسهيله ،ويعود
ذلك يف املقام األول اىل عدم إملام القائمني باألمر على نطاق البلدية بحجم املشكلة لعدم اطالعهم على
اإلحصاء السكاين الذي يوضح ذلك بجالء.
ان املدن كائن حي ينمو ويزدهر اذا وجد الرعاية والعناية الالزمة ويذبل ويشيخ اذا مل يجدها وكلنا يعلم
ان املدن الكربى قد أصبحت مناطق جذب سكاين هائل ملا متتاز به من خدمات متطورة وفرص للعمالة
وجماالت وأماكن للرتفيه .وقد أدى ذلك كله اىل تنامي أمواج الهجرة اليومية القادمة اليها من الريف .وإزاء
ذلك كان ال بد لهذه املدن ان ال تخطط فقط ملواطنيها املقيمني بها بل تخطط أيضًا للوافدين اليها من
الريف .الن هؤالء يفتقرون ألبسط مقومات احلياة من سكن وعمل وعالج باإلضافة الفتقارهم الشديد للجانب
الثقايف الذي يجعل اختالطهم وتعايشهم مع مواطني املدن أمرًا عسريًا قبل انقضاء فرتة طويلة من الزمن.
ولكل هذا وذاك جند ان اخلدمات البلدية ومرافقها العامة غري كافية كمًا أو نوعًا يف العديد من األحياء
واملناطق الطرفية.
احملور الثاين
تطوير اخلدمات البلدية واملرافق العامة:

دور األنظمة والتشريعات يف تطوير اخلدمات واملرافق العامة:
كما سبقت اإلشارة لذلك فان األهمية التي تضعها األنظمة احلاكمة لدور احلكم احمللي بصفة عامة ودور
البلديات بصفة خاصة هي التي تؤطر للتشريعات التي حتدد اختصاصاته ،ومن ثم فإن ضعف التشريعات
وقوتها ومدى تلبيتها حلاجة احلكم احمللي تتوقف بقدر كبري على مدى األهمية التي توليها األنظمة للحكم
احمللي.
والتجارب السابقة للحكم احمللي يف السودان أثبتت مبا ال يدع جم� ً
�اال للشك ان إنشاء جمالس املدن
والبلديات العتبارات خارجة عن معايري إنشاء تلك اجملالس احملددة يف قوانني احلكم احمللي قد أدى اىل
إنشاء جمالس مدن وأرياف وبلديات صورية ومعقدة وال تستطيع بأي حال القيام ملا كانيط بها من اختصاصات
ومسؤوليات .وملا كانت القوانني نفسها قد مت تعديلها مرارًا وتكرارًا لتسمح بتلك التجاوزات فان ثمة قانونًا
جديدًا للحكم احمللي يف السودان ملعاجلة كافة السلبيات الواردة يف القوانني السابقة.
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وم���ن أه���م مم��ي��زات ال��ق��ان��ون اجل��دي��د
تركيزه الشديد على ض���رورة االل��ت��زام
باملعايري اآلتية عند إنشاء أي حملية:
 .1العـدد املناسـب للسكان مبا ال يقل
عن خمسني ألف نسمة.
 .2الرقعة اجلغرافية املناسبة.
 .3مـوارد مالــية تغطي فـــي حــدهـــا
األدنى اخلدمات والتنمية احمللية.
 .4بنية حتتية مناسبة.
 .5توافر األمن واالستقرار.
ولهذا فإن املؤمل بعد إنشاء حمليات
والية اخلرطوم مبوجب تلك املعايري
أن تكون هنالك بلديات مؤهلة للقيام
بدورها يف تقدمي اخلدمات وأحداث
التنمية احمل��ل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة .وق��د
هدف القانون اجلديد اىل إنشاء هيكل
تنفيذي مدرب متمتع مبقدرات عالية
يف ك��اف��ة اجمل����االت .كما ه��دف اىل
انتخاب جملس تشريعي ذي كفاءة
عالية ملراجعة التشريعات والقيام
مبراقبة األداء التنفيذي .
أهمية قواعد املعلومات ودور التقنية
احلديثة يف رف��ع مستوى اخلدمات
بالبلديات:
مما ال شك فيه أن دور التقنية احلديثة
يف رفع مستوى اخلدمات بالبلديات
دور ال يستهـان بـــه وال يـمكـــن جتــاوزه
ب��أي ح��ال م��ن األح����وال .وكلنا يعلم
أنـــه نتيجــة لتطــور التقنيـة احلديثـة
واستخدامها يف جم��ال االت��ص��االت
ونقل املعلومات السمعية واملرئية
ف���ان ال��ع��امل ب��أس��ره ق��د اص��ب��ح قرية
صغرية ميكن ألي مواطن يف أي جزء
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من العامل أن يطلع على ما يدور فيه حلظة بلحظة .وإزاء ذلك
ف��إن إمل��ام املسؤولني بالبلديات بكل ش��اردة وواردة يف نطاق
بدهيًا وهذه األهمية ال تأتي بالطبع
بلدياتهم يصبح أمرًا أساسيًا َ
من منطلق التقليد واحملاكاة ملا مت اقليميًا وعامليًا ولكن نتيجة
الستشعار حقيقي بأهمية املعلومات الدقيقة الصحيحة يف
جمال التخطيط واتخاذ القرار .فقد سبقت اإلش��ارة اىل أن شح
املوارد يف العديد من البلديات ليس هو السبب الوحيد يف تدين
اخلدمات وانعدام التنمية احمللية على مستوى البلديات وإمنا
السبب الرئيسي يعود اىل سوء التخطيط س��واء يف استنباط
املوارد أو يف حتصيلها أو يف استغاللها أو فيها جميعًا كما هو
احلال املاثل يف الغالب األعم .ولقد ثبت جليًا أن سوء التخطيط
يعود يف املقام األول اىل فقر املعلومات والبيانات التي يستند
إليها اخملططون يف البلديات.
لهذا كله نبعت فكرة إنشاء قواعد ومراكز املعلومات يف كافة
البلديات يكون هدفها األساسي هو توفري املعلومة احلديثة
والدقيقة والصحيحة للمخططني وصناع ال��ق��رار بالبلديات.
ولكن الواقع يقول ان هذه املراكز مل تنشأ بالصورة املطلوبة
حتى اليوم الن الذي حدث يف معظم البلديات بعد استجالب
أج��ه��زة احل��اس��وب ه��و استغاللها يف إع���داد ك��ش��وف املرتبات

ولطباعة املكاتبات وألغراض أخرى بعيدة كل البعد عن حفظ البيانات
واملعلومات وحتليلها .والدليل القاطع الذي يؤكد ذلك هو عدم توافر
أي بيانات تصلح للتخطيط السليم او التخاذ القرار املناسب لدي هذه
البلديات.

القليلة وه���ذا غالبًا م��ا يحدث
يف حاالت الصيانة ،والعطاءات
تكون للكلفة الكبرية التي تكون
يف الغالب لإلنشاءات اجلديدة؛
واما مسألة تطوير نظام العقود
وامل��ن��اق��ص��ات ف��ه��و ي��ت��م دائ��م� ً�ًا
عن طريق تطوير القانون الذي
ينظمها ويوضح كيفية إجرائها
حتى تكون اك�ثر فائدة بالنسبة
للمصلحة العامة وت��ك��ون اكرث
ً
عدال بالنسبة للمنافسني فيها.

أما املشاريع الكربى اخلاصة باخلدمات يف البلديات فان هنالك شركات
حكومية قد متت االستفادة منها من سلطات الوالية للقيام بها نيابة
عن البلديات .ونذكر على سبيل املثال خدمات صحة البيئة وبالذات
فيما يتعلق بنقل النفايات إذ انها أوكلت لشركة حكومية تابعة للوالية.
وكذلك جند أن رصف الطرق تقوم به عدة شركات حكومية.

دور امل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات غري
احلكومية يف االرتقاء بخدمات
البلديات:

دور القطاع اخلاص يف إدارة وتطوير اخلدمات والتنمية بالبلديات:
ان القطاع اخلاص السوداين مل يتدخل بصورة مباشرة حتى اآلن يف
إدارة وتطوير اخلدمات بالبلديات اال يف نطاق ضيق للغاية يتمثل يف
إدارة احلدائق واملتنزهات العامة ،إدارة أسواق املواشي ،إدارة زرائب
الهوامل من املاشية ،إدارة املعديات ،إدارة دورات املياه العمومية..
إلخ.

وعلى الرغم من ذلك فان دور القطاع اخلاص ال ميكن جتاوزه النه يربز
بصورة واضحة جدًا يف األعمال التي تطرحها البلديات يف عطاءات أو
مناقصات .فصيانة وإنشاء املدارس يف األعم تتم عرب مناقصة أو عطاء
تكون من نصيب القطاع اخلاص .ومعلوم أن املناقصات تكون للكلفة
إحدى مدارس اخلرطوم

يف يوم 2002 /7 /29م مت توقيع
ات��ف��اق��ي��ة ب�ي�ن والي����ة اخل��رط��وم
وم�����ش�����روع األمم امل���ت���ح���دة
اإلمنائي مت مبوجبها رصد مبلغ
مليون ومئتي ألف دوالر أمريكي
ي��س��ه��م ف��ي��ه��ا امل���ش���روع مببلغ
م��ل��ي��ون وخ��م��س�ين أل���ف وتسهم
الوالية مببلغ مئة وخمسني ألف
دينار وسيقوم مشروع دعم احلكم
احمللي الذي مت إنشاؤه مبوجب
االتفاقية ب��إع��ادة تأهيل ثماين
حم��ل��ي��ات ب��والي��ة اخل��رط��وم من
بينها بلدية اخلرطوم.
املشروع كما ذكرنا مشرتك يف
مت��وي��ل��ه ويف إدارت����ه ب�ين األمم
امل���ت���ح���دة ووالي������ة اخل���رط���وم
ومدته أرب��ع سنوات من املؤمل
يف نهايتها أن ي��ك��ون ق��د أه��ل
احملليات الثماين املستهدفة
يف اجلوانب اآلتية:
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والية اخلرطوم

 - 1زيادة اإليرادات.
 -2رفع مستوى الوعي وسط املواطنني للمساهمة
يف التخطيط واتخاذ القرار يف الشؤون احمللية
لتنشيط املشاركة الشعبية.
 - 3إنشاء مراكز للمعلومات باحملليات.
 - 4إشراك املرأة بصورة أساسية يف مناشط احلكم
احمللي.
 - 5مراجعـة الهياكـل التنظيميـة والوظيفية بغـرض
إزال����ة ال�تره��ل ال��وظ��ي��ف��ي وت��ض��م�ين األق��س��ام
التنفيذية املهمة التي مل تكن مضمنة يف
الهيكل القائم.
 - 6مراجعـة القوانيــن احملليـة والتشريعـات حتـى
تصبح دافعة ملسرية العمل ً
بدال من أن تكون
عائقة له.
املشروع اآلن يقوم بدراسات شاملة دقيقة لتلك
اجملاالت عرب خرباء وخمتصني وسيقوم بعرض ما
يتوصلون اليه يف ورش عمل يدعى لها املسؤولون
بالوالية وبكافة احملليات لتقول كلمتها وترفع
توصياتها اخلتامية التي سيتم العمل التنفيذي
على نطاق احملليات املستهدفة .وب��ن��اء عليه
فان املؤمل أن تكون هناك جمالس مدن وجمالس
أرياف وبلديات أمنوذج عند اكتمال فرتة املشروع.
وم��ا يهمنا يف ه��ذا امل��ق��ام ه��و األمن���وذج ال��ذي
سيخرج به املشروع يف جمال البلديات خاصة وان
بلدية اخلرطوم التي مت اختيارها ضمن احملليات
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املستهدفة تعترب اك�بر بلدية يف ال��س��ودان .وجناح
التجربة فيها سيكون داف��ع��ًا قويًا لبقية البلديات
لتطبيق التجربة.
احملور الثالث
األهداف
اله��دف ه��و التعري��ف بالتجرب��ة الس��ودانية بصف��ة
عام��ة ويف والية اخلرط��وم بصفة خاص��ة يف جمال
تق��دمي اخلدم��ات البلدي��ة وأح��داث التنمي��ة احمللية
بواس��طة البلديات كما تهدف اىل التعريف باملشكالت
والتحدي��ات الت��ي جتابهها البلدي��ات بوالية اخلرطوم
واىل عكس النتائج املس��تخلصة م��ن كل ذلك .ونهدف
يف اخلت��ام م��ن تق��دمي توصي��ات حم��ددة اىل تطوي��ر
وترقية التجربة حتى تس��تطيع بلديات والية اخلرطوم
القي��ام مبهامه��ا واختصاصاته��ا اخملول��ة له��ا عل��ى
الوجه األكمل.

جتارب بلديات والية اخلرطوم:

قبل أن نتناول التجارب التي عاشتها وتعايشها البلديات
يف والية اخلرطوم يجدر بنا أن نوضح املنجزات التي
قامت بها يف العام 2002م الن التجربة االخرية منذ
إعادة إنشاء البلديات مبوجب قانون احلكم احمللي
1998م مـا زالت قصرية يف زمنها ولهذا فان املنجزات
التي سنعرض لها يف هذه املساحة للعام 2002م
هي بالشك دون طموح املسؤولني وكافة املواطنني
الذين سنوضـح آراء بعضهـم يف املساحة اآلتيـة
للمنجزات.

أ -منجزات بلديات والية اخلرطوم للعام 2002م:
 - 1بلدية اخلرطوم:
اجلدول أدناه يوضح منجزات بلدية اخلرطوم خالل العام 2002م:
التعليم
 - 1إعادة تأهيل 35

مدرسة أساس.
 - 2تأهيل مكاتب
إدارات التعليم.
 - 3دعـم الكتاب املدرسي
الكلفـة الكـليـــة بلـــغت
 177,685,947دينار

الصحة

الشؤون الهندسية

االستثمار

معدات رش الدارة صحة البيئة ش��������راء آل�����ي�����ات وم����ع����دات تشييد مبنى متعدد الطوابق
ملكافحة الذباب والبعوض .ل��ص��ي��ان��ة وت���س���وي���ة ال��ط��رق ب���غ���رض ت���أج�ي�ره ل���ي���در دخ� ً
ل�ا
ال���ك���ل���ف���ة ال���ك���ل���ي���ة ب��ل��غ��ت تأهيل بعض مصارف األمطار .للبلدية.
 485,460,000دينار
ت���أه���ي���ل ب���ع���ض األس�������واق
ال���ك���ل���ف���ة ال���ك���ل���ي���ة ب��ل��غ��ت
 108,443,000دينار

 - 2بلدية اخلرطوم بحري:
اجلدول أدناه يوضح منجزات بلدية اخلرطوم بحري خالل العام 2002م:
التعليم

الصحة

 - 1معدات رش إلدارة
 - 1إعادة تأهيل 17
صحة البيئة
مدرسة مبرحلة األساس
 - 2الربنامج االسعايف
 - 2معدات للتدريس
 - 3دعـم الكـتاب املدرسـي  - 3تأهيل عربات الصحة
الكلفة الكلية بلغت
الكلفـــة الكليـــة بلغـــت
 47,431,675دينارًا
 48,389,525دينارًا

الشؤون الهندسية
 - 1آليات للطرق
 - 2تأهيل مصارف األمطار
 - 3تأهيل مواقف العربات
 - 4تأهيل مركز املعلومات
الكلفة الكلية بلغت
 92,136,785دينارًا

الرعاية االجتماعية
 - 1تأهيل وتفعيل املراكز
االجتماعية
 - 2مشروع كساء الطالب
 - 3كفالة األيتام
 - 4تسوير املقابر
الكلفة الكلية بلغت
 12,320,000دينار

 - 3بلدية أمدرمان
اجلدول أدناه يوضح منجزات بلدية امدرمان خالل العام :2002
التعليم

الصحة

 - 1تأهيل م��دارس أساس  - 1شراء آليات ومعدات رش
إلدارة صحة البيئة
 - 2دعم الكتاب املدرسي
ال��ك��ل��ف��ة ال��ك��ل��ي��ة ب��ل��غ��ت  - 2إعادة تأهيل معدات
 42,230,000دينار
الكلفة الكلية بلغت
 6,435,000دينار

الشؤون الهندسية
 - 1تأهيل طرق
 - 2تأهيل أسواق
 - 3تأهيل مصارف أمطار.
الكلفة الكلية بلغت
 60,250,000دينار

الزراعة
 - 1إنشاء حدائق.
 - 2تأهيل مشاتل
الكلفة الكلية بلغت
 3,306,000دينار
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بلدية امدرمان

ب) التجارب:
 - 1بلدية اخلرطوم:
باطالعنا على املوازنة املصدقة لبلدية اخلرطوم
للعام 2002م وج��دن��ا أن اإلي����رادات تشكل اك�ثر من
ستة عشر مليارًا من اجلنيهات بينما أن ما صرف على
التنمية حتى نهاية العام ال يتجاوز ثالثة مليارات
ونصف املليار من اجلنيهات .وبناء عليه فقد توجهنا
للمسؤولني بالبلدية ملعرفة اجلهة التي يذهب لها
النصيب األوفر من اإلي��رادات .فعلمنا من املسؤولني
ان اكرث من ستة مليارات جنيه (قرابة السبعة مليارات)
تذهب ملقابلة املرتبات والعالوات وان قرابة الستة
مليارات جنيه تصرف يف الفصل الثاين لتسيري العمل
اليومي .ويري املسؤولون انه لكي تتم زيادة اعتماد
مال التنمية بصورة واضحة يلزم زي��ادة اإلي��رادات من
جانب وخفض الفصل األول من جانب آخر.
وبسؤالهم عن كيفية خفض الفصل االول أوضحوا أن
ذلك ميكن أن يتم بشقني :الشق األول أن تقوم الوالية او
احلكومة االحتادية بتحمل جزء من مرتبات وعالوات
معلمي مرحلة األس��اس والشق الثاين يتم بإعادة
هيكلة البلدية بحيث يتم االستغناء عن جميع الفائض
من العاملني وال يبقى يف كافة أقسام البلدية اال
ً
فعال ليس
اولئك املؤهلني الذين حتتاجهم البلدية
فقط لتسيري العمل ال��ي��وم��ي وامن���ا اي��ض��ًا لتقدمي
اخلدمات وإحداث التنمية التي يتطلع لها املواطن.
أم��ا عن كيفية زي��ادة اإلي���رادات فقد ذك��ر املسؤولون
بالبلدية ان العوائد احلكومية على قلتها فان عددًا
كبريًا من املؤسسات احلكومية متتنع عن سدادها.
ويقولون :ان اخلرطوم تشكل القاعدة الرئيسة لكافة
املباين احلكومية يف السودان فاذا ما مت رفع فئة
العوائد املقررة عليها خاصة وأنها فئات قدمية ال
تتوافق مع كلفة اخلدمات والتنمية وانه اذا ما مت إلزام
كافة املرافق احلكومية بسداد ما عليها من متأخرات
وعوائد جديدة فان زيادة هائلة ستطرأ على اإليرادات.
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 - 2بلدية امدرمان:
يف مدينة امدرمان سألنا املسؤولني عن السبب يف
ارتفاع االعتماد اخملصص للفصل الثاين (التسيري)
اذ ان���ه ي��ق��ارب ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات ون��ص��ف امل��ل��ي��ار من
اجلنيهات مقارنة بجملة ايرادات البلدية التي هي
يف حدود ستة مليارات ونصف املليار جنيه وجاءت
اجابتهم ان ما يصرف يف الفصل الثاين ليس فقط
للتسيري وامنا هو لتقدمي خدمات ايضًا ودللوا على
ذلك مبا رصدوه من اعتمادات كبرية للتعليم وصحة
البيئة والرعاية االجتماعية .ومبقارتنا ملا رصدوه
يف هذه اجملاالت مع ما رصدته بلدية بحري لنفس
اجملاالت وجدنا فارقًا كبريًا بني املوقفني اذ تأكد
لنا ان بلدية امدرمان قد رصدت ما يقارب ضعف ما
رصدته بلدية بحري ألي من تلك اجمل��االت على
الرغم من التقارب الشديد بني البلديتني من حيث
جملة اإليرادات املصدقة للعام 2002م.
إن ما صرف على التنمية ببلدية بحري يقارب مليارين
اثنني ونصف املليار جنيه بينما ال��ذي ص��رف على
التنمية ببلدية امدرمان كان يف حدود مليار واحد
ونصف املليار جنية فقط وبسؤالنا للمسؤولني
ببلدية امدرمان عن السبب لقلة صرفهم على التنمية
مقارنة مع بلدية بحري فاجابوا ان السبب ينقسم اىل
شقني اولهما ان وزارة املالية بوالية اخلرطوم مل
تقدم لهم بقدر ما قدمت لبلدية بحري من مساعدة
ودعم ملال التنمية .والشق الثاين يتمثل يف ضعف
حتصيل العوائد احلكومية ألن معظم املرافق
احلكومية ترفض رفضًا باتًا جمرد التفكري يف سداد
تلك العوائد.

العوائق والتحديات التي يواجهها
تقدمي اخلدمات البلدية:

إن من اكرب العوائق التي تواجهها البلديات يف السودان وحتول دون
تقدميها للخدمات والتنمية املطلوبة ه��و ع��دم استقرار القوانني
والتشريعات االحتادية والوالئية املتعلقة باحلكم احمللي .ان اكرب فرتة
من االستقرار شهدها نظام احلكم احمللي يف السودان (مبا يف ذلك
نظام البلديات) هي الفرتة منذ إنشاء البلديات يف العام  ،1937مرورًا
بقانون احلكم احمللي يف 1951م وحتى صدور قانون احلكم الشعبي
احمللي يف  ،1971الذي مت مبوجبه إلغاء نظام البلديات واستعيض
عنه مبجالس امل��دن .وحتى ه��ذه األخ�يرة كانت مسلوبة اإلرادة وال
تتمتع بشخصيات اعتبارية اذ ان القانون قد منح الشخصية االعتبارية
للمديريات فقط .وظلت البلديات يف طي النسيان منذ العام 1971م
حتى العام 1998م حيث أعيد إنشاؤها مبوجب قانون 1998م وأخذت
متارس سلطاتها واختصاصاتها خالل الفرتة القصرية املاضية التي
أعقبت ذلك العام.
لهذا فان ما يحسب من إجنازات حقيقية للبلديات يف السودان هو ما
مت حتقيقه يف الفرتة األوىل التي أشرنا اليها آنفًا وهي تلك الفرتة التي
امتدت منذ العام 1937م وحتى العام 1971م.
فقد شهدت تلك الفرتة إجنازات ضخمة على مستوى اخلدمات والتنمية
احمللية بالبلديات اذ ان العديد من مشاريع الصحة والتعليم والرعاية
االجتماعية قد مت حتقيقها انذاك .ومازال املواطن السوداين يف املدن
الكربى يعدد تلك املنجزات ويشري اىل أسماء من حققوها من اإلداريني
واملهندسني ورؤساء تلك البلديات وجلانها وبقية الفنيني بالبلديات.
أما الفرتة احلالية التي تعيشها البلديات منذ إعادة إنشائها يف العام
1998م فقد وردت اإلشارة اليها هنا إلبراز حقيقة أن عدم االستقرار يف
التشريعات والقوانني اخلاصة باحلكم احمللي وتغيريها من وقت آلخر
يجعل البلديات عاجزة عن القيام بدورها املطلوب يف تقدمي اخلدمات
ألنها تفقد الكوادر املؤهلة واملدربة يف الفرتة التي يتم فيها تذويب
نظام البلديات وتعطيله.
اما العائق الرئيس اآلخر فهو ذو شقني :األول يتعلق بتنزيل السلطات
من املركز للبلديات ،واآلخر يتعلق بتخصيص امل��وارد .فبينما جند ان
املركز (احلكومة االحتادية) تقوم بتنزيل املزيد من األعباء والواجبات

للواليات وتقوم األخ�يرة بدورها
بتنزيلها للبلديات ،جن��د ان ما
يتم تخصيصه يف املقابل من
امل��وارد شحيح للغاية وال يكاد
يذكر على اإلطالق .ولهذا جند ان
الوضع املاثل للبلديات يتألف من
اختصاصات وسلطات واسعة
من ناحية وم��ن م��وارد شحيحة
وفقرية للغاية من ناحية أخرى.
ولهذا ايضًا جند ان البلديات ال
تستطيع اإليفاء بكافة واجباتها
امل��ن��ص��وص عنها يف القوانني
والتشريعات فتلجأ دائمًا وأبدًا
للعمل مببدأ األهم ثم املهم.
والن األه����م ي��ف��رض ن��ف��س��ه يف
ال��غ��ال��ب ل��ظ��روف طبيعية وغري
ذل����ك ف����ان ال��ت��خ��ط��ي��ط ط��وي��ل
امل�����دى ب���ل وم��ت��وس��ط امل���دى
يصبح ع��دمي اجل���دوى الن واق��ع
احلال هو الذي يفرض نفسه يف
نهاية امل��ط��اف كأولوية واجبة
التنفيذ الفوري .فيتم ذلك بالفعل
على حساب اخلطط والربامج
املدروسة التي يتم تأجيلها مرة
تلو أخ��رى اىل ان تصبح عدمية
اجل���دوى ف�لا يلتفت اليها بعد
ذلك .باإلضافة ملا ذكر آنفًا جند
ان هنالك العديد م��ن العوائق
التي تقف حجر ع�ثرة يف طريق
تقدمي اخلدمات البلدية بالصورة
املطلوبة.
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ه��ن��ال��ك
مشكلة ال�تره��ل الوظيفي يف
البلديات السودانية اذ ان حجم
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العمالة اكرب بكثري من االحتياج الفعلى الن التعيني يف الدول النامية بصفة عامة ويف السودان بصفة خاصة
يتم لسد احلاجة الفردية والشخصية وليس لسد احلاجة العامة.
وملا مت منذ بداية السبعينيات تكليف مؤسسات احلكم احمللي بسداد مرتبات معلمي املرحلة األساس فإن
جميع تلك املؤسسات (املدن ،األرياف ،البلديات) قد أصبحت عاجزة متامًا عن اإليفاء بواجبها نحو اخلدمات
والتنمية احمللية ألن املرتبات والعالوات قد استحوذت على النصيب األعظم من مواردها.
اجلدول أدناه يوضح نسبة الفصل األول (مرتبات وعالوات)
من إيرادات جمالس والية اخلرطوم يف الفرتة 2000 - 1997م (مليار دينار)
العام

اإليرادات

الفصل األول

النسبة املئوية

1997
1998
1999
2000

3,4
4,9
5,8
6,8

1,7
3,4
4,1
6

50%
69,2%
70,7%
89,5%

وعلى الرغم من أن نسبة الفصل األول آخذة يف التنامي والزيادة ..ما يدل على أنها رمبا تستحوذ على كافة
اإليرادات ،فان احلالة وعلى سوئها هذا يف والية اخلرطوم تعترب افضل من العديد من الواليات التي التهم
تستطع اإليرادات تغطية الفصل األول مبفرده فقامت
فيها الفصل األول كافة اإليرادات ويف بعضها اآلخر مل
ِ
احلكومة االحتادية بدعمها حتى تستطيع اإليفاء برواتب وعالوات العاملني معها.
اجلدول أدناه يوضح الدعم اجلاري للواليات يف الفرتة من يناير اىل ديسمرب1999 /م (ماليني الدنانري)

38
العدد 165

الوالية

الدعم اجلاري

الوالية

الدعم اجلاري

نهر النيل

354,000

النيل االبيض

-

الشمالية

342,000

النيل االزرق

312,000

اخلرطوم

-

جنوب دارفور

-

شمال كردفان

390,000

شمال دارفور

378,000

غرب كردفان

324,000

غرب دارفور

342,000

جنوب كردفان

360,000

البحر االحمر

-

اجلزيرة

-

القضارف

-

سنار

-

كسال

423,600

كذلك توجد مشكلة العمالة غري املدربة النها متثل نسبًا عالية ومزعجة
للغاية يف بعض شرائح العاملني .فإذا أخذنا والية اخلرطوم على سبيل
املثال وبلدياتها بصفة أخص جند أن نسبة املدربني يف أوساط الكتبة
العاملني بالبلديات ال تتجاوز  % 40وإذا أخذنا شريحة الضباط اإلداريني
بتلك البلديات جند أن نسبة املدربني ال تتعدى  % 50وإذا أخذنا شريحة
العاملني يف صحة البيئة جند ان نسبة املدربني ال تتعدى  %15وحتى
يف وسط العاملني يف الشؤون الهندسية فان نسبة املدربني ال تتجاوز
 % 40وكل ذلك يعود اىل شح أو انعدام التدريب أثناء اخلدمة .فبعد أن
يتم تعيني الشخص -سواء من بني خريجي اجلامعات أو من غريها -ال
يلتفت إطالقًا لتدريبه على ما يوكل له من مهام وإمنا يرتك ملالحظاته
واجتهاداته الشخصية وجتاربه على مر األيام والسنني .وال يخفى على
أحد أن يف ذلك الكثري من الضرر الذي يعود جله على املواطن البسيط
الذي ينتظر اخلدمة والتنمية من البلديات.
وحمدًا هلل فان هذه الصورة القامتة ملوقف التدريب يف أوساط العاملني
يف والية اخلرطوم قد بدأت تتالشى بعد أن أولت الوالية عناية خاصة
بالتدريب وخصصت له اعتمادات كبرية ووجهت باالستفادة من جتارب
اآلخرين باخلارج باإلضافة ملن هم يف الداخل.
وهنالك مشكلة تنفرد بها بلديات والية اخلرطوم عما سواها من بلديات

وه��ي مشكلة ال��ه��ج��رة ال���واردة
إليها من خمتلف بقاع السودان
السباب متعددة ال يتسع اجملال
لذكرها.
يقول الباحثون واحملققون يف
موضوع الهجرة لوالية اخلرطوم
ان ن��س��ب��ة ال��ه��ج��رة م��ق��ارن��ة مع
التعداد الكلي لسكان الوالية قد
أخذت يف االزدياد يف العقدين
األخ�يري��ن ب��ص��ورة م��ط��ردة حتى
أصبحت تشكل اكرث من  %15من
سكان الوالية .وبالطبع فان اآلثار
السالبة للهجرة تتمثل يف إقامة
السكن ال��ع��ش��وائ��ي يف أط��راف
امل��دن وم��ا يسببه من خملفات
ب��ش��ري��ة وغ�يره��ا ب��اإلض��اف��ة اىل
انتشار اجلرمية نتيجة للمعدل
ال��ع��ايل حل��ج��م ال��ع��اط��ل�ين عن
العمل يف أوس��اط املهاجرين.
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وبالطبع فان البلديات ملزمة بالقيام باملعاجلات الالزمة يف شتى اجملاالت (الصحة ،التعليم ،اخلدمات
االجتماعية ،السكن ..إلخ) ،ما يشكل أعباء إضافية عليها ويجعلها اكرث تقصريًا اجتاه مواطنيها القدامى ان
هي قامت باملعاجلات الالزمة يف املناطق العشوائية.

النتائج

إن النتائج املستخلصة من كل ذلك ميكن تشخيصها يف اآلتي:
 - 1اعتمادات التنمية يف البلديات ضعيفة للغاية.
 - 2الفصل االول اخلاص مبرتبات العاملني وعالواتهم يلتهم اجلزء األكرب من موارد البلديات وهذا ناجت من كرب
حجم العمالة وليس من ارتفاع املرتبات او العالوات.
 - 3البلدي��ات تفتق��ر اىل مراك��ز ونظ��م معلوم��ات تس��تطيع م��ن خالله��ا احلص��ول عل��ى املعلوم��ات الالزم��ة
للتخطيط واتخاذ القرار السليم.
 - 4الكادر العامل بالبلديات يفتقر اىل التدريب املستمر لتجنب اهدار املوارد.
 - 5التغيري املستمر يف قوانني احلكم احمللي أفقد البلديات االستقرار مما افقدها الكثري من كوادرها
املدربة على قلتها.
 - 6املواطن على استعداد للتعاون الكامل مع البلديات اذا شعر بأنها تقدم له اخلدمات املطلوبة.
 - 7املسؤولية امللقاة على عاتق البلديات كبرية للغاية واملوارد اخملصصة لها ال تفي باحلاجة.

التوصيات

 - 1توفري الكوادر الفنية والتنفيذية عالية التأهيل والتدريب يف كافة بلديات والية اخلرطوم.
 - 2التخلص من العمالة الفائضة ليوجه ما كان يصرف عليها على اخلدمات والتنمية احمللية.
 - 3مراجع��ة السياس��ات والتش��ريعات بص��ورة موس��عة دقيق��ة للتوص��ل اىل صيغ��ة يجمع عليه��ا املواطنون
واملسؤولون لضمان استمرارها ألطول فرتة ممكنة حتى تتمكن البلديات من انتهاج سياسة التخطيط
الطويل واملتوسط والقصري.
 - 4انش��اء مراك��ز معلوم��ات مبع��دات حديث��ة وبك��وادر مدربة تس��تطيع احلصول عل��ى املعلوم��ة الصحيحة
واحلديثة وحتليلها واستخالص النتائج منها ملساعدة التشريعيني والفنيني والتنفيذيني للتخطيط
والتنفيذ السليم كل يف جماله.
 - 5اش��راك القطاع�ين اخل��اص والع��ام يف تق��دمي اخلدم��ات البلدي��ة وإح��داث التنمي��ة احمللي��ة ع��ن طري��ق
العطاءات واملناقصات.
 - 6اش��راك املنظم��ات احمللية واإلقليمية والعاملي��ة يف جماالت حماربة الفقر وحمارب��ة العطالة وحماربة
العادات الضارة ويف جمال حمو األمية ..إلخ.
 - 7استنباط موارد جديدة متكن البلديات من زيادة مقدرتها يف تقدمي اخلدمات وإحداث التنمية احمللية.
 - 8اش��راك املواطن�ين يف إع��ادة تأهيل املراف��ق العامة (املدارس ،املستش��فيات ،حمطات املياه ،األس��واق..
إلخ) وكذلك اشراكهم يف إدارتها عن طريق جمالس إدارات حتى يكونوا أكرث حرصًا على سالمتها ودميومتها.
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الضوابط واملعايري التخطيطية
للحد من ضوضاء وسائل املواصالت
الدكتورة سلوى عبد الرحمن جماهد
قسم الهندسة املعمارية – كلية الهندسة
جامعة اسيوط – جمهورية مصر العربية

Megahed83@yahoo.com

دائ��م��ا م��ا تتكرر على مسامعنا ت��س��اؤالت ال��ن��اس :ما
أضرار الضوضاء على اإلنسان وممتلكاته؟ ما احلاجة
ملوضوع التحكم يف ضوضاء وسائل املواصالت؟
أض�������رار ال���ض���وض���اء ع���ل���ى اإلن����س����ان ومم��ت��ل��ك��ات��ه
تعد الضوضاء من مشكالت احلياة األساسية التي
ّ
تسبب أض��رارا صحية على االنسان اذا ما وصلت حلد
معني من التأثري .فقدرة االنسان على حتمل التعرض
لألصوات العالية واحلادة حمدودة .ففي الوقت الذي
تقدر درجة الصوت املناسبة ليتمكن االنسان من سماع
األصوات العادية بقوة ( 60ديسيبل) ،فإن زيادة القوة
مبقدار ( 30ديسيبل) قد يؤدي حلدوث تلف يف القدرة
السمعية .وكذلك التعرض ملوجات صوتية مستمرة
مدة طويلة بقوة ( 100ديسيبل) يؤدي لتأثري سيئ على
القدرة السمعية .
وحاسة السمع ليست هي الضحية الوحيدة لهذه
الظاهرة حيث تتسبب يف ارتفاع ضغط الدم واختالل
يف وظائف القلب وضعف منو األطفال واألجنة .وقد
دلت األبحاث على أن معاناة  % 35من مرضى التوتر
العصبي والقرحة واألزمات القلبية كان بسبب تعرضهم
ملعدالت عالية من الضجيج أوق��ات طويلة متتالية.
هذا فضال على تأثريها السلبي على االقتصاد ليس ملا
تسببه من أمراض فحسب ،بل ملا تسببه من تدين انتاجية
املوظفني مبا يعادل  % 15من أيام العمل ،وأيضا ملا
تسببه من أض��رار للمباين وبخاصة التاريخية منها،
حيث ان الذبذبات واالهتزازات الناجمة عن الضوضاء
تؤثر على متانة املباين التاريخية على األمد البعيد.

تعـد الضوضــاء مــن أكبـر أعـداء اجملتمعات
لـذاّ ،
احلضرية املعاصرة ،حيث انها أحد أن��واع التلوث
البيئي التي تؤثر على صحة االنسان وممتلكاته.
لذلك اهتمت الهيئـات الدوليـة بوضع حدود وقيم
ملستــــوى الضوضـــــاء املناسـب وألداء الوظائف
الطبيعية للجسم وأداء األعمال املطلوبة بكفاءة،
نذكر منها:
• املستوى املناسب للنوم املريح( 35 :ديسيبل).
• يجب أال يزيد مستوى الصوت عن ( 60ديسيبل)
للتخاطب مع اآلخرين.
• يجب أال يزيد مس��توى الصوت عن ( 80ديس��يبل)
للحفاظ على ش��دة الس��مع عند التعرض له مدة
طويلة.
ووض��ع��ت ال����دول امل��ت��ق��دم��ة حت��دي��دا ملستوى
الصوت املسموح به يف املناطق السكنية وهو 55
(ديسيبل) نهارا و( 45ديسيبل) ليال ،وهي ال تسمح
بإقامة طرق جديدة قبل التأكد من أن حركة املرور
عليها لن تتسبب يف ازعاج سكان املناطق اجملاورة.
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احلاجة ملوضوع
التحكم يف ضوضاء وسائل املواصالت

أثبتت اإلحصاءات أن حركة املرور تتسبب يف  % 75من ضوضاء املدن  .ويف
دراسة حلساب معدالت الضوضاء الصادرة من بعض وسائل النقل وجد أن
السيارة الصغرية تصدر صوتًا بقوة ( 100 - 70ديسيبل) ،والدراجة النارية 130
(ديسيبل) ،والقطار ( 50ديسيبل)  .والشكل  1يبني مستوى الضوضاء التي تصدر
من وسائل املواصالت اخملتلفة؛ وأما عن األســباب األخرى التي متثل % 25
من ضوضــاء املدن فتتمثل يف ضوضاء املصانع والضوضاء االجتماعية.
خطرة وبخاصة على التنمية يف اجملتمع فإنها
وملشكلة املرور آثار أخرى ِ
تختلف هي األخ��رى يف جوانبها املتعددة .ففضال على آثارها الضارة من
النواحي الصحية من حيث تلوث البيئة وأض��رار الضوضاء ونتائج ح��وادث
الطرق ،ف��إن لها آث��ارًا سلبية على النواحى االقتصادية من جهة استنفاد
طاقات اجملتمع وقدرات أبنائه ،سواء فيما يتعلق بالوقت الضائع يف وسائل
املواصالت أو النفقات املهدرة بسببها أو يف ارتفاع معدالت اجلرمية يف
اجملتمع .ومن هنا تتضح أهمية املبحث لتالشي ظاهرة ضوضاء املرور.

ما أهداف هذا املبحث؟

يتناول هذا املبحث قضية ضوضاء وسائل املواصالت بهدف منع أو تقليل
حدوث هذه الظاهرة ،بإدراجها أحد احملددات التصميمية والتخطيطية،
سواء يف مرحلة التخطيط ملناطق حضرية جديدة أو يف مرحلة التنمية
احلضرية ملناطق قائمة؛ فنظام النقل -سواء حتت سطح األرض أو فوقه -أكرب
مسبب للتلوث بالضوضاء.
فيجب الرتكيز ليس فقط على تسهيل احلركة اآللية ،ولكن أيضا من دون اإلخالل
بالصحتني اجلسدية والنفسية للسكان .ويعد تاليف ظاهرة الضوضاء أحد
الدواعي االقتصادية وبخاصة يف الدول النامية ،حيث يقلل من استعمال
وس��ائ��ل حجب ال��ض��وض��اء (احل��واج��ز ،ال��ن��واف��ذ امل��زدوج��ة ،امل���واد املاصة
للصوت ..،إلخ) .وهذا يتطلب اسرتاتيجية خاصة للتعامل مع التزايد املستمر
لكثافة حركة املرور.
فيجب الرتكيز ليس فقط على تسهيل احلركة اآللية ،ولكن أيضا من دون اإلخالل
بالصحتني اجلسدية والنفسية للسكان .ويعد تاليف ظاهرة الضوضاء أحد
الدواعي االقتصادية وبخاصة يف الدول النامية ،حيث يقلل من استعمال
وس��ائ��ل حجب ال��ض��وض��اء (احل��واج��ز ،ال��ن��واف��ذ امل��زدوج��ة ،امل���واد املاصة
للصوت ..،إلخ) .وهذا يتطلب اسرتاتيجية خاصة للتعامل مع التزايد املستمر
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الش��كل ( )1مس��توى الضوض��اء الت��ي تص��در م��ن
وسائل املواصالت اخملتلفة

ل��ك��ث��اف��ة ح���رك���ة امل������رور.

 -1العوامل
التي تؤدى إىل
زيادة مستوى
ضوضاء وسائل
املواصالت.
ا) زيادة حجم وسرعة
حركة املرور
يعتمد مستوى الضوضاء
يف ال����ط����رق ع���ل���ى ث�لاث��ة
أشياء :حجم حركة املرور،
وس����رع����ة امل��������رور ،وع����دد
الشاحنات وس��ي��ارات النقل
الثقيلة يف الطريق .وبصفة
ع���ام���ة ت�����زداد ال��ض��وض��اء
ب����زي����ادة ال���ث�ل�اث���ة ع��ن��اص��ر
ال��س��اب��ق��ة .ف���زي���ادة حجم
حركة امل��رور مبقدار عشرة
أمثال العدد ت��ؤدي لزيادة
يف م��س��ت��وى ال��ض��وض��اء
م��ق��داره��ا ( 10دي��س��ي��ب��ل)،
وه��ذا املقدار يضاعف من
قوة الصوت .واجل��دول ()1

يوضح العالقة بني الزيادة يف حجم
املرور ومعدالت الزيادة يف مستويات
ال��ض��وض��اء وت��أث�يره��ا امل����درك على
املستمع .وي���زداد مستوى ضوضاء
املرور بزيادة سرعة السيارات ،كما هو
موضح باجلدول ( .)2وكلما زادت نسبة
الشاحنات وسيارات النقل الثقيلة ،زاد
مستوى الضوضاء الناجت عن الطريق،
كما هو موضح باجلدول ( .)3ولزيادة
نواح
كثافة امل��رور أسباب تتعدد من ٍ
خمتلفة ،ولكن أهمها يتمثل يف:
• معدل التزايد السكاين العايل وهو
من عوامل تفاقم مشكلة امل��رور يف
اجملتمع.

• سوء التوزيع اجلغرايف للسكان وتباين الكثافة السكانية يف
املناطق اخملتلفة ومتركزهم يف العواصم واملدن املهمة واملراكز
احلضرية الصناعية والتجارية.
• الهجرة الداخلية املتزايدة من املناطق الريفية التي أدت إىل
زيادة حجم املناطق احلضرية؛ وهو ما يشكل أعباء متزايدة على
امل��دن املكتظة غالبًا كونها مراكز جاذبة تتميز بوجود املنشآت
واملؤسسات املهمة يف جماالت خمتلفة.
• سوء التخطيط العمراين للمدن ووجود نقص يف شبكات الطرق
وعدم وجود طرق بديلة الستيعاب الك ّم الضخم من السيارات ،مع
مرور الطرق السريعة داخل املدن ،فضال على سوء تصميم املباين
والتقاطعات واملداخل واخملارج الرئيسة.
• الزيادة الكبرية املطردة لعدد السيارات اخلاصة اململوكة لألفراد،
نتيجة ارتفاع مستوى املعيشة وزيادة دخول قطاعات خمتلفة من
األفراد.

اجلدول ()1
معدالت الزيادة يف مستوى الضوضاء والزيادة يف قوة الضوضاء املدركة تبعا للزيادة يف حجم املرور
حجم املرور
(مركبة/ساعة)

الزيادة يف حجم املرور

مستوى الضوضاء
(بالديسيبل)

الزيادة يف قوة الضوضاء
املدركة

1000

األساس

52

األساس

1250

% 25

53

 % 7أقوى

1600

% 60

54

 % 15أقوى

2000

 ( % 100العدد مضاعف)

55

 % 23أقوى

4000

 ( % 300أربعة أمثال العدد)

58

 % 50أقوى

7000

 ( % 600سبعة أمثال العدد)

60.5

 % 80أقوى

10000

 ( % 900عشرة أمثال العدد)

62

 100%أقوى
(مضاعفة قوة الضوضاء)

املصدرCity of Vancouver Engineering Services :

ملحوظة :مستوى الضوضاء يف هذا اجلدول مقاس عند سرعة  50كم/ساعة وعلى مسافة  10أمتار من الطريق
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اجلدول ()2
معدالت الزيادة يف مستوى الضوضاء تبعا للزيادة يف سرعة السيارة
سرعة السيارة
(كم/ساعة)

30

40

50

60

70

80

90

مستوى الضوضاء
(ديسيبل)

51

53

55

57

58,5

60

61,5

املصدرCity of Vancouver Engineering Services :

ملحوظة :مستوى الضوضاء يف هذا اجلدول مقاس حلجم مرور  2000سيارة/ساعة وعلى مسافة  10أمتار من الطريق
اجلدول ()3
معدالت الزيادة يف مستوى الضوضاء تبعا للزيادة يف نسبة املرور الثقيل
نسبة املرور الثقيل
()%

الزيادة يف مستوى الضوضاء
(ديسيبل)

0-0,5

0,5-1,5

1,6-3,5

3,6-6,0

6,1-9,2

9,3-13

0

+0,5

+1

+2

+3

+4

املصدرCity of Vancouver Engineering Services :

ب) تنظيم استعماالت األراضي غري املدروسة:
إن تنظيم استعماالت األراضي يف مدننا يؤثر تأثريا سلبيا على حركة املرور .فالتوزيع غري املدروس لألنشطة
احلضرية يؤدي إىل زيادة معدل استعمال السيارة وزي��ادة زمن وعدد الرحالت بالسيارة للقيام باألنشطة
اخملتلفة ،ما يزيد من كثافة حركة املرور زيادة مفتعلة كان ميكن تالفيها بالتخطيط اجليد .ويرجع السبب يف
سوء توزيع استعماالت األراضي إىل عدم وجود قيود على البناء والنشاطات باملدن ،وكذلك إىل االمتدادات
العشوائية غري اخملططة .وتتمثل مظاهر سوء توزيع استعماالت األراضي يف اآلتي:
وجود األنشطة التي تتطلب هدوءًا (املساكن ،قاعات املؤمترات ...،إلخ) بجوار األنشطة الصاخبة أو بجوار
الطرق السريعة أو الطرق املكتظة باملرور.
وجود األماكن الرتفيهية -مثل املقاهي -وبعض االنشطة الرتفيهية (املراجيح) ،مع كرثة السيارات يف الشوارع
(أصوات األبواق) مع اختالط املركبات واملشاة والباعة اجلائلني يف الشوارع يؤدي إىل الضوضاء [الشكل .]2
متركز كافة املباين احلكومية والثقافية واالدارية والتجارية يف منطقة وسط املدينة .وجود حمالت بيع
السلع الطويلة األجل وجتارة اجلملة وخمازنها يف وسط املناطق السكنية ،وتكون مندجمة مع دور السكن،
ما يعرقل حركة املرور بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
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ج) شبكة الشوارع املعقدة ذات الطبيعة اآللية:
يف مدننا املعاصرة مت مراعاة السيارة أكرث من البشر .وأصبح العامل
الرئيس يف تشكيل شبكة شوارع املدينة هو سهولة وصول السيارات.

(أ)

وهذه اآللية أدت إىل حيازة املدن املعاصرة شبكة شوارع لها أشكال
ال تنتهي من التفرعات اإلشعاعية ,وبهذا زي��دت مساحات املناطق
التي خصصت للطرق وحركة النقل .ومتيزت شبكة الشوارع يف املدن
املعاصرة باملظاهر التالية:
• الش��بكات املعق��دة م��ن الط��رق الس��ريعة والعام��ة والتقاطع��ات
املعقدة [الش��كل ( ،])3ما يؤدى لزيادة عدد مرات توقف السيارة ،ومن
ثم إعادة تشغيلها ،وهذا يزيد من مستوى الضوضاء الصادرة عنها.
• اخرتاق شبكات الطرق السريعة والسكك احلديد اإلقليمية للنسيج
العمراين للمدن وبخاصة املناطق السكنية بها ملسافات تزيد عن
 7500مرت يف بعض احلاالت يف املدن املصرية ،ما ينتج عنه تلوث
بيئي وتلوث سمعي ،كما موضح بالشكل (.)4
• عدم تخصيص ممرات حلركة املشاة وحلركة الدراجات يف املدن،
ما أدى إىل تصادم حركة املشاة وال��دراج��ات مع حركة السيارات،
ما عرقل سيولة املرور وزاد استعمال آالت التنبيه ،ما زاد من نسبة
الضوضاء.
• زي��ادة حج��م املدين��ة أدت إىل زي��ادة املس��افات املقطوع��ة يف
التنقل للحصول على اخل��دم��ات ،وكذلك زي��ادة معدل استعمال
السيارات ،ومن ثم زيادة استهالك الطاقة والضوضاء واالزدحام وتلوث
الهواء واملاء والرتبة وارتفاع درجة احلرارة.
الشكل ( :)2اختالط املركبات واملشاة والباعة اجلائلني يف الشوارع

(ب)

(ج)

الشكل ( :)3شبكات الشوارع لبعض مناطق القاهرة:
أ) مصر اجلديدة ،ب) املرج ،ج) وسط املدينة

د) املباين العالية
على جانبي الطريق
يف ه���ذه احل���ال ت��ق��وم صفوف
امل��ب��اين العالية على جانبي
الطريق باحتجاز ضوضاء املرور
فيما يشبه ال��وادي العميق ،كما
هو موضح بالشكل ( .)4فتقوم
واج��ه��ات امل��ب��اين باالنعكاس
ال��ت��ك��راري للموجات الصوتية،
م��ا يتسبب يف زي����ادة مستوى
ال��ض��وض��اء  .وت��أث�ير ه��ذا ال��دوي
الزائد مياثل تأثري ظاهرة صدى
الصوت .وتزيد حدة هذه الظاهرة
كلما زادت درجة االحتواء لهذا
الفضاء ،مبعنى آخر كلما زادت
النسبة بني ارتفاع املبنى وعرض
الشارع (كلما زادت نسبة .)d/w
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الشكل ( :)5تأثري اجتاه الرياح على انتشار املوجات الصوتية
الشكل ( 4ب) االنعكاس التكراري للموجات الصوتية بفعل
املباين املرتفعة

الش��كل ( 4أ) الطري��ق االقليم��ي يع�بر
وسط احدى املدن ويهدد استقرارها

الوسائل التخطيطية والتصميمية
للتحكم يف الضوضاء
ا) الوسائل الطبيعية ومبادئ التحكم يف الضوضاء
عند انبعاث املوجات الصوتية من املصدر تقل قوتها
تدريجيا كلما بعدنا عن املصدر .فتكاد تنعدم مشكلة
الضوضاء على مسافـة  150مرتًا من الطريق الشرياين
االقليمــي ،وعلــى مسـافـــة  60 - 30متــرًا مــن الطريـق
السريع ( ، )7نتيجة لعدة ظواهر طبيعية ،منها:
تشتت املوجات وامتصاص الهواء وتأثري نوع األرضية
وال��ري��اح ودرج���ة احل����رارة .وفيما يأتي توضيح لتأثري
بعض العناصر الطبيعية ،بهدف مراعاتها أثناء عملية
التخطيط أو التجديد والتطوير احلضري:
تأثري اجتاه الرياح:
عندما يكون اجتاه الرياح معاكسًا الجتاه الصوت (أي
ان الرياح تتجه من املستمع إىل مصدر الضوضاء) ،فإن
هذا يجعل املوجات الصوتية تنحني إىل أعلى بعيدا
عن سطح األرض [الشكل ( 5أ)] وهذا يخلق منطقة ظل
صوتي (منطقة خالية من الضوضاء).
ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��ك��ون اجت���اه ال���ري���اح يف ن��ف��س اجت��اه
الضوضاء ،فهذا يجعل امل��وج��ات الصوتية تنحني
ألسفل يف اجتاه سطح األرض [الشكل ( 5ب)] متجهة
بالكامل نحو املستمع.
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استعمال النباتات:
ميكن للنباتات أن تتحكم يف ال��ض��وض��اء من
مصادرها اخملتلفة ،بحسب نوع وارتفاع وكثافة
ومكان زراعة النبات؛ وكذلك أيضا بحسب اجتاه
الرياح وسرعتها ،ودرجة احلرارة والرطوبة اجلوية.
فتستطيع النباتات أن تقلل اإلزع���اج الصوتي
مبقدار ( 21 –7ديسيبل) لكل  30مرتًا من عرض
النباتات املنزرعة [الشكل  ،]6وحتى نحصل على
نفس االنخفاض عن طريق البعد فقط فينبغي
على املستمع أن يبتعد عن مصدر الضوضاء
مسافة ال تقل عـن  100مـرت  ،والشكـل ( )7يبني
م��ق��دار النقص يف مستوى ال��ص��وت ملسافات
خمتلفة من دون استعمال النباتات .ولكي ندرك
التأثري الفعال للنباتات ينبغي أن نعرف أن تقليل
مستوى الضوضاء مثال من  65إىل ( 55ديسيبل)،
أي مبقدار ( 10ديسيبل) ،يخفض ارتفاع الصوت
(مقدار االنزعاج بالضجيج) إىل النصف ،بينما
تقليل املستوى إىل ( 45ديسيبل) ،أي مبقدار 20
(ديسيبل) ،يعمل على تخفيض ارتفاع الصوت
إىل الربع.
وت��ق��وم ال��ن��ب��ات��ات بالتحكم وت��خ��ف��ي��ف ال��ت��ل��وث
ال��ض��وض��ائ��ي ع��ن ط��ري��ق ام��ت��ص��اص األص����وات
والضجيج ،وكسر املوجات الصوتية وتشتيتها،
كاآلتي:
• امتصاص األصوات:
أوضحت ال��دراس��ات ان أوراق األشجار تستطيع
ام��ت��ص��اص ال��ض��وض��اء بنسبة تصل إىل نسبة
 % 35من جملة الذبذبات املارة بها ،وقد تصل

هذه النسبة إىل  % 45يف حال وجود األشجار الكثيفة .وللمساحات
اخل��ض��راء ومغطيات ال�ترب��ة دور أيضا يف تقليل الضوضاء بنسبة
 .%40فزراعة جوانب الطرق السريعة باملسطحات اخلضراء ومغطيات
الرتبة تزيد من انخفاض األصوات مقارنة برصف وتبليط تلك اجلوانب.
• كسر املوجات الصوتية وتشتيتها وانحرافها:
تقوم النباتات بكسر وتغيري اجت��اه املوجات الصوتية .فقد وج��د أن
افرع النباتات واجل��ذوع السميكة لألشجار تستطيع أن حتجب وتكسر
موجات األصوات املزعجة .ويجب أال نغفل قدرة األشجار على تغيري
اجتاه الرياح احململة باألصوات غري املرغوب فيها .فالتدرج يف ارتفاع
النباتات -بحيث يكون القصري منها يف اجتاه مصدر الصوت والطويلة
منها يف اجتاه املستمع -يعمل على توجيه الضوضاء ألعلى بعيدا
عن املستمع ويحقق كفاءة أعلى لتشتيت املوجات الصوتية.

الظل الصوتي ،فيقل بذلك تأثري
ال��ض��وض��اء على نحو ملحوظ
على من بداخل املبنى ،من دون
استعمال احلواجز [الشكل (])8؛
أم��ا يف ح��ال امل��ي��ول الصعبة
ف��إن��ه مي��ك��ن ج��ع��ل ال��ط��ري��ق يف
امل��ن��س��وب امل��ن��خ��ف��ض وت��وزي��ع
الكتل على الهضاب يف نطاق
الظل الصوتي املتكون بواسطة
ميول املوقع ،كما هو مبني يف
الشكل (.)9

الشكل ( :)6تقليل مستوى الضوضاء( .أ) باستعمال النباتات (ب) من دون استعمال النباتات
الشكل (:)8
كيفية استغالل طبوغرافية املوقع للحد من ضوضاء الطرق

الشكل ( :)7تقليل مستوى الضوضاء ملسافات خمتلفة من دون استعمال النباتات

استغالل طبوغرافية املوقع:
يف حال وجود ميول يف أرضية املوقع ،فإنه ينبغي وضع الطرق يف
املنسوب املرتفع وتوزيع املباين يف املنسوب املنخفض يف منطقة

الشكل (:)9
وضع الطريق يف السفوح يف حال امليول الصعبة.
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ب) تخطيط استعماالت األراضي:
إن املدينة سواء منت وفق التخطيط العام أو امتدت تلقائيا فال بد من أن تكون من جمموعة خمتلفة من
استعماالت األراضي .وتنظيم استعماالت األراضي له أثره الكبري يف خفض مستوى الضوضاء حيث يعمل
على تقليل زمن الرحلة للحصول على اخلدمات اخملتلفة أو تقليل الرحالت نفسها عن طريق اتباع اآلتي:
• الدمج بني املركزية والالمركزية يف توزيع اخلدمات:
 يتمكن السكان من احلصول على اخلدمات اليومية أو االسبوعية سريًا على األقدام أو باستعمال الدرجات،ففي هذه النوعية من اخلدمات تراعى الالمركزية يف توزيعها؛ فهذا يسهم كثريا يف احلد من احلركة
املرورية غري املرغوب فيها.
 اخلدمات األخرى -مثل :التجمعات التجارية الكربى وخدمات السلع املعمرة -يراعى جتميعها وعزلها عناملناطق السكنية وإبعادها عن منطقة املركز ،فيفضل قربها من الطريق السريع حتى يسهل الوصول إليها،
وحتى ال تتسبب حركة السلع منها أو إليها يف مشكالت مرورية .فتمركز اخلدمات هنا يتيح للسكان البحث
عما يرغبون يف نفس احليز من دون احلاجة للتنقل.
• الفصل بني االستعماالت السكنية واالستعماالت غري السكنية ،ألن االختالط يزيد من التصادم ويزيد
من كثافة املرور يف الشوارع السكنية ،فيزيد نسبة الضوضاء يف األحياء السكنية.
• التأكد من أن األنشطة احلساسة جتاه الضوضاء ال تتجاور مع الطرق السريعة واملزدحمة.
• التأكد من أن مستوى الضوضاء يف مواقع األنشطة احلضرية يتناسب مع نوعية هذا النشاط .لذا ،مت
تقسيم األنشطة لفئات بحسب مستوى الضوضاء املناسب لها  ،كما هو موضح باجلدول.
اجلدول (:)4
تصنيف األنشطة بحسب مستوى الضوضاء املناسب لها.
فئة النشاط

مستوى الضوضاء
بالديسيبل

وصف النشاط

(أ)

65 – 70

امل��ت��ن��زه��ات ،امل��ن��اط��ق ال�ترف��ي��ه��ي��ة،
املالعب ،األنشطة الرياضية ،الفنادق
الصغرية (املوتيالت).

(ب)

60 – 65

اخلدمات االدارية ،اخلدمات التجارية.

(ج)

55 – 60

ال��س��ك��ن ،ال���ف���ن���ادق ،امل��س��ت��ش��ف��ي��ات،
املدارس ،اخلدمات الدينية ،املكتبات،
قاعات املؤمترات ،قاعات االستماع.

أراض غري مبنية بالقرب من الطرق السريعة ،فيمكن استغاللها يف األغراض التجارية
أما املناطق التي ال تزال بها ٍ
والصناعية واألنشطة التي ال تتأثر بالضوضاء ،كما تتأثر بها االستعماالت السكنية .فهذه االستعماالت تعمل
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منطقة عازلة للضوضاء بني الطريق السريع واملنطقة السكنية ،فضال على املميزات التي تتحقق لها نتيجة
لقربها من الطريق السريع ،من سهولة الوصول لها من طرف العمالء .وهناك بديل آخر ،حيث ميكن جعلها
مناطق مفتوحة لالستعمال الرتفيهي أو متنزهًا بالقرب من الطريق السريع .وفضال على دورها منطقة عازلة،
فهي تضفي على الطريق مزايا بصرية .واملنطقة العازلة ميكن تخصيصها لتجميع أعمال الصرف اخلاصة
باملنطقة ،واالهتمام بزراعتها بالنباتات واألشجار ،فهي تساعد يف تقليل الضوضاء ،باالضافة ملا تضفيه من
راحة نفسية لسكان املنطقة.
ج) تنظيم احلركة وتخطيط شبكة الشوارع:
يهدف تنظيم احلركة إىل تقليل كثافة املرور لتحسني الظروف البيئية يف املدينة من خالل الوسائل اآلتية:
 حتسني بيئة حركة املشاة وربطها باخلدمات واألنشطة الرئيسة ومبحطات وسائل النقل اجلماعي. إعداد شبكة مسارات للدراجات وتأمني أماكن لرتك الدراجات عند حمطات النقل اجلماعي. حتسني وسائل النقل اجلماعي وزيادة فاعليتها لتحقيق أيسر وصول إىل قلب املناطق وربط نقاط تغيريالوسيلة مع شبكة املشاة والدراجات.
 تقييد استعمال السيارات اخلاصة وتأمني امل��رور بزيادة مناطق العبور الهادئ واملناطق اخلالية منالسيارات متاما ،مثل املناطق التاريخية واألثرية ذات القيمة الرتاثية واملناطق التجارية الكربى .ويستلزم
ذلك اعادة الصياغة املعمارية لفضاء الشارع بغرض تقليل حجم وسرعة حركة املرور فيه ،وجتديده لكي
يصبح فضاء مشرتكًا للمشاة والدراجات والسيارات .والفكرة تعتمد على إعادة هذا الفضاء للمقياس البشري
بإجبار السيارات على التقليل من سرعتها ومراعاة املشاة أكرث من السيارات .وهذا يستلزم وضع عقبات يف
الشارع ،مثال :تغيري نوع األرضية ،وتغيري خط الرصيف ،واعداد الشارع ليصلح حلركة املشاة والدراجات ،بزيادة
عرض الرصيف واضافة اخلضرة والعناصر الطبيعية للطريق .هذا مع إعداد أماكن انتظار للسيارات حول
هذه املناطق على أن تكون بالقرب من حمطات النقل اجلماعي.
 منـع الشاحنـات والسيـارات الثقيلـة من الدخول لشـوارع املدينـة ،ويتطلـب مراعـاة ذلك عنـد التخطيطالستعماالت األراضي.
وحتقيقا لهذه األهداف ينبغي تنظيم وتصنيف ممرات احلركة يف املدينة على األسس اآلتية:
ً
أوال يتم حتديد نوعني رئيسني .النوع األول :ممرات مقصورة على حركة املشاة والدراجات .والنوع الثاين:
ممرات للحركة اآللية ،حيث يتم فصل حركة السيارات عن كل أنواع النقل البطيئ .وبني هذين النوعني توجد
ممرات بينية تندمج فيها بدرجة أو بأخرى احلركة اآللية مع حركة املشاة والدراجات .وينبغي تصميم كل
نوع من انواع هذه املمرات بحيث يسهل إدراك السكان بنوعية املمر املتواجدين فيه ،بالتنويع يف استعمال
عناصر املفروشات والتغيري يف أنواع بالط األرضيات واالستعانة بالعالمات االرشادية.
ومما سبق ميكن أن نحدد خمسة أنواع ملمرات احلركة ،كما هو موضح بالشكل(:)10
• مم���رات م��ش��اة :تقتصر ه��ذه امل��م��رات على ح��رك��ة امل��ش��اة ،مثل احل��دائ��ق وامل��س��اح��ات اخل��ض��راء،
( )Fيف الشكل (.)10
• ممرات املشاة والدراجات :يف هذه املمرات تتداخل حركة املشاة والدراجات يف الشوارع السكنية
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والتجارية و ُيسمح بدخول ع��دد حم��دود من احلركة اآللية على أال
تتعدى سرعتها سرعة املشاة )F/C( ،يف الشكل (.)10
• مم��رات امل��رور اله��ادئ :يف املناط��ق الس��كنية ومنطق��ة وس��ط
املدينة حيث األنشطة املنوعة .يف هذه املناطق يتم اعاقة املرور
العابر ،ويتم حتديد سرعة قصوى للحركة اآللية تقدر بـ  30كم /ساعة،
وكذلك حتديد نوع وحجم املركبات لضمان راحة وأمان حركة املشاة
والدراجات )C( ،يف الشكل (.)10
• ممرات تتداخل فيها جميع وسائل النقل :ينبغي أن تستوعب هذه
املمرات احلركة اآللية ويخصص لها حاراتان على أال تتجاوز السرعة
فيها  50كم/ساعة .ويتم تخصيص ح��ارة منفصلة يف ص��ورة شارع
عريض مشجر حلركة املشاة والدراجات )C/T( ،يف الشكل (.)10
• مم��رات احلرك��ة اآللي��ة )T( :املناطق احلضرية القاص��رة على حركة
املرور اآليل بسرعة متوسطة تبلغ  70 –50كم/ساعة [ TMيف الشكل
( ،])10أو بسرعة أكرب من  70كم/ساعة [ THيف الشكل ( .])10ينبغى
فصل حركة املشاة والدراجات عند التقاطعات بواسطة األنفاق.
ويندرج حتت هذه الفئة الطرق اإلقليمية السريعة وخطوط السكك
احلديد .وترتكز هذه املمرات خارج املناطق السكنية ومنطقة املركز
وهي تخدم املرور العابر والنقل الثقيل.

الشكل ( :)10تصنيف ممرات احلركة يف املدينة
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د) إدماج التحكم يف الضوضاء
يف عملية التصميم
مي��ك��ن احل���د م��ن ت��أث�ير ظ��اه��رة
ال��ض��وض��اء إذا مت أث��ن��اء عملية
التصميم األخ��ذ يف احلسبان
الوسائل اآلتية:
 توجيه وتشكيل املبنى:يف الشكل ( ،)11يب ّين أحد
األمثلة كيفية تشكيل املبنى
ب��ح��ي��ث ي���ت���م ت���ك���وي���ن ف��ض��اء
خ���ارج���ي حم��م��ي م���ن ت��أث�ير
ال��ض��وض��اء بفعل خصائص
الكتلة نفسها .وه���ذا املبدأ
مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه ل��ل��ك��ث�ير من
األشكال .واستعمال الكتل يف
تكوين ال��ف��ض��اءات اخلارجية
ال��ه��ادئ��ة يف خلفية املبنى
ي��ف��وق يف ك��ف��اءت��ه استعمال
احل�����واج�����ز ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ف��س
الغرض.
 توزيع العناصر داخل املبنى:مي��ك��ن ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ع��رض
ل���ل���ض���وض���اء ب����وض����ع ع��ن��اص��ر
املبنى احل��س��اس��ة للضوضاء
(مثل غ��رف ال��ن��وم) يف اخللفية
ووضع العناصر األقل حساسية
ل��ل��ض��وض��اء (م���ث���ل :امل��ط��ب��خ
واحل��م��ام) بينها وب�ين الطريق
واس��ت��ع��م��ال��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ع��ازل��ة
للضوضاء [الشكل ( .])12ويف
ح��ال��ة حتمية ت��ع��رض العناصر
احل��س��اس��ة للضوضاء للطريق
ع���ل���ى ن���ح���و ك���ل���ي أو ج��زئ��ي
(بالواجهة اجلانبية) .يف حالة

املباين القائمة ،فإنه ميكن تقليل دخول الضوضاء ،على الرغم من فتح النوافذ بغرض التهوية ،وذلك بتعليق
حاجز خارج النافذة ،بقصد حجب الضوضاء من العناصر التي تقع على الطريق ،والشكل ( )13يوضح طريقتني
مناسبتني لالستعمال يف حالة النوافذ التي تفتح رأسيا؛ وبتعديل احلاجز الذي ميكن تركيبه على النوافذ
واألبواب التي تفتح افقيا (األبواب املعلقة واملنزلقة) ،ولكنها تكون أقل كفاءة ،ألن ضوضاء املرور ستدخل
من النافذة بالتساوي من اجلانبني .واىل حد ما ميكن للستائر الثقيلة أن تعوق دخول الضوضاء ،ولكنها يف
الوقت نفسة تعوق دخول الهواء.

الشكل ( :)11كيفية توجيه الكتلة وتشكيلها للحصول على فضاء خارجي هادئ.

الشكل ( :)12توزيع العناصر باملبنى واحلد من التأثر بالضوضاء.

الشكل ( :)13وضع حاجز أمام النوافذ املفتوحة.

 استغالل الشرفات يف املباين العالية:كما سبق شرحه ،فإن مستوى الضوضاء يزداد يف الطرق التي تصطف على جانبيها املباين املرتفعة بفعل
االنعكاس التكراري للصوت حمدثًا دويا يشبه ظاهرة صدى الصوت .ولكن ميكن احلد من هذه الظاهرة
باستغالل الشرفات املطلة على الطريق يف امتصاص القدر األكرب من املوجات الصوتية [الشكل (])14
باستعمال احدى أو جميع الوسائل الثالث اآلتية(:)11
• تعليق ستارة من مادة ثقيلة ،مقاومة للعوامل اجلوية.
• زيادة درجة احتواء الشرفة بزيادة ارتفاع (الكوبستة) ،باستعمال مادة شفافة مقاومة للعوامل اجلوية،
مثلمادةPlexiglasالتيتستعمللنوافذالسيارات.ولكنيفمنطقتنايفضلاستبدالاملشربياتاخلشبيةبها.
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• تبط�ين الس��قف واحلوائ��ط الداخلي��ة مب��واد ماصة
للصوت ،مثل :الفينيل أو الكرتون املقوى املطلي
مب���ادة ع��ازل��ة للرطوبة ،وه���ذه الوسيلة فعالة يف
تقليل مستوى الضوضاء يف فضاء الشرفة ،باالضافة
لفاعليتها يف عزل الفضاء اجملاور لها .لذا ،تستعمل
هذه الوسيلة لعزل فضاءات لها خصوصية صوتية
عالية ،مثل :قاعات املؤمترات أو غرف االجتماعات.

الشكل ( :)14استغالل الشرفات يف املباين العالية للحد من الضوضاء.

النتائج والتوصيات

ا) النتائج:
على الرغم من أن مس��توى الضوضاء يف الوقت احلايل
يع��د املعي��ار احلقيق��ي لقي��اس درج��ة تق��دم األمم،
فمعان��اة س��كان مدنن��ا العربي��ة م��ن الضوض��اء تتزاي��د
يوم��ا بعد ي��وم ،وهي نتيج��ة حتمية لوج��ود قصور يف
تناول ه��ذه القضية يف مرحلتي التخطيط والتصميم.
فيمك��ن تلخيص م��ا أوضحته هذا املبح��ث من العيوب
التخطيطي��ة الت��ي أس��همت يف زي��ادة التأثري الس��لبي
لضوضاء وسائل املواصالت كما يأتي:
• ع���دم وج���ود م��ع��اي�ير ل��ل��ت��واف��ق ب�ين اس��ت��ع��م��االت
األراضي وحركة املرور باملدن.
• عـدم الوعــي بالعالقـة بـني وضعيــة نشـاط معـني
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يف منطقة ما ودرج��ة حساسية هذا النشاط
للضوضاء.
• عدم كفاءة شبكات الطرق وعدم تنوعها.
• غ��ي��اب امل��ق��ي��اس ال��ب��ش��ري ل��ل��م��دن فأصبحت
احلركة فيها خاضعة للسيارة.
وسوف ت��زداد هذه املعاناة ما مل يتم تفعيل دور
التخطيط والتصميم احلضري يف التحكم يف
ضوضاء وسائل املواصالت ،حيث ان املعطيات
املعمارية والتخطيطية ت��ؤك��د ام��ك��ان حماية
السكان م��ن ض��وض��اء وس��ائ��ل امل��واص�لات ،س��واء
بالتقليل الفعلي ملستوياتها أو بالتعامل معها
لتفادي تأثريها السلبي .ويوجد هناك أربعة مداخل
للتحكم يف الضوضاء بالوسائل التخطيطية:
استغالل االمكانات الطبيعية؛ تنظيم استعماالت
األراضي؛ تنظيم احلركة وتخطيط شبكة الطرق؛
تصميم وتشكيل املباين.
ب) التوصيات:
تنحصر التوصية الرئيسة لهذا املبحث يف ضرورة
التعامل مع مشكلة ضوضاء وسائل الواصالت
بأقل التكاليف املادية لتخفيف العبء عن كاهل
الدول النامية بقدر االمكان .وهذا يتحقق بحساب
ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة أح���د احمل�����ددات التخطيطية
والتصميمية التي تلعب دورًا يف اتخاذ القرارات
التخطيطية والتصميمية .وبطبيعة احلال فإن
األمر يختلف بني املدن القائمة بالفعل واملدن
ال��ت��ي س��ي��ت��م ان��ش��اؤه��ا .ول��ه��ذا ف��ق��د مت تقسيم
التوصيات إىل خاصة ب��امل��دن املنشأة وأخ��رى
خاصة باملدن القائمة.
أوال :ال��ت��وص��ي��ات ل��ل��م��دن ال��ت��ي سيتم ان��ش��اؤه��ا.
يف ه��ذه احل��ال تكون املدينة أشبه بالصفحة
البيضاء فيصبح م��وض��وع التحكم يف ضوضاء
وس��ائ��ل امل���واص�ل�ات أك�ث�ر م��رون��ة يف التعامل
معه وب��خ��اص��ة يف امل��راح��ل األوىل م��ن اع��داد
اخملططات .ويف كل احل��االت ينبغى االلتزام

باملبادئ اآلتية:
 اس��ت��غ�لال االم���ك���ان���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف احل���د منالضوضاء ،مثل :الرياح والطبوغرافيا والنباتات.
 تنظي��م اس��تعماالت األراض��ي املتواف��ق ال��ذي يهدفإىل تقلي��ل اس��تعمال وس��ائل املواص�لات وبخاص��ة
السيارات؛ وتقليل التصادم بني االستعماالت اخملتلفة؛
والفص��ل ب�ين األنش��طة احلساس��ة للضوض��اء (مث��ل:
املناطق الس��كنية واملراكز الثقافية واملدارس وقاعات
املؤمت��رات) والط��رق االقليمية والس��ريعة واس��تعمال
املناط��ق غ�ير احلساس��ة للضوض��اء -مث��ل :املناط��ق
الرتفيهية واملفتوحة والتجاري��ة الكربى -منطقة عازلة
بينهما.
تنظيم احلركة وتخطيط شبكة الطرق بهدف اع��ادة
املقياس البشري للمدينة؛ بتشجيع حركة املشاة؛ ويف
نفس الوقت ،التحكم يف احلركة اآللية ،بحيث يتم تسهيل
احلركة اآللية يف الطرق الشريانية والسريعة ،وتقييدها
بدرجات متفاوته يف الشوارع الرئيسة والشوارع السكنية
والتجارية.
 تصمي��م املب��اين بحي��ث تعم��ل عل��ى تقلي��ل التأث��ربالضوضاء.
ثانيا :التوصيات للمدن القائمة:
يف ه��ذه احل��ال يكون األم��ر أك�ثر تعقيدا ،حيث تكون
املدينة مرت مبراحل كثرية من التحول والتطور .ولكن
ميكن اتخاذ بعض اإلج���راءات التي من شأنها إعادة
الهدوء ملدننا والتي تتمثل فيما يلي:
 التوسع يف انشاء الطرق السريعة خارج املدن ملنعامل��رور العابر من استعمال الطرق احمللية داخل
املدن ولتشجيع احلركة اآللية على استعمالها بدائل
للطرق السكنية.
 جتن��ب اس��تعمال املطب��ات الصناعي��ة يف الش��وارعاحمللي��ة بغ��رض تهدئ��ة امل��رور به��ا ،ألنه��ا تتس��بب
يف ات�لاف الس��يارات واعاق��ة حركة س��يارات االس��عاف
والش��رطة واالنق��اذ؛ كم��ا أن له��ا تأث�يرًا ض��ارا عل��ى

املرضى أثناء نقلهم.
 اع��ادة الصياغ��ة املعماري��ة لفض��اء الش��وارعالسكنية بغرض تقليل حجم وسرعة حركة املرور
فيه وجتديده لكي يصبح فضا ًء مشرتكا للمشاة
والدراجات والسيارات .والفكرة تعتمد على إعادة
هذا الفضاء للمقياس البشري بإجبار السيارات
على التقليل من سرعتها ومراعاة املشاة أكرث من
السيارات .وهذا يستلزم وضع عقبات يف الشارع،
مثال تغيري ن��وع األرض��ي��ة وتغيري خط الرصيف،
واعداد الشارع ليصلح حلركة املشاة والدراجات،
بزيادة عرض الرصيف واضافة اخلضرة والعناصر
الطبيعية للطريق.
 التوسع يف تخصيص مناطق باملدن للمشاةف��ق��ط ،م��ث��ل :امل��ن��اط��ق ال��ت��ج��اري��ة والتاريخية
واملفتوحة.
 خلخل��ة املناط��ق الس��كنية م��ن األنش��طة غ�يراملتوافق��ة مع الوظيف��ة الس��كنية ،والتي تعمل
عل��ى زي��ادة احلرك��ة اآللي��ة يف املنطق��ة أو
عرقلتها.
 تقسيم م��ن��اط��ق امل��دي��ن��ة إىل ف��ئ��ات بحسبمستوى ال��ض��وض��اء فيها ،وه��ذا األم��ر يتطلب
ان��ش��اء حم��ط��ات فحص فني ب��امل��دن لقياس
مستوى الضوضاء يف خمتلف أنحاء املدينة،
وحساب ذلك مرجعا لتحديد نوعية األنشطة
التي ميكن أن تقام بها.
 عدم الرتخيص إلقامة أي نشاط إال بعد دراسةت��أث�يره على ح��رك��ة امل����رور؛ ومناسبة مستوى
الضوضاء يف املنطقة التي يراد اقامته فيها
لنوعية هذا النشاط.
 احل��د م��ن س��اع��ات العمل للخدمات التجاريةواخلدمات الرتفيهية وبخاصة يف ساعات الليل؛
ما يسهم يف تقليص حجم املرور ،فتقل احلركة
على ال��ط��رق يف تلك ال��س��اع��ات ،وم��ن ث��م تقل
الضوضاء.
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من مدن املهن التقليدية اىل مدن املعرفة
د .أزاد احمد علي
كاتب وأكادميي سوري

أدى التطور املتس��ارع للمجتمعات البش��رية ،مع جملة
م��ن املعطي��ات االجتماعي��ة والعلمي��ة إىل تش��كل ما
يس��مى (مبجتم��ع املعرفة) املعاص��ر ،وهو مصطلح
جدي��د يطل��ق عل��ى اجملتمع��ات الت��ي تكون س��متها
الرئيس��ة االعتم��اد يف عملها واقتصاده��ا على االنتاج
العلم��ي واملع��ريف ،كم��ا تق��وم ه��ذه اجملتمع��ات
باس��تخدام متط��ور ومكث��ف للتكنولوجي��ا احلديث��ة
والرقمية منها يف كافة مناحي حياتها.
واعتمادا على حقيقة تش��كل وتبل��ور جمتمع املعرفة،
مت اس��تخدام مصطلح (مدن املعرفة) كوعاء فيزيائي
وبيئ��ة عمراني��ة حاضن��ة له��ذه اجملتمع��ات العالي��ة
التط��ور .وبن��اء عل��ى ه��ذا التوصي��ف االخت��زايل ،ف��ان
مدين��ة املعرف��ة ه��ي آخ��ر حلق��ة يف تط��ور وتق��دم
املدن واحلواضر ،منذ بداية تاريخ البش��رية واىل عصرنا
احل��ايل ،وهي إحدى ابرز س��مات احلض��ارة املعاصرة،
لدرج��ة ان ب��ات يس��مى الق��رن الواحد والعش��رين ،بقرن
م��دن املعرف��ة ،كم��ا أن األلفي��ة الثالث��ة توص��ف أحيانا
بألفية مدن املعرفة.
فكي��ف ميكن لن��ا ان نعرف مدن املعرف��ة؟ ثمة مقاربات
وتوصيفات متع��ددة ملدن املعرفة ،لكنه��ا تتفق على
س��مات وحتدي��دات أساس��ية ،فم��دن املعرف��ة ليس��ت
بالض��رورة ه��ي م��دن جدي��دة ومبتك��رة والكرتونية كما
توح��ي التس��مية للوهل��ة األوىل ،امنا ه��ي يف املقام
األول جتس��يد للمس��توى املتق��دم لتط��ور التجمعات
الس��كنية الراهن��ة .لذل��ك ميك��ن التح��ول م��ن امل��دن
التقليدي��ة والصناعي��ة اىل م��دن املعرف��ة بتحقي��ق
جمموعة م��ن االش�تراطات ،وتوف�ير بيئة التح��ول .لقد

تنبه��ت العديد م��ن املدن يف أنح��اء خمتلفة من
الع��امل اىل ضرورة التخطي والرقي نحو مس��توى
م��دن املعرف��ة ،فإتخ��ذت قرارها منذ نهاي��ة القرن
العش��رين لتكون (مدن��ا للمعرف��ة) ،وان كانت مدنا
قدمي��ة وتقليدي��ة يف األص��ل .تس��عى وتطم��ح
هذه امل��دن لتكون بيئة حاضنة ل��كل ماهو علمي
وثق��ايف متقدم ،كمدخ��ل إلعادة جتدي��د وتطوير
وظيفته��ا احلضري��ة .وق��د تكللت جه��ود عدد من
امل��دن الصناعية الربيطانية بالنج��اح يف التحول
اىل مدن معرفة ،وان بدرج��ات متفاوتة ،كمدينتي
برمنغه��ام وليفربول على س��بيل املثال ال احلصر.
ه��ذا وتعم��ل ع��دد م��ن امل��دن األوربي��ة األخ��رى
لتكتس��ب مواصف��ات م��دن املعرف��ة ،كل بطريقته
وحس��ب منهج��ه ،كم��دن برش��لونة ،س��توكهومل،
ميونخ ،مونرتيال ،دبلن.
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اذ ميك��ن للمدين��ة التقليدي��ة م��ن رف��ع
س��وية وظيفتها احلضرية النمطية اىل
مس��توى اعلى معرفيا وتقني��ا ،وبالتايل
االش��تغال بش��كل مكث��ف يف حقل��ي
الثقاف��ة والتقانة الرفيع��ة .وينبغي لها
أن تتمك��ن م��ن رب��ط اجنازاته��ا العلمية
– املعرفي��ة م��ع حتس�ين مط��رد يف
املس��توى املعاش��ي لس��اكنيها .كم��ا
يستحس��ن يف الوقت نفسه للمدينة ان
حتاف��ظ على ج��ودة عالي��ة خلدماتها
املادي��ة كتوف�ير املي��اه النقي��ة،
واملواص�لات املربجم��ة املريح��ة .وأن
تكون تصاميمه��ا املعمارية ،وفراغاتها
املديني��ة ممي��زة ورائ��دة ،م��ع فعالي��ة
عالية حلماية البيئ��ة ونظافتها .اضافة
إىل توف�ير أعل��ى ق��در م��ن التواص��ل
والتشارك اإلجتماعي.
بع��د ه��ذا املدخ��ل يتب��ادر اىل الذه��ن
ان نح��دد بدق��ة أك�ثر صف��ات وس��مات
مدين��ة املعرف��ة ،ورس��م مالحمه��ا
األساس��ية ،ينبغ��ي للمدين��ة أن حتق��ق
اوال تنمي��ة جمتمعي��ة متوازن��ة ،كم��ا
يجب عل��ى ادارته��ا جذب االس��تثمارات
ذات املوضوع��ات العلمي��ة والثقافي��ة
اىل مرك��ز املدين��ة واقليمه��ا احلض��ري
القري��ب .الس��مة الثاني��ة ه��ي عاملي��ة
املدينة وقدرتها على استيعاب وتنمية
التعددي��ة العرقي��ة والثقاف��ة ،ألن��ه من
مدينة سنغافورة
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أجل التأس��يس جملتمع املعرفة املستقبلي فإننا نحتاج اىل مناخ
مشجع على هجرة وتدفق الكفاءات واالبداعات الفردية ،وصوال اىل
تنمية الرأس��مال املعريف والفكري ،الذي يش��كل الف��رد املبدع لبنته
األوىل ،بص��رف النظ��ر ع��ن عرق��ه ومعتقدات��ه .وعالوة عل��ى كل ذلك
ف��ان تراث املدينة او املعاين املتعلقة مباضيها وحاضرها ،تش��كل
األسس االجتماعية والسياسية والثقافية التي ميكن ان تساعد على
جذب األفراد املوهوبني والرأس املال البش��ري من أصقاع بعيدة من
العامل.
والب��د معماري��ا م��ن تأم�ين فض��اءات ومس��احات مريحة ومس��لية،
ومش��اهد جميلة تؤم��ن التواص��ل والتفاعل االجتماع��ي والثقايف،
وتوفر جودة عالية للحياة.
م��ن الناحي��ة التطبيقي��ة جنح��ت جترب��ة التأس��يس مل��دن املعرفة
يف مناط��ق وبيئات غري متوقع��ة ،أي خارج الع��امل الغربي املتقدم،
وأول ه��ذه النم��اذج هي مدينة س��نغافورة ،التي متي��زت يف امتالك
املعرف��ة م��ن خ�لال تبن��ي مفه��وم االس��تعانة بالش��ركات متعددة
اجلنس��يات من��ذ اواخر تس��عينات الق��رن املاض��ي .كما ان مس��ارها
التنم��وي يق��دم أدلة مفي��دة لبلدان نامي��ة أخرى ،وتعترب س��نغافورة
املكان الذي توجد فيه العقليات االجتماعية والثقافية التي يتعني
عليها احتضان حماوالت اإلبداع الفردي ،والتنوع الفكري ،واملبادرات
الت��ي يقودها اجملتمع احمللي .هذا وقد اس��تقطبيت س��نغافورة
اآلالف من العلماء واملهندسني من قلب العامل الغربي ،وهيأت لهم
بيئة عمل مناس��بة لالب��داع العلمي .وعلى املدى البعيد س��يتوقف
النج��اح يف س��نغافورة عل��ى الكيفي��ة الت��ي تتعام��ل به��ا الدول��ة
م��ع مس��ائل التنمي��ة طويلة األج��ل واملتعلق��ة بقضايا االس��تدامة
االقتصادي��ة واالجتماعية واحلراك احملل��ي وقضايا الهوية .ويبدو
أن ه��ذا ه��و التح��دي الرئي��س ال��ذي يواج��ه ه��ذه الدول��ة – مدين��ة
املعرف��ة .وخصوص��ا إذا كانت س��نغافورة تس��عى إىل إع��ادة وضع
نفسها كنموذج إبداعي يف عامل االقتصاد القائم على املعرفة.

التجربة اآلسيوية األخرى الرائدة
ه���ي م��دي��ن��ة ش��ن��غ��ه��اي ال��ت��ي
تعد أه��م م��رك��ز م��ع��ريف علمي
تعليمي يف املشرق ،حيث تضم
شنغـهـــاي ( )57مــن مؤسســــات
التعليم العايل فيها ()331600
من ط�لاب املرحلة اجلامعية،
وأكرث من ( )48ألف طالب دراسات
عليــا .يدرســون يف ( )51مركــزا
بحثيا ،منهم ( )36600يف درجة
املاجستري و( )12300يف درجة
ال���دك���ت���وراه .وامل��ل��ف��ت ان���ه يف
شنغهاي  %18من السكان الذين
فـي سـن العمـل يحملــون درجة
جامعية أوىل أو أعلى .وبلغت
جن��ح��ات ه���ذه امل��دي��ن��ة بحيث
انشأت ما اصطلح على تسميتها
باحلدائق الفائقة التقنية ،هذه
احلدائق حتتوي بدال من األشجار
وال��ورورد على عشرات املصانع
ومراكز البحث العلمي .علما أن
مدينة شنغهاي حتتضن ثلث
مشروعات البحث العلمي يف
الصني و( )47حديقة صناعية ،اذ
تضم حديقتني للعلوم والتقنية
الفائقة ،واكرب هذه احلدائق هي
حديقة زانغ جيانغ ،وقد افتتحت
احلديقة يف العام  1992على
مساحة ثالث كيلومرتات مربعة،
يف م��ن��ط��ق��ة ب���ودون���غ سريعة
النمو ،التي كانت منطقة زراعية
ت��ق��ع ع��ل��ى اإلط�����راف ال��ش��رق��ي��ة
لشنغهاي .ويف تلك املنطقة
ت���وج���د ث�ل�اث���ة ع���ش���رة م��درس��ة
للتعليم العايل ،وأكرث من()400

منظمة تعليمية .وتضم أيضا هذه احلديقة العلمية عددا من الشركات
متعددة اجلنسيات .وقد أسست ثالث من كربيات شركات الربجميات
الهندية (ساتيام ،انفوسيس ،و )TCSفروعا لها يف بودونغ وبذلك
أصبحت اكرب منطقة لديها إمكانات تطوير الربجميات يف العامل .ويبدو
أن أهم جمالني يف احلديقة هما تقنية املعلومات ،والتقنية اجلينية
احلديثة والعقاقري .وتتمتع الصناعات الرئيسية بدعم على املستوى
الوطني من قاعدة شنغهاي الوطنية للصناعات احليوية والدوائية،
وقاعدة صناعة امن املعلومات الوطنية .وتضم أيضا حديقة زانغ
جيانغ أكرث من عشر منظمات بحوث وتطوير صيدالنية على املستوى
الوطني ،منها معهد ماترييا ميديكا لألكادميية الصينية للعلوم،
واملركز الوطني للجينات البشرية يف شنغهاي ،باإلضافة إىل أكرث من
تسعني شركة عقاقري حيوية شهرية.
اخ�يرا ال تقتصر نيل مرتبة مدينة املعرفة على كل هذه الكثافة يف
االنتاج العلمي والتقاين ،كما يف شنغهاي ،وامنا تتنوع احملاوالت
وتتشعب االجت��اه��ات ،فمن مدن ترجح االنتاج الثقايف والفني ،اىل
أخ��رى تؤمن منظومة متكاملة من احلياة الثقافية والتقنية .فثمة
العديد من الدول تسعى لدفع احدى مدنها أو عاصمتها نحو سوية
مدينة املعرفة ،وبعضها اآلخر ،كما يف أورب��ا ،تعمل لدفع العشرات
من مدنها العجوز اىل ساحة املنافسة ،لتنشيط واحياء وظائفها
احلضرية .ولكن حقيقة هذا املسعى ،وه��ذا التوجه يكمن يف آراء
منظري التحضر وعلماء اجتماع املدن ،التي تؤكد بان مدن املعرفة
ليست حقال للتقنيات والعلوم الفائقة التطور ،وال هي مدنا تنتج ثقافة
متقدمة فاعلة وحسب ،وامنا هي مدن حترتم بالضرورة حقوق االنسان،
وتشجع التالقح والتنوع الثقايف يف فضائها اجلغرايف ،والبد لها من ان
حتتوي عددا كبريا من املكتبات ،ودور النشر والسينما .مبعنى آخر أنها
مدن توفر املعرفة بشكل مستمر وسلس ،وتساهم يف نشر الدميقراطية
وتبدع يف تطبيقها .فمدن املعرفة اذا هي بصيغة ما ،تعد آخر نسخة
موضوعية وممكنة للمدينة الفاضلة ،يقرتحها مهندسي التخطيط
احلضري ،وعلماء االجتماع حلل معضالت التمدن السريع يف عاملنا
املعاصر.
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الكويت :خطة إمنائية جديدة حتت عنوان
«االنطالقة لتنمية اإلنسان واستدامة االقتصاد»
اعتمد جملس الوزراء يف دولة الكويت اخلطة
اإلمنائية اجلديدة للسنوات اخلمس املقبلة
.2020 / 2019 / 2016 /2015
حملـ��ت اخلطـ��ة ش��عــار "االنطالق��ة لتنميـ��ة
اإلنس��ان واس��تدامة االقتص��اد" وهي تؤس��س
ملس�يرة جديدة من الش��راكة والتعاون لسفينة
الكويت املبحرة نحو املستقبل.
تتبنى اخلطة مسارين متوازيني لتحقيق التنمية
املستــدامــة والشاملــة ،همــا مســار مواجهة
التحـديـات واالختالالت الراهنة للدولة ،ومسـار
تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية
للدولــة للعــام  ،2035و تستشعــر اخلطـة أن
املسؤولية التنموية للدولة مسؤولية مشرتكة
تتقاسمها كل السلطات ،وتضم يف جنباتها كل
مكونات اجملتمع ،وان التعاون اجملتمعي
اجلاد والصادق واملمنهج هو السبيل األوحد
ملواجهة التحديات التنموية وحتقيق إجنازات
حقيقية تالمس تطلعات اجملتمع يف ظل
موارده وإمكاناته.
وجاء يف تقدمي اخلطة أنها تسعى إىل تطوير
االقتصاد الكويتي ،ويف سياقه اجملتمع ككل،
ليك��ون اك�ثر ديناميكي��ة ومرون��ة ،ويق��وم عل��ى
املنافس��ة احلرة املنظمة والش��فافة ،ويوس��ع
من دور وريادة القطاع اخلاص ،ويعظم املردود
امل��ايل لإلنفاق العام ،وخللق فرص عمل جدية
لألف��راد ،ويحف��ز روح اإلب��داع واملب��ادرة وري��ادة
األعم��ال يف االقتص��اد واجملتم��ع ،األمر الذي
يحق��ق توف�ير احلصان��ة واحلماي��ة للنش��اط
58
العدد 165

االقتص��ادي واملالي��ة العام��ة م��ن خماط��ر االعتم��اد
عل��ى مصدر واحد للتنمي��ة وهو النفط .ويتطلب توس��يع
دور القط��اع اخل��اص يف التنمي��ة ،وتوف�ير بيئ��ة عادل��ة
للمنافس��ة االقتصادي��ة تركي��ز دور الدول��ة عل��ى وظائ��ف
ومسؤوليات الدولة احلديثة وعلى األخص رعاية الصالح
الع��ام واألمن الداخل��ي والوطني ،واحلد من املنافس��ة
الس��لبية واملمارس��ات االحتكاري��ة يف بيئ��ة االس��تثمار
واألعم��ال ،وتوفري ش��بكة األمان االجتماع��ي للمواطنني
األك�ثر احتياجا وذوي الدخل احملدود ،واحلد من الغش
التجاري وحماية املستهلك ،باإلضافة إىل وضع القواعد
العادلة للتقييم واملساءلة ومكافحة الفساد.
وتتضم��ن مس��ارات اخلط��ة اإلمنائي��ة جمموع��ة م��ن
التوجه��ات العامة األساس��ية التي توج��ه وتضبط حركة
التنمية االقتصادية واالجتماعية على األجل املتوس��ط
املس��ار األول منه��ا مواجه��ة التحدي��ات واالخت�لاالت
الراهن��ة ،حي��ث تتبن��ى اخلط��ة جمموع��ة م��ن التوجهات
األساسية للتعامل مع تلك التحديات.

مواجهة حتديات التنمية االقتصادية:

من ابرز حتديات التنمية االقتصادية :هيمنة القطاع النفطي اقتصاديا،
ضعف دور القطاع اخلاص يف التنمية ،اخللل يف امليزانية العامة،
ضعف االستثمار األجنبي املباشر ،ضعف البنية التحتية وضعف ارتباط
اخملطط الهيكلي بخطط التنمية ،وتتبنى اخلطة اإلمنائية جمموعة
توجهات مهمة للتعامل مع تلك التحديات على النحو التايل:
 تنويع هيكل االقتصاد ،وتوسيع دور القطاع اخلاص يف التنمية :وذلكمن خالل رفع نسبة مساهمة الناجت غري النفطي (اخلاص والعام) يف
توليد الناجت احمللي اإلجمايل ورفع مساهمة القطاع اخلاص يف
الناجت احمللي اإلجمايل ،وتوفري حزم متكاملة من اخلدمات املساندة
للمشروعات الصغرية واملتوسطة وتفعيل دور اجمللس األعلى
للتخصيص.
 إص�لاح اخللل يف امليزانية العامة :وذل��ك من خ�لال تبني برنامجلإلصالح املايل يف الدولة وإع��ادة هيكلة الدعم احلكومي ،وضبط
التوظيف بالقطاع احلكومي وحتفيز التشغيل بالقطاع اخلاص ،وضبط
تكاليف املشروعات احلكومية الكبرية ،وتخفيض متوسط تكلفة إنتاج
برميل النفط والبدء يف حتصيل ضريبة القيمة املضافة بعد إقرارها.
 تشجيع االستثمار األجنبي املباشر :وذلك من خالل تفعيل دور هيئةتشجيع االستثمار املباشر ،وتشجيع القطاع اخل��اص الوطني على
الشراكة مع املستثمر األجنبي.
 تطوير البنى األساسية الداعمة للتنمية ،مبا يتماشى مع متطلباتالنمو السكاين وتلبية احتياجات التنمية ورؤية الدولة .وتسعى الدولة
يف ه��ذا اخل��ص��وص إىل تبني فصل املشغل ع��ن املنظم وإش��راك
القطاع اخلاص يف توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه بحيث يتم
تخصيص حمطات اإلنتاج احلالية وتخصيص إدارة املنافذ اجلديدة
كاملطار اجلديد وميناء مبارك الكبري لرفع كفاءة تشغيلها واستكمال
إنشاء شركات املدن اإلسكانية .كما ستواصل احلكومة جهودها يف
تطوير البنى األساسية يف جمال النقل واملواصالت من خالل إضافة
نحو  1.503كيلو مرت من الطرق الرئيسية ،وكذلك تشغيل مستشفى
جابر وإنشاء املناطق اإلسكانية اجلديدة.
 تبنى رؤية اسرتاتيجية متكاملة للتنمية العمرانية ،مبا يتطلب ذلكمن مراجعة وتعديل اخملطط الهيكلي وآلية إدارته واإلشراف عليه،

ورب���ط���ه ب��ت��وج��ه��ات وس��ي��اس��ات
خطط التنمية ،والعمل على
ت��وف�ير األراض����ي ال�لازم��ة ضمن
امل��ن��اط��ق اجل��دي��دة والقائمة
الستخدامات القطاع اخل��اص
إلقامة مرافق استثمارية خدمية
صحية وتعليمية واجتماعية،
ومشروعات جتارية وحرفية.

مواجهة حتديات
التنمية البشرية
واجملتمعية:

من ابرز حتديات التنمية البشرية
واجملتمعية ،مشكلة الرعــايــة
السكنية ،خلل الرتكيبة السكانية،
ضعف ج��ودة اخلدمات العامة
التعليميــة والصحيـــة ،وحتــدي
مت��ك�ين ال��ش��ب��اب يف اجملتمع،
وت��س��ع��ى اخل���ط���ة اإلمن��ائ��ي��ة
ملواجهة التحديــات املـذكــورة
م��ن خ�لال معاجلة ب��طء توفري
الرعايـة السكنيــة فــي مواجهة
ال��ن��م��و ال���س���ك���اين ل��ل��ك��وي��ت��ي�ين
وم��واج��ه��ة اخل��ل��ل يف الرتكيبة
ال��س��ك��ان��ي��ة ،وحت���س�ي�ن ك��ف��اءة
وج����ودة ن��ظ��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام
والعايل ،وحتسني كفاءة وجودة
اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة وإش����راك
القطاع اخلاص ،ومتكني الشباب
وتعزيزه ودوره اجملتمعي.
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مواجهة حتديات مكافحة الفساد:

هناك العديد من التحديات التي تواجه اخلطة
اإلمنائية يف جمال الشفافية واحلوكمة واإلدارة
واحل��ك��وم��ي��ة ،وت��ت��ب��ن��ى اخل��ط��ة جم��م��وع��ة من
التوجهات املهمة للتعامل مع تلك التحديات
مثل وتفعيل دور الهيئة العامة ملكافحة الفساد
وتفعيل اإلفصاح الكامل عن املعلومات املتعلقة
بعقود ومشرتيات الدولة بكافة أنواعها ،وتشجيع
مقاومة الفساد داخل اجلهات وخارجها ،وإعادة
هندسة اإلجراءات احلكومية ،ورفع كفاءة اجلهاز
اإلداري للدولة.

تأصيل عمليات التحول لتحقيق
الرؤية التنموية:

يركز امل��س��ار ال��ث��اين ب��ص��ورة أساسية على توفري
الشروط والبيئات املناسبة الداعمة لتحقيق رؤية
الدولة يف التحول إىل مركز مايل وجت��اري ،ويف
هذا اخلصوص تركز اخلطة على تطوير املنطقة
الشمالية للبالد كقاعدة للمركز التجاري للدولة
وتوفري الشروط املناسبة للتحول إىل مركز مايل
إقليمي ومن بينها تطوير مؤسسات وأسواق املال
يف القطاع املايل وزيادة املنافسة يف سوق رأس
املال احمللي ودع��وة شركات الوساطة املالية
اإلقليمية والعاملية.
كمـا ترتـكـز علــى استمـرار االهتمام باملشروعات
االسرتاتيجية وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص
فيها واالستغالل األمثل جلوانب القوة يف دولة
ال��ك��وي��ت ،وحت��وي��ل امل��ي��زات النسبية إىل ميزات
تنافسية لدعم حتقيق ال��رؤي��ة التنموية ،وتعزيز
التماسك االجتماعي والوحدة الوطنية يف ظل
الضغوط اإلقليمية وتفعيل األدوار التنموية
ملنظمات اجملتمع امل��دين واستكمال وتطوير
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وامل��ؤس��س��ي��ة ومت��ث��ل ه��ذه
املسارات والتوجهات منطلقات لوضع األهداف
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والسياسات ورسم اخلطط السنوية ،على أن تعمل
كافة اجلهات املعنية على حتقيقها كل يف جمال
عمله وحسب اختصاصهt.

تقييم األداء التنموي للخطة:

يعتمـد تقييــم األداء التنمــوي فــي كافــة جماالتــه
بصـــورة أساسيـــة علـــى مــدى حتقيق مستهدفات
اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل عرب خطط التنمية
السنوية ،وتشخيص ابرز التحديات التي تواجه التنمية
يف خمتلف اجملاالت ،ويتضح ذلك يف ما يلي:
 ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة :ف��ف��ي ال���ن���اجت احمل��ل��ياإلج��م��ايل :تشري البيانات االقتصادية املتاحة إىل
تفوق حجم ومعدالت منو الناجت احمللي اإلجمايل
خالل السنوات الثالث األولـى مـن اخلطـة اإلمنـائيـــة
 2014 / 2013 - 2011 / 2010عن مستهدفاتها ،مما
يرفع من القدرة االستيعابية لالقتصاد ويفتح اجملال
للمزيد من االستثمارات ،ومبا يساهم يف خلق فرص
عمل منتجة يف االقتصاد.
ويف تنويع هيكل امللكية االقتصادية :تبنت اخلطة
اإلمنائية األوىل وض��ع املقومات للبدء يف إصالح
االختالالت االقتصادية يف الناجت احمللي ،واهمها
تنويع هيكل امللكية االقتصادية ،وبتحليل مكونات
الناجت ،يتبني أن ارتفاع حجم الناجت احمللي اإلجمايل
يعود إىل النمو املضطرد للناجت احمللي النفطي
مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وحتسن كميات اإلنتاج،
كما حتسن منو القطاع العام غري النفطي ،ومعه
استمر الدور املهيمن للقطاع العام يف توليد الناجت
احمللي اإلج��م��ايل ،يف امل��ق��اب��ل ،مل يحقق الناجت
احمللي للقطاع اخلاص مستهدفاته ،نتيجة ضعف
االس��ت��ث��م��ار وغ��ي��اب حم��ف��زات النمو م��ع ب��طء تنفيذ
إج���راءات التخصيص وإن��ش��اء الشركات املساهمة
ومشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
ويف استثمارات القطاعني ال��ع��ام واخل���اص :على
الرغم من رصد احلكومة مبالغ كافية الستثماراتها

يف اخلطط السنوية ،إال أن نسب تنفيذ ه��ذه االستثمارات مل تكن
باملستوى املطلوب ،خاصة اذا ما أخذنا بعني االعتبار أهمية تأثري
اإلنفاق احلكومي ودوره يف حتفيز النشاط االقتصادي .وبتفصيل
مكونات االستثمار ،يتبني أن قيمة االستثمارات النفطية املنصرفة
خالل اخلطط السنوية الثالث بلغت  3.3مليار دينار مبتوسط ( 1.1مليار
سنويًا) متثل  74يف املئة مما كان مستهدفًا ،وذلك لتأخر البدء يف
تنفيذ عدد من املشروعات النفطية الكربى ،كتنفيذ املصفاة النفطية
الرابعة ومشروع الوقود البيئي ،وانخفضت استثمارات القطاع العام غري
النفطي والتي بلغت  6.4مليار دينار مبتوسط ( 2.13مليار سنويًا) ،متثل
 88.5يف املئة من مستهدفاتها البالغة حوايل  7.23مليار دينار خالل
السنوات الثالث مبتوسط ( 2.4مليار سنويًا) ،ويرجع ذلك إىل جملة من
املعوقات ابرزها ،طول ال��دورة املستندية الالزمة لبدء املشروعات
وب���طء إج��راءات��ه��ا وإجن���از مراحلها اخملتلفة ،إع���ادة ط��رح بعض
املشروعات ألسباب خمتلفة ،تأخر اعتماد وربط امليزانية السنوية،
تأخر إجناز وصدور عدد من املتطلبات املؤسسية والتشريعية ،إضافة
ملعوقات فنية أخرى ،ومن جهة أخرى ،ولتوسيع دور القطاع اخلاص
يف التنمية ،وهو التوجه الذي تبنته اخلطة اإلمنائية متاشيًا مع الهدف
الثاين من األهداف االسرتاتيجية لدولة الكويت ،فقد رصد لهذا القطاع
استثمارات قدرت بحوايل  11.34مليار دينار ،انفق منها خالل السنوات
املذكورة حوايل  7.2مليار دينار بنسبة  63.5يف املئة من املستهدف.

أم��ا املالية العامة للدولة فقد
تضاعفت اإليرادات العامة للدولة
يف نهاية السنة الثالثة مقارنة
بنسبة األساس ،حيث أن اإليرادات
النفطية كانت احملرك األساسي
لهذا االرتفاع ،فقد بلغت  78.5مليار
دينار (خالل السنوات الثالث األوىل
من اخلطة) ،مقارنة باملستهدف
البالغ  33.7مليار دينار ،يف حني
تضاءل دور اإليرادات غري النفطية
املتحققة يف مت��وي��ل امليزانية
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ع��ل��ى ال��رغ��م من
ارتفاعها إىل  5.3مليار دينار مقارنة
باملستهدف وال��ب��ال��غ  3.4مليار
دي��ن��ار ،وال تتفق ه��ذه النتائج مع
سعي اخلطة اإلمنائية إلصالح
هيكل املالية العامة للدولة ،برفع
اإلي���رادات غري النفطية لتمثل 30
يف املئة من إجمايل اإلي���رادات،
إذ تبني أن تلك النسبة مل تتجاوز
 6.3يف املئة ملتوسط السنوات
الثالث.
ويعود ذلك إىل عدم إقرار القوانني
الضريبية وع��دم تعديل املرسوم
اخل������اص ب���ال���رس���وم واالن���ت���ف���اع
باخلدمات العامة.
ك����م����ا ن����ت����ج ع�����ن ع�������دم ال����ب����دء
ب��اخل��ص��خ��ص��ة ح���رم���ان امل��ال��ي��ة
ال��ع��ام��ة م��ن ع��وائ��د ب��ي��ع األص���ول
للمستثمرين أو حتصيل عوائد
م��ق��اب��ل م��ن��ح ح��ق��وق االم��ت��ي��از أو
االنتفاع.
ميثل اإلنفاق اجلاري حوايل 89.6

يف املئة من جملة اإلنفاق العام
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كمتوسط خالل اخلطط السنوية الثالث،
واإلنفاق االستثماري  10.4يف املئة ،كما
ت��زاي��د من��و اإلن��ف��اق اجل���اري خ�لال اخلطة
السنوية الثالثة م��ق��ارن��ة بسنة األس��اس
بنسبة  76يف امل��ئ��ة ،بينما بلغت هذه
النسبة لإلنفاق االستثماري  38.4يف املئة
من حجم االستثمار اخملطط له ،ويرجع
ان��خ��ف��اض ه��ذا اإلن��ف��اق االس��ت��ث��م��اري إىل
انخفاض اإلنفاق االستثماري ملشروعات
خطة التنمية ،نتيجة املعوقات اإلداري��ة
واملؤسسية التي تواجه بدء املشروعات
وتنفيذها.

التنمية البشرية واجملتمعية

 الرتكيبة السكانية وس���وق العمل :يفالوقت الذي هدفت فيه اخلطة اإلمنائية
إىل رف��ع نسبة املواطنني لتمثل  35يف
املئة من إجمايل السكان ،تشري البيانات
اىل ارت��ف��اع طفيف مب��ق��دار  0.1يف املئة
عن سنة أس��اس اخلطة اإلمنائية األوىل
( .)2009 /2008ويعود عدم حتقيق النسبة
املستهدفة إىل جملة من األسباب ،أهمها
ارت��ف��اع ق��وة العمل غ�ير الكويتية مقابل
استقرار منو املكون الكويتي للسكان يف
السنتني األخريتني.
وق���د مت تعيني  13.801ف���رد س��ن��وي��ًا من
الكويتيني يف املتوسط بالقطاع احلكومي
خالل فرتة اخلطة اإلمنائية األوىل ،وهو
ما يفوق مستهدفات سوق العمل بتعيني
 8.000موظف كويتي بالقطاع احلكومي
س��ن��وي��ًا ،وب��ال��ت��ايل مل يتحقق مستهدف
وصول نسبة العمالة الكويتية إىل إجمايل
العمالة بالقطاع اخلاص إىل  8يف املئة،
حيث مل تتجاوز النسبة املتحققة  6.7يف
املئة.
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 التعليم العام :وفقًا للبيانات املتوافرة عن الساعات الدراسيةملراحل التعليم العام يف عام  2013 /2012يتبني حتقيق هذه
املستهدفات ،حيث بلغت  814لالبتدائي (بزيادة  1يف املئة
عن املستهدف) 798 ،للمتوسط (ب��زي��ادة  11يف املئة عن
املستهدف) 825 ،للمرحلة الثانوية (بزيادة  15يف املئة عن
املستهدف).
حتسن توجه الكويتيني للتخصص والتخرج يف ال��دراس��ات
العلمية يف سنة  2013مقارنة بسنة  ،2010لتصل إىل 49.5
يف املئة مقارنة باملستهدف وهو  50يف املئة ومن املتوقع
أن يؤثر ذلك باإليجاب على االلتحاق بالتخصصات العلمية
اجلامعية يف حالة االستمرار.
 التعليم العايل العام :بلغت نسبة توجه الطالب الكويتينينحو التخصصات العلمية بجامعة الكويت عام 2013 /2012
نحو  41.6يف املئة من إجمايل املقبولني ،وهي نسبة تقل
عن هدف اخلطة اإلمنائية واحملدد بـ  55يف املئة تكرر ذلك
التوجه لدى املقبولني يف التعليم التطبيقي ،حيث بلغت
النسبة  25.5مقارنة مبستهدف  40يف املئة من املقبولني،
وق��د تطورت جهود البعثات الداخلية ،حيث ارتفع عددها
إىل  8.917بعثة عام  2013 / 2012مقابل عدد  8.000بعثة
مستهدفة يف اخلطة اإلمنائية.
 اخلدمات الصحية :استهدفت اخلطة اإلمنائية األوىل زيادةعدد عيادات األسنان وتوفري خدمات التمريض وع��دد اسرة
املستشفيات بشكل عام ،وتبني النتائج التنفيذية انه بخالف
عدد عيادات االسنان مل يتم حتقيق املعدالت املستهدفة
لبقية املؤشرات (معدالت أطباء األسنان ،خدمات التمريض،
معدالت األسرة) على الرغم من حتسنها امللحوظ.
 خدمات الرعاية السكنية :تبني نتائج اجلهود املبذولة يفتوفري الرعاية السكنية ،أن احملقق مازال دون املستهدف .وقد
تسبب التأخر يف إنشاء الشركات اإلسكانية كوسيلة إلشراك
القطاع اخلاص يف توفري الرعاية السكنية وضعف القدرات
التنفيذية وتأخر استكمال املشاريع القائمة ،يف تفاقم أزمة
الطلبات اإلسكانية.

الرؤية واألهداف

ج��ع��ل دول���ة ال��ك��وي��ت م��رك �زًا م��ال��ي��ًا وجت��اري��ًا ج��اذب��ًا
لالستثمار ،تذكى فيه روح املنافسة ،وترفع كفاءة
اإلن��ت��اج يقم فيه القطاع اخل��اص بقيادة النشاط
االق��ت��ص��ادي ،يف ظ��ل جهاز دول��ة مؤسسي داع��م،
يرسخ القيم ،ويحافظ على الهوية االجتماعية،
ويحقق التنمية البشرية والتنمية املتوازنة ،ويوفر
بنية أس��اس��ي��ة مالئمة وتشريعات م��ت��ط��ورة وبيئة
أع��م��ال مشجعة ،يشتق م��ن ه��ذه ال��رؤي��ة األه���داف
االس�ترات��ي��ج��ي��ة ال��س��ت��ة املتمثلة يف زي����ادة ال��ن��اجت
احمللي اإلجمايل ورفع مستوى معيشة املواطن،
وإفساح اجملال للقطاع اخلاص ليقود التنمية وفق
آليات حمفزة ،ودعم التنمية البشرية واجملتمعية،
وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية ،وإيجاد
اإلدارة احلكومية الفعالة ،وتعزيز الهوية اإلسالمية
والعربية.
وتسعى اخلطة اإلمنائية الثانية  -بتوافق السلطتني
 على إق��راره��ا والعمل على حتقيق الطموحاتالوطنية احمل��ددة بالرؤية -إىل الدفع بجدية نحو
ترجمة مضامني الرؤية وأهدافها االسرتاتيجية إىل
أه���داف وس��ي��اس��ات حم���ددة واض��ح��ة ،على األج��ل
املتوسط ،مع حتديد ألهم املتطلبات التشريعية
وامل��ؤس��س��ي��ة ،وذل����ك ح��ت��ى مي��ك��ن ت��رج��م��ت��ه��ا إىل
مشروعات تنموية على مستوى اخلطط السنوية.
وقد متت بلورة األه��داف والسياسات املنشودة يف
ضوء تقييم موضوعي لنتائج اخلطة اإلمنائية األوىل
والتعرف على اإلجن��ازات التي حتققت واإلخفاقات
والتحديات التي مازالت قائمة والتي يتعني على
اخملطط مواجهتها يف اخلطة اجلديدة.
ويبقى األمل مشرعًا يف أن تسهم اخلطة اجلديدة
يف اس��ت��ع��ادة ال��دول��ة ل��دوره��ا امل���ايل وال��ت��ج��اري
اإلقليمي من خالل استعادة القطاع اخلاص لدوره
يف قيادة النشاط االقتصادي ،وب��ث روح املبادرة

والريادة يف األعمال والتجارة يف الدولة ،ويزداد
الطموح والعزم على االرتقاء برأس املال البشري
وتنمية رأس املال االجتماعي لدعم التنمية وتكريس
االستقرار االجتماعي وحتسني مستوى معيشة
املواطن ،ويتواصل إص��رار احلكومة على حتسني
كفاءة اإلدارة احلكومية ،وحتسني اخلدمات العامة،
وخدمات دع��م بيئة االستثمار واألع��م��ال ،وتطوير
نظم اإلح��ص��اء واملعلومات الوطنية ،كما يظل
تعميق انتماء الدولة لهويتها اإلسالمية والعربية
مبثابة صمام األم��ان والسند الروحي واملعنوي
للتنمية املنشودة.
وعلى ذلك ميكن حتديد األه��داف املرحلية لفرتة
ال��س��ن��وات اخل��م��س املقبلة يف حتسني مستوى
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املعيشة وزي���ادة نصيب الفرد يف الناجت احمللي
اإلج���م���ايل ،ورف���ع مساهمة ال��ق��ط��اع اخل���اص يف
االقتصاد الوطني ،ورفع مستوى اخلدمات املقدمة
للمواطن م��ن تعليم وصحة وخ��دم��ات اجتماعية
وتطوير اخلصائص السكانية للمجتمع الكويتي،
ورفع كفاءة اإلدارة احلكومية وتطويرها بشريًا وفنيًا،
وتعزيز الهوية اإلسالمية والعربية.

األهداف الكمية للخطة اإلمنائية

يشكل (منوذج التوازن الكلي) القاعدة واألساس الذي
تبنى عليه اخلطط التنموية وميثل تعبريًا عن أهم
مالمح االقتصاد الكويتي ويقوم بعمليات حسابية
يتم توظيف نتائجها إلعداد وحتليل وتقييم اخلطط
التنموية السنوية ومتوسطة األجل واألهداف الكلية
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والقطاعية للتخطيط ،ويرتكز النموذج على حتليل
بيانات السالسل الزمنية التجميعية لالقتصاد يف
شكل نظام ديناميكي متعدد امل��ع��ادالت اآلنية
غري اخلطية واملتغريات الداخلية واخلارجية مع
ضرورة انسجامها مع التوازنات االقتصادية الكلية.
تتكون مدخالت النموذج من منظومة متكاملة
من الفرضيات موثقة بخطاب رسمي من اجلهات
احلكومية ذات الصلة وتتعلق بنشاط قطاع النفط
م��ن حيث العمر وكمية اإلن��ت��اج م��ا يتيح احتساب
إج��م��ايل اإلي�����رادات النفطية وت��أث�يره��ا املباشرة
وغ�ير املباشرة على بقية األنشطة االقتصادية
وموازنة الدولة بحسب أبواب اإليرادات واملصروفات
وتقديرات النمو العاملي كما وردت بحسب احدث
إصدارات املؤسسات الدولية اخملتصة.

يعمل النموذج على توزيع املوارد املتاحة وتعظيم
م��ردوده��ا ال��ت��ن��م��وي .وحت��ت��وي خم��رج��ات النموذج
على التوقعات املستقبلية امل��ق��درة للمتغريات
األساسية والتي تلعب دورًا مهمًا يف حتديد النشاط
االقتصادي احلايل وكذلك يف استشراف املستقبل
وحت��دي��د آث��ار السياسات االقتصادية على جمرى
االقتصاد ،ويف النهاية تتوزع القيم واملؤشرات على
خمتلف أجزاء اخلطة اإلمنائية يف ثالث نسخ ،تتعلق
النسخة األوىل ببيانات سنة األس���اس وه��ي سنة
مرجعية متكن من قياس نسبة إجنازات اخلطة وتوثق
النسخة الثانية إىل التقديرات املستقبلية حتت
فرضية استمرار منوال التنمية احلايل وتوثق النسخة
الثالثة إىل قيم خمتلف امل��ؤش��رات االقتصادية
واالجتماعية عند تفعيل حزمة السياسات الكمية
والنوعية ومرتكزات اخلطة اإلمنائية يف اطار الرؤية
االسرتاتيجية لدولة الكويت

أهداف وسياسات اخلطة اإلمنائية

يعد االقتصاد الكويتي رابع اقتصاد بني دول جملس
التعاون اخلليجي من حيث حجم الناجت احمللي
واإلجمايل الذي بلغ  70مليار دوالر أمريكي باألسعار
الثابتة عام  ،2012وميثل بذلك  8.4من إجمايل الناجت
احمللي ل��دول اجمللس البالغ قيمته  832مليار
دوالر .وتشري تقديرات صندوق النقد ال��دويل إىل أن
الوزن النسبي لالقتصاد الكويتي سينخفض ليصل
إىل  7.7يف املئة عام  ،2019األم��ر ال��ذي يستدعي
رفع معدالت منوه خالل الفرتة املقبلة.
أما يف جمال تطور ومنو االقتصاد ،فقد ارتفع معدل
النمو احلقيقي لالقتصاد الكويتي من  - 2.4يف
املئة عام  2010إىل  6.2يف املئة يف عام .2012
وباملقارنة مع دول جملس التعاون اخلليجي ،يتبني
أن معدل النمو املتحقق يف كل من الكويت وقطر يف
عام  2012هو األفضل مقارنة ببقية دول اجمللس،
حيث حققتا معدل منو  6.2يف املئة ،يف حني بلغ
ادنى معدل منو يف مملكة البحرين  3.4يف املئة.

ب��ال��رغ��م م��ن حتسن م��ع��دالت النمو يف السنوات
األخ�يرة إال أن االقتصاد الوطني م��ازال يعاين من
عدد من االختالالت ،أهمها:
 هيمنة النفط على توليد الناجت احمللي اإلجمايل. اخ���ت�ل�ال ه��ي��ك��ل امل��ل��ك��ي��ة يف ال���ن���اجت احمل��ل��ياإلجمايل.
وت��ط��رح اخل��ط��ة اإلمن��ائ��ي��ة جملة م��ن السياسات
اإلصالحية االقتصادية التي تهدف لتحفيز منو
القطاع اخل��اص ورف��ع مساهمته يف توليد الناجت
احمللي اإلجمايل ترتبط بتحسني بيئة األعمال
وتسهيل اإلج��راءات مع توفري فرص استثمارية كربى
(على سبيل املثال ،مدينة احلرير كجزء من تطوير
منطقة ال��ش��م��ال) وإن��ش��اء ال��ش��رك��ات املساهمة
والدخول يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،إضافة إىل حتسني أسس إدارة املشروعات
العامة وفق افضل ممارسات اإلدارة االقتصادية
ومراجعة وتعديل املتطلبات التشريعية التي حتد
من دور القطاع اخلاص ،كما سعت اخلطة إىل دعم
إنشاء املشروعات الصغرية وتعزيز معدالت اإلنفاق
االستثماري العام مبا يخلق الفرص أم��ام القطاع
اخلاص.
ومن أهداف وسياسات النمو االقتصادي رفع معدالت
النمو االقتصادي مبا يفوق معدالت منو السكان،
ومبا يحسن من ترتيب االقتصاد الكويتي ليصل إىل
املرتبة الثالثة خليجيا ،ومبا يعزز من تنمية الطبقة
الوسطى ويرفع من الدخل احلقيقي للفرد ومستوى
معيشته وتستهدف اخلطة اإلمنائية رفع متوسط
منو الناجت احمللي اإلجمايل احلقيقي إىل 5.8
يف املئة ح��ال تنفيذ مشروعات اخلطة ،وه��و ما
يزيد مبقدار  1.4يف املئة عن املعدل املتوقع يف
حال استمرار الوضع الراهن ،وسوف يؤدي املعدل
املستهدف إىل زي���ادة ال��دخ��ل ال��ف��ردي احلقيقي
بافرتاض منو ع��دد السكان الكويتيني مبعدل 2.6
يف املئة سنويا ،كما تستهدف اخلطة منو القطاع
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اخلاص بنسبة  9.4يف املئة يف حال تنفيذ االستثمارات املستهدفة
يف اخلطة ،وان يبلغ متوسط استثمارات القطاع اخلاص  5.5مليار دينار
خالل سنوات اخلطة اإلمنائية ،ولذلك من خالل استمرار إشراك القطاع
اخل��اص يف تأسيس الشركات املساهمة العامة وتنفيذ مشاريع الـ
 B.O.Tوتفعيل قانون التخصيص وحتسني املناخ االستثماري.

توسيع دور القطاع اخلاص

تشري البيانات املتاحة إىل انخفاض مساهمة القطاع اخل��اص يف
األنشطة االقتصادية ،حيث انخفضت مساهمته يف الناجت احمللي
اإلجمايل من  29يف املئة يف عام  2010إىل  22يف املئة عام .2012
ويرتكز نشاط القطاع اخل��اص يف أنشطة قطاع التمويل والتأمني
والعقار وخدمات األعمال وقطاع النقل وامل��واص�لات واالتصاالت
وقطاع التجارة ،والتي شكلت  72يف املئة من ناجت القطاع اخلاص يف
عام  ،2012يف حني بلغت مساهمة الصناعات التحويلية  10يف املئة
فقط.
وت��ق��وم أه���داف وس��ي��اس��ات دع��م وتوسيع دور القطاع اخل���اص على
زي��ادة مساهمة القطاع اخل��اص يف الناجت احمللي اإلج��م��ايل ،من

خ�ل�ال االل���ت���زام اجل���اد ب��ال��رؤي��ة
االس�ترات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة امل��دى
ال��ت��ي حت����دد دور ال���دول���ة يف
االقتصاد الوطني ال��ذي يرتكز
على جانبي التنظيم واإلشراف،
وتهيئة بيئة األعمال ،واستكمال
البنية التشريعية مبا يسرع من
امل��ب��ادرات اخل��اص��ة وي��رف��ع من
تنافسية االق��ت��ص��اد الوطني.
وإس����ن����اد ع����دد م���ن األن��ش��ط��ة
االقتصادية التي تديرها األجهزة
احلكومية إىل القطاع اخلاص
يف بيئة تنافسية وفقا للقانون.
وزي���ادة اإلنتاجية االقتصادية
للدولة من خ�لال تخفيض دور
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام كنسبة مئوية
م��ن االق��ت��ص��اد الكلي واإلس���راع
يف تعديل اخملطط الهيكلي
ل��ل��دول��ة ل��ي��ت��واف��ق م���ع اخل��ط��ة
اإلمنائية.
كما تقوم على زيادة استثمارات
القطاع اخلاص من خالل تعزيز
دور وآل��ي��ات ال��س��وق وتوسيعها،
وتبني م��ش��روع��ات حم��وري��ة يف
عملية التنمية ،واالستفادة من
اخلدمات االستثمارية املتوافرة
ل���ل���م���ص���ارف احمل���ل���ي���ة ذات
املستوى املرتفع من الكفاءة
يف دراسات اجلدوى االقتصادية
ل��ل��م��ش��روع��ات اخمل��ت��ل��ف��ة التي
تسعى اخلطة لتنفيذها ،وفك
التداخل يف االختصاصات من
خ�ل�ال م��ب��دأ ال��ن��اف��ذة ال��واح��دة
إلجناز األعمال.
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تنويع القاعدة اإلنتاجية

تعترب مساهمة قطاع الصناعة التحويلية يف الناجت
احمل��ل��ي اإلج��م��ايل منخفضة ،حيث مل ت��زد هذه
النسبة على  5.6يف املئة خالل الفرتة ،2012 - 2009
باإلضافة إىل انخفاض مساهمته يف استيعاب
القوى العاملة ،حيث تبلغ  5.4يف املئة فقط من
إجمايل العمالة.
كما يالحظ هيمنة الصناعات االستخراجية على
هيكل ن��اجت القطاع الصناعي ،وذل��ك على حساب
الصناعات التحويلية ،فإنتاج النوع األول من الصناعات
ميثل ما يقرب من ثلثي الناجت احمللي اإلجمايل 62
يف املئة عام  ،2012بينما إنتاج النوع الثاين ال يتجاوز
 5.1يف املئة للعام نفسه.

العاملي ،وعدم مواكبة التطورات احلديثة ،وضعف
االهتمام باملشروعات الصغرية واملتوسطة ،على
الرغم مـن أنهــا تستحــوذ علــى ما يقــارب من  80يف
املئة من جملة الصناعات يف العامل.

أهداف وسياسات الصناعة
التحويلية:

تهدف خطة التنمية إىل إحداث تغيريات ملموسة
يف هيكل الناجت الصناعي ،وزي���ادة معدل النمو
احلقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ  8.3يف
املئة سنويا ،وزي���ادة حجم االستثمار اإلجمايل
الصناعي ليصل إىل  1.745مليون دينار ،ومبتوسط
سنوي قدره  349مليون دينار ،ومبساهمة أساسية
للقطاع اخلاص ،ومن ذلك:

كما يشهد قطاع الصناعة التحويلية أيضًا اختالال
اشد عمقا ،حيث فاقت صناعة املنتجات البرتولية
بقية املنتجات الصناعية خالل الفرتة ،2012 - 2009
إذ مثلت الصناعات األوىل ما يقرب من  64يف املئة
من إجمايل هيكل الصناعة التحويلية يف املتوسط
العام للفرتة ،بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات
 36يف املئة كما يالحظ الصناعات التقليدية ذات
القيمة املضافة املنخفضة والتطور التكنولوجي
األقل على هيكل الصناعات التحويلية يف االقتصاد
الكويتي على حساب الصناعات ذات القيمة املضافة
املرتفعة والتكنولوجية املتطورة.

 زيادة معدالت منو القطاع الصناعي ليكون رافدامهمًا ومصدرا من مصادر زي��ادة الدخل الوطني،
بحل وج���ذب رؤوس األم����وال واخل��ب�رات الوطنية
واألجنبية إىل قطاع الصناعة .وتشجيع جماالت
الصناعات التحويلية والصناعات املعتمدة على
امل���وارد الطبيعية وتوسعتها .وت��وف�ير القسائم
الصناعية وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة والبنية األساسية
الالزمة .وتوفري رأس املال البشري الوطني املد ّرب
الالزم للنمو السريع يف القطاع الصناعي وتنمية
مهاراته.

ومن املؤكد أن هذا التواضع يف األداء هو نتيجة
لعدد من املعوقات ،أهمها تعقد اإلجراءات ،وطول
ال��دورة املستندية للحصول على تراخيص إنشاء
املشروعات ،وعدم توافر املناخ التشريعي املالئم
لتشجيع املستثمر الصناعي احمللي واألجنبي،
وع��دم توافر القسائم املناسبة لتنفيذ املشروعات
اإلنتاجية عليها ،والتشابك املؤسسي وت��ض��ارب
االختصاصات بني الهيئة العامة للصناعة والهيئة
العامة للبيئة ،وع��دم توافر نظام للجودة الشاملة
يضمن الوصول بجودة املنتج الوطني إىل املستوى

 إعادة هيكلة القطاع الصناعي ورفع كفاءته منخالل تشجيع الصناعات املعرفية وذات التقنية
املتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي .وتوفري
الفرص االستثمارية يف النشاط الصناعي .وتطبيق
مبدأ «الرتخيص الصناعي» للمشاريع التي يتجاوز
رأس املال املستثمر فيها ،أو عدد العاملني فيها
أو طاقتها اإلن��ت��اج��ي��ة ح����دودا معينة ،ع��ل��ى إال
ترفض السلطات املرخصة منح ه��ذه الرتاخيص
إال يف احلاالت التي تتصل مبصلحة البالد العليا
أو باالقتصاد ال��وط��ن��ي ،وت��وف�ير ال��رع��اي��ة وال��دع��م
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للصناعات التحويلية جنبا إىل جنب مع الصناعات
االس��ت��خ��راج��ي��ة ،حتى يتمكن االق��ت��ص��اد م��ن إنتاج
السلع الصناعية وبتكاليف تنافسية لألسواق احمللية
واخل��ارج��ي��ة وتشجيعها لتطبيق ن��ظ��م اجل���ودة،
وتعميق التكامل والتعاون بني خمتلف الصناعات
الوطنية القائمة بتقوية الروابط األمامية واخللفية
وزيادة نسبتها.
 حتفيز القطاع اخل��اص الوطني وتشجيعه علىاالس��ت��ث��م��ار يف ال��ص��ن��اع��ات التحويلية ،م��ن خ�لال
إنشاء املشاريع الصناعية كبرية احلجم والتي ال
ميكن أن يقوم بها القطاع اخل��اص مب��ف��رده ،على
أن تتيح ال��دول��ة للقطاع اخل��اص املساهمة فيها
حسب إمكانياته ،وطرح وترويج مشروعات جممعات
األعمال العنقودية املدروسة للقطاع اخلاص يف
جميع اجملاالت ،مع إتاحة إمكانية مشاركة شركات
القطاع العام واالستثمار األجنبي املباشر فيها
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(املشاركة الثالثية) .وتشجيع وتوسعة جماالت
الصناعات التحويلية والصناعات املعتمدة على
املوارد الطبيعية مثل املوارد النفطية واملعدنية،
وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير الفضالت
والنفايات الصلبة والسائلة.
 تعزيز دور املشروعات الصغرية وزيادة مساهمتهايف النشاط الصناعي ،بدعم املشروعات الصغرية
واملتوسطة ومتكينها وبناء قدراتها التنافسية،
وتطوير روابطها الصناعية مع املنشآت الوطنية
الكبرية واملنشآت األجنبية ،وحتسني نظام الدعم
احلكومي.
 حماية املنتج الصناعي احمللي من املنافسةاخلارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل املتاحة.
 تنمية الصادرات الصناعية غري النفطية وتنويعهيكلها.

تقرير األلفية للتنمية:
 32الف شخص ينزحون يوميا وسورية مصدر رئيس
الفقراء  % 22من سكان العامل
أظه��ر تقري��ر األه��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة العاملي��ة وه��و التقري��ر األخري
قب��ل انتهاء املهلة املعط��اة للعامل إلجناز األه��داف الثمانية (،)2015
حص��ول ارتفاع كب�ير يف عدد النازحني يف العامل ،يكاد يصل إىل  32ألف
ش��خص يف اليوم الواحد .وساهمت أزمات املنطقة العربية يف تغذية
ه��ذه املعضل��ة ،إذ إن هن��اك  50مليون الج��ئ يف الع��امل نصفهم من
العرب ،علمًا بأن العرب يشكلون نسبة  5يف املئة من سكان العامل.
ويؤك��د األم�ين العام ل�لأمم املتحدة بان ك��ي مون يف تقدمي��ه للتقرير
ال��ذي نش��ر يف جريدة "احلي��اة" ،أن األه��داف اإلمنائية الت��ي التزم قادة
الع��امل بتحقيقها لرفع مبادئ الكرامة اإلنس��انية واملس��اواة واإلنصاف
ب�ين الن��اس وحتري��ر العامل من الفق��ر املدق��ع ،أحدثت فارق��ًا عميقًا يف
حي��اة الناس ،إذ مت وفق بيانات التقري��ر التي تعود إىل عام  ،2010خفض
الفق��ر يف العامل إىل النصف قبل خمس س��نوات م��ن موعده عام 2015
النهائي.
ويش�ير التقري��ر إىل «ازدياد عدد املش��ردين اجلدد ثالثة أضعاف قياس��ًا
إىل ع��ام  .2010وخالل الس��نة ،أجربت نزاعات  32ألف ش��خص يوميًا يف
املتوس��ط على ت��رك منازلهم .وبنهاية عام ُ 2013ضرب رقم قياس��ي بلغ
 51ملي��ون ش��خص أُجربوا بالقوة على الن��زوح يف خمتلف أنحاء العامل
نتيج��ة للمالحق��ة والن��زاع والعنف الع��ام .ويدخل يف عداد املش�� ّردين
 16.7ملي��ون الج��ئ ،بينه��م  11.7ملي��ون دخل��وا ضم��ن مس��ؤولية
املفوضية الس��امية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،و 5ماليني الجئ
فلس��طيني من املسجلني لدى «أونروا» .وبنهاية السنة ،كان هناك 1.1
مليون ش��خص ينتظ��رون البتّ يف طلباتهم للج��وء .وهناك  33.3مليون
ش��خص ممن ش�� ّردهم العنف واملالحقات ال يزالون يعيش��ون مش�� ّردين
ضم��ن ح��دود بلدانهم .وال ت��زال البل��دان النامية ،وكثري منه��ا يعاين من
تتحمل العبء األكرب .وأصبحت سورية مصدرًا رئيسًا لالجئني عام
الفقر،
ّ
.2013

ويف س��ياق املعون��ة اإلمنائي��ة
الدولي��ة« ،ارتفع��ت ع��ام 2013
املساعدة اإلمنائية الرسمية إىل
البل��دان النامي��ة بنس��بة  6.1يف
املئة بالقيم��ة احلقيقية مقارنة
بع��ام  ،2012بع��د س��نتني م��ن
املقدمة من
الرتاجع .وبلغت تلك
ّ
جمموعة بلدان جلنة املساعدة
اإلمنائي��ة التابع��ة ملنظم��ة
التع��اون والتنمي��ة يف املي��دان
االقتص��ادي 134.8 ،بليون دوالر،
وهو املستوى األعلى.
وع��ام  ،2013قدم��ت أم�يركا
واململك��ة املتح��دة وأملاني��ا
والياب��ان وفرنس��ا املن��ح األك�بر.
عل��ى أن الدمنارك ولوكس��مبورغ
وال�نروج والس��ويد بقي��ت تتج��اوز
حددت��ه األمم
اله��دف ال��ذي
ّ
املتح��دة للمس��اعدة اإلمنائي��ة
ّ
واملتمث��ل بنس��بة 0.7
الرس��مية
يف املئ��ة م��ن الدخ��ل الوطن��ي
يف ح�ين أن اململك��ة املتح��دة
بلغ��ت هذا الهدف للم��رة األوىل.
كم��ا ازدادت املعونات من بلدان
أخ��رى غ�ير أعض��اء يف جلن��ة
املس��اعدة اإلمنائي��ة .فبل��غ
ص��ايف املس��اعدة اإلمنائي��ة
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قدمته��ا دول��ة
الرس��مية الت��ي ّ
اإلمارات العربي��ة املتحدة 1.25
يف املئ��ة م��ن الدخ��ل الوطني،
املع��دل األعل��ى ب�ين كل
وه��و
ّ
البلدان يف عام .»2013
والح���ظ ال��ت��ق��ري��ر أن «املعونة
تتحول بعيدًا من أفقر البلدان»،
إذ يف ع��ام  ،2012بلغت نسبة
املقدمة من مانحي
املعونة
ّ
جلنة املساعدة اإلمنائية إىل
أقل البلدان منوًا  0.09يف املئة
م��ن جم��م��وع ال��دخ��ل الوطني
اإلج���م���ايل ل��ل��ب��ل��دان امل��ان��ح��ة،
وه��و أدن��ى م��ع� ّ�دل بلغته هذه
املعونة منذ العام .."2008
ورأى رئ���ي���س ش��ع��ب��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
االق���ت���ص���ادي���ة وال���ع���ومل���ة يف
«إسكوا» عبد اهلل الدردري يف
ل��ق��اء ص��ح��ايف عقد يف ب�يروت
قبل ساعات من إط�لاق التقرير،
أن «العامل كله يشهد مراجعة
اق��ت��ص��ادي��ة م��ن��ذ ب����دء األزم����ة
االقتصادية يف  ،2007ونشهد
أدبيات جديدة تتعلق بطبيعة
ال��ث��روة واإلن���ت���اج واالس��ت��ه�لاك
والنمو وحصة الفرد من الناجت
ومباذا نعرف االقتصاد احلقيقي
وال��ورق��ي .ويف منطقتنا هناك
جهد كبري يبذل على األق��ل من
«إسكوا» حول االقتصاد املوائم
لإلنسان واالقتصاد الكلي الذي
حموره املواطن».
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ويضي��ف «عل��ى رغ��م اإلجن��ازات
هن��اك حتدي��ات كب�يرة ،فع��دد
الفق��راء ال ي��زال كب�يرًا ،عل��ى رغم
انخفاض��ه إىل  22يف املئ��ة،
ويف منطقتن��ا العربي��ة حققن��ا
أس��رع معدل يف انخف��اض الفقر
عن��د خ��ط  1.25دوالر لك��ن ه��ل
ه��و مناس��ب ملنطق��ة برثائه��ا
وقدراته��ا؟ فعندم��ا قس��نا خط
الفق��ر عن��د مس��توى  2.50دوالر
للفرد يوميًا تب�ين أن عدد الفقراء
يف املنطق��ة يص��ل إىل  40يف
املئ��ة م��ن الس��كان ،مع اإلش��ارة

إىل أن ال��دول العربية األربع التي
كان��ت اقرتبت يف ش��كل الفت من
حتقي��ق إجن��ازات كب�يرة أله��داف
األلفي��ة كان��ت الس��عودية ومصر
وتونس وسورية.
وإذا ك���ان���ت ن��س��ب��ة ال��س��ك��ان
الذين يعانون من س��وء تغذية
انخفضت م��ن  24إىل  14يف
امل��ئ��ة يف ال��ع��امل ،إال أن ع��دد
الذين يعيشون حتت خط سوء
التغذية يف املنطقة العربية
ارت��ف��ع م��ن  30م��ل��ي��ون��ًا إىل 50
مليونًا ،ما يعني تراجعًا.

عدد سكان األرض  10مليارات نسمة يف 2050
حني ستحتفل البش��رية بحلول القرن الثاين والعشرين ،أي بعد  73عاما
من اآلن ،سيكون عدد سكان العامل قد وصل إىل أعتاب الـ  11مليار إنسان.
فق��د أظهر تقرير لألمم املتحدة أن عدد س��كان الع��امل البالغ حاليا 7.2
ملي��ارات نس��مة يتوق��ع أن يص��ل إىل  8.1ملي��ارات ع��ام  2025وإىل 9.6
مليارات يف  2050و  10.9مليارات يف .2100
وأش��ار التقري��ر إىل أن س��كان الكوكب يتقدمون س��ريعا يف الس��ن .فعدد
األش��خاص الذين هم فوق س��ن الس��تني س��يزيد ث�لاث مرات بحل��ول عام
 2100منتق�لا م��ن  841مليون��ا يف الوقت الراه��ن إىل مليارين يف 2050
ونحو ثالثة مليارات يف .2100
وه��ذا التط��ور س��يكون أش��د وط��أة يف ال��دول النامي��ة بس��بب تراج��ع
اخلصوب��ة وارتفاع األجل املتوقع ( 81عام��ا قرابة عام  2095يف مقابل
 89يف الدول الغنية) .أما نس��بة املس��نني يف الدول النامية فس��تنتقل
م��ن  9يف املئ��ة اآلن إىل  19يف املئ��ة يف  2050و 27يف املئ��ة يف
( 2100يف مقابل  22يف املئة من األطفال دون سن اخلامسة عشرة).
أما األش��خاص الذين هم فوق س��ن الثمانني فس��يزيد عددهم سبع مرات
بحلول نهاية القرن احلايل ليصل إىل  830مليونا يف مقابل  120مليونا
راهنا وسيكون ثلثاهم من سكان الدول النامية.
وج��اء يف التقري��ر ال��ذي حم��ل عن��وان "آف��اق الس��كان يف الع��امل
مراجع��ة للع��ام  "2012أن إفريقي��ا ستس��اهم بنص��ف الزي��ادة الطارئ��ة
عل��ى ع��دد الس��كان يف الع��امل م��ع انتق��ال ع��دد س��كانها م��ن 1.1
ملي��ار نس��مة إىل  2.4ملي��ار يف  2050و  4.2ملي��ارات يف .2100
ويتوق��ع أن ينم��و عدد س��كان بقي��ة مناطق الع��امل بنس��بة  10يف املئة
فقط بني  2013و 2100يف حني أن عدد س��كان أوروبا س��يرتاجع بنس��بة
 14يف املئ��ة .فغالبي��ة دول أوروبا ال ميكنها جتديد س��كانها مع معدل
 1.5طفل لكل امرأة يف الوقت الراهن.
ويف�ترض أن تتج��اوز الهن��د الص�ين يف ع��دد الس��كان يف ح��دود
ع��ام  2028م��ع  1.45ملي��ار نس��مة وس��تواصل منوه��ا لتص��ل إىل
 1.5ملي��ار نس��مة يف  2100يف مقاب��ل  1.1ملي��ار نس��مة للص�ين.
وقب��ل ع��ام  2050س��يزيد ع��دد س��كان نيجرييا عن ع��دد س��كان الواليات

املتح��دة عل��ى أن يصب��ح موازيا
لعدد سكان الصني بحلول نهاية
القرن احلايل.
ويف�ترض أن تتج��اوز دول ع��دة،
إفريقي��ة خصوص��ا ،عتب��ة 200
ملي��ون نس��مة قب��ل  2100وم��ن
بينها تنزاني��ا وجمهورية الكونغو
الدميوقراطي��ة وأثيوبي��ا وأوغندا
والنيجر.
يف املقاب��ل ستش��هد أك�ثر م��ن
 10دول غالبيــتــه��ا مــ��ن أوروبــ��ا
الوس��طى تراجع��ا يزي��د ع��ن 15
يف املئ��ةـ بحلـ��ول ع��ام .2050
أم��ا بيالروس��يا وبلغاري��ا وكرواتيا
وكوبا وجورجي��ا والتفيا وليتوانيا
ومولـدوفــ��ا وروس��يــــا وأوكرانيـ��ا
فه��ي تش��هد اليوم أضع��ف أجل
متوق��ع ملواطنيها بني كل الدول
املتط��ورة م��ع أقل م��ن  70عاما.
أم��ا بالنس��بة للهج��رة ،فتذك��ر
الدراس��ة ب�ين ال��دول املضيف��ة
الرئيس��ية خ�لال الف�ترة املمتدة
ب�ين عام��ي  2010و 2050كال
م��ن الوالي��ات املتح��دة (ملي��ون
مهاج��ر س��نويا كمع��دل) وكن��دا
( 205آالف) وبريطانيا ( 175ألفا)
وأس�تراليا ( 150ألف��ا) و إيطالي��ا
( 131ألف��ا) وروس��يا ( 127ألف��ا)
وفرنس��ا ( 106آالف) و إس��بانيا
( 102ألف).
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قسنطينة ...عاصمة الثقافة العربية 2015
إرث تاريخي عريق ومشاريع حضرية كربى حديثة
الدكتور فؤاد بن غضبان
معهد تسيري التقنيات احلضرية
جامعة أم البواقي  -اجلزائر
الربيد اإللكرتوينfouad_benghadbane@yahoo.fr:

ال تنحصر عظمة م��دي��ن��ة قسنطينة يف حجمها
السكاين وال��ع��م��راين الكبري فحسب ،ب��ل يف عراقة
ت��اري��خ��ه��ا ومت � ّي��ز م��ع��امل��ه��ا وث��ق��اف��ة س��ك��ان��ه��ا ،فهي
ملتقى العديد من احل��ض��ارات واألمن��اط العمرانية
وال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى م���ر ال���ع���ص���ور وه�����ذا م���ا جعلها
ت��ك��ت��س��ب خ��ص��وص��ي��ة مم��ي��زة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي.
وم���ع ب��داي��ة س��ن��ة  2015س��ت��ك��ون م��دي��ن��ة قسنطينة
عاصمة الثقافة العربية ،ألن فيها مدرسة عبد احلميد
ابن باديس ،وقصر أحمد باي ،ومنها انطلقت جمعية
العلماء املسلمني وح��زب شمال أفريقيا و مسجد
األم�ير عبد ال��ق��ادر وجسورها امل��ت��ع��ددة ...وعشرات
املعامل التاريخية والرتاثية األخرى.
فمدينة قسنطينة من أقدم املدن العربية ،ومسقط
رأس ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ل��م��اء ،وال��ت��ي يحفل تاريخها
القدمي واحلديث بأنواع عديدة من الثقافات والفنون...
وهي اليوم تستعيد ماضيها العريق لتواكب املدينة
احلديثة بتنظيمها العمراين اخملطط ضمن ثقافتها
وخصوصيتها من خالل العديد من املشاريع احلضرية
ال��ك�برى ال��ت��ي ي��ج��رى إجن���ازه���ا وف���ق ب��رن��ام��ج حمكم
ومضبوط حتى تكون يف الوقت "قسنطينة...
 - 1م���وق���ع ق��س��ن��ط��ي��ن��ة ذو خ��ص��وص��ي��ة مم���ي���زة:
ً
شماال
تقع مدينة قسنطينة فلك ًيا على خط 36,23°
وخط ً 7,35°
موقعا طبيع ًيا
شرقا لذلك فهي حتتل
ً
متميز بالشرق اجلزائري ،حيث يبدي موقعها قدرة فائقة
على التكيف مع خمتلف الوظائف التي عرفتها املدينة
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منذ قيامها كمدينة عسكرية دفاعية وص� ً
�وال إىل
الوقت احلاضر ،1إذ أنه يضمن جمال نفوذ واسع
متجاو ًزا يف ذلك املناطق القريبة احمليطة بها.
أما موقعها اجلغرايف ،فاملدينة تتوسط إقليم
الشرق اجلزائري ،حيث تبعد مبسافة  245كم عن
احل���دود الشرقية اجل��زائ��ري��ة التونسية ،وح��وايل
 431كم عن مدينة اجلزائر العاصمة غر ًبا ،و235
كم عن مدينة بسكرة جنو ًبا و 89كم عن أقرب مدينة
ً
شماال.
ساحلية وهي مدينة سكيكدة
بينما موضع مدينة قسنطينة فهو يتشكل من
عدد من الهضاب والتالل املرتفعة ،وهو موضع
يتميز باالنقطاع يف وحداته الطبوغرافية لوجود
وادي ال��رم��ال وب��وم��رزوق واالن���ح���دارات الشديدة
وخ���وان���ق ال���رم���ال ،وه���و م��ا أك��س��ب امل��دي��ن��ة يف
ب��داي��ة نشأتها على الصخرة وظيفة دفاعية .2
وت�برز ش��دة تضرس موضع مدينة قسنطينة يف
تعدد وتعقد وح��دات��ه الطبوغرافية وإن��ف��راد كل
وحدة بخصائص خمتلفة عن األخرى.
الصخرة هي أه��م وح��دة طبوغرافية باملوضع،
وهي النواة األوىل لنشأة مدينة قسنطينة ،تبلغ
مساحتها  40هكتار ،حتيط بها العوائق الطبيعية
(خ��وان��ق ال��رم��ال واالن���ح���دارات ال��ش��دي��دة) م��ن كل
جهاتها ماعدا اجلهة الغربية أين تتصل طبيع ًيا
بشريط ع��رض��ه  300م ،وه��ي كتلة كلسية ب���ارزة،
شكلها العام مثلث غري منتظم األض�لاع ،قاعدته
يف ال��ش��م��ال ورأس���ه يف اجل��ن��وب وه��و يتفق مع
اإلنحناءات التي رسمتها خوانق الرمال احمليطة
به على طول يبلغ  2,8كم (شكل.)1 :

شكل1 :

يبلغ انحدار الصخرة يف املتوسط  % 10باجتاه جنوبي شرقي
(كاف شكارة يف أقصى الشمال على ارتفاع 644م ،ورأس سيدي
راشد يف اجلنوب الشرقي بارتفاع 535م) ،ويف أقصى الشمال
الغربي منها جن��د منخفض احل��ام��ة ب��ارت��ف��اع يقل ع��ن 400م
وبانحدارات غري متجانسة بني ضفتي واد الرمال حيث ترتاوح
بني  % 25 - 12,5على الضفة اليمنى وتقل عن  % 12,50على
الضفة اليسرى.
يحيط بالصخرة عدد من الهضاب والتالل املرتفعة والتي تختلف
فيما بينها من حيث االرتفاعات واالن��ح��دارات ...الشيء الذي
يب ّين تعقد طبوغرافية املوضع ،فهضبة املنصورة تقع على
الضفة اليمنى لواد الرمال على ارتفاع ي�تراوح بني 815-630م،
فهي تتحدر من الشمال الغربي إلـى اجلنـوب الشرقـي بانحـدار
قـدره  % 8وتتصل هذه الهضبة جمموعة من التالل املتوسطة
االرتفاع أهمها تل سيدي مربوك الذي ترتاوح قيمة االنحدار به بني
 ،% 12-8ويف شمالها تتواجد هضبة سيدي مسيد على احلافة
اليمنى خلوانق الرمال مقابل الصخرة والذي يفصل بينهما هو
منخفض احلامة ،يبلغ ارتفاعها يف املتوسط 725م وانحدارها
العام .% 12
ومن اجلهة الغربية من الصخرة جند الكدية التي مت تسويتها،
يبلغ انحدارها يف املتوسط  % 8وارتفاعها يقدر بـ 637م ،ثم تل
املنظر اجلميل الذي يقع جنوب غرب الصخرة ،يتسم سطحه
تقري ًبا باالنبساط إذ ترتاوح قيم االنحدار به بني .% 8-5

وم���ن اجل��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة جن���د ه��ض��اب
مم��ت��دة على ك��ام��ل اجل��ه��ة وه��ي ذارع
بوفريكة املنفتح على هضبة عني الباي
التي يتــراوح متوســط ارتفـاعــهــا مـا
بـيـن 800-600م ،الشيء ال��ذي جعلها
تشرف على املناطق الشمالية والشرقية
وال��غ��رب��ي��ة ،وان��ح��دارات��ه��ا م��ت��وازن��ة يف
عمومها ،على الرغم من وجود انحدارات
ش���دي���دة ت���ف���وق  % 25ع��ل��ى احل����واف
الصخرية لهضبة عني الباي والناجتة
عن النشاط احلتي الكثيف لوادي الرمال
وبومرزوق.
إىل جانب ذل��ك جند أن موضع مدينة
قسنطينة اتسع ليشمل سفوح اجلبال
ون��خ��ص ه��ن��ا ال��س��ف��ح اجل��ن��وب��ي جلبل
الوحش ال��ذي يقع يف أقصى الشمال
الشرقي م��ن م��رك��ز املدينة على بعد
12كم (شكل.)2 :

شكل2 :

إن ه��ذه املمي��زات الطبيعي��ة الت��ي
تخص موضع مدينة قس��نطينة ،جعلته
موضع��ا ش��ديد اخلصوصي��ة ويختل��ف
ً
ع��ن مواض��ع املدن األخ��رى الت��ي تأخذ
خطته��ا ش��كل الدوائ��ر املرتاك��زة ،ودف��ع
مبدينة قس��نطينة للنمو بطريقة خاصة
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مكيفة نفسها مع ظروف موضعها ،حيث أخذ التوسع
احلضري شكل االنتشار احللقي ليتالءم مع الظروف الطبيعية.

 - 2توسع عمراين يتضمن إرث حضاري هام مبدينة قسنطينة:

مر توس��ع مدينة قس��نطينة مبراحل متعددة تباينت وتعددت عواملها حس��ب السياس��ات العمرانية املطبقة
بها ،وذلك كما يلي:
 - 1-2مدينة قسنطينة ما قبل االحتالل الفرنسي (قبل 1837م):
الصخرة هي النواة األوىل للمدينة يف بداية نش��أتها (العهد الروماين) ،ومل تعرف أي نوع من مظاهر التوس��ع
العمراين ذلك ألن وظيفتها كانت دفاعية ومبجيء اإلس�لام عرفت املدينة األمن واالس��تقرار واألمن ،وبالتايل
توسعا داخل أسوارها
س��اعدها ذلك على التطور واالزدهار ،ومع بداية س��نة 1500م ش��هدت مدينة قسنطينة
ً
وبلغت مساحتها  30هكتار ،وكان هذا حتت احلكم العثماين ،واتسم نسيجها بكثافة البناء وانعدام الساحات
ومبساكن جماعية موحدة النمط مرتاصة تتخللها شوارعه ضيقة وأزقة.
واملدينة مقس��مة إىل ثالثة أقس��ام :القس��م السفلي ويس��مى حي باب اجلابية يسكنه املس��لمون وقد بقي
ً
حمافظا على بنيته لعدم التدخل عليه ،والقس��م الش��رقي ويس��مى الش��ارع ويس��كنه اليهود من أجل تسهيل
املراقبة ،والقسم العلوي هو حي القصبة وهو رمز السلطة العسكرية ،يقع يف أعلى نقطة من الصخرة يتميز
نوعا ما.
مبخططه املنتظم ً
 - 2-2مدينة قسنطينة أثناء االحتالل الفرنسي (1962-1837م):
نظ ًرا ألهمية هذه املرحلة يف منو وتوسع مدينة قسنطينة ،فقد ارتأينا تقسيمها إىل  3فرتات ،وهي:
• ف�ترة  :1874-1837كان للمس��تعمر الفرنس��ي دور كب�ير يف التدخل على نس��يج الصخرة ،حيث قام بتقس��يم
املدينة إىل  3عش��ائر (مس��لمني ،فرنس��يني ويه��ود) ،وذلك بإدخال تعدي�لات على املدينة بش��ق طريق جدية
(شارع العربي بن مهيدي) التي اصطفت على جانبيها املباين ذات النمط األوروبي بهدف ربط جسر القنطرة
وحمطة القطار بس��احة البريش ،وحتى يدعم وجوده أنش��أ الثكنة العس��كرية على مس��احة قدرها  05هكتار
وإىل جانبه��ا احل��ي اإلداري ،وكل ه��ذا كان عل��ى حس��اب اجمل��ال اجلغرايف للصخ��رة بعد إزال��ة العديد من
املساكن ،لذلك فقد ظهرت يف مزيج بني النمط العربي والنمط األوروبي.
• فرتة  :1937-1874استمر التوسع الفرنسي خارج الصخرة وعلى ضواحيها يف اجتاهني :األول نحو اجلنوب
الغربي حيث ظهر سان جان ومت تسوية الكدية ثم تالها إنشاء حي املنظر اجلميل ،والثاين نحو اجلهة الشرقية
متمثال يف حي األمري عبد القادر ،كما قامت السلطة الفرنسية بتوقيع بعض األحياء بهضبة املنصورة وسيدي
م�بروك وب��اب القنط��رة ،وأصبحت مدينة قس��نطينة جتمع ب�ين املدينة العربي��ة واملركز الفرنس��ي والضاحية
الفرنسية ،وقد مت هذا التوسع من خالل أول خمطط وضعته البلدية سنة  1931لتنظيم املدينة هدفه ضبط
وتوجيه منوها العمراين وجتهيزها باملرافق الضرورية للحياة العصرية وحتديد مناطق التوس��ع املستقبلية،
وق��د راف��ق تنفيذ هذا اخملطط عملي��ات هدم لعدد كبري من املب��اين القدمية لتحل حمله��ا مباين وطرقات
جدي��دة ،وبالتايل تضاعفت مس��احتها حيث بلغ��ت  1937حوايل  234هكتار مبقدار  08مرات خالل  100س��نة،
ويرج��ع ذل��ك إىل دور الدولة الب��ارز يف هذا النمو خاصة فيما يتعلق باملنش��آت األساس��ية والهي��اكل اإلدارية،
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هضبة املنصورة ،وتل بوفريك��ة وتل املنظر اجلميل
م��ن أج��ل إس��كان املوظف�ين ذوي الدخ��ل املنتظم
بإجناز العم��ارات من نوع " ،"HLMوجتميع النازحني
اجلدد يف حمتش��دات لتس��هل مراقبتها والس��يطرة
عليها ،إىل جانب إجناز مناطق صناعية على مساحة
قدره��ا  650هكتار جنوب املدينة على ضفتي وادي
الرمال وبوم��رزوق ،مع إعادة هيكلة اجملال احلضري
وتنظي��م املدين��ة ضما ًنا للتوزيع الع��ادل التجهيزات
اإلدارية واخلدمية على كل اجملال احلضري.

ض��ف إىل ذل��ك عمل الفرنس��يني اخلواص يف إنش��اء
املس��اكن اخلاصة واملؤسسات الصناعية ،يف حني
كان��ت األماك��ن املهمش��ة كاملنح��درات اجلنوبي��ة
الشرقية حتتلها املساكن الفوضوية كحي رومانيا.
• ف�ترة  :1962-1937متي��زت ه��ذه الف�ترة بظه��ور
خمطط كاراكاس سنة  1953املتضمن إنشاء 2539
مس��كن موزعة على خمتلف أنح��اء املدينة منها ما
مت بن��اءه ،بينم��ا بقي��ت أغلبي��ة املس��اكن إىل ما بعد
االس��تقالل وكان ه��ذا اِس��تجابة ملتطلب��ات س��كن
جدي��د إليواء املس��تعمرين ،وقد ارتبط ه��ذا بإعادة
تخطي��ط الش��وارع وتنظيم الش��بكات واملرافق وبناء
خمتل��ف التجهي��زات الضروري��ة لألجان��ب الوافدي��ن.
وخ�لال احل��رب التحريري��ة عرف��ت مدين��ة قس��نطينة
ن��زوح أع��داد كب�يرة من س��كان األري��اف إليه��ا ،ومن ثم
ف��رض عل��ى املدين��ة واق��ع جدي��د متث��ل يف ظهور
أحي��اء الصفيح ،وملواجه��ة هذه الوضعي��ة جاء ما
يع��رف مبخطط قس��نطينة س��نة  ،1959ومن خالله
ظهر خمط��ط كالزات س��نة  1960وال��ذي كان يهدف
إىل توف�ير الس��كن وبرجم��ة تط��وره اجمل��ايل عل��ى
مرحلت�ين خ�لال  20س��نة بتعم�ير  750هكت��ار عل��ى

واجلدي��ر بالذك��ر أن النم��و الس��كني والوظيف��ي
ملدين��ة قس��نطينة يف مرحل��ة االحت�لال الفرنس��ي
ق��د س��ار لصال��ح الفرنس��يني الذين ش��غلوا املواضع
االس�تراتيجية واألراضي الس��هلة التعم�ير بالبنايات
الس��كنية والتجهي��زات اإلداري��ة ،ويف املقاب��ل كانت
اجملاالت الهامش��ية وغري صاحلة للتعمري كمناطق
الفيضان��ات واالنزالق��ات جتم��ع األحي��اء الفوضوية
وأحياء احملتشدات للسكان األهايل.
 - 3-2مدينة قسنطينة ما بعد االستقالل
(ما بعد 1962م):
وميكن تقسيمها إىل  03فرتات هامة ،وهي:
• فرتة  :1971-1962اس��تمر توس��ع مدينة قسنطينة
يف ش��كلني ،األول أحي��اء فوضوي��ة يف مناط��ق
غ�ير مالئم��ة للتعم�ير خاص��ة يف اجله��ة الش��رقية،
وارتفع النمو العش��وائي يف كل م��ن حي األمري عبد
الق��ادر ،برج الرم��ال ،بن تلي��س ،حي روماني��ا واألكواخ
القصديري��ة يف س��ركينة واملنص��ورة وعل��ى ط��ول
وادي الرم��ال وبوم��رزوق والكل��م الراب��ع يف اجلن��وب
واجلن��وب الش��رقي ،وم��ن اجله��ة الغربي��ة جن��د
ح��ي املنش��ار ،وب��وذراع صال��ح وح��ي ب��ن الش��رقي.
والثاين متثل يف اس��تمرار من��و حي املنظر اجلميل
األعل��ى واجلزء الس��فلي من ح��ي احملاربني وحي
احملارب�ين وح��ي املوظف�ين ...فف��ي جممله��ا
إمت��ام مش��اريع ق��د ب��دأت يف الف�ترة االس��تعمارية.
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إعرف مدينتك
• ف�ترة  :1982-1971اتس��مت ه��ذه الف�ترة بظه��ور
اخملط��ط العم��راين التوجيه��ي لس��نة 1974-1973
ال��ذي أجن��زه الصن��دوق الوطن��ي للتهيئ��ة العمراني��ة،
وق��د ركز يف توجيهاته على االس��تفادة م��ن التجهيزات
القاعدي��ة للنس��يج القائ��م ،وذل��ك مب��د التعم�ير عل��ى
احملاور الس��ابقة يف اجتاهني الش��رقي والغربي ،كما
وقعت جتهيزات كربى وهي اجلامعة على ذراع بوفريكة
واملرك��ب األوملبي باجلن��وب ،باإلضاف��ة إىل املناطق
الصناعي��ة عل��ى ضفاف واد الرم��ال وواد بومرزوق ،إال أن
خصوصي��ة املوضع وض��رورة احملافظ��ة على األرض
الزراعي��ة جع��ل األرض القابلة للتعمري ج��د قليلة ،لهذا
اقرتح اخملطط حتويل منو مدينة قسنطينة إىل املدن
التوابع (اخلروب ،عني اسمارة وديدوش مراد) لالستفادة
م��ن التجهي��زات القاعدي��ة واملرافق املتوف��رة بها وكذا
قربها م��ن املدينة ووقوعها على حماور الطرق الكربى.
إال أن الربامــج املسطــرة ضمــن خمطــط 1974-1973
مل تعد كافية لس��د جمي��ع املتطلبات واس��تمر التطور
العم��راين للمدين��ة بصف��ة عش��وائية أم��ام النقص يف
امل��وارد املوضعية ون��درة األراض��ي القابل��ة للتعمري.
وحل��ل إش��كالية التعمري باملدينة مت فغي س��نة 1982
وض��ع خمط��ط عم��راين توجيه��ي خ��اص باجملم��ع
العمراين :قس��نطينة ،اخل��روب ،عني اس��مارة وديدوش
م��راد ،وق��د صنف ه��ذا اخملط��ط املناط��ق احملمية
من خ�لال خمطط كال��زات التي كان��ت مناطق حممية
إىل مناط��ق س��كنية .حيث تتمث��ل أم توصيات��ه يف نقل
الفائ��ض الس��كاين ملدين��ة قس��نطينة نح��و امل��دن
الصغ�يرة املتواج��دة على حمو اخلروب ،عني اس��مارة
ودي��دوش م��راد ،ألن ه��ذه التجمع��ات تتوف��ر عل��ى
جتهي��زات ميك��ن االس��تفادة منه��ا والت��ي أنش��أت يف
إط��ار برام��ج اخملط��ط العم��راين الس��ابق للمجم��ع
العم��راين لقس��نطينة لس��نة  ،1974-1973مع تخفيف
ع��دد الس��كان لغاي��ة س��نة  2000حل��ل مش��كل الن��زوح
الريف��ي والزي��ادة الطبيعي��ة وزي��ادة الكثافة الس��كانية،
م��ع إنش��اء مدين��ة جدي��دة مبنطق��ة ع�ين الب��اي تق��ع
إىل اجلن��وب عل��ى بع��د 13ك��م م��ن مدين��ة قس��نطينة
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باإلضافة إىل إنشاء مناطق سكنية حضرية جديدة
يف اجلهة الغربية ويف اجلهة الش��مالية الشرقية.
• ف�ترة م��ا بع��د  :1982اس��تمر توس��ع املدين��ة
بتوط�ين البن��اء اجلاه��ز الف��ردي بجه��ات خمتلف��ة
م��ن املدين��ة ،كم��ا اس��تمر من��و الس��كن الفوض��وي،
ويف عش��رية التس��عينات تش��هد مدينة قس��نطينة
توس��عا عمران ًيا تركز على توسع املنطقة احلضرية
ً
اجلديدة وإنش��اء عدة أحي��اء خمططة يف جهات
خمتلفة ،كما عرف��ت املدينة مؤخ ًرا وبصفة مكثفة
ً
ش��كال آخر للتوس��ع وهو التحصيص��ات يف مواضع
خمتلف��ة م��ن املدين��ة وعل��ى األخ��ص باجله��ة
اجلنوبي��ة (حتصيصات بوالصوف ،اجلباس ،س��يدي
مس��يد وجبل الوحش وعني الباي )...وهذا استجابة
للطل��ب املتزاي��د عل��ى الس��كن وفتح اجمل��ال أمام
األف��راد للمش��اركة يف بن��اء مس��اكنهم بطريق��ة
تس��مح له��م باإلش��راف وتوجي��ه جمهوداته��م.
ويف سنة  ،1998وجد اخملطط التوجيهي للتهيئة
والتعمري من أجل حل إشكالية النمو العمراين الذي
تش��هده مدينة قس��نطينة والذي يرى أن حله يكمن
يف اجمل��ال اإلقليم��ي للمدينة ،لذل��ك فقد غطى
اخملط��ط  05بلدي��ات ه��ي :قس��نطينة ،اخل��روب،
عني اسمارة ،ديدوش مراد واحلامة بوزيان ،من أجل
الوص��ول إىل حد قري��ب من الت��وازن يف توزيع الثقل
الس��كاين وحل األزمة الس��كنية ملدينة قس��نطينة
عل��ى البلديات اجمل��اورة ،كما رك��ز اخملطط على
املدينة اجلديدة عني الباي التي ش��رع يف إجنازها
حال ًي��ا جلعله��ا قط ًب��ا عمران ًي��ا م��ن أج��ل تخفي��ف
الضغط على بلدية قسنطينة والبلديات األخرى.
ويقدم الش��كل ( )3مراحل توس��ع مدينة قسنطينة.

 - 3مدينة قسنطينة تزخر مبعامل تاريخية وتراثية:

أصبح��ت مدين��ة قس��نطينة بعراق��ة تاريخه��ا وتعاق��ب العدي��د م��ن
احلض��ارات عليه��ا ُتمث��ل فسيفس��اء عمراني��ة ومعمارية ن��ادرة حتتضن
العديد من الشواهد التي تؤرخ لوجود هذه احلضارات ،ونذكر أهمها:
 - 1-3املواقع األثرية:
كشفت التنقيبات التي أجريت مبدينة قسنطينة عن اكتشاف العديد من
املواقع األثرية التي تعود إىل عصور متعاقبة والتي تؤكد على وجود
النشاط البشري باملنطقة منذ العصور اجليولوجية األوىل ،ومن هذه
املواقع:
 1-1-3املوقع األثري تيديس:
يقع املوقع األثري تيديس على بعد أقل من  30كلم من مدينة قسنطينة
يف اجتاه الش��مال الغربي حيث تقدر مس��احته اإلجمالي��ة بـ  40هكتار،
وقد مت تصنيفه ضمن الرتاث الوطني س��نة  ،1995ويعود أصل تس��مية
املوق��ع إىل الكلمة الرببرية " "Tiddarمبعنى  ras_el_darوتلفظ رأس
الدار ،يف حني ترجح بعض الدراسات األثرية إىل أن اسم املوقع األصلي
هو " "Castellum Tidissanorunمبعنى املكان احملصن ،و ُيعد هذا
التفسري األقرب إىل الصحة نظ ًرا ألن املدينة مبنية على هضبة صخرية
ذات صخور قوية تطل على الضفة اليمنى لوادي الرمال ،كما أنه قد ُعرث
على هذا االسم مكتو ًبا على أحد النقشيات األثرية باملدينة وذلك سنة
( 1941شكل.)04 :
تعاقبت على مدينة تيديس حضارات عديدة من عصور ما قبل التاريخ،
ً
وصوال إىل احلضارة
واللولبية ،والبونيقية ،والرومانية ،والبيزنطية
العثمانية لتهجر املدينة بعد ذلك النعدام األمن بها.

شكل4 :

وم�����ن أش����ه����ر األل�����ق�����اب ال��ت��ي
أط��ل��ق��ت ع��ل��ى امل��دي��ن��ة ،ه��ي:
مدينة األق��داس :لقبت املدينة
بهذا االسم ملا عرفته من ديانات
ومعتقـدات خمتلفــة كالوثنيـة،
واملسيحية واإلس�لام ،وهذا ما
يفسر بوجود الكثري من الكهوف
التي كان يعتكف بها املتعبدون.
مدينة احلرفيني :كانت املدينة
حتوي حرفيني متخصصني يف
جمــيــــــع الصناعــات ،كصنـاعــة
احللي ،وأدوات الزينة والتجميل،
ونـحــــت األدوات الصـغــــيــــــــرة،
واستغالل املعادن من النحاس،
وال��ف��ض��ة ،وال��ع��ظ��ام ،وال��ف��خ��ار
واخلزف ،وهي معروض باستمرار
ب��������رواق ب���امل���ت���ح���ف ال��وط��ن��ي
«سريتا».
 2-1-3موقع املنصورة:
يتواجـد موقع املنصورة جنوب
شـرق مدينـة قسنطينة ،ويعتبـر
مـن أقدم مواقـع ما قبل التاريخ
ب��اجل��زائ��ر ،ح��ي��ث ي��ع��ود تاريخه
حت��دي� ً�دا إىل ما ُيعرف بحضارة
احلصـــى املنحـوتـــــة ،فقــــد
اكتشفت به أدوات من احلجارة
امل��ن��ح��وت��ة ،إض��اف��ة إىل بقايا
ح��ي��وان��ي��ة ألن����واع خمتلفة من
احل��ي��وان��ات م��ن��ه��ا :ف���رس النهر،
والغزال والفيل...
 3-1-3موقع جبل الوحش:
مت اكتش��اف ه��ذا املوق��ع س��نة
 1912ش��مـــال ش��ــرق مـديــنــ��ة
قس��نطينة ،ويض��م ه��ذا املوقع
77
العدد 165

إعرف مدينتك
العدي��د م��ن األدوات احلجرية املنحوت��ة والبقايا
احليوانية.
 2-1-3املوقع األثري بكرية:
اكتش��ف ه��ذا املوقع س��نة  1990من قبل الس��كان
(املس��تفيدون م��ن قط��ع أرضي��ة للبن��اء) أثن��اء
عملي��ات حف��ر األساس��ات) ،ولإلش��ارة ف��إن البقاي��ا
األثري��ة املكتش��فة ال ت��زال معروض��ة أم��ام من��ازل
الس��كان ،وتس��عى الس��لطات املعني��ة بالط��رق
القانونية والسلمية السرتجاعها.
 5-1-3املدينة القدمية:
تعترب املدينة القدمية إر ًثا ماد ًيا ومعنو ًيا على
حد سواء ،فهي تعرب عن الذاكرة احل ّية للمجتمع
القسنطيني ،فقد كانت منذ فجر التاريخ مأوى
لإلنسان األول ،لتزدهر بها بعد ذل��ك املبادالت
ً
سوقا كبرية يقصدها
التجارية لتصبح مع الزمن
الناس ليس من أنحاء املدينة فحسب بل من كل
البقاع اجملاورة.
تناغما
ويعكس النس��يج احلايل للمدينة القدمية
ً
ب�ين الرتكيب��ة االجتماعي��ة والبني��ة العمراني��ة،
فنجد املباين املتالحم��ة واملرتابطة املنفتحة
عل��ى أفنية داخلي��ة تعكس مدى تقديس الس��كان
احمللي�ين للعالق��ات االجتماعي��ة واخلصوصية،
يف ح�ين تضم��ن ال��دروب واألزق��ة املتسلس��لة
ً
وفق��ا لرتاتبي��ة م��ن الع��ام إىل اخل��اص التنق��ل بني
خمتلف أرج��اء املدينة ،كما حت��وي املدينة على
أس��واق متخصص��ة لكل منها اس��م ونش��اط معني
فنج��د اجلزارين ،واحلدادين ،وس��وق الغ��زل ،...إىل
جان��ب املس��احات التي حتيط بها املن��ازل والتي
تس��مى"الرحبة" وتختص يف التج��ارة مثل :رحبة
الصوف ،ورحبة اجلمال.
وقد اس��تفادت املدينة القدمي��ة من قرار تصنيفها
كقط��اع حمفوظ يف ش��هر مايو س��نة  ،2005ويف
ش��هر س��بتمرب (أي��ول) م��ن س��نة  2008مت انط�لاق
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مش��روع اخملطط الدائم حلفظ واستصالح القطاعات
احملفوظ��ة ،وبع��د االنته��اء م��ن املرحل��ة األوىل (من
أص��ل ثالثة مراحل مير بها اخملطط ) مت تس��جيل عدد
م��ن البناي��ات املتض��ررة والت��ي وص��ل عدده��ا إىل 575
بناية س��يتم التكفل بها يف إطار أعمال اس��تعجاليه ،مع
اإلسراع يف عمليات التدخل حتى ال تتفاقم األضرار.
 6-1-3كهوف ما قبل التاريخ:
حتوي مدينة قسنطينة على جمموعة من الكهوف
شاهدا على حضارات ما قبل
التي تعترب هي األخرى
ً
التاريخ باملنطقة.
 كه��ف الدبب��ة :يقع ه��ذا الكهف بهضبة س��يدي مس��يدش��مال الصخرة ،يبلغ طوله 60م ،وعرضه 6م ،وقد أطلق
عليه هذا االس��م الكتش��اف عدد كبري من بقايا الدببة به
س��نة  ،1907غ�ير أن ه��ذا الكهف يطلق عليه حمل ًيا اس��م
"غار زهار" ،ألن الكلمة مش��تقة من "غار زئري" ألن الكهف
يحدث صو ًتا يش��به صوت زئري األس��د عند دخول الهواء
إليه.
 كهف األروية :اكتش��ف هذا الكهف سنة  ،1908وهو يقعبهضبة س��يدي مس��يد ق��رب مغ��ارة الدببة ،يبل��غ طوله
100م ،وعرض��ه يص��ل إىل 6م ،وق��د س��مي به��ذا االس��م
نس��بة إىل ن��وع من الغزال ع�ثر على بقاياه به��ذا الكهف،
كما ُيطلق على هذا الكهف حمليا اس��م "غار الظلمات"
لشدة ظلمته و انعدام أي منفذ لضوء فيه.
 كه��ف احلم��ام :يقع ه��ذا الكهف أس��فل القصب��ة ،وقداكتش��فت ب��ه العديد م��ن البقاي��ا احليواني��ة واخلزفية.
إضاف��ة إىل الكه��وف الث�لاث هن��اك مغ��ارة عجيب��ة تقع
أسفل ساحة الش��هداء ،تعرف باسم "املغارة املنسية"
ألن مدخله��ا أغلق عند تثبيت مصعد فن��دق العربي بن
مهيدي مبركز املدينة.
 - 2-3املباين األثرية:
 1-2-3قصر أحمد باي:
يعود تاريخ بناء القصر إىل الفرتة املمتدة ما بني1827-
1835م ،وه��و يرتبع على مس��احة تقدر بـ 5600م ،²ميتاز
باتس��اعه ودق��ة تنظيم��ه وتوزي��ع أجنحته (ش��كل.)06 :

وقد ح��اول االس��تعمار إضف��اء الطاب��ع األوربي
عل��ى القص��ر من خ�لال طم��س مع��امل الزخرفة
اإلس�لامية (س�يراميك) ،ورغ��م ذل��ك فق��د ظل��ت
الهوية األصلية للقصر هي الس��ائدة واملهيمنة
عل��ى كل أجزائ��ه وفضاءات��ه ،وق��د صن��ف القصر
ضمن الرتاث الوطني س��نة  ،1934باعتباره حتفة
معمارية فريدة من نوعها.

شكل6 :

 2-2-3إقامة صالح باي:
ه��ي منتجع للراحة ،تقع على بعد  8كلم ش��مال
ً
من��زال ريف ًيا
غ��رب قس��نطينة ،وق��د كان م��ن قب��ل
خاص��ا ،وق��د ق��ام صال��ح باي ببنائ��ه ألس��رته يف
ً
الق��رن  ،18واإلقام��ة عب��ارة ع��ن بناي��ة أنيق��ة تقع
وس��ط احلدائق الغناء التي كان��ت تزين املنحدر
حتى وادي الرمال.

عمارة املساجد ،فأجمل مساجد املدينة تعود إىل
العهد العثماين عدا املسجد الكبري الذي بني يف عهد
احلماديني ،وأهم هذه املساجد نذكر:
 املسجد الكبري:ُبني هذا املس��جد الكائ��ن بنهج العربي بن مهيدي س��نة
 530هـ املوافق لـ  1163م ،هو عبارة عن حتفة فنية حتوي
أعم��دة أس��طوانية (أعم��دة منتفخ��ة ،وأعم��دة ملس��اء
وأخ��رى ذات قن��وات) ،ي�تراوح قطره��ا م��ا بني  30و 60س��م
تع��ود كله��ا إىل العهد الروم��اين (ألنه بن��ي على أنقاض
معبد روماين) ،عدا العمودين احلاملني لقوس احملراب
والل��ذان مت تش��يدهما يف العه��د اإلس�لامي ،وق��د أبه��ر
املس��جد الكبري العثمانيني بجمال��ه ،فأقاموا بقربه قصر
الباي ،وانتش��رت األسواق حوله مشكلة قلب املدينة الذي
أصبح يعرف فيما بعد بسوق التجار.
وقد تعرض املسجد جلملة من التغيريات أثرت سل ًبا على
قيمته األثرية أهمها ما قام به املس��تعمر الفرنس��ي عند
شقه لطريق جديدة (والتي تعرف حاليا بشارع العربي بن
مهيدي) ،أين مت تهدمي أكرث من  60%منه ،ويف سنة 1968
متت توسعته من خالل تس��قيف فنائه وذلك لزيادة طاقة
استيعابه للمصلني.
ومما زاد من القيمة الثقافية والتاريخية لهذا املسجد
تعاقب جمموعة من املشايخ على إمامته أمثال:
املك��ي البوطالب��ي ،وعب��د الق��ادر اجمل��اوي ،كم��ا تلقى
العالم��ة عب��د احلميد ب��ن بادي��س العلم الش��رعي به وأمﹼ
املصل�ين لص�لاة الرتاوي��ح به وهو يف س��ن الثانية عش��رة
(شكل.)07 :

حمجا يقصده النساء
وتعترب اإلق��ام��ة حاليا
ً
ملمارسة بعض الطقوس ،وهو ما يعرف حمليا
بـ "النشرة" ،وهذا لوقوع ضريح حممد غراب به.
 3-2-3املساجد:
ت��رك��ت احل��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة بصماتها مبدينة
قسنطينة يف شتى اجمل���االت خ��اص��ة منها
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 مسجد سوق الغزل :مت بن��اءه س��نة  1721م��ن ط��رف «قلي��ان حس�ين ب��اي» ،وقد
س��مي بهذا االس��م نس��بة إىل س��وق صوف الغزل التي كانت
موجودة بالقرب منه.
للمس��جد واجه��ة مزينة بزخ��رف تنتظم حول مش��كاة نصف
دائري��ة وعل��ى يس��ارها يوج��د املدخ�لان الل��ذان يؤدي��ان
إىل املس��جد وللمح��راب املوج��ه نح��و اجلنوب الش��رقي.
وقد تعمد املستعمر الفرنسي حتويله إىل كاتدرائية ليعود
بع��د االس��تقالل إىل وظيفت��ه األصلي��ة وذل��ك س��نة ،1963
ل ُيعرف حاليا باسم مسجد الباي ،وقد مت تصنيفه سنة 1903
كرتاث وطني.
 مسجد سيدي خلضر:يعود تاريخ إنشاء هذا املسجد الكائن بحي اجلزارين إىل
سنة  ،1743حيث أنشأ بأمر من الباي «حسني بن حسني»،
وقد مت تصنيفه كرتاث وطني سنة .1905
 مسجد سيدي عبد املؤمن:مت بناء هذا املسجد يف عهد «أحمد باي بن علي القلي»
يف الفرتة املمتدة ما بني  ،1771-1756أنشأ هذا املسجد
تخليدا للشيخ عبد املؤمن الذي كان من طلبة العلم
ً
البارزين آنذاك.
 مسجد سيدي الكتاين:أم���ر بتشييده «صالح باي» س��ن��ة  ،1776ي��ت��واج��د ه��ذا
امل��س��ج��د ب��ال��ق��رب م��ن س���وق ال��ع��ص��ر ،وه���و يتميز ب��روع��ة
جماله فقد مت تزيينه بلوحتني خمطوطتني من الرخام.
أما املدرسة الكتانية فقد بنيت سنة  ،1776وقد صنف اجلزء
القدمي منها الذي يضم ضريح «صالح باي» وعائلته كرتاث
وطني سنة .1913
 مسجد األمري عبد القادر:مت تشييد هذا املسجد سنة  ،1994على مساحة متتد على
 3هكتار ،فهو يعترب من أهم املساجد يف املدينة ،ويتسع
ألك�ثر من  160مصلي ،ما جعله يصنف كمسجد وطني
مركزي (شكل.)08 :
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شكل8 :

يق��وم املس��جد بع��دة وظائ��ف بامل��وازاة مع
الوظيف��ة التعبدية ،فهو يض��م جامعة عريقة
خاص��ة بتدريس العلوم اإلس�لامية اإلنس��انية
واالجتماعية تتسع ألكرث من  2500طالب.
 4-2-3الزوايا:
تعترب الزواي��ا مكا ًنا للتص��وف والتفقه يف أمور
الدي��ن ،وباعتبار أن مدينة قس��نطينة احتضنت
العديد من احلضارات اإلسالمية فقد كان لها
نصي��ب من انتش��ار ه��ذه املراكز الديني��ة ،ومن
أهمها نذكر:
 الزاوية الرحمانية:تقع الزاوية الرحمانية املرتبعة على مس��احة
250م ²ش��مال ش��رق الصخ��رة باملنطق��ة
وحتدي��دا بش��ارع اإلخ��وة
املس��ماة الش��ارع،
ً
عرف��ة ،تعترب هذه الزاوية م��ن أهم وأعرق الزوايا
باملدين��ة ،حي��ث يع��ود تاريخ بنائه��ا إىل القرن
العاشر الهجري ،وتنسب هذه الزاوية إىل عائلة
"باش تارزي" نظ ًرا ألنها من ممتلكاتها ونس��بة
إىل مؤسسها األصلي "عبد الرحمن بن حمود
بن مانش باش تارزي".
 الزاوية التيجانية السفلى:حتديدا بشارع
تقع هذه الزاوية بناحية الشط
ً
مالح سليمان ،ويعود تاريخ إنشائها إىل القرن
الثاين عشر ميالدي ،وتوجد بالزاوية مدافن
"آل بن نعمون" ،وهم من أعالم قسنطينة.

 الزاوية التيجانية العليا:بنيت هذه الزاوية س��نة  ،1730وتبلغ مساحتها
ح��وايل 200م ،²تتك��ون م��ن قاع��ة للص�لاة
وغرفت�ين إحداهم��ا لتعلي��م الق��رآن واألخ��رى
الستقبال الضيوف.
 الزاوية الطيبية:وحتديدا
تقع ه��ذه ال��زاوي��ة بحي السويقة،
ً
ب��ش��ارع بوحالة ع��م��ار ،مت إنشائها يف القرن
الثامن عشر ميالدي على يد "حممد الشريف
بن شريط" الذي يوجد ضريحه بالزاوية حاليا.
 زاوية حنصالة:توجد بشارع رواق السعيد ،وقد سميت بهذا
االس��م إلتباعها الطريقة احلنصالية ،يعود
تاريخ بنائها إىل القرن التاسع عشر ميالدي من
طرف مؤسسها "أحمد الزاوي" املدفون بها.
 زاوية سيدي راشد:ت��ع��د ه���ذه ال���زاوي���ة م��ن أك�ث�ر ال���زواي���ا قيمة
تاريخية ،يعود تاريخ إنشائها إىل القرن التاسع
امليالدي ،وهي تتواجد أسفل جسر سيدي
راشد الذي تنسب إليه.
 5-2-3احلمامات:
يعترب احلمام أحد أهم العناصر التي تتميز
بها املدينة اإلسالمية ،فهو يعرب عن مدى
ارت��ب��اط العالقات االجتماعية بالسلوكيات
التعبدية ،وباعتبار أن مدينة قسنطينة قد
عايشت احل��ض��ارة اإلس�لام��ي��ة ل��ف�ترة طويلة
فهي حتوي على عدد معترب من احلمامات
قدر بـ  16حماما تتميز كلها بعمارتها املتميزة،
م��ن أهمها ن��ذك��ر :حمام نعمان ب��اي ،حمام
بلبجاوي ،حمام بوقفة ،حمام سوق الغزل،
ح��م��ام بلحاج مصطفى ،ح��م��ام ب��ن طبال،
حمام البطحة ،حمام بن جلول( ...شكل،)09 :
(شكل.)10 :

شكل9 :

شكل10 :

ويعرب موقع احلمامات مبدينة قسنطينة عن مدى ارتباط
احل��م��ام باملراكز الدينية ،ففي احمليط القريب م��ن كل
حمام يوجد مسجد أو زاوية وأحيانا يلتصق املبنيان كما
هو احل��ال بالنسبة حلمام سوق الغزل مع مسجد سيدي
كموش ،وكذلك احلال بالنسبة للجامع الكبري الذي يقابله
حمام ويلتصق به آخر ،وهذا ما يعكس التكامل املوجود
بني املبنيني فاملمارسات اليومية املتمثلة يف الوضوء
استوجبت تكامال لوظيفتي الصالة والوضوء فرتجم ذلك
معماريا بقرب املبنيني :املسجد واحلمام ،باإلضافة إىل
ذلك فإن بعض احلمامات تعترب من املنشئات املوقوفة
على املباين الدينية.
 - 3-3املعامل األثرية:
تضم مدينة قسنطينة جمموعة من املعامل األثرية أبرزها:
 1-3-3اجلسور:
لطاملا تعلقت مدينة قسنطينة بعدة ألقاب مستوحاة من
طبيعتها وجمالها ،كذلك عندما يتعلق األمر بجسورها إذ
اسما تعرف
يعترب اسم «مدينة الهواء واجلسور املعلقة» ً
به املدينة حمل ًيا وعامل ًيا.
وتضم مدينة قسنطينة سبعة جسور تربط بني أحياءها
ونسيجها العمراين املقام على موضع متضرس ،وتتمثل
هذه اجلسور يف:
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 جسر باب القنطرة :يعترب جس��ر ب��اب القنط��رة أقدم جس��ر باملدينة (ش��كل:
 ،)11فق��د بناه صالح باي س��نة  1792على أنقاض جس��ر
روم��اين ،ويف س��نة  1857تع��رض اجلس��ر لته��دمي جراء
م��رور قافل��ة عس��كرية فرنس��ية ثقيل��ة ،األمر ال��ذي جعل
الفرنس��يني يق��ررون إع��ادة بنائ��ه ،وق��د مت ذل��ك فعال مع
نهاية س��نة  ،1863وبعد قرن من بناء اجلس��ر ومع حلول
سنة  1952استفاد اجلسر من عملية توسيع عرضي بعد
أن تعرض جزء منه للسقوط.

 جسر سيدي مسيد:هو أعلى جسور قسنطينة وأهمها على اإلطالق،
بناه املس��تعمر الفرنسي سنة  ،1906ومت تدشينه
س��نة  ،1912ارتفاع��ه إىل 175م ف��وق وادي الرمال
(ش��كل ،)13 :وه��و يرب��ط ب�ين املدين��ة القدمي��ة
واملستشفى اجلامعي.

شكل13 :

 جسر مالح سليمان:شكل11 :
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دش��ن هذا اجلسر س��نة  ،1917ميتد على مسافة
125م ،وعرضه فيقدر بـ  2م ،يف حني يصل ارتفاعه
إىل  103م عن وادي الرمال.

 جسر سيدي راشد:يعت�بر ه��ذا اجلس��ر أطول جس��ر حج��ري يف الع��امل ،مت
تش��ييده من قبل املس��تعمر الفرنسي س��نة  ،1912يبلغ
طول��ه 447م ،وعرضه 12م ،يف حني يبلغ علوه 105م عن
قوس��ا قطر أكربها
وادي الرمال ،يحتوي اجلس��ر على ً 27
يصل إىل 70م (شكل ،)12 :يطل اجلسر على وادي الرمال
واملدينة القدمية ،فهو بذلك املدخل الرئيسي لها.

م أم��ا عرض��ه فال يتج��اوز  3أمتار (ش��كل ،)14 :وقد
سمي بهذا االسم ملرور مياه واد الرمال من خالله
مشكلة بذلك شالالت.

شكل12 :

شكل14 :

 جسر الشالالت:مت إنش��اء هذا اجلسر س��نة  ،1928يصل طوله 80

 جسر جماز الغنم:هو امتداد لش��ارع رحماين عاش��ور يتميز بضيقه حيث ال يتجاوز عرضه 2
م ،يف حني يبلغ طوله 40م.
 جسر الشيطان:هو جسر صغري يربط ضفتي وادي الرمال.
 2-3-3ضريح ماسينيسا:
اكتش��ف هذا املعلم األثري سنة  1915ببلدية اخلروب على بعد  16كلم
من مدينة قسنطينة ،بني هذا الضريح يف مكان عال العتقاد النومديني
أنه أقرب إىل اآللهة.
وه��و يف ش��كل مدرجات ،ب��ه ثالثة صفوف م��ن احلجارة وه��ي منحوتة
بطريقة مس��توحاة من األس��لوب اإلغريقي(البونيقي) (شكل ،)15 :وقد
نس��ب ه��ذا الضريح ملاسينيس��ا ال��ذي حم��ى املنطقة ملدة  60س��نة،
ويع��ود ل��ه الفضل يف تأس��يس الدول��ة النوميدي��ة .مت تصني��ف املعلم
ضمن الرتاث الوطني سنة .1900
وق��د مت اق�تراح مش��روع لتهيئ��ة موق��ع الضري��ح يع��رف مبش��روع القري��ة
النوميدي��ة ،لكن مل يت��م إجناز س��وى الطريق لتتوقف األش��غال بعد ذلك
سنة .2006

شكل15 :

 3-3-3األقواس الرومانية:
يعت�بر ه��ذا املعلم من بني املع��امل املصنفة كرتاث وطن��ي وذلك منذ
س��نة  ،1900فه��و عب��ارة ع��ن بقايا قن��اة مائي��ة قدمية جتل��ب املياه من
منبع بومرزوق لتعرب وادي الرمال ،حيث تعترب هذه األقواس شاهدا على
احلض��ارة الروماني��ة باملنطق��ة ،مل يتبق م��ن هذه األقواس س��وى  5من
أصل  10أقواس (شكل ،)16 :أعالها يبلغ طوله  20م من أصل  75م.

شكل16 :

 - 4-3املنشئات الثقافية
والعلمية:
إىل جان��ب املس��اجد والزواي��ا
تش��تمل مدين��ة قس��نطينة على
جمموعة م��ن الهي��اكل الثقافية
والعلمي��ة ،والت��ي تعت�بر أح��د
الدعائ��م األساس��ية إلرس��اء
احلداثة باملدينة ،وتتمثل يف:
 1-4-3املسرح اجلهوي:
يرتب��ع املس��رح اجله��وي عل��ى
مس��احة تق��در ب��ـ  1568م ،²ق��ام
املس��تعمر الفرنس��ي ببنائه سنة
 1883طب ًق��ا للنم��وذج التقليدي
للمس��ارح اإليطالي��ة (ش��كل،)17:
ورغ��م م��رور أك�ثر م��ن ق��رن عل��ى
وجوده الزال املسرح يحتل مكانة
متمي��زة يف الفض��اء الثق��ايف
ملدين��ة قس��نطينة وال زال يع��د
من أجمل معاملها املعمارية.
وقد أنش��أت الس��لطات الفرنسية
ه��ذا املس��رح حماول��ة حمل��و
جم��ال قص��ر الب��اي الش��اهد
عل��ى الف�ترة الرتكي��ة ،فش�� ّيد
بأك�بر س��احة مبرك��ز املدين��ة
واخت��ارت له الهندس��ة اإليطالية
املستقاة من الهندسة الرومانية
الكالسيكية.
83
العدد 165

إعرف مدينتك

شكل17 :

 2-4-3املركز الثقايف ابن باديس:
ي��ع��ت�بر امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف اب���ن ب��ادي��س
م��ن أع����رق م��راك��ز اإلش���ع���اع ال��ث��ق��ايف
باملدينة ،يعود تاريخ بنائه إىل العهد
االستعماري.
وي��ع��د حال ًيا ف��ض��اء لعقد ال��ن��دوات،
وامللتقيات و إحياء احلفالت الفنية
من قبل خمتلف اجلمعيات والهيئات
الثقافية باملدينة.
 3-4-3دار الثقافة حممد العيد آل خليفة:
تع��د م��ن أه��م الفض��اءات الثقافي��ة
املوج��ودة مبرك��ز مدين��ة قس��نطينة،
والتي فتحت أبوابها سنة  ،1978وتضم
عدة ورش��ات إضاف��ة إىل مكتبة وقاعة
للحفالت.
 4-4-3املتحف الوطني "سريتا":
يع��د املتح��ف الوطن��ي "س�يرتا" م��ن
أق��دم املتاح��ف باجلزائ��ر ،فق��د جاءت
فك��رة إنش��اءه م��ع ظه��ور اجلمعي��ة
الرتاثي��ة ملقاطع��ة قس��نطينة س��نة
 ،1852والتي أحلت على إنشائه بدافع
تخزي��ن القط��ع األثري��ة الت��ي تكتش��ف
م��ن ح�ين ألخ��ر ،واخت�يرت منطق��ة
84
العدد 165

"كدي��ة عات��ي" كموق��ع له��ذا املتحف ملا له��ا من أهمي��ة تاريخية
واس�تراتيجية بالنس��بة للمدين��ة ،وق��د دش��ن املتح��ف س��نة 1931
حت��ت اس��م " ،"Gustave Mercierويف س��نة  1975أطل��ق علي��ه
االس��م القدمي ملدينة قس��نطينة "س�يرتا" ،وصنف كمتحف وطني
س��نة  ،1986ويرتب��ع املتحف عل��ى مس��احة 2100م ،²يحتوي على
ثالث أقس��ام رئيس��ية هي :قسم اآلثار ،قس��م الفنون اجلميلة وقسم
االثنوغرافية.
 5-4-3املتحف العمومي الوطني للفنون والتعابري الثقافية التقليدية:
مت حتوي��ل ج��زء من قصر أحم��د باي بع��د ترميمه س��نة  2010إىل
متح��ف للفن��ون والتقاليد الش��عبية ،ويح��وي املتح��ف حال ًيا على
قاعت�ين للع��رض فقط ،القاع��ة األوىل يف الطابق األرضي وحتوي
أث��ار خملتلف احلض��ارات التي مرت عل��ى املدينة ،والقاع��ة الثانية
حتوي على عرض بعن��وان "كتامة واحلضارة الفاطمية" ،يف حني
تبقى جمموعة من القاعات خالية.
 6-4-3قصر الثقافة مالك حداد:
دش��ن ه��ذا الص��رح الثق��ايف س��نة  ،1997حي��ث يعترب من ب�ين أهم
الهي��اكل الثقافي��ة بالوالي��ة ،جتم��ع هندس��ته ب�ين الطاب��ع القدمي
للعم��ارة اإلس�لامية والش��كل املعم��اري املعاص��ر ،يحتض��ن هذا
الص��رح الثق��ايف أه��م التظاه��رات الثقافية املقامة على مس��توى
الوالية.
 7-4-3جامعة اإلخوة منتوري "جامعة قسنطينة":
دشنت جامعة اإلخوة منتوري سنة  ،1971لتعد أكرب جممع علمي
يف الش��رق اجلزائري تتميز بجمال تصميمها املعماري الذي اشرف
علي��ه املهندس الربازيلي "أوس��كار من�ير" (ش��كل ،)18 :ويف إعادة
هيكلة اجلامعي��ة وظهور جامعات أخ��رى باملدينة ،فقد أصبحت
هذه اجلامعة متثل جامعة قسنطينة.

شكل18 :

 - 5-3احلرف والصناعات التقليدية:
مل تعد احل���رف وال��ص��ن��اع��ات التقليدية م��ورو ًث��ا
ح��ض��ار ًي��ا وثقاف ًيا تتناقله األج��ي��ال فحسب ،بل
مهما ُيساهم يف تكوين
قطاعا حيو ًيا
أصبحت
ً
ً
مهما للجذب
الناجت الداخلي اإلجمايل وعنص ًرا ً
اهتماما
السياحي ،ولذلك أول��ت وزارة السياحة
ً
متزايدا لهذا القطاع يف السنوات األخ�ي�رة ،من
ً
خالل إنشاء هياكل متخصصة تسهر على تنظيم
وتطوير ه��ذا القطاع وذل��ك بتكثيف الصالونات
واملهرجانات الوطنية والدولية بغرض الرتويج
للمنتوج التقليدي وترقيته.
وق��د كان ملدين��ة قس��نطينة خ�لال س��نة 2012

نصيب كبري من ه��ذه الفعاليات باعتبار أن املدينة
ً
نش��اطا حرف ًي��ا من أصل من  213نش��اط،
تض��م 90
ينش��ط به��ا  9355ح��ريف مس��جل عل��ى مس��توى
الوالية ،إال أن املدينة تشهد ازدها ًرا جملموعة من
األنش��طة دون األخرى لشدة توس��ع جمال اإلبداع
والتميز فيها ،نذكر منها:
 1-5-3الصناعة النحاسية:
تش��تهر مدينة قس��نطينة بحرفة صناع��ة النحاس
التي توارثتها عائالت قسنطينية عريقة منذ العهد
العثم��اين ،وه��ذا م��ا يفس��ر بوج��ود ع��دد ال ب��أس
ب��ه م��ن احلرفي�ين النحاس�ين ،فقد مت إحص��اء 72
حريف مسجلني بسجل غرفة الصناعات التقليدية
واحل��رف إال أن ه��ذا الع��دد ال يعك��س الع��دد
احلقيق��ي للحرفي�ين الناش��طني بالوالي��ة وذل��ك
النتش��ار ه��ذه احلرف��ة ومزاولتها من قب��ل حرفيني
بطريقة غري قانونية.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ع��ائ��ل��ة "أم�ي�ن خ��وج��ة" قد
احتضنت احل��رف��ة وم��ارس��ت��ه��ا ل��ص��ال��ح الطبقة
احلاكمة لفرتة معينة لتنافسها بعد ذلك عائلة
"اإلخ����وة ب��ن ش��اق��ر" لتنشر احل��رف��ة فيما بعد
باملدينة القدمية ،وقد توصلت العائلة إىل أن حاز
أحد أفرادها املدعو "حممد شاقر" على جائزة

امللكة إليزابت وذلك يف سنوات اخلمسينيات من القرن
املاضي.
 2-5-3الطرز التقليدي:
يعت�بر ه��ذا الن��وع م��ن احل��رف م��ن أه��م م��ا تتمي��ز ب��ه
مدين��ة قس��نطينة ،حي��ث يعود أص��ل ه��ذه احلرفة إىل
حتديدا يف القرن الرابع الهجري (شكل.)19 :
احلماديني
ً
 3-5-3صناعة احللويات التقليدية:
ت��ـ��زخ��ـ��ـ��ـ��ر م��دي��ن��ـ��ـ��ـ��ة ق��س��ن��ط��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ة
بحلويــات تقليدية عديدة منها ما
يعود تاريخها إىل م��ا قبل الوجود
ال��ع��ث��م��اين ب��امل��ن��ط��ق��ة ،وأش��ه��ره��ا:
البقالوة ،القطايف ،املقروط ،بوراك
ال��رن��ة ،اجل��وزي��ة( ...شكل ،)20 :حيث
ً
إقباال كب ًريا من
تشهد هذه احللويات
شكل19 :
طرف السكان احملليني وك��ذا سكان
الواليات اجملاورة.
 4-5-3تقطري الورد والزهر:
تعد عملية تقطري الورد والزهر عادة
قسنطينية مت��ارس يف فصل الربيع،
وي��ع��ود أص��ل ه��ذا التقليد إىل عهد
ال��ب��اي��ات ،ح��ي��ث ي��ت��م اس��ت��خ��دام أداة
شكل20 :
نحاسية تعرف ب��ـ "ال��ق� ّ
�ط��ار" (شكل:
 ،)21كما تقام سوق لبيع الورد والزهر
برحبة ال��ص��وف باملدينة القدمية
يف ك���ل س��ن��ة ،وي��س��ت��ع��م��ل ال��س��ك��ان
احملليني امل��اء املقطر منزل ًيا يف
صناعة احللويات ،وتعطري القهوة،
وكذا تعطري املفروشات إضافة إىل
شكل21 :
استخدامه إلغراض صحية وجمالية.
 - 6-3الطبوع املوسيقية:
استطاعت مدينة قسنطينة يف خضم ه��ذا احل��راك
احلضاري أن تستوعب القادمني من كل مكان ،ونخص
أولئك القادمني من األندلس ومن السودان الكبري الذين
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إعرف مدينتك
بهيجا داخل هذه املدينة
عرسا
استطاعوا أن يخلقوا ً
ً
املفتوحة ،التي استطاعت أن تستوعب الوافدين من
إسبانيا والوصفان هؤالء العبيد الوافدين من إفريقيا،
فالطبوع املوسيقية مبدينة قسنطينة ال تقتصر فقط
على املالوف وإن كان أشهرها ،فهناك:
 املألوف:يعترب مورو ًثا غنائ ًيا أندلس ًيا ميتاز بألفاظه وكلماته ذات
ال��دالالت ،ال يعتمد هذا النوع من الطرب املوسيقي
على القوايف واألوزان كما أن مؤديه معروف بارجتاله،
ويف هذا اجملال تعد مدرسة املألوف بقسنطينة من
أعرق مدارس املوسيقى األندلسية يف اجلزائر.
واجلدير بالذكر أن هذا الرتاث الغنائي يعاين من االندثار
بسبب عدم تدوينه ،نظ ًرا ألنه ينقل صوت ًيا من الشيخ إىل
تالميذه ،فمن أصل  24نوبة مل يتبق سوى  11نوبة فقط.
 الزجل:يعترب ال��زج��ل م��ن أق���دم وأح���ب ال��ط��ب��وع املوسيقية
األندلسية مبدينة قسنطينة ،ويختلف عن املألوف يف
اآلالت املوسيقية املستخدمة ،حيث يتم االعتماد على
كل من "الدربوكة النحاسية" ،و"النغرات" و"الزنوج".
وما يعكس اهتمام وتذوق اجملتمع القسنطيني للفن
األندلسي بروز جمموعة من املشايخ على املستوى
الوطني الذين كانوا يقيمون جلسات فنية مبقهى
"النجمة" أو ما يعرف حمليا بقهوة "القفلة" (شكل:
شاهدا على مدى تعلق القسنطينيون
 )22التي تعترب
ً
بالرتاث املوسيقي.

شكل22 :
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 الوصفان:ُي���ؤدى ه��ذا ال��ن��وع م��ن قبل فرقة متصوفة تقوم
بعزف املوسيقى و أداء األغاين اخلاصة باملديح
الديني اعتقادا منهم أنها تطرد األرواح الشريرة.
 العيساوة:ي��ؤدى هذا الطبع املوسيقي بالزوايا الصوفية
أث��ن��اء إق��ام��ة ال��ت��ظ��اه��رات الدينية اخل��اص��ة بها
اعتقادا من املؤدين واملستمعني أنها تقربهم
إىل اهلل ،وجتلب الغيث وتيسري قبول ال��دع��اء.
تقام هذه التظاهرات يف األعياد الدينية كـ :عيد
امل��ول��د النبوي ال��ش��ري��ف ،ورأس السنة الهجرية
وغريها من املناسبات الدينية ،والتي تعرف حمليا
باسم "الزردة" أو "النشرة".

 - 4قسنطينة تستقبل مشاريع كربى
هيكلية للتحديث واالستدامة:

ُوج���دت مشاريع حضرية ك�برى م��ن أج��ل إع��ادة
تنظيم وتأهيل مدينة قسنطينة لتواكب احلداثة
واالستدامة ،وتتمثل هذه املشاريع يف:
 - 1-4املشاريع النقطية :وتتمثل يف:
• التـدخــالت اخلاصــة مبركــز املدينــة (الصخـرة):
تقدي ًرا للقيمة التاريخية والرتاثية للمدينة القدمية
لقسنطينة وأهميتها احلالية ،ونظرا ملا آل إليه
نسيجها العمراين ،فإن حمايتها وإعادة االعتبار
لها ،كان وم��ازال من أولويات السلطات احمللية،
ل��ذل��ك فقد ك��ان��ت حم��ور للعديد م��ن ال��دراس��ات
اجملمدة ،وقد شرع مؤخ ًرا يف تطبيقها جزئ ًيا
على أحد أحياء املدينة القدمية.
• ال��ت��دخ�لات اخل��اص��ة بالتجمعات ال��ك�برى:
الوضعية املتأزمة لهذه التجمعات استدعت
ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع للسلطات ،م��ن خ�ل�ال عمليا
التحسني احل��ض��ري يف إط���ار خم��ط��ط ال��دع��م
واإلن��ع��اش االقتصادي  ،وتولت مديرية التعمري
والبناء تنفيذ وتسري هذه العمليات.

• التدخالت اخلاصة بالتحصيصات (حتسني إطار حياة السكان):
مثل إعادة هيكلة  532سكن فردي يف حي حد الباب ،حيث كانت حالة
احلي قبل التدخل جد مزرية ،أما بعد حتضري املشروع املتمثل يف
دراسات إجناز شبكات تزويد وتصريف املياه والتزويد باإلنارة العمومية
قد انتهت ،فينتظر أن تكون له آثار بيئية إيجابية على صحة ونظافة
سكان احلي.
• التدخـالت علـــى األحـيـــــاء القصديريــة والعشوائيــة :القضاء على
األحياء القصديرية هي عملية صعبة ،تتطلب إع��ادة إسكان سكان
هذه األكواخ مثل حي بوليقون :الذي سيضم بعد هدم سكناته ،بنايات
مديرية التكوين املتخصص كقطب إداري جديد ،وكذا أراضي املنصورة
التي ستضم إىل املنطقة العسكرية اخلامسة ،بعد هدم بناياتها ،أما
بالنسبة لألحياء األخرى التي مت هدمها ،فقد حتولت إىل جيوب فارغة
مل تعرف سوى دراسات تهيئة غري نهائية مثل حي باردو والقماص.
تهيئة الفضاءات العمومية و فضاءات الراحة و التسلية :كإعادة فتح
مسبح سيدي مسيد ،وذلك لالحتياج الكبري خاصة فئة الشباب ملثل
هذا النوع من التجهيزات الرتفيهية.
 - 2-4املشاريع املثمنة لالقتصاد احلضري للمدينة :مثل الفنادق اجلديدة:
(فنـــدق ،ACCORو فـنـــدق  IBISونوفـــوتـــال ()NOVOTELشكل،23 :
 )24التي انطلقت أشغال اإلجناز بهما يف خريف  ،2006وانتهت يف
سنة  2013مبركز مدينة قسنطينة وذلك لتغطية النقص يف الهياكل
السياحية املستقبلية.

شكل24-23 :

 - 3-4املشاريع املثمنة لثقافة املدينة:
وتتمثل يف جملة من املشاريع ،وهي:
• قطب ثقايف بحي باردو ،يتضمن قصر للثقافة ،ومكتبة حضرية،
وقاعة مشاهدة وقصر املعروضات ،وقد أسندت الدراسات املتعلقة

ب��ال��ت��ص��ام��ي��م إىل م��ك��ت��ب "دار
ال��ه��ن��دس��ة  "BETومب��ش��ارك��ة
جامعة قسنطينة ،أما عمليات
اإلجن���از فقد تكلفت بها شركة
برازيلية ""Andrade Gutierrez
م��ع م��ش��ارك��ة ال��ش��رك��ة الوطنية
"."COSIDER
• متحف الفن والتاريخ ،ومن أجل
إجنازه هناك خيارين إما توقيعه
ب��ح��ي ب����اردو ،أو ب��ج��وار ساحة
أحمد باي يف جهتها اجلنوبية،
وقد أسندت الدراسات إىل مكتب
"."TASSAADIT- BET
• إجناز  06مراكز ثقافية ملحقة
م��وزع��ة على امل���دن اجمل���اورة
لقسنطينة.
• أشغال إعادة التأهيل وتهيئة:
وت��خ��ـ��ص ه����ذه األش����غ����ال كل
ق���اع���ات ال��س��ن��ي��م��ا امل��ت��واج��دة
مب��دي��ن��ة ق��س��ن��ط��ي��ن��ة ،وك��ذل��ك
املركز الثقايف "حممد العيد
آل خليفــة" وال��ـ "م��درس��ة ابــن
ب��ادي��س" ،وقصر ال��ب��اي ،وإقامة
ال���وايل وم��رك��ز ال��ف��ن��ون وموضع
س��ي��دي م��س��ي��د ،ب��اإلض��اف��ة إىل
تهيئة م��رك��ز دويل للصحافة،
ل�لإش��ارة أن ه��ذه األش��غ��ال قد
انطلقت من بداية سنة .2014
 - 4-4املشاريع اخلاصة بالنقل
واملرور:
كمعاجلــة التقاطعــات بإجنــاز
حم����ول و ث��ل�اث أن���ف���اق ،ودع���م
النقل احلضري من خ�لال خلق
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مؤسسة عمومية للنقل باحلافالت ،والتي تستعمل حافالت جديدة
تضمن الربط بني بعض القطاعات .ومن أجل تشجيع النقل احلضري
أكرث ،استفادت املدينة من املشاريع التالية:
 مشروع الرتامواي :ميتد على طول  8كلم يربط مركز املدينة باألحياءاجلنوبية انطالقا من حمطة ابن عبداملالك إىل زواغي ،ويضم مساره
 11موقفا وقد تكلف بإجنازه اجملمع اإليطايل Inpressa pizzaroti
 ،وقدرت كلفة االجناز 34مليار دج ،وتبلغ حمولة القصوى 400:راكب
بسعة  6000راكب\سا أي ما يقارب  16.000راكب\اليوم.
 حمطة متعددة اخلدمات وقطب اقتصادي وإداري وخدماتي بحيزواغي باجلهة اجلنوبية للمدينة (شكل.)26 :
 مشروع اجلسر العمالق :يربط ساحة األمم املتحدة (الفج) بسطحاملنصورة (شكل.)27 :
 -مشروع املصعد الهوائي (التليفريك) (شكل.)28 :

شكل28-27-26 :

 - 5-4مشروع املدينة اجلامعية:
يقع املشروع يف مدينة علي منجلي ،يرتبع على مساحة قدرها170

هكتار ،ويبعد عن قسنطينة ب 13كلم ،وهو يتميز مبوقع اسرتاتيجي
كحلقة وصل بني ثالث مدن رئيسية قسنطينة ،اخلروب ،عني السمارة،
حيث يقع على جوار الطريق الوطني رقم( ،)05وينحصر بني الطريق
السيار شرق غرب ومطار حممد بوضياف ،وقد تضمن برنامج التهيئة
اإلدارة املركزية واحلظرية العلمية و 10أقطاب جامعية من معاهد
ومدارس وكليات تضم  52000مقعد (شكل.)29 :
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شكل29 :

املراجع:
 حممد الهادي لعروق ،مدينةقسنطينة :دراسة يف جغرافية
ال��ع��م��ران ،دي����وان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.1984 ،
 ف�����ؤاد ب���ن غ���ض���ب���ان ،امل���دنالتوابع حول مدينة قسنطينة:
حتوالتها ،أدواره���ا ووظائفها،
م����ذك����رة م���اج���س���ت�ي�ر ،ج��ام��ع��ة
قسنطينة.2001 ،
 ك .إبراهيمي ،ترجمة :حممدالبشري لشنيتي ورشيد بورويبة،
متهيد حول ما قبل التاريخ يف
اجلزائر ،وزارة الثقافة.2007 ،
 ت��ق��ري��ر م��دي��ري��ة ال��ث��ق��اف��ة عناملمتلكات الثقافية املصنفة
وغري املصنفة بوالية قسنطينة،
.2013
 مـديــريـــة الثقافــة ،قسنطينة:زهرة الصخور.2010 ،
 سليــم مرابيـــا ،دور املعــالــم،جم��ل��ة س�ي�رت���ا :ف��ض��اء ل�لإب��داع
والتواصل ،قسنطينة.1999 ،
 عبد السالم يخلف ،ألوان بالدي،قسنطينة ،اجل��زء األول ،أكتوبر
.2012

إصدارات
عصر الهيدروجني ..من أجل مستقبل طاقة نظيفة

كتاب عصر الهيدروجني

ص��در ع��ن مش��روع «كلم��ة» للرتجم��ة ،التابع لهيئ��ة أبوظب��ي للثقافة وال�تراث ،الرتجم��ة العربية لكت��اب (عصر
الهيدروج�ين ..من أجل مس��تقبل طاقة نظيفة) ملؤلفي��ه جيوفرى ب.هولند وجيم��س ج.بروفنزانو ،وقام بنقله
املرتجم ْين على للو وناجح شاهني.
للعربية
َ
ً
يتص��دى الكت��اب جلمل��ة م��ن االفرتاض��ات العلمي��ة الت��ي ُت ّ
بدي�لا للنف��ط،
رش��ح غ��از الهيدروج�ين ليك��ون
ّ
قام بتأليف الكتاب املؤلفني جيوفري ب.هولند وهو منتج حائز على جائزة إميي عن الربنامج الوثائقي «الطاقة
برناجم��ا وثائق ًّيا،
املتج��ددة :مص�ير الطاق��ة النظيفة ل�لأرض»  ،1998وهو كات��ب ومنتج أو خمرج الثني عش��ر
ً
وأش��رطة فيدي��و تعليمية ،يرك��ز نصفها على الطاق��ة املتج��ددة والهيدروجني ،تنقل هولندا يف ش��تى أنحاء
الع��امل ليوثق اس��تغالل احلضارات واالس��تخدام املف��رط ملوارد األرض ،تاب��ع هولندا الذي تخ��رج من جامعة
كنساس ستيت ،دراساته العليا يف العلوم الطبية احليوية يف جامعة واشنطن.
وجيم��س ج.بروفنزان��و رئيس منظم��ة (الهواء النق��ي اآلن) ،وهي إحدى أق��دم املنظم��ات األمريكية املناصرة
رئيس��ا ،باعتباره مدير
جل��ودة الهواء ،وهو خبري رائد يف جمال الهيدروجني والطاقة املتجددة ،وقد لعب دو ًرا ً
الربام��ج البيئي��ة يف مؤسس��ة زيروك��س يف تطوي��ر وإدارة البنية التحتية لوق��ود الهيدروجني من��ذ بواكريها يف
كاليفورنيا ،وساهم يف دراسة أجرتها وزارة الدفاع األمريكية حول اجلدوى االقتصادية التقنية الستخدام وقود
الهيدروجني املتجدد لتشغيل املركبات ،تخرج بروفنزانو يف جامعة بوسطن.

خمتارات من عمارة العامل العربي 2014 - 1914

أصدرت وزارة الثقافة البحرينية كتاب «خمتارات من عمارة العامل العربي  ،»2014 - 1914ويرصد الكتاب 100

ع��ام م��ن احلداثة للمنطق��ة العربية من اخللي��ج إىل احمليط ،ويقدم م��ادة بحثية مهم��ة ملعاينة التحوالت
العمرانية يف دول الوطن العربي .كما يحتوي الكتاب على دراس��ة تش��رح عالقة النسج املدين لتلك املنطقة
مع املستعمرات األوروبية ،إضافة إىل رصد التغريات التي فرضها احلراك السياسي واالقتصادي.
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إصدارات
يتضمن الكتاب ،يف  7مقاالت وأوراق بحثية خمتلفة 100 ،معمار بكل التفاصيل والرسوم الهندسية من خمتلف
أنحاء الوطن العربي ،صممت ونفذت يف الفرتة بني  1914حتى .2014
وقدم��ت مش��اركة البحري��ن لهذا الع��ام يف بينايل فينيس��يا بع��دًا جديدًا يف تعري��ف العامل بالهوي��ة املكانية
للمنطقة العربية.

(التعليم اجلديد يف الصني)

مؤسس��ة الفكر العربي يف ب�يروت كتاب جديد بعن��وان (التعليم اجلديد يف الصني) بقلم تش��و يونغ
ص��در عن ّ
ً
فصال ،يعرض من خالله املؤلف نظرية تربوية ،غايتها بناء حياة تعليمية جيدة تس��تند إىل
ش�ين .يتكون من 13
ا ُ
ملثل العليا ،انطالقًا من أن إجنازات اإلنس��ان ال تكون عظيمة ،إال إذا كانت ّ
حتفزها ُم ُثل س��امية .يوضح الكاتب
أن التعليم مشروع لنشر ا ُ
ملثل وبناء اإلنسان عربها ،مشروع يطمح إىل أن تكون احلياة التعليمية حياة سعيدة،
وإ ّلا َ
فق َد التعليم معناه وضرورته.

«حاضر اللغة العربية»
كتاب يطرح حلول ملشكالت لغة الضاد
ص��در ع��ن املنظمة اإلس�لامية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيس��كو) يف الرب��اط كتاب للدكتور عب��د العزيز بن
عثمان التويجري مع ترجمتني له باالنكليزية والفرنسية.
يقدم الكتاب حلول ملشكالت عويصة تعاين منها لغة الضاد يف هذه الفرتة املتأخرة من تاريخ العامل العربي
واألمة اإلسالمية .ويضم الكتاب بحثني مهمني جدًا للمهتمني بشؤون اللغة العربية العزيزة لغة القرآن الكرمي،
واحلدي��ث الش��ريف ،وال�تراث األصي��ل ،والثقافة اإلس�لامية الراقية ،وق��د قدم املؤ ّل��ف البحث�ين املذكورين إىل
املؤمتر الثامن والسبعني واملؤمتر التاسع والسبعني جملمع اللغة العربية بالقاهرة سنة  2012وسنة .2013
البحث األول بعنوان (مالمح من األزمة اللغوية) والثاين (مشاكل اللغة العربية).
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جزيرة بورانو اإليطالية تزينها األلوان
جزيرة بورانو الواقعة شمال بحرية البندقية اإليطالية تشتهر باأللوان
الناصعة التي تكسو بيوتها حيث تتبع األلوان نظامًا معينًا مستمدًا
من العصر الذهبي لتطور اجلزيرة التي يعود تقليد الصيد فيها إىل
عهد الرومان.
هناك قصة يرددها األهايل تقول إنه قبل سنوات ،عندما كان الصيادون
يعودون من رحالت الصيد ،كان يصعب عليهم التعرف على منازلهم
بسبب الضباب ولذلك بدأوا بطالئها بألوان خمتلفة .كما يقال إن األسر
احتفظت بنفس األلوان ملنازلها لعدة قرون.

منازل جزيرة بورانو

اجلفاف يرفع سطح األرض يف الغرب األمريكي
الحظ علماء راقبوا س��طح األرض بواس��طة نظام (جي بي إس) األمريكي العام��ل باألقمار االصطناعية ،أن
اجلفاف الذي يضرب غرب الواليات املتحدة يف الس��نوات األخرية ،أدى إىل ارتفاع يف مس��توى س��طح األرض
هناك بس��بب انحس��ار املياه اجلوفية .ويبلغ هذا االرتفاع يف القشرة األرضية  15مليمرتًا يف جبال كاليفورنيا
وأربعة مليمرتات يف املعدل يف سائر مناطق الغرب.
وق��در ه��ؤالء العلماء اخملتصون يف اجليوفيزياء العجز يف املياه اجلوفي��ة بحوايل  240مليار طن ،وقالوا
إن هذا االرتفاع يف مس��توى القش��رة األرضية ال ميكن أن يفس��ر إال بارتفاع س��ريع يف الصفائح التكتونية التي
يستقر عليها الغرب األمريكي ،موضحني يف املقابل أن ذلك ال يرفع احتماالت وقوع زالزل.

منزل تاكو تانكو  ..صديق للبيئة
متكنت احدى الشركات يف نيويورك من تصميم منازل بالستيكية مصنوعة من خزانات املياه املعاد تدويرها،
واطلقت الش��ركة على املنازل اجلديدة اس��م «تاكو تانكو» ،وهي كبرية مبا يكفي لتتس��ع لسرير ومكتب .منزل
تاكو تانكو ال يحتوي على تواليت أو أنابيب للصرف ،وميكن استخدامه بكفاءة كمأوى مؤقت .ميكن أيضا حمل
املن��زل بواس��طة ش��خص واحد أو ش��خصني ،كما ميك��ن حمله عل��ى دراجة هوائي��ة أو س��يارة أو حتى قارب،
وميك��ن للمن��زل اجلديد الس��فر للعديد من املناط��ق والبيئات ليكون مبنزل��ة الرفيق وامل��أوى .وميكن للمنزل
اجلديد الصديق للبيئة ،اس��تيعاب من  3 - 2أش��خاص ،كما أن به حجرة لتخزين بعض األمتعة اخلاصة ،وهو
مزود مبصابيح تعمل بالطاقة الشمسية.
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الصني تطلق قمر صناعي عايل الوضوح إىل املدار ملراقبة الكرة األرضية
أع��ل��ن��ت م��ص��ل��ح��ة ال���دول���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ص��ن��اع��ة ل��ل��دف��اع ال���وط���ن���ي ،أن
ال���ص�ي�ن جن��ح��ت يف إط��ل��اق ق��م��ر ص��ن��اع��ي ع����ايل ال���وض���وح إىل امل�����دار مل��راق��ب��ة ال���ك���رة األرض���ي���ة.
فقد مت إطالق القمر الصناعي "قاوفن "-2من مركز تايوان إلطالق األقمار الصناعية يف مقاطعة شانشي
بشمال الصني ،بالدفع من قبل صاروخ حامل من طراز "لوجن مارتش -4بي".
يشار إىل أن هذا القمر الصناعي عايل الوضوح لرصد كرة األرض يعد األكرث تقدما يف الصني ويستطيع رصد
األشياء باأللوان الكاملة ،وسيستخدم ألغراض املسح اجلغرايف ومسح املوارد ومراقبة البيئة وتغريات
املناخ والزراعة واإلغاثة من الكوارث وتخطيط املدن.

سيارات تتحدث ملنع احلوادث

يعمل باحثون أمريكيون على تطوير تكنولوجيا جديدة تتيح للسيارات التفاعل فيما بينها ،لتفادي حوادث
وشيكة .ويقول خمتصون من ميتشيغان انهم اختربوا بنجاح يف مدينة آن آربر نظاما يتيح للمركبات التحدث
فيما بينها السلكيا ضمن دائرة قطرها ألف قدم.
ويؤدي على سبيل املثال ضغط سائق سيارة للمكابح بسرعة لسبب أو آلخر إىل إضاءة لوحات العدادات
يف السيارات القريبة منه على الفور مع ظهور حتذيرات صوتية وضوئية .إذ يقوم كمبيوتر النظام بتحليل
املعلومات املتوافرة لديه ،ومن ثم حتذير السائق حتى قبل أن يكون قادرا على رؤية السيارة الثانية.
وتعتمد األجهزة اجلديدة على سرعة بديهة السائق واستجابته للتحذير ،لكن العلماء يخططون لتصنيع
أجهزة تكون قادرة على السيطرة على السيارة وإيقافها إذا تأخر السائق يف االستجابة للتحذير يف الوقت
املناسب.
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طائرات املستقبل  ..زجاجية اجلوانب

كشفت شركة تيكنيكن ديزاين الفرنسية ،املتخصصة يف ابتكار تصاميم الطائرات عن تصميم طائرة ركاب
جديدة زجاجية اجلوانب تسمح للمسافرين مبشاهدة معامل املناطق اخملتلفة التي حتلق الطائرة يف
جماالتها اجلوية يف شكل بانورامي بديع ،فيما تظهر الطائرة وكأنها جسم شفاف يحلق يف السماء ،حسبما
نقلت صحيفة ديلي تلغراف الربيطانية.
كما وضعت شركة سبايك إيروسبيس األمريكية لصناعة الطائرات خططا لالنتهاء من تنفيذ التصميم اجلديد
للطائرات الشفافة وإطالق أوىل رحالت الطائرة يف  16مارس .2018
ويرى القائمون إن استغناء الشركات عن النوافذ اجلانبية يف طائرة الركاب اجلديدة يجعلها أخف وزنًا وأقل
ً
فضال عن أنه يتيح للمصممني فرصا أكرب البتكار وسائل وأساليب
استهالكًا للوقود وتكاليف أقل يف صيانتها،
جتميلية للطائرة من الداخل.

سيارة تعمل بالطاقة الشمسية
أعلن فريق من طلبة يف جامعة ويلز فب بريطانيا عن رغبته يف تسجيل رقم قياسي يف سرعة السيارات
الكهربائية العاملة بالبطاريات الشمسية من خالل السيارة الكهربائية التي يقومون بتصميمهم بحيث
ستقطع مسافة  500كيلو مرت مبتوسط سرعة يبلغ  73كلم/ساعة .السيما وأن املشكلة الرئيسية لكل
السيارات العاملة بالبطاريات الشمسية تكمن يف مالحمها اخلارجية الغريبة .ويتعلق هذا األمر برغبة
املصممني يف توزيع أكرب عدد من البطاريات على سطح السيارة.
صنع هيكل السيارة من الكربون مما خفض وزنها إىل  300كيلو غرام ،و زودت مبحركني كهربائيني ،ومبجموعة
من البطاريات الشمسية وبطاريات بانسونيك الليتيوم االيونية التي تعترب مصدرًا رئيسيًا لطاقة السيارة ،فيما
وضعت البطاريات الشمسية لضمان دوام استقرار الطاقة.
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الدورة (  )19ملؤمتر الوزراء املسؤولني
عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربي

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  10ديسمرب  - 2014مدينة الرياض
تعقد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الدورة التاسعة عشر ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون
الثقافية يف الوطن العربي يوم األربعاء  10/12/2014يف مدينة الرياض باستضافة من وزارة الثقافة واإلعالم
يف اململكة العربية السعودية.
سيناقش املؤمتر عدة موضوعات من أبرزها (اللغة العربية منطلقًا للتكامل الثقايف اإلنساين)
ملزيد من االستفسار والتسجيل االتصال على:
هاتف - 0021671905334 :فاكس0021671909065 :
املوقع اإللكرتوين www.culture.alecso.org/minsterscongress :الربيد اإللكرتوينd.khemiri@alecso.org.tn :

املؤمتر السنوي السابع لتنمية املدن
 21-19نوفمرب  2014سنغافورة

يعقد املؤمتر السنوي السابع لتنمية املدن خالل الفرتة  21-19نوفمرب  2014يف سنغافورة .يناقش املؤمتر
اخلطط واالسرتاتيجيات التي من شأنها تلعب دور يف تطوير املدن ،باإلضافة إىل عرض خملتلف اخلدمات
األساسية يف املدن من وسائل النقل واإلسكان وغريها.
ملزيد من االستفسار واملعلومات االتصال علي:
هاتف – 0060327236611 :فاكس0060327236622 :

املؤمتر الرابع الدويل الثاين للعالقات العامة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 4-3نوفمرب  2014فيينا  -النمسا

تعقد املنظمة العربية للتنمية اإلدارية املؤمتر الرابع الدويل الثاين للعالقات العامة (التواصل بني الثقافات
املتعددة -إدارة احلوار عرب التنوع الثقايف يف العامل) خالل الفرتة  4-3نوفمرب  2014يف فيينا – النمسا.
يناقش املؤمتر (تأثري التنوع الثقايف يف أساليب التواصل يف العصر احلايل) ،ويهدف املؤمتر إىل حتقيق
العديد من األهداف من أهمها :بيان أوجه االختالفات الثقافية يف فن التواصل وعرض الهم املمارسات
املثلى وحمالت التواصل الناجحة عرب الثقافات املتعددة.
ملزيد من املعلومات واالستفسار االتصال على:

هاتف – 0020222580006 :فاكس 0020222580077 :أو  - 0020224538931املوقع اإللكرتوينwww.arado.org.eg :
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أشجار املستقبل ...طاقة شمسية يف سنغافورة
جنحت سنغافورة يف إنشاء بستان بأشجار ذات قوة خارقة للمرة األوىل بتصميم من قبل الشركة الربيطانية
« غرانت وشركاه» لهندسة املناظر الطبيعية.
تتميز احلديقة مبيزات مذهلة لـ 18شجرة من صنع اإلنسان .وتشمل  11شجرة ميزات مستدامة بيئيًا مثل
ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وحتتضن احلديقة التنوع البيولوجي من خالل أكرث من  300نوع من النباتات .وتنمو بعض الكروم االستوائية
والنباتات والفاكهة يف احلدائق العمودية على كل شجرة .ومنا ما ال يقل عن  20ألفًا من النباتات يف حديقة
عمودية .ويضم املرفق البيئي اثنني من أكرب املستنبتات الزجاجية يف العامل .ويتم استخدام النفايات يف
توليد الطاقة يف املستنبتات الزجاجية .يذكر أن احلديقة استقبلت أكرث من  5ماليني زائر يف افتتاحه يف
عامه األول ،وبلغت كلفة البناء مليار دوالر.

املكسيك  ،الغونيتا وتاماتشني ..مدينتني جديدتني
عرث علماء آثار على مدينتني من مدن حضارة املايا يف غابة بجنوب شرق املكسيك .وقال رئيس فريق البحث
إنه يعتقد بوجود عشرات املدن األخرى يف املنطقة .وقال إيفان سرباغيتش األستاذ املشارك مبركز األبحاث
يف أكادميية العلوم والفنون يف سلوفينيا إن فريقه عرث على مدينتي الغونيتا وتاماتشني األثريتني يف شبه
جزيرة يوكاتان يف أبريل بعد فحص صور التقطت من اجلو للمنطقة .وقال سرباغيتش إن املدينتني وصلتا
إىل ذروة ازدهارهما خالل الفرتة بني  600و 1000بعد امليالد .كما عرث الباحثون يف املوقعني على مبان
شبيهة بالقصور وأهرامات وساحات.

جزيرة يابانية جديدة
أظهرت صور التقطتها السلطات اليابانية استمرار وجود جزيرة اكتشفت
فجأة يف تشرين الثاين (نوفمرب) املاضي على مسافة ألف كيلومرت جنوب
طوكيو يف التمدد .وهذه اجلزيرة التي كانت تبدو يف األيام األوىل بيضوية
الشكل تقريبًا بطول  400مرت وعرض  200مرت ،انتهت باالنضمام إىل جزيرة
نيشينوشيما املأهولة التابعة ألرخبيل اوغاساوارا الصغري.
وباتت مسافة اجلزر تبلغ  1550مرتًا من الشرق إىل الغرب و 1350مرتًا من
الشمال إىل اجلنوب ،وال يزال هناك احتمال لتمددها.
يذكر أنه منذ نهاية حرب احمليط الهادئ ،ظهرت  5 - 4جزر بشكل مفاجئ
قبالة سواحل اليابان ،البلد املعروف بكرثة زالزل��ه وبراكينه ،بينها جزيرة
ظهرت يف  1986ثم اختفت بعد شهرين .وتضم خريطة اليابان 6852
جزيرة ،بينها 4جزر رئيسة هي كيوشو يف جنوب غربي االرخبيل ،شيكوكو
يف اجلنوب ،هونشو يف الوسط ،وهوكايدو يف الشمال.
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مشروع «عدن مدينة السالم»

•• اليمن

دش��نت «مؤسس��ة ع��دن للفن��ون والعل��وم» يف حمافظة عدن مش��روع
«ع��دن مدين��ة الس�لام» حت��ت ش��عار «ض��ع بصمت��ك يف مدينت��ك»
بالتع��اون مع صندوق حتس�ين املدينة .يس��تمر املش��روع ملدة ش��هرين
و يهدف إىل تعزيز الش��راكة بني الش��باب واحلكوم��ة يف إبراز معامل عدن
األثري��ة والتاريخي��ة ويس��اهم يف رفع ثقاف��ة امللكية لدى الش��باب و إبراز
مهاراتهم اإلبداعية.
يتضمن املشروع إعادة تأهيل جولة البجع يف خور مكسر وإعادة بناء
جولة زكو يف امليدان يف مديرية كريرت لتعزيز ثقافة السلم والتعاون بني
الشباب ونبذ العنف وتعزيز مشاركتهم يف التنمية وحتسني مدينتهم.

مدينة عدن

أبها  :إعادة تأهيل وترميم قرية طبب الرتاثية

•• السعودية

وج��ه رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلث��ار األم�ير سلطان بن
سلمان بتبني ترميم وإعادة تأهيل قرية طبب الرتاثية الواقعة يف
الشمال الغربي من مدينة أبها على بعد  25كيلومرتًا .إذ سيقوم
مركز الرتاث العمراين يف الهيئة بإعداد الدراسات واخملططات
ومستندات الرتسية للتعاقد مع مقاول حملي للتنفيذ والبحث
عن آلية التشغيل.

قرية طبب الرتاثية

مت بناء القرية يف عهد الدولة السعودية األوىل وهي العاصمة
السياسية والثقافية واالقتصادية األوىل للمنطقة أثناء حكم
الدولة السعودية األوىل خالل إم��ارة آل أبو نقطة املتحمي،
وه��ي يف الوقت احل��ايل مقر أسرتهم ومشيخة قبائل ربيعة
ورفيدة وبني ثوعة ،وتضم القرية العديد من املواقع التاريخية
والرتاثية املهمة .

تعني حسني عبد اهلل كاياد رئيس بلدية جيبوتي

•• جيبوتي

مت تعيني السيد حسني عبد اهلل كاياد رئيسًا لبلدية جيبوتي .واألمانة العامة ملنظمة املدن العربية تهنيء
السيد كاياد وتتطلع لتعاون اوثق مع مدينة جيبوتي.
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اجلامعة األورو متوسطية
يف مدينة فاس املغربية 2015

•• املغرب
يف إط��ار عملي��ة التنمي��ة والتطوي��ر الت��ي
تعيش��ها اململك��ة املغربي��ة س��وف تفت��ح
اجلامعة األورو متوس��طية يف مدينة فاس
املغربية يف العام  . 2015تهدف اجلامعة
إىل تش��جيع احلوار ب�ين الثقاف��ات والتبادل
والتعاون يف جمال التعليم العايل بحوض
البح��ر املتوس��ط و تعزي��ز ف��رص اندم��اج
اخلريجني يف س��وق العمل وتطوير مهارات
إقامة املش��اريع وتقدمي الدعم ملؤسس��ات
األعم��ال اجلدي��دة .س��وف تق��دم اجلامعة
جمي��ع التخصص��ات العلمي��ة ومتن��ح
ش��هادات التعليم اجلامعي ( بكالوريوس –
ماجستري – دكتوراه ودبلوم الهندسة).

تعني حسن حممد حسني مونغاب
عمدة مقديشو وحمافظ منطقة بنادر

•• مقديشو

صدر مرسوم من رئيس اجلمهورية الصومالية بتعيني السيد حسن حممد حسني مونغاب يف منصب عمدة
العاصمة مقديشو ،وحمافظ منطقة بنادر .واألمانة العامة ملنظمة املدن العربية تهنيء السيد مونغاب
وتتطلع لتعاون اوثق مع مدينة مقديشو.
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إنقاذ البيت
خافيري سوالنا
إن الشرخ يف أساس أي بيت قد يستمر يف النمو إذا مل يتم إصالحه ،فيزعزع يف النهاية استقرار البناء ويجعله غري صالح للسكن ،وهنا يضطر شاغلو البيت إىل االنتقال إىل بيت
آخر ،ولكن سكان العامل ال ميكنهم االنتقال إىل مكان آخر ،فاملساكن ميكن تغيريها ،رغم أنها غري رخيصة؛ يف حني ال ميكننا تغيري كوكبنا.
الواق��ع أن تغ�ير املن��اخ ،كما عرفناه لس��نواتُ ،ي َعد واحدًا من هذه الش��روخ التي تعيب أس��اس بيتنا ،فكان الفري��ق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ عاكفًا على دراس��ة
ه��ذه الظاه��رة من��ذ عام  ،1988وقبل اثنني وعش��رين عاما ،ظهرت إىل الوجود اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغري املناخ؛ واليوم بلغ ع��دد الدول املوافقة على منع
االنحباس احلراري العاملي اخلطري من خالل احلد من الزيادة يف درجات احلرارة مبا ال يتجاوز درجتني مئويتني  195دولة.
إال أنن��ا ال ن��زال مس��تمرين على نفس املس��ار احملف��وف باخملاطر ،ووفقًا حلس��ابات الفريق احلكومي ال��دويل املعني بتغري املن��اخ فإننا نتجه نح��و ارتفاعات يف درجات
احلرارة ترتاوح بني  2.7إىل  4.8درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن .إن الش��رخ آخذ يف االتس��اع ،وبالفعل يش��هد اآلن بعض س��كان العامل -خصوصا األكرث ضعفًا وعرضة
للخطر -التأثريات املرتتبة على هذا الشرخ ،ولكن من املسؤول ،ومن ينبغي له أن يتحمل تكاليف وقف االنحباس احلراري العاملي؟
هيمنت مثل هذه التس��اؤالت على املناقش��ات واحلوارات الدولية حول تغري املناخ منذ البداية ،والتمييز بني املس��ؤولية الس��ببية والعالجية أمر بالغ األهمية ،وتعرتف الوثيقة
ً
فضال عن القدرات املرتبطة بكل هذه املسؤوليات ،وكما أشار عامل االجتماع كلوز أويف مؤخرا ،فإن احلديث
الرئيس��ية لالتفاقية اإلطارية مبس��ؤوليات مش�تركة ولكنها متباينة،
عن املتسبب يف الضرر يختلف متامًا عن حتديد من يستطيع ومن يتعني عليه أن يتحمل املسؤولية عن حل املشكلة.
وال يتقيد هذا البحث الذي ال ينتهي عن موضع املس��ؤولية (الس��ببية والعالجية) بعامل تغري املناخ ،ففي العامل اخلاضع للعوملة قد يتس��اءل مواطنو الدول القومية على
سبيل املثال (كما يفعل كثريون) ملاذا تتسبب أزمة مالية يف النصف اآلخر من الكرة األرضية يف انهيار بنوك بلدانهم على هذا النحو املفاجئ.
كل أكرث استقرارا ،تسببت الصراعات الدائرة
ويف أوروبا ،حيث جتمعت البلدان معًا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،فتنازلت عن بعض السيادة الفردية الثمينة من أجل بناء ٍ
ح��ول العمل��ة املوحدة يف غرس اخلوف يف قلوب املواطنني ويف أصواتهم .يف التحول م��ن احلكومة إىل احلكم ،بنينا مصفوفة من اجلهات الفاعلة -اخلاصة والعامة،
على املس��تويات احمللية والوطنية وفوق الوطنية -ملعاجلة املش��اكل االجتماعية واالقتصادية .ولكن يف هذا الكون املؤسسي املعقد والذي يتسم بالتغري املستمر،
مل نعد غالبًا ندري من املتحكم يف األمر.
ت�برز ه��ذه القضية يف املقدمة يف أغلب األحيان يف حالة املش��اكل العاملية املش�تركة مثل تغري املناخ .وتتلخص املس��ألة ببس��اطة يف ض��رورة إصالح النظام الدويل
وتكييف��ه م��ع النهض��ة االقتصادية التي تش��هدها بلدان مثل الهند والصني ،والواقع أن االتف��اق األخري بني بلدان جمموعة الربيكس (الربازيل وروس��يا والهند والصني وجنوب
إفريقيا) على إنشاء بنك التنمية اجلديد وترتيبات احتياطي الطوارئ ميثل إشارة واضحة إىل هذا الظمأ إىل التغيري.
ولك��ن اإلص�لاح الهيكل��ي الكلي لبنية االقتصاد العاملي املؤسس��ية أمر مس��تحيل ،بصرف النظر عن الس��ياق .فاإلبداع هو احلل ،وأفضل احللول تل��ك التي تقوم على أقوى
نقاط البنية احلالية.
كانت أس��اليب احلكم من القمة إىل األس��فل مفيدة ،حيث أظهرت رغبة بعض اجلهات املس��ؤولة تاريخيًا عن إطالق االنبعاثات الغازية املسببة لالنحباس احلراري العاملي
يف تقب��ل املس��ؤولية العالجي��ة ،فقد أ َّك��د االحتاد األوروبي على س��بيل املثال التزامه بربوتوك��ول كيوتو الذي أنش��أته االتفاقية اإلطارية ،والذي يش��كل املعاهدة الدولية
الوحيدة بشأن تغري املناخ حتى يومنا هذا والتي تتضمن أهدافًا ملزمة خلفض االنبعاثات ،ولكن أحدث قمم االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ كشفت عن احلدود التي
تقيد هذا النهج.
لذا ،فبينما يس��تعد العامل لعقد قمة االتفاقية اإلطارية يف باريس عام  ،2015والذي س��بقها اجتماع قمة رفيع املس��توى يعقده األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
يف نيويورك يف س��بتمرب من هذا العام ،فس��وف يكون من املفيد دراس��ة وتصدير املبادرات اخلالقة التي تنش��أ من األس��فل إىل األعلى ،فمن جانبها أطلقت الصني س��بعة
مش��اريع رائدة ملقايضة االنبعاثات ،تغطي ربع مليار من البش��ر ،وهو ثاين أكرب جهد من هذا القبيل على مس��توى العامل (بعد االحتاد األوروبي) ،ويف أوغندا ،تعمل مدينة
ً
مثاال مهمًا من خالل املالحقة السريعة لهدف احلياد
كامباال على إضاءة شوارعها باستخدام الطاقة الشمسية ،واحلق أن العديد من الدول الصغرية ،مثل توفالو ،تضرب
الكربوين.
تتلخص واحدة من أكرث أولويات االتفاقية اإلطارية أهمية يف تأمني التمويل من أجل تعظيم جهود التخفيف والتكيف التي تبذلها البلدان النامية ،وبالتايل حش��د القدرات
والنواي��ا احلس��نة ل��دى أكرث اجلهات إطالقًا لالنبعاثات تاريخيًا من أج��ل حتفيز املزيد من اإلبداع ،ويعكف العلماء يف خمتلف أنحاء الع��امل على إيجاد احللول؛ والواقع أن
العلم وحده هو الكفيل مبس��اعدتنا يف حتقيق التقدم بفعالية ،متامًا كما س��اعد يف متكني مس��تويات املعيش��ة يف أغلب بلدان العامل من االرتقاء فوق مس��توى الكفاف،
ويف ه��ذه اللحظ��ة احلاس��مة ،عندما بات من احملتمل أن يقودنا الوقود األحفوري إىل الهالك بعد أن جل��ب علينا الكثري من الرخاء واالزدهار ،فإن اإلبداع التكنولوجي مرة
أخرى هو القادر على توجيهنا إىل مسار أفضل.
يف حال��ة تغ�ير املن��اخ لن يتس��نى لنا إنقاذ بيتنا املش�ترك إال من خالل اإلبداع واالبتكار وحتمل املس��ؤولية واإلرادة السياس��ية ،وينبغي لنا أن نفت��ح أعيننا لكي نتبني مدى
خط��ورة الش��رخ يف أساس��اتنا ،ونواجه مس��ؤولياتنا إلص�لاح هذا الش��رخ ،ويف الربع األول من ع��ام  ،2015يتعني عل��ى احلكومات أن تعلن املس��اهمات التي تعت��زم بلدانها
تقدميه��ا لدع��م ه��ذه اجلهود ،وبالتايل تعزيز الثقة والتعجيل بالتقدم على املس��ار إىل باريس ،وم��ن ناحية أخرى ،ينبغي لنا أن نبحث بجدية ع��ن اإلبداعات احملتملة وأن
نستثمر يف البحث والتطوير حيثما تلمسنا مثل هذه اإلمكانية.
* املمثل األعلى لش��ؤون السياس��ة اخلارجية واألمن يف االحتاد األوروبي واألمني العام ملنظمة حلف ش��مال األطلس��ي ووزير خارجية إس��بانيا س��ابقا ،ويشغل حاليًا
منصب رئيس مركز إيساد ( )ESADEلالقتصاد العاملي واجلغرافيا السياسية ،وزميل متميز لدى معهد بروكنجز.
بروجيكت سنديكيت
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