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اإلفتتاحية
يوم المدينة العربية
«ال تنمية مستدامة  ..مع استمرار النزف والهجرة واللجوء»
في الخامس عش�ر من مارس ،من كل عام ،تحتفل المدن العربية بيوم المدينة العربية ..ذكرى تأسيس منظمة المدن
العربية في الكويت في ستينيات القرن الماضي.
احتفال مدننا العربية هذا العام ،قد ال يكون بالزخم المعتاد الذي كانت عليه في السنوات األربعين الماضية ،ولذلك جاء
اختيارنا لشعار االحتفالية لهذا العام منسجم ًا مع القناعة من أنه «ال تنمية مستدامة  ..مع استمرار النزف والهجرة واللجوء».
أن مضامي�ن ه�ذا الش�عار ،وغايات�ه وأهداف�ه  ..القريب�ة والبعيدة ..من ش�أنها أن تس�لط الض�وء على ما نح�ن فيه من
انكسارات وهزائم اجتماعية واقتصادية وبيئية  ..دفعت الماليين من سكان المدن واألرياف العربية ،في أماكن واسعة
من منطقتنا إلى الهجرة القسرية ،وإلى اللجوء وركوب قوارب الموت بحث ًا عن األمن وطلب ًا للنجاة.
ومدننا العربية شأنها شأن باقي مدن العالم ..تواجه تحديات ومشكالت تتصل باحتياجات ومستلزمات النمو المستدام
 ..فف�ي الوقت ال�ذي ينظر العالم إلى الهجرة كمس�ألة تهم المناطق الحضرية ،في عصر يس�وده حراك بش�ري على
نطاق غير مس�بوق ،حيث ينتقل الناس إلى المدن وإل�ى المناطق الحضرية ...جالبين معهم التنوع والحاجة إلى اتباع
سياس�ات جدي�دة في الحوكمة الحضرية  ...في هذا الوقت نجد أعدادا هائلة من س�كان م�دن وأرياف عربية ،وقد تحولوا
الى الجئين ومهاجرين بفعل أزمات وصراعات نتمنى أن نشهد نهاياتها في وقت غير بعيد.
إن زي�ادة الهج�رة عل�ى نطاق واس�ع نحو المراك�ز الحضرية على مس�توى العالم ،يقابله مع األس�ف ،هجرة قس�رية غير
مس�بوقة ،خارج المدن والمراكز الحضرية العربية ،في المناطق التي ال تزال تعاني من الصراعات والتطورات الس�اخنة
الت�ي دفعت بالماليين من األفراد واألس�ر والجماعات ،إلى ترك بيوتهم وحقولهم وأعماله�م إلى أماكن أخرى بعيدة
كل البعد عن مواطنهم األصلية.
أن مش�كلة الالجئين باتت أكثر إلحاحا وتعقيدا مع اس�تعار الحروب ،وتعدد المش�اركين فيها والمنتفعين من إدامتها .
ولقد ش�كل الالجئون الس�وريون أكبر مجموعة من الالجئين في العالم منتصف العام  2014وذلك اس�تناد ًا إلى تقرير

صادر عن المنظمة الدولية للهجرة للعام « 2015اإلسكوا».

هذه الظاهرة ،ظاهرة الهجرة القس�رية ،إنما تنطوي على تحديات وفرص على حد س�واء .والصورة الراهنة للمهاجرين
والالجئين في منطقتنا العربية ال تختلف كثيرا عن مثيالتها في أفريقيا وأوروبا  ،األمر الذي يستوجب التدخل والمعالجة
الدائم�ة .فم�ن حق الناس ان يختاروا أماك�ن العيش والعمل والبحث عن الفرص األفضل ..ولكن عندما تنش�أ المخاطر
واألزم�ات ،يصبح م�ن الطبيعي أن يغادر الن�اس مواطنهم األصلية ،وبالتال�ي ،يختفي التنوع الحضري الناش�ىء عن
الهجرة القس�رية ويتحول المش�هد الى ما يش�به الكارثة ،مما يؤدي إلى اتباع سياس�ات صارمة لضبط الحدود وإنشاء
مراكز مرور عابرة.
إن أح�داث وتبع�ات ما كان يس�مى بالربي�ع العربي ،تركت عالمات اس�تفهام كبيرة ،ح�ول ما اذا كان�ت مدننا العربية،
وخاصة مدن مناطق الربيع العربي  ،ستكون قادرة على اللحاق بركب التنمية المستدامة .
م�ن هنا نحن نستش�عر أح�داث وتبعات ما تواجه�ه مدننا العربية وس�وف تعمل منظم�ة المدن العربية ومؤسس�اتها،
وبالتعاون مع الحكومات الوطنية والس�لطات المحلية ،ومع الشركاء اإلقليميين والدوليين  ...من أجل دعم احتياجات
المدن العربية المتضررة ،والمساعدة في إعادة المدينة العربية ،إلى المشهد العالمي :هوية وتراثا وتحضرا.
وكل عام وأنتم بخير،،،
األمين العام
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من أنشطة المنظمة
وزير البلدية القطري

يستقبل األمين العام
أش�اد وزي�ر البلدية والبيئ�ة القطري محم�د عبد اهلل
الرميح�ي باألنش�طة والفعالي�ات الت�ي تنظمه�ا
منظم�ة الم�دن العربي�ة والمؤسس�ات التابعة لها
للنهوض بالمدين�ة العربية وس�اكنيها .وقال الوزير
خلال اس�تقباله أمين ع�ام منظمة الم�دن العربية
المهن�دس احمد حم�د الصبيح أنه يتاب�ع ما تقوم به
المنظم�ة لرف�ع كف�اءة األجه�زة والك�وادر البلدية
وبن�اء الق�درات المحلي�ة ف�ي الم�دن والبلديات مع
اتس�اع رقع�ة التحض�ر وتزاي�د النم�و الديموغراف�ي
وتلبيـ�ة احتيـاجــ�ات الس�اكنيـن مـ�ن الخـدمـات

الوزير الرميحي واألمين العام

والمساحات الخضراء والنقل المستدام والبيئة النظيفة.
من جانبه توجه األمين العام للمنظمة بالش�كر لدولة قطر على دعمها ومس�اندتها ألنشطة المنظمة ورعايتها
لمؤسس�ة جائزة منظم�ة المدن العربي�ة وأعرب المهن�دس الصبيح عن اس�تعداد المنظمة ومؤسس�اتها لدعم
جهود الوزير الرميحي في خطته لتطوير األداء واالبتكار في مجاالت العناية في البيئة والبلديات.

تكريم المنظمة للوزير الجديد
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تكريم الوزير لألمين العام

رئيس المجلس البلدي الكويتي

يهنئ الصبيح ويتطلع لتعاون مثمر
ومنظمة المدن العربية خلال المرحلة المقبلة ،فهناك
آف�اق عدي�دة يمكنن�ا م�ن خاللها اإلس�هام ف�ي تطوير
الم�دن العربي�ة وس�اكنيها ،فضلا ع�ن تطوي�ر العم�ل
البلدي ببلدنا الحبيب الكويت.
م�ن جانب�ه ،ق�ال أمي�ن ع�ام المجل�س البل�دي يوس�ف
الصقعب�ي ال�ذي حض�ر اللقاء :جئن�ا مباركي�ن للصبيح
عل�ى نيل�ه ثق�ة القي�ادة السياس�ية التي رش�حته لهذا
المنص�ب الحيوي والذي يخلف فيه قام�ة وقيمة وطنية
وعربي�ة كبيرة متمثلة في ش�خص الراحل الكريم العم
األمين العام يستقبل الخالد والصقعبي

عبدالعزي�ز العدس�اني طي�ب اهلل ثراه ونث�ق أن «أبوعبد

أش�اد رئيس المجلس البلدي لمدينة الكويت مهلهل

اهلل» سيكون خير خلف لخير سلف.

المدينة العربية وخدمة س�اكنيها م�ن خالل ما تراكم

وتاب�ع الصقعبي :أن اس�تضافة الكوي�ت لمقر منظمة

الخال�د بجه�ود منظم�ة الم�دن العربي�ة ف�ي تطوير
لديه�ا من خبرات وم�ا تعقده م�ن ورش عمل وندوات

الم�دن العربية يحت�م علين�ا أن نتع�اون كمجلس بلدي

تتصل بتطوير العمل البلدي ومعالجة التحديات التي

م�ع ه�ذه المنظم�ة العتي�دة التي ب�ات لها ش�أن كبير

تعترض عملية التنمية المستدامة.

ف�ي العال�م كله بما لها من ش�راكات إقليمي�ة ودولية

ج�اء ذل�ك خالل اس�تقبال أمين ع�ام منظم�ة المدن
العربي�ة المهندس أحم�د حمد الصبيح للس�يد الخالد
بمقر األمانة العامة للمنظمة.

ومؤسس�ات عدي�دة انبثق�ت عنها .ونحن عل�ى ثقة بأن
التع�اون المنش�ود بي�ن المجل�س البل�دي والمنظم�ة
سيبلغ ذروته في عهد األخ الفاضل م .أحمد الصبيح.

وق�ال الخال�د :جئن�ا لتهنئة الصبي�ح بمنصب�ه الجديد
كأمي�ن ع�ام للمنظم�ة .وأض�اف الخال�د أن تعيي�ن
الصبيح يش�كل إضافة جيدة للمنظمة وهو جدير بهذا
الموقع لم�ا له من خبرة في مج�ال البلديات والعمل
البلدي استنادا لعمله في البلدية لعقود قضى منها
العقد األخير مديرا عام�ا للبلدية وأطلع بحكم موقعه
على العديد من التجارب كما ش�ارك في تنفيذ الكثير
م�ن األعمال على المس�توى الخليج�ي والعربي مما
أس�هم في تطوير العمل البلدي .وأض�اف الخالد :أننا
نع�ول كثي�را على التع�اون ما بي�ن المجل�س البلدي

األمين العام يتوسط الخالد والصقعبي
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من أنشطة المنظمة
األمين العام يستقبل

وزير التنمية البشرية والعمل السوداني

األمين العام في استقبال الوزير السوداني بحضزر األمين العام المساعد

اس�تقبل أمي�ن ع�ام منظم�ة الم�دن العربي�ة المهن�دس احمد
حم�د الصبيح وف�د ًا رفيع ًا من وزارة التنمية البش�رية والعمل في
جمهورية الس�ودان برئاس�ة معالي الوزير أس�امة حسونة احمد
عبد الرحمن والوفد المرافق له .وقد رحب األمين العام للمنظمة
بالس�يد الوزير والوفد المرافق وأك�د على ضرورة تفعيل عضوية
الم�دن والبلدي�ات الس�ودانية ومش�اركتها ف�ي الفعالي�ات
واألنشطة التي تتصل بتطوير األداء البلدي لمصلحة الساكنين.
م�ن جانبه أش�اد وزي�ر التنمية البش�رية والعمل الس�وداني بدور
منظمة المدن العربية وسعيها الدائم لتحقيق أهدافها من أجل
خدمة المدينة العربية .كما عرض الوزير على المنظمة إمكانية
التعاون المش�ترك في إنش�اء مرك�ز للتدريب المهن�ي الزراعي
ف�ي والية الخرطوم حيث يهدف المركز إلى تعزيز قدرات وجهود
العم�ال المه�رة والحرفيي�ن وكل الفئ�ات التي تحت�اج للتدريب
المهن�ي الزراعي وتعلي�م أف�راد المجتمع االعتم�اد على الذات
وتنمية الشعور بالمسؤولية.
وقد رحب األمين العام بالمشروع كهدف تنموي عام يسهم في
االستغالل األمثل للموارد ورفع كفاءة العاملين.
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درع تذكاري من األمين العام للوزير السوداني

األمين العام

يستقبل سفير لبنان
استقبل معالي أمين عام منظمة المدن العربية المهندس
احم�د حم�د الصبي�ح س�عادة الس�فير اللبنان�ي ل�دى دول�ة
الكوي�ت الدكت�ور خضر حلوي ف�ي مقر األمان�ة العامة في
الكويت.
تن�اول اللق�اء جملة م�ن الموضوعات التي ته�م المنظمة
والم�دن اللبنانية األعضاء ومش�اركة الم�دن والبلديات في
لبنــان الش�قيــق باألنش�طــة والفعاليات التي تقوم بها
المنظمة والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الس�فير اللبنان�ي ح�رص حكومته على تعزيز مس�يرة
التعاون بين المنظمة والم�دن والبلديات اللبنانية األعضاء
في المنظمة.

األمين العام يستقبل السفير اللبناني

األمين العام يستقبل

الخبير االستراتيجي المؤسسي للهبيتات
اس�تقبل األمي�ن الع�ام المهن�دس احم�د حم�د الصبي�ح في مق�ر األمان�ة العام�ة ،مس�اعد األمين الع�ام لألمم
المتحدة س�ابقا والخبير االس�تراتيجي المؤسس�ي الدكتور هومايون كبير بمناس�بة زيارته إلى الكويت .تم خالل
اللقاء بح�ث مجاالت التع�اون بين
المنظمة والهبيت�ات في ما يخص
الم�دن والس�اكنين .حض�ر اللق�اء
مس�اعد رئي�س بعث�ة برنــام�ج
األمم المتح�دة للهبيتات مكتــب
الكوي�ت د .أمي�رة الحس�ن ورئيس
قطاع العالق�ات الخارجية واإلعالم
في المنظمة.
االمين العام والخبير االستراتيجي المؤسسي للهبيتات
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من أنشطة المنظمة
األمين العام زار أنقره

واطلع على مشروعاتها العمرانية واإلنمائية والحضرية

وفد األمانة العامة وسفير دولة الكويت لدى تركيا مع رئيس بلدية انقره

بدع�وة كريم�ة م�ن رئي�س بلدي�ة

وم�ن تلك المش�روعات الالفتة تحويل مطم�ر قديم للنفاي�ات إلى مدينة

أنق�ره ...ق�ام أمي�ن ع�ام منظم�ة

سكنية راقية هي أقرب إلى المنتجعات منها إلى مجرد مشروع سكني.

الم�دن العربي�ة المهن�دس احم�د
الصبيـ�ح بـزيـ�ارة إل�ى العاصم�ة
التركـيـــة أطلــع خاللـهــا علـى
المش�اريع العمرانية واإلنمائية في
المدينة.
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وقد حرص�ت البلدية عل�ى توفير كافة مس�تلزمات العيش اآلم�ن والمريح
لس�كان ه�ذا المنتج�ع و وفرت ل�ه كل العناص�ر التي تجعل من�ه منطقة
جاذب�ة للس�كن وقض�اء األوقات في ممارس�ة الرياض�ة والتن�زه والترفيه.
يتضمن المش�روع عدة مراحل بدأت في العام  2002وعملت البلدية على

توفي�ر العم�ارات الس�كنية للس�كان الذين كان�وا يقطنون في مس�اكن

وق�د ح�رص رئي�س البلدي�ة عل�ى

عش�وائية قريبة من مطم�ر النفايات .وقال رئيس البلدي�ة وهو يتحدث عن

مرافق�ة وف�د المنظمة ف�ي جولته

هذا المش�روع أنه نفسه اختار الس�كن في هذه المنطقة حيث يصل سعر

واستمع إلى شروحات مفصلة عن

الش�قة إلى مليون دوالر وه�ذا يترجم حرص القائمين على هذا المش�روع

المش�روعات الت�ي نفذته�ا بلدي�ة

ف�ي أن يك�ون نقط�ة ج�ذب رئيس�ية للباحثي�ن ع�ن الراح�ة والطمأنين�ة

أنق�ره وتلك التي هي قي�د التنفيذ

واالستجمام.

وعلى مدى ربع قرن قامت بلدية أنقره بتنفيذ عدة مش�روعات إنمائية وعمرانية وترفيهية وسياحية جعلت المدينة
تتع�دى كونها العاصمة السياس�ية للجمهورية التركية إلى مدينة س�ياحية وتجارية ناهض�ة .وقد أعرب أمين عام
المنظمة عن سعادته لزيارة أنقره وغيرها من المدن والبلديات التركية  ..مشيد ًا بجهود رؤساء البلديات في تنمية
مدنهم ومناطقهم و وجه األمين العام للمنظمة الدعوة لرئيس بلدية أنقره لحضور المؤتمر العام الس�ابع عش�ر
لمنظمة المدن العربية والذي س�يعقد تحت عنوان « استش�راف مدن المستقبل :إثراء صناعة المعرفة واالبتكار»
وذلك في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في عملية النهوض بالمدينة وساكنيها.

جولة لالطالع على المشاريع

األمين العام يكرم رئيس بلدية أنقره
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األمين العام وجولة ميدانية

مدخل المدينة الترفيهية الجديدة في انقره

مشروع مطمر النفايات

ة في المدينة الترفيهية
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من أنشطة المنظمة
الشفافية والالمركزية وتطوير اإلدارة المحلية
اجتماع لجنة اإلدارة المحلية UCLG-MEWA
ش�اركت منظم�ة الم�دن العربي�ة
ف�ي اجتم�اع لجن�ة اإلدارة المحلية
لمنظم�ة  UCLG-MEWAالت�ي
ناقش�ت عل�ى م�دى يومي�ن 5-4

م�ارس  2016ف�ي مدين�ة نيليوف�ر
بورص�ة ،جمل�ة م�ن الموضوع�ات
تتصل بتطوير العملية المؤسسية
التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات
وتنفيذه�ا .وكذل�ك جع�ل الحكم
المحل�ي أ:ث�ر فعالي�ة م�ن خلال
العمليات التش�اركية والش�فافية
والفعالي�ة والش�مولية وتحم�ل
المس�ؤولية .ويعتبر تحسين اإلدارة
المحلية أداة ضرورية لتعزيز التنمية
وتعظيم الفعالية اإلدارية وتحقيق
االندم�اج االجتماع�ي واالس�تدامة
البيئي�ة .وتعم�ل منظم�ة الم�دن
المتح�دة واإلدارات المحلي�ة عل�ى
تحس�ين اإلدارة المحلي�ة في جميع
أنح�اء العال�م م�ن خلال البح�وث
والدراس�ــات ودعـ�م الالمركزيـ�ة
وتكري�س الديمقراطي�ة المحلي�ة

رئيس بلدية نيليوفر

والتخطي�ط الحض�ري والحص�ول

المحلي�ة باعتب�ار أن البلدية أو الس�لطة المحلي�ة تتفاعل م�ع المواطنين

عل�ى الخدم�ات األساس�ية ،وه�ذه

والمجتمعات على أساس يومي.

كله�ا عناص�ر أساس�ية ف�ي اإلدارة

• إع�ادة النظ�ر ف�ي أنظمة التموي�ل المحلي�ة وتطوي�ر اإلدارات والنظم

المحلي�ة الرش�يدة .وف�ي مج�ال

المالية من أجل تعزيز الموارد والتوس�ع في إنش�اء المش�روعات الخدمية

المالي�ة المحلية ت�م التوافق على

لمصلحة الساكنين

خمس توصيات من بينها :

• تطوير استراتيجيات وبناء قدرات اإلدارة المالية على المستوى المحلي

• التـوصيـ�ة بتـحويـ�ل  % 20مـن

• الوص�ول إل�ى مص�ادر تموي�ل خارجية م�ن خالل تش�جيع االس�تثمارات

الحكوم�ة المركزية إلى الس�لطة

والدخول في شراكات استثمارية وإنتاجية.
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جانب من الجلسات العلمية

وق�د ب�ات واضح� ًا أن اإلدارات المحلية واإلقليمية بات لها دور ًا أساس�ي ًا في تنفيذ مس�ؤوليات جدي�دة نتيجة تقدم
الالمركزي�ة في جميع مناط�ق العالم .كما أن هناك مجموعة واس�عة من المبادرات الالمركزية الناجحة برئاس�ة
البلديات والمدن والمحافظات والمقاطعات والمناطق .وتمثل هذه المبادرات معرفة فنية بالغة القيمة س�واء
بالنس�بة لإلدارات المحلية واإلقليمية وكذلك للحكومات المركزية و وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية
بشكل عام.
وتمثل لجان منظمة  UCLG-MEWAلتبادل المعارف وتحديد وتنفيذ السياسات في المناطق ذات األولوية.
أن الهدف الرئيس�ي للجن�ة الالمركزية والحك�م الذاتي المحلي لمنظم�ة  UCLGهو تعزي�ز الالمركزية والحكم
الذاتي المحلي لدعم اإلدارة المحلية الرشيدة في جميع مناطق العالم ،وفي هذا السياق جاء اجتماع لجنة اإلدارة

المحلية لمنظمة  UCLG-MEWAمنسجم ًا مع أهداف اللجنة:

• تحسين قدرات الحكم الذاتي المحلي وتعزيز الديمقراطية والالمركزية
• إنشاء منتديات للحوار والنقاش
• مراقبة وتحليل المبادرات على المستوى المحلي الحالية منها والمستقبلية
• تشجيع البحث في مجال الالمركزية والحكم الذاتي المحلي
• تعزيز التأثير السياسي
وتطرق المش�اركون إلى تحضي�رات اجتماع الموئل الثالث هبيت�ات 3في اكيتو – االك�وادور  20-17أكتوبر ، 2016
وضرورة مش�اركة المدن والس�لطات المحلية في المؤتمر .كما تم التوافق على وضع ميثاق لإلدارة المحلية في
منطقة  MEWAوكذلك إنشاء مجموعة متخصصة بالتعاون مع بلدية نيليوفر لتعزيز قدرات اإلدارات المحلية في
اإلدارة المالية.
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مدن وبلديات تركية وعربية أعربت عن استعدادها الستضافة بعض االجتماعات واألنشطة ومن بينها بلدية زيتون
بورنو التابعة إلس�طنبول الكبرى التي ستس�تضيف اجتماع ًا مخصص ًا لمجالس المدن ومش�روع تعزيز الشفافية

في منطقة  MEWAحيث اعرب اتحاد بلدية الضنية « لبنان» عن اس�تعداده لقيادة األنش�طة المتعلقة بموضوع
الشفافية.
وق�د كان لمنظم�ة الم�دن العربية مداخلة حول هبيت�ات  3ودور المنظمة في دعم ومس�اندة الم�دن والبلديات
العربية في تنفيذ أجندة التنمية المس�تدامة .وش�ددت المنظمة على دور المدن في العمل على مكافحة الفقر
والتلوث والتقليل من التغيرات المناخية ،فض ً
ال عن توفير فرص العمل وتش�جيع الش�راكات المحلية على صعيد
االستثمار والمشروعات اإلنتاجية والخدمية.

صورة جماعية للمشاركين
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من أنشطة المنظمة
منتدى القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016
ش�اركت منظم�ة الم�دن العربي�ة ومؤسس�تها
التابع�ة لها مركز البيئة للمدن العربية في منتدى
القم�ة العالمية لطاقة المس�تقبل في أبوظبي

خلال الفترة م�ن  22-18يناي�ر  2016و ال�ذي تزامن
مع أس�بوع أبوظبي لالس�تدامة و القمة العالمية
للمياه و جائزة زايد الدولية لطاقة المستقبل.
افتتحت القمة العالمية بحضور الش�يخ محمد بن
راش�د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،والشيخ
محم�د بن زاي�د آل نهيان ولي عه�د أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المس�لحة ،وبمشاركة عدد
من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة.
وتع�د ( القمـ�ة العالميـ�ة لطاقـة المس�تقبـل)
إحدى الفعاليات الرئيس�ية ضمن أسبوع أبوظبي
لالس�تدامة الذي يعد أكب�ر تجمع حول االس�تدامة
في تاريخ الشرق األوس�ط ،بمشاركة عدد كبير من

أبرز السياسيين وقادة األعمال في العالم من 170
دولة.
ركزت القمة في دورتها التاس�عة على عدة محاور
تشمل التحديات المترابطة للطاقة ،وأمن المياه،
وتغير المناخ ،والتنمية المستدامة.
الش�يخ محم�د ب�ن راش�د آل مكت�وم نائ�ب رئيس
الدول�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء حاك�م دب�ي أك�د
ف�ي كلمت�ه في افتت�اح القم�ة العالمي�ة لطاقة
المس�تقبل « ان اإلمارات العربية المتحدة تسعى
إل�ى تحقيق التن�وع االقتصادي المس�تدام كجزء
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من احدى جلسات القمة العالمية

وق�ال  :إن التن�وع االقتص�ادي المس�تدام المعتم�د عل�ى
الطاق�ة النظيفة هو جزء رئيس�ي م�ن رؤية اإلم�ارات 2021

والتي تعمل حاليا على تحقيقه.
وأش�ار إل�ى أن القم�ة الحالي�ة تع�د منص�ة رئيس�ية لتعزيز
الش�راكات الدولي�ة في مج�ال الطاقة النظيف�ة مما يدفع
عجل�ة االبت�كار وتحقي�ق االزده�ار في كاف�ة بل�دان العالم،
مش�يدا بال�دور المهم ال�ذي تضطل�ع به مؤسس�ة «مصدر»
اإلماراتية في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة العالمي.
وبي�ن أن اإلم�ارات ترغب في أن تلعب دورا محوريا وأساس�يا
في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم ،حيث
أنها خطت خطوات كبيرة في هذا المجال.
وأش�اد الش�يخ محمد بن راش�د ف�ي الجائ�زة العالمية التي
تق�دم كل ع�ام باس�م «جائ�زة الش�يخ زاي�د لمس�تقبل
الطاق�ة» والتي تعتبر من أهم الجوائ�ز التي تتنافس عليها
المؤسس�ات والش�ركات الدولية العاملة ف�ي مجال تحفيز
وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة.

م�ن « رؤية اإلم�ارات  « 2021كم�ا أن الدولة ملتزمة

م�ن جهته  ،أك�د الرئيس المص�ري عبد الفتاح السيس�ي على

بالمس�اهمة في تلبية الطل�ب العالمي المتزايد

مس�اعي مصر الس�تعادة مكانتها االقتصادي�ة وتجاوز الفجوة

عل�ى الطاق�ة م�ن خلال تطوي�ر ونش�ر تقني�ات

التي تسببت فيها التطورات السياسية ،وعلى أن استراتيجيات

الطاقة المتجددة».

وخطط بالده االقتصادية لن تضر بالفقراء بل على العكس.

وق�ال إن تواف�ر الطاقة هو عل�ى رأس أجندة التنمية المصرية ،مش�ير ًا إلى
أن بلاده تطور اس�تراتيجية جدي�دة للطاقة تعتم�د على تنوي�ع مصادرها،
وتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة.
وأش�ار السيس�ي إل�ى أنه رغ�م محدودية مص�ادر مصر م�ن الطاق�ة ،فإنه
تحت�م عليها التوس�ع في االعتماد عل�ى مصادر الطاق�ة المتجددة ،لذلك
فإنها تعمل على تنفيذ عدد من المش�روعات لتوليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية.
م�ن جانب�ه ،قال الرئيس المكس�يكي انريك�ه نييتو إن من أكب�ر التحديات
الت�ي تواج�ه العال�م اليوم ه�ي تأمين م�ا يكفي م�ن الطاق�ة النظيفة
لتلبية الطلب المستقبلي عليها.

مدير عام مركز البيئة يتوسط وفد المنظمة

من جهته شدد األمين العام لألمم

وأضاف أن جميع دول العالم عرضة آلثار تغير المناخ وبالتالي فإن الحد من

المتحدة ب�ان كي مون في كلمته

تداعيات هذه الظاهرة تعد مسؤولية عالمية.

عل�ى الحاج�ة إل�ى تحوي�ل اإلرادة

وأكد الرئيس المكس�يكي أن لدى بالده التزامات تجاه البيئة ،مبينا انه تم
اخذ الق�رار في بالده لالنتقال إلى أنواع الوقود الت�ي تقلل من االنبعاثات
الضارة واعتماد الطاقة المتجددة.

السياس�ية إل�ى إج�راءات عملي�ة
فاعلة في مج�ال الطاقة المتجددة
والتنمي�ة المس�تدامة ضم�ن إطار
الجه�ود الدولية للتص�دي لظاهرة

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية تأمين نظام مناخي جديد دون إعاقة التقدم

التغير المناخي.

االقتص�ادي واالجتماع�ي .ولف�ت إل�ى أن أبوظب�ي وم�ن خالل مؤسس�ة

وأش�اد بال�دور الريادي ال�ذي تقوم

«مص�در» للطاق�ة المتج�ددة النظيف�ة تع�د مث�اال حي�ا على م�ا يمكن أن

به دولة اإلمارات في مواصلة حشد

يقدمه االبتكار في مج�ال الطاقة لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي

الدعم السياسي في أعقاب اتفاق

المستدام.

باريس التاريخي حول المناخ والذي
ج�رى توقيع�ه في ديس�مبر/كانون
األول الماضي.
وق�ال :إن ل�دى منظم�ة «األم�م
المتح�دة» رؤي�ة وأه�داف واضح�ة
للحد من الفقر والتصدي لتداعيات
تغي�ر المن�اخ ،مؤك�دا أن الطاق�ة
النظيف�ة هي المفت�اح إلنجاز ذلك
فه�ي الخي�ط ال�ذي يرب�ط النم�و
االقتص�ادي والعدال�ة االجتماعي�ة
وجهود مكافحة تغير المناخ.

مدير مركز البيئة ونقاشات بيئية

وأش�ار وزير الدولة اإلماراتي ورئيس
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وفد األمانة مع مدير مركز البيئة

احدى الجلسات

مجلس إدارة مصدر ،سلطان الجابر في كلمته إلى أن الطاقة المتجددة تحولت إلى خيار تكنولوجي منافس بعد
أن كانت خيار ًا مكلف ًا.
وأضاف :ش�هدنا مؤخر ًا انخفاض ًا مفاجئ ًا في أس�عار النفط ،فاعتقد البعض أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى
تراج�ع في جهود نش�ر الطاقة المتجددة إال أن المش�هد المترابط لقطاع الطاقة اليوم وص�ل إلى مرحلة لم تعد
فيها أسعار النفط تحدد مصير الطاقة النظيفة.
وأكد أن تطور ونمو الطاقة المتجددة الدافع الرئيس�ي وراء االنخفاض الكبير في تكاليفها والتحس�ن المس�تمر
في كفاءة تقنياتها.
وقد توزعت أعمال المنتدى على عدة أنش�طة وفعاليات كان من بينها حلقة نقاش�ية بعنوان «مستقبل الطاقة
والبني�ة التحتي�ة في إمارة دبي» نظمها مركز البيئة للمدن العربية وهو مؤسس�ة تابع�ة لمنظمة المدن العربية
وتتخ�ذ من مدينة دبي مقر ًا دائم ًا لها .الورش�ة ش�ارك فيها عدد م�ن المتخصصين بموضوع الطاقة المس�تدامة
والمتجددة .كما أن مركز البيئة ش�ارك في المع�رض المصاحب بجناح بيئي متميز تم فيه عرض الخدمات البيئية
التي يقدمها المركز وأحدث المطبوعات واإلنجازات التي حققها المركز ،فض ً
ال عن الكتيبات والمطبوعات التي
تتحدث عن مسيرة منظمة المدن العربية ودورها في خدمة مدنها األعضاء..
وف�ي خت�ام حف�ل االفتتاح تم تكري�م الفائزين التس�عة في ( جائ�زة زايد لطاقة المس�تقبل ) الت�ي تبلغ قيمتها
اإلجمالي�ة أربعة ماليي�ن دوالر وتهدف إلى تكريم المبدعين ف�ي مجاالت الطاقة المتجددة والتنمية المس�تدامة
في مجاالت الطاقة والتنمية المستدامة.
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من أنشطة المنظمة
القمة العالمية للحكومات
دبي  10-8فبراير 2016
مع اطالق أجندة التنمية المس�تدامة على المس�توى الدولي ..جاء انعقاد

القم�ة العالمي�ة للحكوم�ات ف�ي دبي خلال الفت�رة  10-8فبراي�ر ، 2016
ليش�كل دعم ًا إضافي ًا لجهود التنمية العالمية ويع�زز جاهزية الحكومات،
ومعها المدن للمستقبل.
القم�ة في دورته�ا الرابعة نقل�ت العالم نح�و أفاق جديدة من استش�راف
المس�تقبل  ..إل�ى صناعته ،ف�ي إطار نهج مبتك�ر  ،وفلس�فة قيادية تضع
اإلنسان ورفاهيته وسعادته في مركز االهتمام.
الجديد في القمة أنها س�وف تعمل على مدار العام كمؤسسة ،تستطلع
في�ه مس�تقبل اإلنس�ان ف�ي كل القطاع�ات ،فتجي�ب على اس�ئلة الغد،
وتعمل على إنتاج المعرفة لتعزيز جاهزية الحكومات لتحديات المستقبل
ف�ي مس�توياته القري�ب والمتوس�ط والبعيد مم�ا يجعل منها مس�اهمة
تنموي�ة ومعرفي�ة رئيس�ة تقدمها دول�ة اإلم�ارات للعال�م ،ومنصة تعمل
طوال السنة لالرتقاء بالخدمات التي يستفيد منها نحو  7مليارات إنسان.

ش�ارك ف�ي القم�ة الحكومية ف�ي دورته�ا الرابعة ،وه�ي األكب�ر عالمي ًا

والمتخصصة في استشراف حكومات المستقبل ،أكثر من  125دولة حول

األمين العام

خمس�مائة ش�ركة عالمي�ة قبل 40
عاما كان�ت أصوله�ا المرئية تمثل

 % 80م�ن اجمال�ي األص�ول ،لك�ن
اليوم أصبحت األصول غير المرئية
كاالبح�اث والدراس�ات واالختراعات
تمث�ل أكثر م�ن  % 80م�ن اجمالي
االص�ول ف�ي قائم�ة الش�ركات
الخمسمائة االولى عالمي ًا»« ...وأنا
أقول إذا أرادت الحكومات أن تبقى
في دائ�رة المنافس�ة العالمية وأال

العال�م و  3000مش�ارك و 125متحدث ًا في أكثر من  70جلس�ة مختلفة ،بما

تش�يخ ،فلا ب�د أيض� ًا أن تح�ذو حذو

في ذلك كبار الش�خصيات ،وقادة وخبراء القطاعي�ن الحكومي والخاص

تل�ك الش�ركات وأن تب�دأ بإع�ادة

ف�ي العالم ،وصناع الق�رار ،والوزراء فض ً
ال عن الرؤس�اء التنفيذيين ،وقادة

التفكير في موازناتها ،وأين تصرف

االبت�كار ،والمس�ؤولين والخب�راء ورواد األعم�ال ،وممثل�ي المؤسس�ات

أمواله�ا ..فتقلي�د القط�اع الخاص

األكاديمية ،ونخبة من طالب الجامعات.

ال يك�ون فق�ط ف�ي الخدم�ات ،بل

المحاور التي ناقش�تها القمة تناولت التعليم والصحة واالقتصاد وس�وق
العمل.

حتى ف�ي طرائق ص�رف الموازنات
وأولوياته�ا» إل�ى ذلك ب�دت دولة
االم�ارات العربية المتح�دة ،ومعها

نجاحات دبي

دبي غالبة وه�ي تدعو الحكومات

ف�ي دب�ي اس�تمتع المش�اركون ف�ي اعم�ال القمة بقص�ة نج�اح باهرة،

العالمي�ة لتك�ون جاه�زة وق�ادرة

فم�ن امارة صغيرة بلا موارد إلى امارة يتس�ابق المتنافس�ون .والناجحون

عل�ى تحقي�ق أهدافه�ا وج�ودة

والحالم�ون في ش�د الرحال اليه�ا .وقد كت�ب حاكم دبي محمد بن راش�د

ورفاهي�ة ش�عوبها ولذل�ك ج�اء

مقا ً
ال بعنوان يختصر ما حققته هذه االمارة العربية من نجاحات .ومما ذكره

تركيز القمة على مس�تقبل الحياة

في مقالته بعنوان «الدول بين االبتكار واالندثار« :تخبرنا الدراسات بأن أكبر

والعمل.
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من الحضور

اوباما
الرئيس االميركي باراك اوباما خاطب المشاركين
ف�ي القم�ة وقال «نح�ن ف�ي الوالي�ات المتحدة
ندع�م مس�يرة االبت�كار والتطوير الت�ي تنتهجها
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة ،ونعم�ل على
تعزيز عالق�ات التعاون والش�راكة لنحقق تعليم ًا
أفضل ألطفالنا ومستقب ً
ال اقتصادي ًا عالمي ًا واعد ًا
ينع�م ب�ه الجمي�ع» .واض�اف «يمك�ن أن نتبادل
المعرف�ة ونتعلم من بعضن�ا البعض كي نطور
تج�ارب الحكوم�ات وف�ق احتياج�ات المواطنين،

وق�ال  :أود أن أعبر عن س�عادتنا بالسياس�ات التي تنتهجها
دولة اإلمارات العربية المتحدة ما جعلها تنهض باقتصادها،
العتمادها االبتكار والتجديد واإلبداع في مختلف القطاعات،
ونح�ن لطالما كنا داعمي�ن لهذا النهج ،حي�ث حرصنا على
تقدي�م الدعم والتع�اون في بحوث الفض�اء التكنولوجية
ومسبار األمل.

ق�ادرة على مواجهة المس�تقبل بخط�وات ثابتة

التقليدية وحكومات الحاضر والمس�تقبل ،فاالبتكار يلقي

ومس�تقرة ،وه�ذا لألس�ف م�ا لم تس�تطع بعض

على عات�ق الحكومات مس�ؤولية ومتطلب�ات مختلفة من

الحكوم�ات ف�ي المنطق�ة أن تحقق�ه عندم�ا

حيث تمكين المواط�ن ،نحن في الواليات المتحدة أطلقنا

تجاهلت مطالب ش�عوبها ،وهو أمر طالما أكدت

هذا النهج بحيث جعلنا األفراد مش�اركين فاعلين ومطورين
للخدم�ات المقدم�ة لهم ،لدين�ا صندوق اس�تثماري وبرامج

والمساءلة لن ننهض بكرامة اإلنسان».

للتدريب.

وختم أوبام�ا كلمته قائال :دس�تورنا يبدأ بكلمات

كما أطلقنا برنامج ًا اس�تثماري ًا بكلف�ة  1.2مليار دوالر يهدف

االهتمام باالستثمار في اإلنسان

العدد

ونقاشاتها ستعزز من فعالية الحكومات.

فالحكوم�ات الت�ي تصغي لش�عوبها س�تكون

بس�يطة وه�ي نحن الش�عب وه�ذا يحت�م علينا
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شكره للقائمين على تنظيم القمة العالمية للحكومات،

إلطلاق برام�ج تعليمية جديدة ،حيث نؤمن ب�أن هذا المجال
هو ما يدفع عجلة المجتمع نحو التطور والتقدم .وذكر سليغ

عق�ب كلم�ة الرئي�س األميركي ،ألقى س�تيفن

أن نهض�ة الطاقة المس�تدامة ه�و أمر مه�م ونحرص على

س�ليغ رئي�س الوف�د األميرك�ي كلم�ة ك�رر فيها

تطوير مبادرات منوعة في هذا الجانب.

البنك الدولي

منظمة التعاون

وألق�ى الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي كلمة أش�ار

وف�ي كلم�ة خوس�يه أنخي�ل غوريا

فيه�ا إل�ى إن النمو االقتص�ادي يتراجع على المس�توى الدولي واألس�واق

األمي�ن الع�ام لمنظم�ة التع�اون

العالمية تتراجع بتراجع الطلب.

االقتص�ادي والتنميـ�ة أش�ـار إل�ى

وقال :لقد اس�تثمرت حكومة الصي�ن في التعليم وطورت سياس�ات تحد
م�ن التطرف ،وعلى جانب آخر طبقت حكومة الدنمارك مبادرات تقلل من

أهمي�ة تعزي�ز دور منظم�ة التعاون
والتنمي�ة االقتصـادي�ةـ مـ�ع دولة
اإلم�ارات ودول الش�رق األوس�ط».

تكاليف ممارسة األعمال لتحفيز بيئة االستثمار

وق�ال :إن اآلف�اق االقتصادي�ة ال زال

واس�تعرض جيم يونغ كيم تجربة حكومة اإلمارات على مدار السنوات الـ5

يعتريه�ا بع�ض من ع�دم الوضوح

فيم�ا يتعلق بج�ودة التعليم والجهود االس�تثنائية الت�ي تبذلها الحكومة
في هذا االطار.
وكش�ف عن انتش�ال مليار ش�خص ممن يعيش�ون تحت خ�ط الفقر خالل

وكن�ا نتوق�ع أن ينم�و االقتص�اد
العالمي بش�كل أكبر ،مش�ير ًا إلى
أن رؤية دولة اإلمارات  2021هي خير

مثال على التزام الحكومة بتحقيق

الع�ام الماض�ي ،بينهم  700ألف ش�خص بمص�در دخل أقل م�ن دوالرين،

التنمي�ة التي ترس�م خارطة طريق

وس�لط الض�وء على الجه�ود التي تبذله�ا مجموعة البن�ك الدولي على

لتقدم الدولة.

مدار  60عام ًا في دعم الدول النامية للنهوض ،وخطة البنك الدولي لعام
 2030المتمثل�ة في وضح حد للفقر العالمي وتأمي�ن االزدهار لتلك الدول

حول العالم.
وبي�ن أن الوصول إل�ى الحوكمة الش�املة يكم�ن عبر النم�و االقتصادي،
واالس�تثمار ف�ي التعلي�م والرعاي�ة الصحي�ة وتف�ادي المخاط�ر كالتغي�ر
المناخي وانتش�ار األوبئة ،ألن كثيرا من االس�واق الناشئة تراجعت اعمالها
بس�بب التغير المناخي ،حي�ث كان عام  2015االكثر حرارة ما أثر س�لب ًا في
المليارات الذين يعيشون على كوكب األرض.

وذكـــ�ر أن الــوضــ�ع االقتصادي

العالمي بعد  8سنوات من األزمات
لم يشهد النمو المطلوب ،متوقع ًا
نم�وا بطيئـ�ا وتدريجيـ�ا لالقتص�اد

العالم�ي ،ل�ن يتج�اوز  % 6بحل�ول
.2017

العقيدة التكاملية
تح�دث ف�ي القم�ة س�مو الش�يخ

وعلى صعيد آخر تحدث الدكتور جيم عن ازمة الالجئين التي تجتاح منطقة

س�يف ب�ن زاي�د آل نهي�ان ، ،نائ�ب

الشرق األوس�ط والمتمثلة في نزوح مئات اآلالف من الالجئين الذين تشهد

رئي�س مجلس ال�وزراء وزير الداخلية

مناطقهم اضطرابات وتوترات حالية خلف�ت المزيد من العنف والتطرف،

وق�ال :أن م�ا حققته دول�ة اإلمارات

واصف ًا اياها بأنها اسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد أن الحوكمة الش�املة يكمن دورها في تأمين العالقة بين المواطن

وتحققه من منج�زات وطنية كبرى
ف�ي مختل�ف القطاع�ات ،نابع من
العقي�دة التكاملي�ة الت�ي تبناه�ا

والحكوم�ة معتم�دة عل�ى  3مبادئ :الش�فافية ،واالس�تثمار ف�ي الكوادر

المغفور له الش�يخ زايد بن سلطان

البش�رية ،وتأمي�ن بيئة أعم�ال محفزة لالس�تثمار ،وتناول تجرب�ة جمهورية

آل نهي�ان ،طيب اهلل ث�راه ،وإخوانه

الصين الش�عبية بهذا المج�ال ،وقال :إنها اس�تطاعت توفير م�ا يقارب 54

من الرعيل األول بناة االتحاد ،وس�ار

ملي�ون وظيف�ة في القط�اع الخاص عل�ى مدار  5س�نوات بفض�ل البيئة

على نهجهم س�مو الش�يخ خليفة

التنافسية التي تتمتع بها.

ب�ن زاي�د آل نهي�ان ،رئي�س الدول�ة،
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األمين العام مع أمينة بغداد ورئيس بلدية بيروت

مواص ً
ال مسيرة االزدهار والبناء.
وتطرق في كلمته إلى أهمية «استش�راف المس�تقبل» مشدد ًا على أن «المفاجآت» ال تعني شيئ ًا في القاموس
اإلماراتي القائم على الحكمة ،والتخطيط والعزم والمبادرة واالس�تعداد ،وذلك إيمان ًا منا جميع ًا بأن االس�تجابة
فقط عند األزمات تعد فش ً
ال ذريع ًا.
وقال س�مو الشيخ سيف بن زايد :إن الحكومات والدول تش�كل عقائدها الخاصة بها ،وتختار ما يناسبها ،فمن بين
تل�ك العقائ�د ما هو إيجابي وما هو س�لبي :كالعقيدة الفردي�ة ،والعقيدة المهيمنة وغيره�ا ،لكن رئيس دولتنا
اخت�ار العقي�دة التي تجمع وال تف�رق ،والتي تبني وال تهدم ،وه�ي العقيدة التكاملية اإلماراتي�ة التي بنيت على
«القيادة االستثنائية ،المواطنة اإليجابية ،االستثمار في الموارد البشرية.
وبس�بب ه�ذه العقي�دة التكاملية حققت الدول�ة مجموعة م�ن اإلنجازات نافس�ت بها دول العال�م في معظم
مؤشرات التنافسية العالمية وفي مجاالت مختلفة ،منها السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألمني والسياحي
وغيرها ،إذ احتلت المركز األول في مؤش�ر الثقة بالحكومة ،والمركز الثاني في مؤش�ر جودة القرارات الحكومية،
والمركز الثاني أيض ًا في مؤشر ثقة الجمهور في السياسيين والسمعة الدولية للدولة.
ً
قائلا :إن بعض ال�دول تخش�ى أو تتردد إزاء الس�خاء
وتن�اول س�موه عقي�دة التكام�ل في المج�ال االجتماع�ي،
االس�تثماري في الموارد البش�رية ،وهو ما ترفضه عقيدتنا التكاملية التي تؤكد حتمية تنمية الطاقات الش�بابية
خير تنمية ،تعليم ًا وتش�غي ً
ال وغرس� ًا لقيم الوالء واالنتماء الوطني ،مش�ير ًا س�موه إلى أهمية المبادرة الس�امية
باختيار وزراء ش�باب وش�ابات م�ن الجامعات للمش�اركة واالنضمام لمجلس�نا ال�وزاري ،مضيف ًا أنه م�ا إن تم إقرار
نظ�ام الخدمة الوطنية ،حت�ى وجدنا أبناء وبنات اإلمارات يندفعون طوع ًا وبص�دق ومحبة ألداء الواجب الوطني،
مستعدين لحماية أرض وطنهم وتلبية نداء قيادتهم بفخر واعتزاز.
وتناول س�مو الش�يخ س�يف «عقيدة التكام�ل» في المجال االقتصادي ،مش�يرا إل�ى قدرة دبي على تج�اوز األزمة
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العالمية عام  2008حيث اس�تطاعت دب�ي أن تجعل من تلك األزمة قصة
نجاح باهرة مش�ير ًا س�موه إلى أن عقيدة التكامل واستش�راف المستقبل
والسعي الدؤوب لضمان مستقبل األجيال القادمة دفع اإلمارات لالستثمار

الجلسات
شهدت القاعة الرئيسية والقاعات
الجانبي�ة لقم�ة الحكوم�ات عل�ى

في الطاقة البديلة ومش�اريع االس�تدامة والتنويع االقتصادي وغيرها ،رغم

م�دى ثالث�ة أيام سلس�لة جلس�ات

وأورد س�موه برنام�ج «مص�در» لتحلية مياه البحر ،كش�اهد ماث�ل على أحد

تناول�ت خب�رات وتج�ارب حكومي�ة
ً
فضـلا عـ�ن مداخـالت
عالـميــ�ة

مخزون النفط العالمي للدولة.

مش�روعات االس�تدامة التي تنفذها دولة اإلمارات العربي�ة المتحدة ،حيث
تبل�غ كلفة الغال�ون المنت�ج  3.3دراهم وف�ق البرنامج ،وهو أقل من س�عر

الكلفة بالطاقة التقليدية ،فيما ينتج البرنامج بحدود مليون و 500ألف ليتر
يومي ًا.

ومحاض�رات لمتحدثي�ن بارزين في
كافـ�ة المجـ�االت ،وقـ�د أصبح�ت
القمة العالمية للحكومات تنافس
ف�ي أهميته�ا مؤتم�رات عالمي�ة
رفيع�ة وبات�ت ملتقى يجتم�ع فيه

ثم عرج س�موه على بع�ض نتائج ومؤش�رات عالمية تظهر دول�ة اإلمارات
وهي تتصدر غالبية دول العالم ،كتبوئها المرتبة األولى عالمي ًا في الثقة

وتجارب طموحة ومبدعة.

بالحكوم�ة ،والثاني�ة عالمي� ًا في ج�ودة الق�رارات الحكومية ،وف�ي الثقة
بالسياسيين والسمعة العالمية ،والخامسة عالمي ًا في التنوع االقتصادي،

تسونامي كاسح

والس�ابعة عالمي� ًا ف�ي مؤش�ر ري�ادة األعم�ال ،مش�ير ًا إل�ى أن العقي�دة

وف�ي كلمته خالل الجلس�ة األولى

التكاملية اإلماراتية س�وف تستمر في بناء مس�تقبل إماراتي أفضل مهما

أكد كالوس شواب رئيس ومؤسس

كانت التحديات ،ألن البيت متوحد ولدينا الرؤية الس�ابقة لعصرها واإلرادة

المنت�دى االقتص�ادي العالم�ي أن

الكافية لتحقيقها.

الثورة الصناعي�ة الرابعة لن تكون

المختص�ون لالس�تفادة م�ن أفكار

كس�ابقاتهـا فهـ�ي ل�ن تكتف�ي
بتغي�رات المحـيـ�ط بـ�ل س�تغيـر
اإلنسان نفسه.
وأكد شواب أن دولة اإلمارات تتمتع
بإمكانات كبيرة ألن تصبح أنموذج ًا
للمس�تقبـل الـ�ذي تتطل�ع إلي�ه
المجتمعات مش�ير ًا إل�ى اإلنجازات
التي حققتها الدولة في مؤش�رات
التنافس�ية التي يصدره�ا المنتدى
االقتصادي العالمي.
وق�ال ش�واب إنه وم�ع ق�دوم هذه
الث�ورة ف�إن الحكوم�ات مطالب�ة
اليـ�وم لالس�تـعداد واستش�ـراف
المس�تقبل الذي بدأ فعلي ًا نظر ًا ألن

من الجلسات

ه�ذه الث�ورة تحم�ل معه�ا تغيرات
هائلة ستؤثر علينا جميع ًا.
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وأش�ار ش�واب إل�ى الث�ورات الصناعي�ة الثلاث التي
س�بقت الث�ورة الرابع�ة وتتمث�ل األول�ى ف�ي اختراع
المح�رك والثاني�ة في الكهرب�اء والثالثة ف�ي اختراع
الحواس�يب الشخصية فيما س�تكون الرابعة مختلفة
كلي ًا عن سابقاتها.
وق�ال إن الث�ورة الصناعي�ة الرابع�ة ل�ن يأت�ي تأثيرها
بشكل تدريجي بل أشبه بتسونامي كاسح وما يحمل
ذلك من فرص وإمكانات هائلة ستفتح خالل السنوات
المقبل�ة مع إحداثها للعديد من التغيرات الكبيرة في
حياة البش�ر وس�لوكهم ولن تقتصر عل�ى إنجاز واحد
بل تمتد إل�ى العديد من اإلنجازات ،كم�ا أن الثورة لن
تؤثر فقط ف�ي المنتجات والخدمات بل س�تغير نظم

وأش�ار ش�واب إلى أبرز مظاه�ر الثورة الجدي�دة ومنها

ال�دول وازدهاره�ا ،وأنه ب�دون ذلك س�تتراجع دول كبرى
وتتق�دم عليها أخرى بدأت خطواتها في هذا االتجاه ،وأن

وقال أنها أمور س�تغير ما بداخل اإلنسان وتدمج الواقع

التكنولوجي�ا المتقدمة هي التي س�تحرك العالم نحو

الحقيق�ي م�ع االفتراض�ي والرقم�ي والبيولوج�ي
مشير ًا إلى أجهزة االستشعار عن بعد وكيف يمكن أن

إيجاد حياة أفضل للجميع.

ابن الهيثم
و ق�ال الدكت�ور ني�ل تايس�ون مدي�ر القبة الس�ماوية
«هاي�دن» في المتح�ف األميركي للتاري�خ الطبيعي،
في الجلس�ة الت�ي حملت عنوان «كي�ف تصنع علوم
المس�ماة
الي�وم تكنولوجيا الغ�د» ،إن ثلثي النجوم
ّ
تحمل أسماء عربيّة.
وذل�ك يدلل على أهمية العلم�اء العرب لدى الغرب،
وأن الكامي�رات المبهرة التي تس�تخدم في الهواتف
الذكي�ة ،يع�ود الفض�ل في اكتش�افها إل�ى العالم
المسلم ابن الهيثم،

العدد

وتفصي ًل�ا؛ أوض�ح تايس�ون أن إدراك األهمي�ة الكب�رى

العمل القائمة.

تؤثر على حياة اإلنسان لو زرعت في داخله.
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من احدى الجلسات

وأش�ار إلى أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي نعيشه
هو الذي أتاح لنا االستفادة من االختراعات واالكتشافات
العلمية التي قدمها العلماء القدماء أمثال ابن الهيثم
ً
الفت�ا أن أهم ما أنتجت�ه وتقدمه الحضارات
والخوارزمي،
اآلن من اختراعات وسبق علمي ،هو بفضل هذا األساس
العلم�ي ،وأن المجتمـعـ�ات والمؤسس�ـات العلمي�ة
الكبي�رة والمرموق�ة ال تنظ�ر إل�ى جنس�يات وأس�ماء
المخترعي�ن والمبتكري�ن أو دياناته�م ،لكنه�ا تعتد بما
يقدموه م�ن إضافات مهمة علمية تؤث�ر في تغيير حياة
البشرية.

صناعة المستقبل
أكد خب�راء ومتحدثون أن حكومات المس�تقبل يجب أن
تك�ون منصة متكامل�ة لخدمات المس�تهلك ،وال بد من

وقال إن تطور العلوم والتكنولوجيا س�يحرك العالم
مس�تقب ً
ال ،الفت ًا إل�ى أن كثي�ر ًا من اإلنج�ازات العلمية

إش�راك المواطنين كافة في صناعة المس�تقبل .ودعا

التي نعيش�ها اآلن بفض�ل العلماء الع�رب القدماء،

الخبراء الحكوم�ات إلى التكيف مع المتغيرات الجديدة

وأن�ه ل�و اس�تمرت اإلنج�ازات بالوتيرة نفس�ها لحصل

التي فرضتها التكنولوجيا ،واالستفادة من تجارب كبرى

الشركات العالمية التي استقطبت المزيد من العمالء

من�ه ،م�ن خلال عق�د الش�راكات بي�ن الحكوم�ات

والش�ركاء ،بس�بب نجاحها ف�ي التكيف م�ع التطورات

والقطاع الخاص ،بما يخدم المس�تهلك أو المواطن

والمتغيرات في السوق.

في هذه الحكومة.

وأك�د تي�م أورايل�ي ،المؤس�س والرئي�س التنفي�ذي

وقال إن أهداف الحكومات في المس�تقبل لن تتغير،

لش�ركة «أورايلي ميديا» ،عبر جلس�ة حوارية ،أن سر نجاح

فهي تسعى إلى إسعاد الناس ،لكن المتغير يتمثل

الحكومات الي�وم يكمن في قدرتها عل�ى التحول إلى
منصة متكاملة الخدمات ،يشترك فيها كل المواطنين،
وتتفاعل بش�كل مباش�ر مع اهتماماته�م ،وتكون أكثر
مرونة في ممارساتها وقوانينها.
وق�ال أورايلي ،في جلس�ة ح�ول حكومات المس�تقبل،
إل�ى أن المس�تهلك ف�ي الحكومات المقبلة س�يكون
أكثر تطلب ًا بالنظر إلى سرعة المتغيرات من حوله ،وهو

ف�ي القواعد والتأقلم م�ع هذه المتغي�رات والتفكير
بنمط جديد لألعمال
اس�تعرض البروفيس�ور جي�م الخليل�ي ف�ي جلس�ة
بعنوان «عندما تحدث العالم العربية ،اإلرث المنس�ي
للحض�ارة العلمية العربية» ،العص�ر الذهبي للعلوم
في العالم اإلسلامي وأث�ر ازدهار ه�ذه العلوم على
تطور الحضارة الغربية ونهضتها الحالية.

األمر الذي يفرض على هذه الحكومات سرعة االستجابة
له مش�ير ًا إلى أن كثي�ر ًا من تقنيات الي�وم مثل الذكاء

وتناول أس�تاذ الفيزي�اء والمش�اركة المجتمعية في

االصطناعي والس�يارات ذاتية القيادة ،جميعها تعد من

العل�وم بجامع�ة «س�ري» ،الوض�ع الحال�ي للعل�وم

تحديات حكومات المستقبل.

والتكنولوجي�ا ف�ي المنطق�ة العربي�ة واإلسلامية،

وأش�ار إل�ى أن نج�اح ش�ركة «أب�ل» العالمي�ة ال يكم�ن
ف�ي اختراعه�ا الهات�ف الذكي فق�ط ،وإنما أيض� ًا ألنها

مؤك�د ًا ض�رورة االرتق�اء به�ا للح�اق برك�ب ال�دول
المتطورة ،واستش�راف المس�تقبل المنظور وضرورة

استجابت للمتغيرات ،ووفرت تطبيقات وخدمات ليست

االنفتاح على العلوم ،واس�تعرض عدد ًا من المشاريع

من اختراعها ،وهذا أمر يجب على الحكومات االس�تفادة

العلمية الرائدة التي تنفذها بعض الدول العربية.

جانب من االجتماع
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ملتقى المدن الصديقة والشقيقة لمدينة دبي
ميثاق بين المدن لتوفير السعادة والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة
الصبيح :الملتقى يعزز شراكاتنا المعرفية حول مدن المستقبل
أكد سمو الش�يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي�س دولة اإلمارات رئيس مجل�س الوزراء حاكم
دبي ،أن دولة اإلم�ارات عموم ًا ومدينة دبي على
وجه الخص�وص تضع كل إمكاناتها اللوجس�تية
والمعرفي�ة وخبرتها في خدمة المدن الش�قيقة
والصديق�ة وس�كانها مس�اهمة م�ن دولتنا في
توفير السعادة للبشرية جمعاء.
ج�اء ذلك خلال اس�تقبال س�موه عل�ى هامش

محمد بن راشد ال مكتوم يستقبل عمداء ورؤساء البلديات العربية

القمة العالمي�ة للحكومات عم�داء وأمناء عدد القم�ة الحكومي�ة ومب�ادرة بلدي�ة دب�ي في تنظي�م ملتقى
م�ن الم�دن العربي�ة واألجنبي�ة المش�اركين في الم�دن الصديق�ة والش�قيقة لمدين�ة دب�ي وق�ال :أن م�ا هو
أعمال القم�ة الرابعة للحكومات ،الذين أش�ادوا مط�روح على االجتماع م�ن قضايا وموضوع�ات يضيف جديد ًا
بمح�اور ج�دول أعم�ال القم�ة وف�ي مقدمته�ا إلى أعم�ال القمة الحكومية ومن الطبيعي أن يكون للمدن
التطبيق�ات الذكي�ة في استش�راف المس�تقبل دورها في مناقش�ة تلك القضايا وتبادل وجهات النظر حولها
وصنع السعادة للشعوب ،معتبرين دولة اإلمارات لنص�ل إل�ى حل�ول واقتراح�ات تجعل م�ن مدننا مكان� ًا محبب ًا
الس�باقة عل�ى مس�توى إقليم الش�رق األوس�ط للعي�ش واإلقام�ة والعم�ل .من ه�ذه القضايا المهم�ة :مدن
وش�مال أفريقي�ا ف�ي تنفي�ذ ه�ذه التطبيق�ات المس�تقبل  ...اس�تدامة التنمية ...االقتصاد األخض�ر  ..الطاقة
وتوظيفها إلسعاد شعبها وأفراد مجتمعها.
وب�ارك س�مو الش�يخ محمد ب�ن راش�د آل مكتوم
الميث�اق ال�ذي ت�م توقيع�ه على هام�ش القمة
بي�ن هذه الم�دن ومن بينها مدين�ة دبي من أجل
استشراف مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

المتج�ددة  ....عم�ارة المس�تقبل ..أنها عناوي�ن تصحب معها
فنون� ًا وعلوم� ًا ف�ي مجاالت ش�تى ،وته�دف إل�ى التكيف مع
تغيرات الطبيعة والمناخ ،وتس�عى إلى توفير البيئة النظيفة
واألمنة لإلنسان ساكن المدينة.
وقال الصبيح أن البيئة كمفهوم حديث ،فرضت نفس�ها على

يتمح�ور الميث�اق ح�ول مب�دأ تحقي�ق الس�عادة المخططين والمصممين لمدن المس�تقبل .فمن أجل البيئة
لمجتمع�ات ه�ذه المدن م�ن خلال التركيز على وحمايتها م�ن االنبعاث�ات والملوثات الضارة ،يتح�رك الجميع
قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البيئية وما م�ن أج�ل صيان�ة موارده�ا الطبيعي�ة ،وحمايته�ا م�ن العبث
واألذى واالستثمار المفرط.
إلى ذلك.
والق�ى أمي�ن ع�ام منظم�ة الم�دن العربي�ة وقد استش�عرت منظمة المدن العربية مبك�ر ًا ،اآلفاق الواعدة
المهن�دس احم�د حمد الصبي�ح الذي ش�ارك في والجه�ود المبذول�ة لتحقي�ق أه�داف وتطلع�ات القي�ادة
اجتماع عمداء المدن كلمة أش�اد فيها بفعاليات الحكيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الش�قيقة ،لدفع
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عجلة التنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ..فكان قرار منظمة المدن العربية بإنشاء مؤسسة تابعة
لها في دبي ..تختص بقضايا البيئة وعلومها وأبحاثها ودراساتها لتشكل إضافة على هذا الطريق.
وتاب�ع الصبي�ح كلمت�ه قائ ً
ال :ها نحن الي�وم نلتقي في دب�ي لتعزيز ش�راكاتنا المعرفية حول مدن المس�تقبل،
ونعمل مع ًا من أجل تطوير نماذج متقدمة من الخدمات الحكومية والمحلية المس�تقبلية لخدمة اإلنسان ساكن
المدن ،الفتا إلى أ ،مدن اإلمارات قد اس�تحوذت على موقع الريادة في تقديم الخدمات وتفعيل الش�راكات وتعزيز
األداء  ...وه�و ما يش�كل مصدر اعت�زاز وفخر لنا جميع ًا  .وق�ال إن منظمة المدن العربية تفخ�ر كذلك بما يقوم به
مركز البيئة للمدن العربية في دبي كمؤسسة تابعة لها ،من أنشطة وفعاليات وما ينظمه من مؤتمرات وندوات
بدعم غير محدود من مدير عام بلدية دبي رئيس مجلس أمناء المركز ،ومتابعة حثيثة من مدير عام المركز وجميع
الزملاء العاملين في�ه ...مؤكد ًا أن هذه المحصلة اإليجابية لمركز البيئة تش�كل نقلة نوعي�ة في عمل المنظمة
على المستويين اإلقليمي والدولي لما فيه مصلحة مدننا العربية جميع ًا.

وزراء للتسامح والسعادة والمستقبل ...لماذا؟
محمد بن راشد ال مكتوم
أكت�ب ه�ذا المقال الي�وم تفاخ�را أو إعجاب�ا بأي إنج�ازات ،بل
أكتبه ألرس�ل رس�الة للمنطقة من حولنا بأنه بيدنا ال بيد غيرنا
يأت�ي التغيير ،منطقتنا ليس�ت بحاجة لق�وى عظمى خارجية
إليقاف انحداره�ا ،بل لقوى عظمى داخلية تس�تطيع التغلب
على موج�ة الكراهي�ة والتعصب التي تض�رب نواحي الحياة
في الكثير من دول المنطقة.
كثير من األس�ئلة والتعليقات والمكالمات وملخصات األخبار
تلقيته�ا وقرأته�ا خلال األس�بوع الماض�ي ،كله�ا ت�دور حول
التغيي�ر الحكوم�ي ال�ذي أجرين�اه مؤخرا ف�ي دول�ة اإلمارات،
وزراء للس�عادة والتس�امح والمس�تقبل ووزيرة للشباب بعمر
ال�ـ 22وتغييرات هيكلية في التربي�ة والتعليم والصحة وإدارة

الم�وارد البش�رية وغيرها ،البعض تناول التغيي�رات باإلعجاب،

التاري�خ ،وتعلمنا أيضا من جه�ود كثيرة بذلناها
الستشراف المستقبل.
علمتن�ا منطقتن�ا وعب�ر أح�داث رهيب�ة م�رت
به�ا ف�ي الس�نوات األخي�رة أن عدم االس�تجابة
لتطلع�ات الش�باب الذي�ن يمثل�ون أكث�ر م�ن
نص�ف مجتمعاتن�ا العربي�ة هو س�باحة عكس
التيار ،وبداية النهاية للتنمية واالستقرار.
علمتن�ا منطقتن�ا أن الحكوم�ات الت�ي أدارت
ظهره�ا للش�باب ،وس�دت األب�واب أمامه�م،
إنما س�دت أبواب األم�ل لش�عوب كاملة ،نحن
ال ننس�ى أن بداي�ة التوترات ف�ي المنطقة وما
يس�مى لألس�ف ربيعا عربيا إنما كانت ألسباب
تتعلق بتوفير فرص للشباب وبيئة يستطيعون
من خاللها تحقيق أحالمهم وطموحاتهم.

وهم كثيرون ،وآخرون باالس�تغراب وفريق ثالث من وراء البحار

نح�ن دول�ة ش�ابة ونفخ�ر بذل�ك ،ونفخ�ر أيض�ا

قارن التغييرات ببن�اء أطول برج وأكبر جزي�رة وكأن التغييرات

بش�بابنا ،ونس�تثمر فيه�م ،ونمك�ن له�م في

جزء من حملة دعاية تقوم بها دولة اإلمارات.

وطنهم ،وعينا وزيرة شابة من عمرهم ،وأنشأنا

ولعلي أوجه خطاب�ي اليوم للفريقين األخيرين ،ألش�رح لهم
بشكل مختصر لماذا غيّرنا؟

مجلس�ا خاصا لهم ،ونؤمن أنهم أس�رع منا في
التعل�م والتط�ور والمعرف�ة المتالكهم أدوات
ل�م نمتلكها عندما كنا ف�ي أعمارهم ،ونعتقد

نح�ن غيّرنا ألننا تعلّمنا الكثير خالل الس�نوات الخمس األخيرة،

جازمين أنهم هم الذين س�يصلون بدولتنا إلى

تعلمن�ا م�ن أح�داث المنطق�ة حولن�ا ،وتعلمن�ا م�ن دروس

مراحل جديدة من النمو والتطور.
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علمتنا الس�نوات األخيرة في منطقة الش�رق األوس�ط «الجدي�د» أننا نحتاج

النظ�ر ف�ي المنظومة التش�ريعية

أن نتعل�م التس�امح ونعلم�ه ونمارس�ه ،أن نرضع�ه ألطفالنا فك�را وقيما

واإلدارية واالقتصادية بشكل كامل

وتعليما وس�لوكا ،أن نضع ل�ه قوانين وسياس�ات ومنظومـة كاملـة مـن

لالبتعاد عن االقتصادات المعتمدة

البرامج والمبادرات ،نعم تعلمنا ذلك من مئات اآلالف من القتلى وماليين

عل�ى النف�ط ،ال ب�د من وض�ع بنية

النازحي�ن والمنكوبي�ن الذي�ن رأيناه�م ف�ي آخر خم�س س�نوات في هذه

تحتية تنظيمي�ة ومادية قوية لبناء

المنطقة بس�بب التعصب والكراهية وعدم التسامح الطائفي والفكري

اقتصادات مستدامة ألبنائنا وألبناء

والثقافي والديني.

أبنائنا.

ال يمك�ن أن نس�مح بذل�ك ف�ي دولتنا ،وال يمك�ن أن نقبل بأي ش�كل من

نع�م نح�ن مغرم�ون بالمس�تقبل

أش�كال التمييز بين أي ش�خص يقي�م عليها أو يكون مواطن�ا فيها ،لذلك

وم�ا يحمل�ه ،المس�تقبل يحم�ل

عيّنا وزيرا للتسامح.

تغيي�رات عظيم�ة ،ف�ي الصح�ة

عندم�ا كان�ت المنطقة ف�ي أزهى عصورها متس�امحة مع اآلخ�ر ومتقبلة
لآلخر ،س�ادت وق�ادت العال�م ،من بغ�داد لدمش�ق لألندلس وغيره�ا ،كنا
من�ارات للعل�م والمعرف�ة والحض�ارة ألنن�ا كنا نس�تند إلى قي�م حقيقية
تحك�م عالقاتنا م�ع جميع الحض�ارات والثقافات واألديان م�ن حولنا ،حتى
عندم�ا خرج أجدادنا من األندلس خرج معهم اليهود ليعيش�وا بينهم ألنهم
يعرفون تسامحنا.
نعم تعلمنا من التاريخ أهمية التس�امح ،ولكن جاءت األحداث األخيرة في
منطقتنا لتؤكد لنا أنه ال مستقبل لهذه المنطقة بدون إعادة إعمار فكري
ترس�خ قي�م التس�امح والتعددية والقب�ول باآلخ�ر فكريا وثقافي�ا وطائفيا
ودينيا.

الطاق�ة المتج�ددة وف�ي الفضاء،
ونح�ن وضعن�ا رهانن�ا ف�ي موج�ة
التغييرات القادمة ،واس�تثمرنا في
أبنائن�ا ،وتجربتن�ا مفتوح�ة للجميع
لالستفادة منها.
ال أكتب ه�ذا المقال الي�وم تفاخرا
أو إعجاب�ا ب�أي إنج�ازات ،ب�ل أكتب�ه
ألرس�ل رس�الة للمنطق�ة م�ن

ودراس�ات وسياس�ات ،وترس�يخ س�لوكي في مجتمعنا لنصون مستقبله

التغيي�ر ،منطقتن�ا ليس�ت بحاج�ة

ونحافظ على مكتسبات حاضره.

لق�وى عظم�ى خارجي�ة إليق�اف

لتك�ون أيض�ا وزارة للمس�تقبل؟ أق�ول ألنن�ا نتعل�م أيضا من المس�تقبل
وليس فقط من التاريخ.
بذلن�ا جهودا كبي�رة في الس�نوات األخيرة الستش�راف المس�تقبل ،ولدينا
خط�ط كبي�رة وسياس�ات وطني�ة علمي�ة وتقني�ة تتج�اوز قيمته�ا الـ300
مليار درهم اس�تعدادا القتصاد المس�تقبل ،اقتصاد ال يجع�ل أجيالنا رهينة
لتقلبات أسواق النفط ومضارباتها وعرضها وطلبها.
ال ب�د لحكوماتن�ا أن تفكر بما بعد اقتصاد النفط ،م�ن اليوم ال بد من إعادة

العدد

وف�ي التنق�ل المس�تقبلي وف�ي

التس�امح لي�س فقط كلم�ة نتغنى به�ا ،بل ال ب�د أن يكون لها مؤش�رات

بها مس�تقبلنا ،وبالحديث عن المس�تقبل ولماذا غيرنا اسم إحدى الوزارات
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وط�رق التعلي�م وف�ي إدارة م�دن

انحدارها ،ب�ل لقوى عظمى داخلية
تس�تطيع التغل�ب عل�ى موج�ة
الكراهي�ة والتعصب الت�ي تضرب
نواح�ي الحياة ف�ي الكثير من دول
المنطقة.
أكتب مق�اال إلرس�ال رس�الة بأنه ال
ب�د للحكومات أن تراج�ع دورها ،دور
الحكوم�ات ه�و خل�ق البيئ�ة التي
يس�تطيع الناس من خاللها تحقيق
أحالمه�م وطموحاته�م وذواتهم،

خلـ�ق البيئـ�ة ال التحكـم فيهـ�ا ،تمكين الناس ال التمكن منه�م ،وظيفة الحكومات خلق البيئة التي يس�تطيع
الناس أن يحققوا فيها سعادتهـم ،نعـم وظيفة الحكومات هو تحقيق السعادة ،ولسنـا جـددا فـي الحديث عن
الس�عادة ،فمنذ فجر التاريخ والكل يطلب السعادة ،أرسطو ذكر أن الدولة كائن حي يتطور ليسعى إلى تحقيـق
الكمـال المعنوي والس�عادة لألفراد ،وابن خلدون كذلـك ،وفي مقدمة الدستور األميركي نص على حق الجميع
في السعي لتحقيق السعادة ،بل إن هناك مطالبات من األمم المتحدة بتغيير المعايير المعتمدة لقياس نجـاح
الحكومـ�ات ،م�ن معايي�ر اقتصادية إلى معايير تتعلق بس�عادة اإلنس�ان ،وخصصت األمم المتح�دة يوما عالميا
للتأكيد على أهميته.
الس�عداء ينتجون أكثر ،ويعيشون أطول ،ويقودون تنمية اقتصادية بشكل أفضل حسب الدراسات ،أستغرب من
اس�تغراب الكثيرين من تعييننا وزيرا للس�عادة في حكومتنا ،الس�عادة لها مؤش�رات وبرامج ودراسات ،السعادة
يمك�ن قياس�ها ،وتنميته�ا وربطه�ا بمجموع�ة م�ن القي�م والبرامج ،س�عادة األفراد ،وس�عادة األس�ر ،وس�عادة
الموظفي�ن في عملهم ،وس�عادة الناس ف�ي حياتهم ،وتفاؤلهم بمس�تقبلهم ،ورضاهم النفس�ي والمهني
والمجتمع�ي ،كل ذل�ك يحتاج لبرامج ومبادرات في كل قطاعات الحكومة ،وال بد من وجود وزير لمتابعة ذلك مع
كل القطاعات والمؤسس�ات الحكومية ،عندما نقول إن هدف الحكومة هو تحقيق الس�عادة فنحن نعنيه حرفيا
وسنطبقه حرفيا وسنسعى إلى تحقيقه بما يتناسب مع طموحات شعبنا وتطلعاته وعاداتنا وثقافتنا.
نعم نحن غيرنا حكومتنا ،وأتمنى أن نكون نموذجا يمكن أن يس�تفيد منه غيرنا ،ومعادلة التغيير عندنا بس�يطة:
تنمية تقوم على منظومة من القيم ،ويقودها الش�باب ،وتستش�رف المس�تقبل ،وتس�عى إلى تحقيق سعادة
الجميع.
* نائب رئيس اإلمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها حاكم دبي

إعادة بناء بيت الحكمة اإلسالمي
جيم الخليلي
عندم�ا يتح�دث قادة دول الخليج عن رؤاهم حول إنش�اء بيت حكم�ة جديد بمليارات الدوالرات ،فإنهم ال يش�غلون
بالهم بما إذا كان أصل األمر مجرد مكتبة متواضعة ورثها أحد الخلفاء عن والده ،بل يريدون إعادة الحياة إلى روح
البحث الحر التي ضاعت في خضم الثقافة اإلسالمية والتي باتت الحاجة إلى استردادها شديدة اإللحاح.
تدرك الحكومات اإلسلامية أن النمو االقتصادي ،والقوة العس�كرية ،واألمن الوطني كلها أمور تس�تفيد إلى حد
كبي�ر م�ن التقدم التكنولوجي ،وفي الس�نوات األخي�رة زادت العديد من هذه الحكومات بش�كل حاد من تمويل
العل�م والتعلي�م ،ولكن برغم هذا ،يرى كثيرون ،وخصوصا في الغرب ،أن العالم اإلسلامي ما زال يفضل البقاء
ِ
في مع ِزل عن العلوم الحديثة.
الواقع أن هؤالء المتش�ككين ليسوا مخطئين تماما ،ذلك أن البلدان ذات األغلبية المسلمة تنفق في المتوسط
أق�ل من  0.5%من ناتجه�ا المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير ،مقارنة بخمس�ة أضعاف هذا المتوس�ط في
االقتصادات المتقدمة ،وهذه البلدان لديها أيض ًا أقل من عشرة علماء ومهندسين وفنيين لكل ألف من سكانها،
مقارن�ة بالمتوس�ط العالم�ي الذي يبل�غ أربعين ،ونح�و مئة وأربعين ف�ي العال�م المتقدم .وحتى ه�ذه األرقام
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تمي�ل إل�ى التهوين من المش�كلة ،والت�ي هي أقل
ارتباط� ًا بإنفاق المال أو توظيف الباحثين من اتصالها
بالنوعية األساسية للعلوم التي يتم إنتاجها.
ال ينبغ�ي للم�رء ب�كل تأكي�د أن يبال�غ ف�ي التس�رع
ف�ي اختص�اص ال�دول اإلسلامية باالنتق�اد؛ فحت�ى
ف�ي الغرب ال�ذي يفترض أنه «مس�تنير» ،تنظر نس�بة
العلم بقدر
مرتفع�ة إلى ح�د مزعج من س�كانه إل�ى ِ
العل�م في أجزاء
كبير من التش�كك والخ�وف .بيد أن ِ
كثيرة م�ن العالم اإلسلامي يواج�ه تحدي� ًا فريد ًا من
نوعه؛ حي�ث ي ُ َ
نظر إليه باعتباره مفهوم ًا غربي ًا علمانيا،
إن لم يكن ملحدا.
فق�د نس�ي كثي�رون م�ن المس�لمين المس�اهمات
العلمي�ة البارع�ة التي قدمه�ا علماء مس�لمون قبل

األم�ر بالتعالي�م اإلسلامية ،حت�ى إن بع�ض الكتّاب

والغ�رب أن يش�عر كثي�رون بالس�خط عندم�ا يتهم�ون

اإلسلاميين البارزي�ن زعم�وا أن التخصص�ات العلمية

بأنه�م غير مجهزي�ن ثقافي� ًا أو فكري ًا الكتس�اب القدرة

مث�ل ِعل�م الك�ون تقوض ف�ي واق�ع األم�ر منظومة
العقي�دة اإلسلامية ،ووفق� ًا للفيلس�وف اإلسلامي

التنافس�ية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا .والواقع
أن هذا هو الس�بب ال�ذي يدفع الحكوم�ات في مختلف

عثم�ان بك�ر ،تتع�رض العل�وم للهج�وم عل�ى اعتبار

أنحاء العالم اإلسلامي إلى زيادة إنفاقها بش�كل حاد

أنها «تس�عى إلى تفسير الظواهر الطبيعية من دون

على البحث والتطوير.

استناد إلى األسباب الطبيعية أو المادية وحدها».

بي�د أن التص�دي للمش�كلة باالس�تعانة بالم�ال وحده

الظواهر الطبيعية من دون اللجوء إلى الميتافيزيقا هو
العلم ،ولكن من الصعب أن
على وجه التحديد وظيفة ِ
العلم أفضل م�ن ذلك الذي َعرَضه
نفك�ر في دفاع عن ِ
قب�ل ألف عام تقريب ًا العا ِلم الموس�وعي المس�لم أبو
ريح�ان البيرون�ي .فقد كت�ب البيروني« :إنه�ا المعرفة،
في عموم األمر ،التي ال يسعى إليها إال اإلنسان ،والتي
ال يكون الس�عي إليها إال في سبيل المعرفة ذاتها ،ألن

العدد

اليوم يس�لمون به�ذا ويقرونه ،وليس من المس�تغرب

أل�ف ع�ام ،أو ل�م يعلموا به�ا ق�ط ،وه�م ال يعتبرون
العل�م الحدي�ث محاي�د ًا أو غي�ر متحي�ز عندم�ا يتعل�ق

الح�ق أن بك�ر مصي�ب تمام�ا ،فالس�عي إل�ى تفس�ير
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ظل التوترات واالس�تقطاب بين العالم اإلسالمي
في ِ

اللج�وء إلى أس�باب روحاني�ة أو ميتافيزيقية ،بل هي
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جيم الخليلي

العلل ،وال ش�ك أن العلماء يحتاجون
ليس الدواء لكل ِ
إلى التمويل الكافي ،ولكن المنافسة على المستوى
العالم�ي تس�تلزم توفي�ر م�ا ه�و أكث�ر م�ن المع�دات
الالمع�ة األحدث فحس�ب؛ ب�ل تحت�اج البنية األساس�ية
للبيئ�ة البحثي�ة بالكامل إلى المعالج�ة .وال يعني هذا
ضم�ان فهم الفنيين ف�ي المختب�رات البحثية لكيفية
اس�تخدام وصيان�ة المعدات فحس�ب ،بل يعن�ي أيضا،
وه�و األمر األكثر أهمي�ة بمراحل ،رعاي�ة وحضانة الحرية

بهج حقا ،فهي ليست كغيرها من الملذات
اكتسابها ُم ِ

الفكري�ة ،والميل إلى الش�ك ،وش�جاعة طرح األس�ئلة

المرغوبة من مس�اع أخرى ،ولن يتس�نى لن�ا جلب الخير

غي�ر التقليدي�ة المخالف�ة لإلجماع والتي يق�وم عليها

ودفع الشر إال عن طريق المعرفة».

التقدم العلمي.

وإذا كان للعالم اإلسالمي أن يعود مركز ًا لإلبداع كما كان في سابق عهده ،فمن المفيد أن نتذكر العصر الذهبي
للعلوم العربية الذي امتد من القرن الثامن إلى القرن الخامس عش�ر الميالدي .على س�بيل المثال ،يصادف عام
العلم.
ش�ر كتاب «المناظر» للحس�ن بن الهيثم ،وهو واحد من أه�م النصوص في تاريخ ِ
 2021م�رور ألف عام منذ ن ُ ِ
والواقع أن عمل بن الهيثم ،الذي ُ
عد على نطاق واسع أحد
ك ِتب قبل ميالد إس�حق نيوتن بأكثر من س�تمئة عام ،ي ُ َ
األمثلة المبكرة للمنهج العلمي الحديث.
ومن أش�هر مراكز اإلبداع الفكري في ذلك العصر كان بيت الحكمة في بغداد ،الذي كان آنذاك المس�تودع األكبر
للكت�ب ف�ي العالم ،وقد يتش�احن المؤرخون حول م�ا إذا كان له�ذه األكاديمية وجود حقيق�ي والوظيفة التي
كان�ت تؤديه�ا؛ ولكن مثل ه�ذه المجادالت ضئيلة األهمي�ة مقارنة بالق�وة الرمزية التي ال ت�زال تحتفظ بها هذه
الذكرى في العالم اإلسالمي.
فعندم�ا يتحدث قادة دول الخليج عن رؤاهم حول إنش�اء بيت حكمة جديد بمليارات الدوالرات ،فإنهم ال يش�غلون
بالهم بما إذا كان أصل األمر مجرد مكتبة متواضعة ورثها أحد الخلفاء عن والده ،بل يريدون إعادة الحياة إلى روح
البحث الحر التي ضاعت في خضم الثقافة اإلسالمية والتي باتت الحاجة إلى استردادها شديدة اإللحاح.
بي�د أن تحقيق هذه الغاية ما زال يتطلب التغلب على تحديات بالغة المش�قة ،ذلك أن العديد من البلدان تكرس
حصة ضخمة إلى حد غير عادي من التمويل البحثي للتكنولوجيا العسكرية ،وهي الظاهرة التي تحركها عوامل
جيوسياسية والمآسي التي تتوالى فصولها في الشرق األوسط ،وليس التعطش إلى المعرفة المحضة في حد
ذاتها ،فهناك أمور أكثر إلحاح ًا من البحوث األساس�ية واإلبداع تش�غل أذهان ألمع العلماء والمهندس�ين الشباب
ف�ي س�ورية اليوم ،على س�بيل المثال ،والواقع أن ِقلة من س�كان العال�م العربي قد ينظرون إل�ى التقدم في
التكنولوجي�ا النووي�ة اإليراني�ة بالقدر نفس�ه من االت�زان والرصانة التي ينظ�رون بها إلى التط�ورات في صناعة
البرمجيات في ماليزيا.
ولكن من األهمية بمكان مع ذلك أن ندرك كم اإلس�هامات التي تس�تطيع البلدان اإلسالمية أن تقدمها للبشرية
بالعودة مرة أخرى إلى رعاية روح الفضول التي تدفع عجلة البحث العملي ،سواء كان ذلك من قبيل التأمل في
أعاجيب الخلق اإللهي أو لمجرد محاولة فهم األسباب وراء كون األشياء على ما هي عليه من حال.
* أستاذ الفيزياء النظرية ،وأستاذ المشاركة العامة في العلوم بجامعة ساري.
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من أنشطة المؤسسات
مركز البيئة للمدن العربية

يقيم ورشة عمل للمدارس البيئية
 مس�اعدة الطلب�ة ف�ي التع�رفعل�ى أهمي�ة ممارس�ة سياس�ات
بيئية مستدامة في المدرسة وعلى
المس�توى الش�خصي للمس�اعدة
ف�ي التص�دي للتغي�ر المناخ�ي
والتحديات البيئية األخرى.
 إب�راز أهمي�ة القي�م المجتمعي�ةوالمسئولية الفردية تجاه البيئة.
 مساعدة الحكومات المحلية فيتحقيق نتائج واقعية تجاه التزاماتها
الدوليـ�ة ،مـثـ�ل تعـلـي�م تطوي�ر
من الورشة

عق�د مرك�ز البيئ�ة للم�دن العربي�ة بصفت�ه الممث�ل الوطن�ي للمنظمة
العالمية للتعليم البيئي ورشة عمل للمدارس البيئية يومي  17و  18يناير

ش�هدت ورش�ة العمل إقبا ً
ال جيد ًا من قب�ل المدارس الحكومي�ة والخاصة،

 -اكتس�ـاب المـ�دارس خطـ�وات

واهتمامه�ا بتطبيق معايي�ر البرنامج إلظهار التزامها البيئي ورفع مس�توى

المش�اركة وتقليل تأثي�ر المدارس

التوعية لدى الطلبة والمجتمع المحلي.

على البيئة.

برنام�ج الم�دارس البيئي�ة كواح�د من برام�ج المنظم�ة األخ�رى ،ومعاييره

 حصـ�ول المدرس�ـة عل�ى جائ�زةالعل�م األخض�ر الدولي�ة ال�ذي يرمز
إلى التزام المدرسة البيئي.

التي تس�اهم في إنش�اء جيل يتحلى بمس�توى معرفة بيئي�ة عالية تعود

يذك�ر أن برنام�ج الم�دارس البيئية

على دولتنا ومجتمعنا بفوائد عديدة .إضافة إلى تماش�ي هذا البرنامج مع

ه�و برنام�ج تعليم�ي بيئ�ي يهدف

منظومة الرؤيا البيئية للخط االستراتيجية الوطنية المستقبلية».

إلى رفع مس�توى التوعي�ة للطلبة

تطبيق برنامج الم�دارس البيئية يأتي محم ً
ال بالعديد م�ن المزايا والفوائد،

العدد

النفايات والمس�اعدة في الحفاظ

 2016استهدفت المدارس المشاركة في برنامج المدارس البيئية.

يس�عدنا بأن نكون الممثل الوطني لمنظمة التعلي�م البيئي الذي يأتي
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 توفـيـ�ر الطاقـ�ة والمـ�اء وإدارةعلى الموارد.

ومن جهته ،قال المهندس حس�ين الف�ردان مدير مركز البيئة للمدن العربية :
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االستدامة واألجندة الوطنية .21

ع�ن قضاي�ا التطوي�ر المس�تدام،
داخ�ل وخ�ارج الفص�ل ع�ن طري�ق

منها على سبيل المثال التالي:

تطبيق مب�ادرات مبتكرة يلعب بها

 -رفع مس�توى التوعية عن قضايا التطوير المس�تدام للطلبة داخل وخارج

الطلبة الدور الرئيس�ي في تحويل

المدرسة.

مدراس�هم إلى مدارس بيئية ونشر

الرسالة خارج المدرسة لتشمل المجتمع المحلي.
يتماش�ى برنامج الم�دارس البيئية في دولة اإلمارات مع رؤية ورس�الة مرك�ز البيئة للمدن العربية ،وهو مؤسس�ة
تابعة لمنظمة المدن العربية ،في ترويج نمط العيش المستدام ومبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية ..حيث
يعطي البرنامج المدارس فرصة التعرف على أهمية تأسيس وممارسة تعليم بيئي وسياسات استدامة إيجابية.
حظي البرنامج بموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم ،ويقوم مركز البيئة للمدن العربية بدور المنسق الوطني
لبرامج منظمة التعليم البيئي في دولة اإلمارات .كم تم س�رد برنامج المدارس البيئية على قائمة منظمة هيئة
األمم للتطوير البيئي ( )UNEPكنموذج عالمي كبرنامج تعليمي للتطوير المستدام.
لقد أس�س برنامج المدارس البيئية على س�بع خطوات تش�مل تش�كيلة م�ن أصحاب المصال�ح ،ولكن ركز على
أن يك�ون دور الطلبة هو الدور الرئيس�ي .تش�مل هذه الخطوات تش�كيل اللجنة البيئية ،المراجع�ة البيئية ،خطة
العمل ،المراقبة والتقييم ،الربط مع المنهاج التعليمي ،مش�اركة المجتمع المحلي ،والش�عار البيئي .ويتم بعد
تطبيق هذه الخطوات لمدة س�نة إلى سنتين ،تأهل المدرسة في التقدم للحصول على التكريم بالعلم األخضر
للتميز البيئي.
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من أنشطة المؤسسات
ندوة نظمها المعهد العربي إلنماء المدن بمنطقة الجوف

التشجير في المملكة العربية السعودية
«الواقع والمأمول»
نف�ذ المعه�د العربي إلنم�اء المدن بالتع�اون مع قس�م اإلنتاج النبات�ي بكلية عل�وم األغذية والزراع�ة  -جامعة
الملك سعود وباستضافة من أمانة منطقة الجوف ندوة  :التشجير والحدائق والمنتزهات ( الثامنة عشرة) بعنوان:
التش�جير في المملك�ة العربية الس�عودية «الواقع والمأمول»  ،منطق�ة الجوف  /المملكة العربية الس�عودية ،
خالل الفترة  9 – 8 :مارس .2016

و قد ش�ارك في تقديم المحاضرات واألوراق والتجارب  ،المختصون في مجاالت الزراعة بالجامعات ومراكز البحوث
وإدارات الحدائ�ق وعم�ارة البيئ�ة باألمان�ات والبلدي�ات والش�ركات والمؤسس�ات الزراعية ف�ي القطاعين العام
والخاص .
وقد بلغ عدد المش�اركين والحضور في الندوة  195مشاركا .كما شارك في محاور هذه الندوة خمسة عشر محاضرا
قام�وا بتقدي�م محاضراته�م في ثالث جلس�ات تضمنت كل جلس�ة خمس محاض�رات تحت كل مح�ور من محاور
الندوة شملت األورق العلمية والتجارب التطبيقية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد صدر في نهاية الندوة التوصيات التالية:
التوصيات:
• استخدام األنواع النباتية المحلية التي تتحمل الظروف البيئية حسب المناطق المختلفة في مشاريع التشجير
داخل المدن وخارجها.
• التوصية بزراعة األنواع النباتية ذات االحتياجات المائية القليلة والتي تتحمل الملوحة المتوسطة أو العالية.
• أخذ االحتياطات الالزمة لعدم دخول وانتشار النباتات الغازية والحد من انتقالها بين المناطق المختلفة.
• الحث على تطبيق البرامج المناسبة للكشف على األمراض واآلفات التي تصيب األنواع النباتية المستخدمة
في التشجير ،باإلضافة إلى تطبيق برامج اإلدارة المتكاملة للوقاية ومكافحة األمراض واآلفات.
• العم�ل عل�ى تحدي�د المش�اكل والمعوق�ات التي تواج�ه برامج ومش�اريع التش�جير في المناط�ق المختلفة
بالمملكة ومحاولة الحد منها وإيجاد الحلول المناسبة.
• التوس�ع ف�ي اس�تخدام التقنيات الحديثة ف�ي زراعة ورعاية األش�جار واألن�واع النباتية المس�تخدمة في برامج
التشجير ومنها برامج الري والتسميد والوقاية والمكافحة.
• المحافظة على األنواع النباتية المحلية وإنش�اء مش�اتل اإلكثار المعتمدة للتوس�ع في زراعتها وحمايتها من
االنقراض.
• زي�ادة االهتم�ام بعق�د الندوات العلمية والدورات التدريبية للعاملين في برامج التش�جير للرفع من المس�توى
العلمي وزيادة تبادل الخبرات في مجال التشجير وتنسيق المواقع.
• زي�ادة االهتم�ام بالتوعي�ة اإلعالمي�ة ف�ي مج�ال الس�ياحة البيئي�ة وعالقته�ا الوثيق�ة بالنواح�ي االجتماعية
واالقتصادية في المملكة.
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أبحاث
دور القطاع الحكومي وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص

في تهيئة المساكن في المملكة العربية السعودية
إعداد األستاذ  /عبد اهلل العلي النعيم
رئيس مجلس األمناء رئيس المعهد العربي إلنماء المدن
( أمين مدينة الرياض السابق )

مقدمة :
من االحتياجات األساسية لكل مواطن وجود المسكن
المالئ�م وهو مؤش�ر رئيس�ي لمس�تويات المعيش�ة ،
لم�ا له من مس�اهمة مباش�رة ف�ي رفاهي�ة المواطن
 ،وغير مباش�رة ف�ي صحة الف�رد وإنتاجيت�ه  ،وهما من
العناص�ر الحيوية للنمو االقتص�ادي الوطني  ،لذا فإن
توفي�ر اإلس�كان الكاف�ي من حي�ث الع�دد والنوعية ،
لتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين في المملكة
وبتكلفة معقولة  ،يتمش�ى مع األهداف االستراتيجية
لخط�ط التنمي�ة الخمس�ية ف�ي تكوي�ن المواط�ن
العام�ل المنت�ج بتوفي�ر الرواف�د الت�ي توصل�ه لتل�ك
المرحل�ة  00وإيج�اد مص�در الرزق ل�ه  00وتحدي�د مكافآته
على أساس عمله 0
وتش�كل االس�تثمارات خالل خطط التنمية الخمس�ية
للدول�ة لقط�اع اإلس�كان نس�بة كبي�رة م�ن مجموع
االس�تثمارات الرأس�مالية المخصصة للتنمية إذ بلغت

 %10في خطة التنمية الخامسة 1410-1415هـ (1990-
1995م ) بحكم أن لإلسكان آثار ًا ظاهره في العديد من
المج�االت مثل العق�ارات والبناء والتش�ييد وصناعات
الس�لع االس�تهالكية المعم�رة  ،ومواد البن�اء واألثاث
 00ال�خ  0وبالتال�ي على إيجاد س�وق للس�لع والخدمات
الوطنية 0

الشيخ عبد اهلل العلي النعيم

 ،المدين�ة المن�ورة  ،بريده  ،أبها  ،حائل  00مع االس�تخدام
األمثل لألراض�ي البيضاء المرتبطة بش�بكات المرافق
العام�ة  0وكذل�ك اس�تغالل الفائ�ض م�ن الوح�دات
الس�كنية المؤج�رة ف�ي المراك�ز الحضرية الرئيس�ية 0
يض�اف إل�ى ذل�ك ح�ددت االس�تراتيجية بع�ض المدن
كمراك�ز للنم�و ( إقليمي�ة ومحلي�ة )  ،ت�م اختيارها وفق
معايير محددة لتعمل كقنوات لنقل وتنس�يق الجهود
التنموي�ة القطاعية لتحقيق أه�داف التنمية العمرانية
المتوازنة 0

جهود الدولة في مجال اإلسكان
خلال عملية التنمي�ة والتغيير كان من أكب�ر التحديات
الت�ي واجهته�ا م�دن المملك�ة الس�عودية  -س�يما -
مدينة الرياض هو مش�كلة المس�توطنات العش�وائية
والمس�اكن الت�ي أقيمت بص�ورة غي�ر قانوني�ة نتيجة
لعدم توفر المساكن الصحية الكافية بل نتيجة لنقص
كبي�ر ج�د ًا ف�ي المس�اكن .وقد نش�أت المس�توطنات
العش�وائية ف�ي الم�دن  ،خاص�ة مدين�ة الري�اض م�ن
ج�راء الهج�رة الس�كانية م�ن البادي�ة والق�رى والمدن
األخرى إليها  0وظهرت هذه المنش�آت العش�وائية قرب

وتمثلت أه�م عناصر االس�تراتيجية العمرانية الوطنية

المناطق الصناعية والمنشآت العسكرية والمجمعات

ف�ي التركي�ز عل�ى االس�تغالل األمث�ل للتجهيــ�زات

االقتصادي�ة  0ورأت الحكوم�ة الس�عودية أن ح�ل ه�ذه

األساس�ية وش�بكات المراف�ق العام�ة ف�ي المناطق

المش�كلة وإزالتها البد أن يأتي من منطل�ق االعتبارات

الحضرية الرئيس�ية بالمملكة وه�ي  :الرياض  ،الدمام

اإلنس�انية  ،فقام�ت بش�راء األراضي المملوك�ة للغير

 ،الخبر  ،الهفوف  ،الخرج  ،جده  ،مكة المكرمة  ،الطائف

في ه�ذه المناط�ق م�ن مالكه�ا الش�رعيين باإلضافة
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إل�ى األراض�ي المملوك�ة للبلدي�ة  ،ثم ش�رعت بش�ق
الش�وارع وتش�ييد المدارس وم�دت الخدم�ات والمرافق
الحياتية  ،وأعطت كذلك المس�توطنين العش�وائيين
ملكية شرعية لألراضي على أن يقيموا عليها مساكن
نظامية بعد أن زودتهم بالمخططات والتصاميم 0
وبالنس�بة ل�ذوي الدخ�ول المح�دودة قام�ت الحكومة
الس�عودية بإع�داد برنامج األراضي الم�زودة بالخدمات
والمراف�ق حي�ث وزع�ت عل�ى ه�ذه الفئ�ة قطع� ًا م�ن
األراض�ي بالمج�ان ،وس�هلت عليه�م الحص�ول عل�ى
ق�روض م�ن صن�دوق التنمي�ة العقاري�ة لك�ي يقيموا
مساكنهم 0وبلغت أعداد هذه القطع مئات األلوف في
مختلف مدن المملكة أس�كنت مئات األلوف من األس�ر
ذوات الدخ�ول المنخفضة في مس�اكن صحية  ،تتمتع
ب�كل المرافق الحياتي�ة  ،إذ أنه في الري�اض وحدها وزع
خالل عشر سنوات ما يزيد على مائة ألف قطعة0
وباإلضاف�ة إل�ى البرام�ج اإلس�كانية الحكومي�ة  ،ق�ام
القطاع األهلي بتمويل عدد من المشروعات السكنية
ل�ذوي الحاج�ة والفق�راء خصوص� ًا في مك�ة المكرمة
والرياض وذلك بخالف مجهود القطاع الخاص النشيط
في مجال اإلسكان 0

القطاع األهلي أو التعاوني قد ساهمت بطرق مباشرة

بم�دن المملكة ووصول�ه إلى حاله الي�وم عبر مراحل

وغير مباش�رة في توفير الس�كن الصح�ي الالئق لذوي

متتابع�ة م�ن التنمي�ة والمش�اريع 0وق�د ش�اركت في

الدخول المحدودة واألسر الفقيرة0

عملية التنمية الس�كنية القطاعات األساس�ية الثالثة

وحت�ى أوائ�ل الثالثين�ات م�ن الق�رن العش�رين ،كان

ً
ممثلا بالدول�ة والقطاعي�ن األهلي
 :القط�اع الع�ام

للمس�اكن في مناطق المملكة خصائص محلية ،فقد

والش�ركات 0واس�تهدفت توفي�ر المس�اكن الصحي�ة

كان�ت تبنى بصورة عام�ة من ما يتوافر ف�ي البيئة من

الالئق�ة الم�زودة بجمي�ع المراف�ق الحياتي�ة العصرية،

م�واد بناء محلية بس�يطة مثل األحج�ار والطين وجذوع

وبما يتناس�ب م�ع اإلمكاني�ات المالية لألفراد واألس�ر0

وأغصان وأوراق األش�جار كالنخيل وأخشاب السدر عالوة

ويبل�غ إجمالي ع�دد س�كان المملكة حس�ب التعداد

األج�واء الس�كنية والمس�اكن فالظ�روف الس�كنية
للمبان�ي المتقادمة في مك�ة والمدينة المنورة وجده

العدد

البلدي�ات واس�تخراج تصاري�ح نظامي�ة مبني�ة عل�ى

إن مش�روعات اإلس�كان الممولة من القطاع العام أو

وبعد التوس�ع ف�ي إنش�اء البلديات بالمملك�ة تغيرت
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البن�اء في الم�دن مش�روط ًا بالحصول عل�ى موافقة
مخططات ومواصفات معتمدة 0لقد مر تطور اإلسكان

عل�ى اس�تخدام الجب�س وخاص�ة للتبيي�ض والتجميل
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والري�اض وغيرها أخذت في التحس�ن الس�ريع 0وأصبح

ال�ذي أجري عام 1431هـ (2010م) 977ر136ر 27نس�مه ،

تش�كل نسبة  32%من المقيمين من غير السعوديين
موزعي�ن على مختل�ف مناطق المملك�ة ومدنها  ..أما
عدد المساكن فقد بلغ 151ر643ر 4مسكن ًا .

نظرة عامة على تطور اإلسكان
في المملكة العربية السعودية :
ش�هدت المملك�ة العربي�ة الس�عودية خلال العق�ود الماضي�ة تغي�رات
س�كانية واجتماعية بالتحول من حياة الباديـ�ة إلى الحيـاة العصريـة في
الم�دن .ونظر ًا للهجرة إلى المدن ودخول العمال�ة األجنبية تزايدت الحاجة
إل�ى اإلس�كان .س�ارعت الدول�ة لمعالجة الوض�ع وحرصت عل�ى تمكين

الرعاية االجتماعي�ة  ،البيئة الصحية
وذل�ك وف�ق مخطط�ات هندس�ية
معتمدة .

الموارد والتمويل
لمعالجة قضايا السكان
في مجاالت االسكان :

الطبقة الوسطى والفقراء من الحصول على مساكن خاصة وساعدهم

تعتبر الموارد أهم العناصر للتنمية

عدد م�ن مؤسس�ات المجتمع المدن�ي ( الجمعي�ات الخيري�ة والتعاونية )

 ،كم�ا أنها تمثل المح�رك المحوري

والقطاع الخاص  ،والجهات المقرضة لتصبح إضافة حقيقية لمش�روعات
اإلسكان .

لمعالج�ة قضاي�ا الس�كان والت�ي
ف�ي مقدمتها مش�كلة االس�كان،
من األهداف الرئيس�ية للتنمية في

وعند إنش�اء البلديات في المملك�ة  ،بدأ تطوير المس�اكن بالمدن الكبيرة

مج�ال الس�كان ،واالس�كان ف�ي

مث�ل مك�ة المكرم�ة  ،المدينة المن�ورة  ،ج�دة  ،الرياض وغيرها م�ن المدن .

المملك�ة العربي�ة الس�عودية هو

وأهم أهداف تطوير اإلسكان توفير متطلبات الحياة العصرية مثل التوظيف،

توفير الس�كن المالئم للمواطنين
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والمقيمي�ن .وق�د س�اعدت كثي�ر ًا برام�ج الدعم

أن يتم التحول من سياس�ة التوس�ع االس�كاني االفقي إلى

الحكوم�ي في مج�ال االس�كان ف�ي المملكة،

الرأس�ي ،وم�ن المدين�ة إل�ى الضواح�ي الجدي�دة ،وكذلك

كم�ا ظه�رت مش�كلة المس�اكن الت�ي اقيمت

ض�رورة أن يت�م انتهاج سياس�ة دع�م حكومـ�ي باألراضــي

بص�ورة غير قانونية والمس�توطنات العش�وائية

والخدم�ات المجانيــ�ة لصالــ�ح المس�تثمرين العقاريي�ن

من ج�راء الهجرة الس�كانية من البادي�ة والمدن

وش�ركـــات االس�كان لالس�تثمار في مش�روعات االس�كان

األخرى والقرى إلى المدن الرئيس�ية وما تبعه من

لصال�ح مح�دودي الدخل .وأوصت الدراس�ة اع�ادة النظر في

نمو سكاني .

االنظم�ة واالجــ�راءات التـ�ي تس�اعد عل�ى تنظي�م قطاع
االس�تثمار والتج�ارة مع ًا من خالل منظوم�ة واحـدة متكاملة

ورأت الحكومة حل هذه المشكلة فقامت بشراء
األراضي المملوكة للغير ثم شرعت في تنميتها
وتعميرهـ�ا بش�ـق الش�ـوارع وتش�ييد الم�دارس
وم�دت الخدم�ات والمراف�ق الحياتي�ة وأعط�ت
المس�توطنين ح�ق الملكي�ة الش�رعية لألراضي

العقاري.
وفيما يلي نش�ير إلى جه�ود الدولة ونماذج للمش�اريع التي

لتمويل االسكان.

مجال االسكان .

وواصل�ت الحكوم�ة دعـ�م الس�كان لتموي�ل

أ -جهود الدولة ( وزارة اإلسكان ) :

االس�كـان بتنفـيـ�ذ برنام�ج األراضـ�ي الم�زودة

م�ع تنام�ي مش�كلة اإلس�كان قامت الدول�ة بجه�ود كبيرة

بالخدم�ات والمراف�ق حي�ث وزع�ت عل�ى ذوي

ومق�درة وغي�ر مس�بوقة حي�ث أنش�أت الدول�ة وزارة خاص�ة

الدخ�ول المح�دودة قط�عٌ األراض�ي بالمج�ان

لإلس�كان عام 1431ه�ـ (2009م) وأوكل إليه�ا تنفيذ برنامج

وس�هلت عليه�م الحص�ول عل�ى ق�روض م�ن

ضخم لتوفير الوحدات الس�كنية ،فوفرت مس�احـات كبيـرة

صن�دوق التنمي�ة العق�اري .ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى

من األراضي ،واعتمدت لها مبالغ ضخمة تفوق  250مليار ريال

البرامج االس�كانية الحكومية .كم�ا قام القطاع

إلنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية .

ف�ي م�دن المملكة وخاص�ة في مك�ة المكرمة
والري�اض ع�دا مجه�ود القطاع الخاص النش�يط
في هذا المجال .

وق�د أع�دت وزارة اإلس�كان برنام�ج الدع�م الس�كنـي ( أرض
وقرض )  ،وخيرت وزارة اإلس�كان المتقدمين سابق ًا للحصول
عل�ى ق�رض عق�اري م�ن صن�دوق التنمي�ة العق�اري  -وف�ق
ش�رط األرض  -البق�اء عل�ى الوض�ع الحال�ي للتقديم إلى
حين اس�تحقاق الق�رض ،أو التن�ازل عن طلب�ه والتقدم إلى

وتش�ير أح�دث دراس�ة أصدرته�ا الغرف�ة التجاري�ة
الصناعي�ة بالري�اض ،أن�ه ونظ�ر ًا لحاج�ة منطقة

نق�اط التقديم ،ف�ي كال الحالتي�ن  ،الحصول على مس�كن

الري�اض خلال العق�د الق�ادم إل�ى التوس�ع

أو أرض مرتب�ط بتوفره�ا ف�ي مح�ل التقديم وع�دم التصرف

المس�تمر ف�ي البن�اء بس�بب ازدي�اد مع�دالت
نم�و الس�كان بمعدل ع�ال ج�د ًا س�نوي ًا التي قد

بالوحدة إال بعد  10س�نوات وسداد قيمتها .وسوف تلجأ الوزارة

ال تتمش�ى م�ع مع�دالت النم�و الس�نوي لقطاع
التش�ييد والبن�اء البالغ�ة  %2,3س�نوي ًا  ،ينبغ�ي

العدد

األم�وال وتوس�ع مص�ادر التمويل وتطوير اس�اليبه بالس�وق

ت�م توفي�ر الم�وارد والتمويل لمعالج�ة قضايا الس�كان في

المش�روعات الس�كنية ل�ذوي الحاج�ة والفقراء
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عل�ى أن يقيموا عليها مس�اكن نظامي�ة بعد أن
زودته�م بالمخطط�ات فض ً
ال عن الدع�م المادي

األهل�ي م�ن منطل�ق خي�ري بتموي�ل ع�دد م�ن
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نظـر ًا ألهمية العقـار وارتباطـه بمصالح الناس على مختلف

البرنام�ج الجدي�د ( اس�كان ) م�ع احتف�اظ المتق�دم بأولوية

إلى أكثر م�ن جهة للتثبت من تملك المس�كن للمتقدمين
عبر المنصة الجدي�دة ،مع التوجه إلى االس�تفادة من برنامج
تس�جيل ملكي�ة المس�اكن ،والتس�جيل العين�ي ف�ي ح�ال

اتمامها .وعن قيمة األرض المطورة المحتس�ب ،س�وف يض�اف إلى قيمة

وقد تم تخصيص مساحات شاسعة

األرض ،في حال اختار المواطن منح ( أرض وقرض ).

م�ن األراضـ�ي اإلس�كانيـة ل�وزارة

وف�ي إطار دعم تمويل اإلس�كان أق�رت الدولة ف�ي 1433/ 8/ 13هـ أنظمة
الرهن والتمويل العقاري واإليجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل .
واستهدفت خطة التنمية التاسعة تنفيذ نحو ( )% 80من الطلب ببناء نحو
مليون وحدة سكنية بمتوسط حوالي ( )200,000وحدة سكنية سنوي ًا .
كما اس�تقر معدل ملكية المس�اكن عند ( )%60وتس�تهدف خطة التنمية

العاشرة وصوله إلى (.)% 80

وقدرت خطة التنمية العاش�رة الطلب على الوحدات الس�كنية في ضوء
الزي�ادة المتوقعة في أعداد الس�كان ومعدالت الزواج والطالق ومتوس�ط
حجم األسرة بنحو ( )1,46مليون وحدة سكنية خالل فترة الخطة ،واستهدفت

تنفيذ نحو ( )% 85من الطلب ببناء نحو ( )1,25مليون وحدة سكنية .

اإلس�كان بإجمالـ�ي ( 345ملي�ون

متر مرب�ع) ،باإلضاف�ة ألراضي أخرى
ف�ي الطري�ق لتس�ليمها لل�وزارة،
وتع�د مس�احة األراض�ي المطلوبة
لتوفير المنتجات السكنية مطلوب
توفيرهــ�ا خلــ�ال خطـ�ة التنمية
العاش�ـرة حوال�ي ( 480مليون متر

مربع).

• برنامج منح األراضي :
خلال فت�رة التس�عينات م�ن القرن
الهج�ري الماضي حدث تطور س�ريع
نظ�ر ًا للطف�رة االقتصادي�ة الت�ي
ش�هدتهـا المملكـ�ة وظه�ر ذل�ك
التط�ور ف�ي التغيي�رات الس�كانية
المتس�ارعة مثل االنتقال من الحياة
البدويـ�ة إل�ى األس�لـوب المدن�ي.
كم�ا ش�هدت تل�ك الفت�رة إنج�ازات
معماري�ة هائلة ال أعتق�د أنها كانت
يمك�ن أن تح�دث ل�وال سياس�ات
الدولة العمرانية والتي تمثلت في :
• برنامج صن�دوق التنمية العقارية
لتمويل األفراد لبناء مس�اكنهم أو
لتشييد المباني متعددة الطوابق.
• برنامج اإلسكان .
• بنك التسليف السعودي .
ويعـ�د منـ�ح األراضـ�ي الس�كنيـة
أح�د السياس�ات الحصيف�ة الت�ي
س�اهمــت فـ�ي توفيــ�ر الس�كن
للمواطني�ن خصوص� ًا ذوى الدخ�ل
المح�دود .وه�ي سياس�ة تعط�ي
الح�ق ل�كل مواطن ف�ي الحصول
مجان ًا على قطعة أرض يشيد عليها

39

العدد

171

مس�كنه في المدينة التي يعمل بها وذلك حسب الخارطة الموجهة في
تل�ك المدينة .وقد تم تخصيص مس�احات كبيرة له�ذا الغرض .وقد كانت
قط�ع األراضي ذات مس�احات مختلف�ة ولكنه�ا ال تقل عن  625مت�ر مربع.

وقد ش�مل تخطيط هذه األراضي تزويدها بالمياه والكهرباء وغير ذلك من
الخدمات الضرورية.

 - 2صندوق التنمية العقارية :
ص�در األمر الملك�ي رقم /23م بتاريخ 1394/ 6/ 11هـ (1يوليو )1974بإنش�اء
صندوق التنمية العقارية كأحد المؤسس�ات المتخصصة التي تهدف إلى
تنمية اإلسكان والنش�اطات العمرانية .وسرعان ما بدأ عملياته في السنة
الثالثة إلنشائه (1975م 1395 -هـ) .
وق�د حدثت تح�والت نوعي�ة في اس�تقرار المواطني�ن ولفائدتهم بس�بب
حصوله�م على مس�اكن صحية حديثة ،كم�ا ظهرت مش�روعات عمرانية
كبيرة ومجمعات س�كنية وأس�واق وأعمال تجاري�ة .وكان صندوق التنمية
العقاري�ة قد بدأ يمارس نش�اطاته ب�رأس مال ( 250مليون ري�ال ) وتضاعف

رأس مال�ه عدة مرات ليصب�ح اآلن (  191مليار ريال ) .وبدأ بتقديم نوعين من
القروض :
• قروض المساكن الخاصة.
• قروض االستثمار .
وصل إجمالي القروض الت�ي تمت الموافقة عليها تاريخه  938,395قرض ًا

بقيم�ة إجمالية مقداره�ا ( )261,053,740,643ريال [ مائتان وواحد وس�تون
بليون ريال ]  .نتج عن ذلك بناء أكثر من (مليون) وحدة سكنية.

وتغط�ي خدمات الصن�دوق بفروعه التي تبلغ  33فرع� ًا ومكتب ًا موزعة في

أنحاء المملكة عدد  4279مدينة وقرية وهجرة وبذلك ساهم الصندوق في
تخفيض معدل الهجرة من الريف إلى المدن الكبيرة.
وف�ي مق�دور الف�رد أن يقترض م�ن الصن�دوق مبل�غ  500ألف ري�ال يقوم

بتس�ديدها خالل  25س�نة بال رس�وم وال فوائد .ويعيد منها إلى الدولة % 80

فقط ويحسم لصالحه . % 20

ومن جهة أخرى فقد أوكل للصندوق مسؤولية تخصيص الوحدات السكنية
الت�ي كان�ت وزارة اإلس�كان ق�د قامت بتش�ييدها لألش�خاص المس�جلين
لنيل قروض الصندوق بد ً
ال من تس�لمهم النق�د .وبذلك فقد قام الصندوق
بتسليم عدد  20314وحدة سكنية ( فلل وشقق ) في كل من الرياض وجدة

ومكة والمدينة وبريده والدمام والخبر والهفوف والقطيف.
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ب – جهود شركات القطاع الخاص :

 - 4شركة المعيقلية :

 - 1برنامج أرامكو لإلسكان :

أقامت الش�ركة مجمعه�ا التجاري في وس�ط مدينة

م�ع زي�ادة الق�وى العامل�ة بس�بب تط�ور صناع�ة الزيت

الرياض ال�ذي يقدر حجمه بأكثر م�ن مائتين وأربعين
ألف متر مربع ويضم ( )1150مح ً
ال تجاري ًا وفندق و ()280

وبالتالي فقد قامت أرامكو بتخطيط وتشييد مدن جديدة

مكتب ًا و ( )2400موقف س�يارات .كما طورت الشركة
أسواق الديرة بـ (  ) 480مح ً
ال تجاري ًا .

فقد تط�ورت المخيم�ات الس�كنية إلى مس�اكن ثابتة.
بجوار تلك المخيمات لتوفير الس�كن الالئق لمنسوبيها.
كما قامت بإنشاء عدة مدن في شمال المملكة محاذية
لخ�ط البترول الذي كان ينقل البت�رول من الظهران إلى

 - 5شركة طيبة لالستثمار والتنمية
العقارية :

مرفأ لبناني عبر األردن وس�وريا وأصبحت هذه المدن تعج

ش�ركة اس�تثمارية متع�ددة األغ�راض  .وتعتب�ر م�ن

اآلن بالسكان والمرافق العامة .

الش�ـركـات الكب�رى القائم�ة بتطويـ�ر المنطق�ة
المركزي�ة المحيط�ة بالمس�جد النب�وي الش�ريف

 - 2الشركة العقارية السعودية :

بالمدينــ�ة المنـ�ورة  .تـملــ�ك عقـ�ارات وفنـ�ادق

وهي ش�ركة مس�اهمة عامة أسس�تها الدولة برأس مال

ومستش�فيات ومراف�ق س�ياحية  ..ومن مش�روعاتها

 600ملي�ون ريال تس�اهم فيه�ا الحكومة بج�زء كبير من

االس�كانية الكب�رى  :مركز طيبة الس�كني التجاري –

األسهم .وقد ش�يدت الشركة مجمعات س�كنية بعضها

البرج الشرقي  ،ومركز طيبة السكني التجاري – البرج

شقق سكنية لإليجار وبعضها على شكل فلل تم بيعها

الغربي  ،ومركز العقيق السكني والتجاري .

للمواطنين الس�عوديين وقد س�اهم هذا المشروع بقدر

 - 6شركة مكة لإلنشاء والتعمير :

كبير في مجال اإلسكان.

 - 3شركة الرياض للتعمير :
أنش�ئت هذه الش�ركة برأس م�ال ألف ملي�ون ريال وهي
شركة مساهمة للمستثمرين من رجال األعمال والمالك،
وس�اهمت ف�ي تطوي�ر منطق�ة قص�ر الحك�م ( مرك�ز

تأسس�ـت بـ�رأس م�ال مـدف�وع بالكامـ�ل قـ�دره
 1,648,162,40ري�ال س�عودي .ونش�اطها الرئيس�ي
تعمي�ر العق�ارات المج�اورة للمس�جد الح�رام بمكة
المكرمة ،وتق�وم بامتالك العقارات المجاورة للحرم
وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراءها وتأجيرها.

المدينة ) في الرياض وإقامة المرافق التجارية والمكتبية
والس�كنية وتنمي�ة األراض�ي والعق�ارات والمجمع�ات
السياحية .
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 - 7الهيئة الملكية للجبيل وينبع :
عند إنش�اء مدينتي الجبيل (على الس�احل الش�رقي)
وينبع (على الس�احل الغربي) كمدن صناعية أنش�أت
المس�اكن عل�ى العاملي�ن ف�ي هاتي�ن المدينتين أو

تنموي�ة عملي�ة وذلك بع�د دراس�ة مس�تفيضة لوضع

للعاملين لديها.

المستفيدين .وهذه البرامج هي :
• برنام�ج التوعية بخدم�ات اإلس�كان والتأهيل للحياة
األسرية الجديدة.

ج  -جهود مؤسسات المجتمع المدني
في مشروعات اإلسكان :

ج  -برنامج القروض الميسرة .

اإلس�كان التعاون�ي هو نش�اط تق�وم ب�ه جماعة من

د  -برنامج األسر المنتجة .

الناس جمعتهم بعض أسباب مثل الجغرافيا ) اإلقليم
 ،المحافظة ،المدين�ة  ..الـخ ) ،أو التخصـص ( األطباء ،
المهندس�ون ،المعلمون  ..ال�خ ) ،أو العمل في مكان
واح�د ( وزارة ،ش�ركة  ..ال�خ ) فيتفق�ون عل�ى توحي�د
جهودهم في بناء وتشييد مش�روع سكني تشاركي،
وذلك حس�ب المبادئ والقوانين المتعارف عليها في
مجال التعاون وموجودة حول العالم.
ونظر ًا لمعدالت النمو العالية للس�كان في المملكة
ف�إن م�ن المتوق�ع أن تش�هد الس�نوات القادم�ة نمو ًا

ربم�ا يصل إلى  29مليـون نس�مـة فـي العام 1440هـ

(  )2019 – 2018مما يتوقع معه حدوث تحديات اقتصادية
واجتماعي�ة والمزيد من الضغوط�ات على االحتياجات
الخدمية والتي على رأسها قطاع اإلسكان ومتطلبات
التنمية واالستقرار األخرى كالتعليم والصحة والتغذية
واألمن والنقل .والمجتمع الس�عودي مجتمع تكافلي
ولذل�ك نش�أ العديد من مث�ل هذه الجمعي�ات الخيرية
في مجال اإلسكان  ،مثل :

• مؤسسة الملك عبداهلل لوالديه
لإلسكان التنموي :
صـ�در األمــ�ر الملكـ�ي الكريـ�م رقـ�م أ 159/بتاريـخ

العدد

مساكن مالئمة حديثة.

الحكوم�ة مدينة س�كنية في كل منهم�ا .وقد تم بيع

الش�ركات العامل�ة ف�ي المدينتين بتش�ييد مس�اكن
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المجتم�ع األكث�ر حاجة لإلس�كان على الحص�ول على

وم�ن أج�ل تفعي�ل دور المؤسس�ة فق�د أع�دت برام�ج

منح�وا أراضي لتش�ييد مس�اكنهم عليه�ا .كما قامت
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لوالدي�ه لإلس�كان التنم�وي به�دف مس�اعدة فئ�ات

• برنامج الجمعيات التعاونية.

هـ -برنامج تدريب العاملين .

• مؤسسة األمير سلطان بن عبدالعزيز
الخيرية لمشروع اإلسكان :
تمش�ي ًا م�ع توجيه�ات صاحب الس�مو الملك�ي األمير
س�لطـان بن عبد العزيز رحمـ�ه اهلل  ،وكوجه من وجوه
التكاف�ل االجتماع�ي ،ف�إن ه�ذه المؤسس�ة تول�ى
اهتمام� ًا خاص ًا لتقصي احتياجات المواطنين الفقـراء
ومس�اعدتهم .وق�د ب�دأ نش�اط المؤسس�ة ف�ي ع�ام
1421هـ الموافق (2000م) بتنفيذ المش�روع  .وقد وافق
صاحب الس�مو الملكي األمير سلطان رحمه اهلل على

 6مش�روعات إسكانية في كل من عسير ،تبوك ،نجران،
حائل ،مكة ،الرياض ،بنهاية الربع األول من عام 1427هـ

(2006م) بتكلف�ة إجمالي�ة بلغ�ت  168ملي�ون ري�ال.

• مشروع األمير سلمان لإلسكان
االجتماعي :
ه�ذا أح�د المعين�ات الخيرية الت�ي نبعت م�ن التكافل
االجتماع�ي للمجتم�ع الس�عودي .وه�و أح�د مخرجات
العمل الخيري الذي يهدف إلى توفير المسكن المالئم
والتقدم اإلنس�اني للمئات من األسر الفقيرة .ويعتمد

1423/ 8/ 20ه�ـ الموافـ�ق (2002/ 10/ 26م) القاض�ي

المش�روع على التبرعات التي تهدف إلى توفير المأوى

بإنش�اء مؤسس�ة ( األمير وقتها ) عبداهلل بن عبدالعزيز

لمن فقدوا مس�اكنهم بس�بب تصدعها ول�م يتمكنوا

من إعادة تش�ييدها أو من ال يس�تطيعون س�داد إيجار مس�اكنهم أو الذين

• مش�روع األمي�ر فه�د ب�ن
س�لطـان بـن عبدالعزيــز
( مشروع المساكن الخيرية )
منطقة تبوك:

لرج�ال األعم�ال والموس�رين للمس�اهمة ف�ي صن�دوق إنش�اء مس�اكن

يأتي مشروع األمير فهد بن سلطان

للفق�راء والمحتاجين وإيمان ًا من صاحب الس�مو الملكي األمير الوليد بن

الخي�ري ضم�ن مش�روعات برنام�ج

يعانون من مشكالت (مثل المطلقات ،األرامل ،األيتام  ..الخ) والمعاقين.

• المشروعات اإلنسانية لشركة المملكة القابضة :
اس�تجابة لن�داء خ�ادم الحرمين الش�ريفين المل�ك عبداهلل ب�ن عبدالعزيز

طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة ش�ركة المملك�ة القابضة بأهمية
توفي�ر المس�اكن المالئم�ة للمحتاجين من أفراد الش�عب الس�عودي في
جميع أنحاء المملكة فقد تبرع سموه ببناء  10أالف وحدة سكنية خالل عشر
س�نوات موزعة في مناطق المملكة .وقد ش�ملت المواقع التي تم البناء
فيها  :حائل ،عسير ،الجوف ،الباحة ،ومنطقة الحدود الشمالية .

• مش�روعات الجمعيات الخيرية في إمارة منطقة عسير:
يج�رى تنفيذ العدي�د من مش�روعات اإلس�كان الخيرية التي يت�م تمويلها
وتنفيذها بواس�طة بعض الجمعيات الخيرية مثل مؤسس�ة الملك فيصل
الخيرية ومؤسسة األمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية .

األمي�ر فهد بن س�لطان االجتماعي
المتع�ددة  .ب�دأ المش�روع في بناء
الوح�دات الس�كنية ف�ي المراك�ز
والقرى والمحافظات ومدينة تبوك
ليصب�ح ما ت�م انجازه حت�ى اآلن هو
 1000وحدة سكنية.

• جمعية البـر الخيريـة في
محافظة عنيزة :
القائم�ون على الجمعي�ة يحملون
هم توفي�ر المس�كــن الصحـــي
المنـاس�ــب للمحتــاجيــ�ن م�ن
األرام�ل والمطلق�ات وكبار الس�ن
والمعاقين .
وق�د تبن�ت الجمعي�ة عدة مش�اريع
في هذا المجال أبرزها :
أ  -تــوفيـــر السكـــن الصحـــي
للمحتاجين في الح�ي وذلك بدفع
األجرة عنهم.
ب -مس�اعــدة المحتاجيــ�ن إل�ى
تملك سكن مناسب بدفع جزء من
تكاليف البناء .
ج -مس�اعدة م�ن يمل�ك بيت� ًا م�ن
ه�ذه الفئة ولكن يحتاج إلى ترميم
وصيانة شاملة .
د -العمــ�ل علـى بن�اء مجمعات
سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات ،
وتس�كين المحتاجي�ن فيه�ا م�ن
الفئات المذكورة .
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وق�د أظه�رت نتائ�ج الدراس�ة حاجة

• اللجنة النسائية للخدمات اإلنسانية:
في منطقة مكة المكرمة:

المنطل�ق تبنت المؤسس�ة إطالق

تهـ�دف اللجنــ�ة النس�ائية العلي�ا للخدم�ات اإلنس�انية بمنطق�ة مك�ة

برنام�ج تموي�ل المس�اكن ال�ذي

المكرم�ة إلـ�ى دعــم المش�اريع الخيرية واإلنس�انية ،كما تس�تهدف في

تقدم م�ن خالل�ه تس�هيالت مالية

خطتها الخمس�ية بناء أكثر من ألف وحدة سكنية نموذجية ،إلسكان األسر
المحتاجة في عدد من القرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة .

مس�كن لمن يرغب م�ن موظفي

• مشروع الجبر لإلسكان الخيري الميسر :
محافظة االحساء  /المنطقة الشرقية :

الدول�ة .وف�ي ح�ال الوف�اة يعفى

محتاج�ة ،وق�د بلغت كلفة المش�روع  60ملي�ون ريـــال ،تبرعت بها أس�رة
الجبر ،ويقام المش�روع على مس�احة  30ألف متر مرب�ع ،ويتكون من ()236
وحدة سكنية ،وجامع وس�كن لإلمام والمؤذن ،كما يحوي المشروع محا ً
ال

تجارية ،يخصص ريعها من اإليجارات ألعمال الصيانة والتطوير للمشروع .
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للحص�ول على مس�اكن .ومن هذا

تص�ل إل�ى  5ملي�ون ري�ال لش�راء

ت�م االنتهاء م�ن بناء وح�دات مش�روع «الجبر لإلس�كان الخيري الميس�ر »
في محافظة اإلحس�اء بالمنطقة الش�رقية ،الذي وفر مساكن لـ  236أُسرة
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موظفـ�ي الدولـ�ة والمتقاعدي�ن

المقترض من بقية األقس�اط ويتم
تسجيل العقار باسم الورثة .

• جمعية اإلسكان
التعاونية في مدينة
بريدة بمنطقة القصيم :
اإلس�كــان التعاونـ�ي ه�و تجم�ع
مجموعــ�ة مـ�ن األف�راد تجمعهم

• المؤسسة العامة للتقاعد :
برنامج تمويل مساكن المتقاعدين:

وظيفي�ة ،يتش�اركون فيم�ا بينهم

قام�ت المؤسس�ة الع�ام للتقاع�د بإجـ�راء دراس�ـة بش�ـأن مس�اكـن

على تأسيس جمعية تعاونية لبناء

المتقاعدين .

مش�روع س�كني وفق� ًا للمب�ادئ

اعتبـ�ارات جغرافيـ�ة ،أو اعتبـ�ارات

التعاونية التي استقر عليها الفقه التعاوني والتزمت بها جميع أنظمة التعاون في جميع دول العالم.
لقد تأسس�ت إحدى المؤسسات الوطنية ومقرها مدينة بريدة بمنطقة القصيم للقيام بمشروعات سكنية ذات
أهداف إنسانية وليس الغرض منها تجاري ًا .
ويه�دف البرنام�ج إل�ى تحقيق عدد م�ن األهداف منه�ا اله�دف االجتماعي بتمكين أكبر ش�ريحة م�ن الموظفين
من الحصول على مس�كن  .وهدف اس�تثماري وهو تنمية موارد المؤسس�ة لمقابلة التزاماته�ا تجاه المتقاعدين
وأسرهم من هذا البرنامج وغيره من االستثمارات األخرى .

خاتمة :
أن التناول الس�ريع التجاهات الس�كان في المملكة وفي بعض مدنها خاصة  ..تش�ير إلى ارتفاع معدالت وسرعة
ايق�اع التغيرات الس�كانية الهائلة بمدينة الرياض  .وكان لهذا النمو الس�كاني آثار ًا ف�ي مختلف مجاالت التنمية
الحضرية  .وينبغي ان تركز السياس�ات الحضرية على معالجة قضايا الس�كان االجتماعية واالقتصادية والثقافية
للمجتم�ع المحل�ي  .واالس�كان – ال ش�ك – يعتبر من العوامل االساس�ية الت�ي تؤخذ في الحس�بان في عمليات
التخطيط االجتماعي واالقتصادي  .ان س�وق االس�كان وتوفر المعروض من المس�اكن يس�اهم في رفع مستوى
المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين .
وقد شملت جهود الدولة المجاالت التالية :
• اإلجراءات الرسمية إلسكان ذوي الدخل المحدود.
• منح األراضي مجان ًا .
• القروض الميسرة طويلة األجل.
• اإلسكان التعاوني.
كم�ا ق�ام القطاع الخاص ب�دور مقدر في توفير اإلس�كان أضف إلى ذلك جه�ود الجمعيات الخيري�ة التي قدمت
أعداد ًا كبيرة من المساكن للفقراء مجان ًا.
ويجدر أن نذكر هنا أن قطاع العقار في المملكة يقوم بدور رئيسي في اقتصاد المملكة .
وينبغ�ي أن تش�مل الجه�ود الموح�دة احتياجات الس�كان للمس�اكن التي يجب أن تكون ميس�رة ل�ذوي الدخل
المح�دود والفق�راء .والمجتم�ع الس�عودي مجتمع تكافل�ي يؤمن بتزوي�د جميع أف�راد المجتمع بوس�ائل الحياة
الكريمة المستقرة.
وال يفوتني في الختام أن أذكر أن هذه الجهود س�اهمت ليس فقط في االس�تثمار ولكن توفير الس�كن الميس�ر
للس�كان وتأمين األرض ومساعدة الناس على تشييد المساكن ،ساهم في االرتقاء باألحياء السكنية واالهتمام
بالصح�ة وأوج�د مجتمع� ًا أكثر صحة وعافي�ة مجتمع ًا س�عيد ًا قلّت فيه نس�بة الجريمة واألم�راض والبطالة بدرجة
ملحوظة حسب ما تشير إليه نتائج البحوث العلمية ...
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أبحاث
المعايير الجغرافية للمساحات الخضراء والحدائق
ونظم تصميمها في المدن العربية
المهندس  /عبد الرحمن حسين قشلق
المملكة العربية السعودية

abdulrahma888@gmail.com

مع التزايد المس�تمر في عدد الس�كان وكثرة وس�ائل النقل والمواصالت

وق�د تمخض�ت التجرب�ة اإلنس�انية

وكثرة المصانع والتوس�ع الرأس�ي واألفقي في اإلسكان أصبحت الحاجة

لالس�تفادة م�ن الرقع�ة الخض�راء

ملح�ة إل�ى التوس�ع ف�ي المس�احات الخض�راء ،ف�أي مدينة ب�دون حدائق

بالحي�ز العمران�ي ف�ي العديد من

ليس�ت ذات قيمة ،فالحدائق بأش�جارها وش�جيراتها وأزهارها ومس�طحاتها
الخض�راء مع توفر أماكن اللعب لألطفال والكبار تمثل وجه وش�خصية أي
منطقة س�كنية ،فالخض�رة تؤدي إلى حماي�ة البيئة من التل�وث مما يؤثر
عل�ى الناحية الصحي�ة للمواطني�ن وكذلك توفي�ر التظليل ورف�ع رطوبة
الج�و وتنقيته وتقليل لضوضاء وتعديل الح�رارة بجانب أنها تؤدي وظائف
تخطيطي�ة حيث تعمل على تحدي�د المدن والمناطق الس�كنية والفصل
بي�ن المرافق المختلف�ة بجانب تجميل وتنس�يق الميادين وكذلك مناطق
الراحة والمصحات وغير ذلك.
وقد أخذ القائمون على المدن إعداد الدراسات في مجال التشجير والحدائق
ووضع التصاميم والمعايير التخطيطية إلنش�ائها وتصميمها وتنس�يقها
وتحديد أنواعها  ،باإلضافة إلى توضيح أهمية استثمار الحدائق والمنتزهات
العام�ة .كما يع�د اس�تخدام النباتات ف�ي المخطط�ات العمرانية عملية
عقالني�ة يندمج فيها ويرتبط بها ،ش�كل األرض ,النب�ات ,العمران ،إلعطاء
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النواح�ي منه�ا ،تحس�ين ش�كل
المدينة عن طريق استخدام األشجار
في تغطية الوحدات الس�كنية غير
المخططة أو المبان�ي المتهالكة
المتمرك�زة فـ�ي قلـ�ب المـ�دن،
علاوة عل�ى إظه�ار موض�ع جمال
التصميم�ات المعماري�ة وتحقي�ق
طل�ب الس�كان ف�ي التروي�ج ع�ن
النفـ�س والترفيـ�ه فـ�ي الحدائ�ق
العامـ�ة ،إضـافـ�ة لمـ�ا للحدائ�ق
مـ�ن دور فـ�ي تحس�يـن األح�وال
البيئي�ة والصحي�ة للمنطق�ة ،كما

منظ�ر جذاب ينعك�س عل�ى الموقع وما يحي�ط به ويلط�ف الطقس في

يس�تفاد من األش�جار والمس�احات

البيئ�ة المحلي�ة ويلب�ي حاج�ة اإلنس�ان الترفيهي�ة والترويحي�ة  ,فالتحضر
العمران�ي ي�ؤدي دور ًا هام ًا ومؤثر ًا على صحة اإلنس�ان م�ن حيث دوره في

الخض�راء في المج�االت التعليمية
والتثقيفية والحف�اظ على األنواع

جودة الهواء والماء والتربة.

الن�ادرة م�ن االنق�راض وذل�ك عن

والحدائق هي رابط قوي بين اإلنسان ومحيطه ,ألنه بحاجة إلى وجود مكان

طريق إنش�اء الحدائق النباتية التي

ته�دأ فيه نفس�ه وتطمئن إليه أحاسيس�ه ووجدانه ويس�تريح في�ه ويأنس

ال يتناف�ر تصميمه�ا م�ع التخطي�ط

بجماله ويعوضه الكثير من عناء ومشقة عمله.

العمراني.

تصميم وتنسيق الحدائق والمنتزهات العامة
الحديقة العامة أو المتنزه هي مس�احة من األرض مزروعة بصورة طبيعية
أو من صنع البشر بمختلف أنواع النباتات من األزهار إلى الشجيرات واألشجار
الباسقة ,وتكون عادة منسقة الشكل ومهيأة الستقبال الناس لممارسة
أي نشاط يحبونه في الهواء الطلق.
وتع�د الحدائق والمنتزهات العامة من أساس�يات تخطي�ط المدن الحديثة
التي يعمل على إنش�ائها لتكون مرافق عامة للنزه�ة وقضاء أيام للراحة
واإلجازة للسكان والترفيه عنهم ،ويخصص في هذه الحدائق أو المنتزهات

 أن يك�ون موق�ع الحديق�ة أوالمنتزه مناس�ب ًا حسب الغرض من
االس�تخدام ويفضل أن يكون خارج
نط�اق توس�ع مبان�ي المدينة في
المس�تقبل ليبق�ى مكانه�ا بعيد ًا
ع�ن ازدح�ام المدين�ة وف�ي مكان
آم�ن بعي�د ًا ع�ن حرك�ة الس�يارات
السريعة.

أماكن لممارس�ة بع�ض األلعاب الرياضية مثل المش�ي والج�ري وأماكن

 -مراعاة االستفادة من طبوغرافية

للعب األطفال ومناطق للجلوس واالستراحات وغيرها من وسائل الترفيه.

األرض م�ن ش�عاب وأودي�ة وجب�ال

تتوق�ف المع�دالت التخطيطي�ة للحدائ�ق والمنتزهات بصف�ة عامة على
الظ�روف المحلي�ة ل�كل مدين�ة ويخصص ل�كل فرد م�ن س�كان المدينة
مس�احة مح�ددة م�ن المس�احات الخضراء وتقس�م عل�ى النح�و التالي:
مناط�ق خض�راء بين المس�اكن .ومناطق خض�راء في المراك�ز المختلفة

وذل�ك بإقام�ة مناط�ق ترفيهي�ة
ومنتزه�ات عليها والمحافظة على
طبوغرافي�ة المواق�ع الطبيعي�ة
وتنسيقها كتميز بيئي للحي.

بالمدين�ة ومنه�ا مركز المجاورة الس�كنية .ومناطق خض�راء أو عامة على

 -العمـل علــى تحديــد الشـوارع

مستوى المدينة .

المحيط�ة بالحديق�ة أو المنت�زه

وهن�اك منطقة للتروي�ح والترفيه على مس�توى مركز المجاورة الس�كنية
تحتس�ب مس�احتها بناء على عدد س�كان المجاورة ومن بع�ض المعايير
العربية والعالمية في هذا المجال ما يلي :

وكذل�ك الش�وارع المؤدي�ة إل�ى
المداخ�ل الرئيس�ية لها م�ع مراعاة
توف�ر مواقف للس�يارات قريبة منها
وبواق�ع موق�ف ل�كل  300م 2م�ن

ف�ي جمهورية مصر العربية  4٫2م 2للش�خص كحدائ�ق عامة .في الواليات

مساحة األرض.

العالمي�ة لنس�بة المناط�ق المفتوح�ة م�ن مس�احة المجاورة الس�كنية

 -عزل الحديقة العامة عن الشوارع

المتح�دة األمريكي�ة  21م 2للش�خص كحدائ�ق عام�ة .وتت�راوح المع�دالت
لبع�ض ال�دول كتال�ي :إنجلت�را  ،%26ألماني�ا  ،%37الع�راق  ،%17.5المجر
 .%15وتت�راوح المع�دالت التخطيطي�ة للمناطق المفتوحة ف�ي كثير من

دول العالم الصناعية بين / 4200 - 2100م 2لكل  1000نسمة .يخصص للفرد
من الحدائق العامة داخل المجاورة الس�كنية حوالي 0٫6م / 2للفرد  ،أي أن

المحيط�ة به�ا بأس�وار مرتفع�ة أو
أسيجة كثيفة من األشجار ومصدات
الري�اح وذل�ك ف�ي حال�ة إنش�ائها
داخ�ل المدين�ة أو بالق�رب منها .إال

مس�احة الحديقة الالزمة للمجاورة السكنية والتي تتكون من 5000نسمة
= 3000م .2وعموم� ًا يجب أن يراعي المخطط في اختيار مواقع ومس�احات

ومنتزه�ات المراف�ق العام�ة ف�ي

الحدائق والمنتزهات المعايير التخطيطية التالية:

المناط�ق التي تحيط به�ا المناظر

 أن تتناس�ب المس�احات المخصص�ة للحدائ�ق والمنتزه�ات م�ع كثاف�ةالس�كان الذين تخدمهم ه�ذه المرافق بحيث يجب توفي�ر حديقة لكل من

 2500-5000نس�مة وأن تك�ون المس�احة المطلوب�ة للحديقة تت�راوح بين
2-10م 2لكل نسمة.

أنها ال تعزل في حالة إنش�اء حدائق

الطبيعية.
 العمل على تصميـم الطرق فيداخل الحديقة العام�ة لتكون في
ش�كل دائري غير منتظ�م ويراعى
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عدم اإلكثار منها حتى ال تكون على حس�اب المساحات
المزروعة فيها وأن ي�ؤدي كل طريق إلى عنصر معين أو
مفاجأة للزائر الذي يسير في الحديقة.
 مراع�اة توفي�ر جميع العناص�ر الترفيهية ف�ي الحدائقوالمنتزهات بش�كل يحقق االكتفاء الترويحي لسكان
المخطط والتي تشمل:
أ  -تن�وع المناظ�ر التي يراها الزائر ف�ي الحديقة العامة
باإلضاف�ة للمناظر الطبيعية وذلك من خالل زراعة أنواع
مختلف�ة م�ن األش�جار والش�جيرات والنباتات العش�بية
المزهرة على جانبي الطريق.
ب -مس�احات واس�عة ومكش�وفة م�ن المس�طحات
الخض�راء وس�ط الحديق�ة وف�ي األماك�ن المخصص�ة
للجل�وس واالس�تراحات والعم�ل على صيانته�ا بصورة
مس�تمرة وحمايتها من المشي أو الجلوس عليها وذلك
بتحدي�د طرق ومش�ايات للزوار للمش�ي عليه�ا وأماكن
للجلوس واالستراحات.
ج -مالع�ب أطف�ال تح�ت س�ن عش�ر س�نوات ومالعب
رياضية للكبار فوق سن عشر سنوات.
د -أماكـ�ن خاصــ�ة للجلـ�وس واالس�تـراحات مجه�زة

جاف�ة وش�به جاف�ة ,حيث تتلق�ى حوال�ي  %66.5من
مس�احته هطو ً
ال سنوي ًا يقل عن 100ملم وحوالي %16

من مس�احته هطو ً
ال يتراوح بي�ن  300 - 100ملم بينما
تتلقى  %17.5من مساحته هطو ً
ال سنوي ًا يزيد عن 300

أماك�ن الش�واء ،أماكن بي�ع المأكوالت والمش�روبات،
مياه الشرب ،مسجد ،ودورات مياه.

في كمي�ة األمطار خاص�ة في المناط�ق التي يكون
معدل األمطار الس�نوي منخفض ًا ,وس�وء التوزيع في

هـ -وجود بعض عناصر التنسيق التي تجذب النظر إليها

الهطول وتباين الكمية في الموسم الواحد.

ف�ي تنس�يق الحدائ�ق والمنتزه�ات مثل وج�ود الكباري

من جان�ب آخر تلع�ب المرتفعات الكائن�ة داخل هذه
األقالي�م دور ًا كبي�ر ًا ف�ي التأثي�ر عل�ى المن�اخ ,حي�ث

الصناعية أو المجسمات البنائية أو زراعة بعض النباتات

االرتفاع عن س�طح البح�ر ومواجهة ه�ذه المرتفعات

النادرة.

للبح�ر وللرياح القادم�ة منه تؤدي إلى زي�ادة معدالت

المتباعدة عن بعضها إلظهارها بصورة منفصلة تربطها
ببعضها عناصر التنسيق المستخدمة في الحديقة.
ز -تخصيص غرفة حارس للحدائق العامة.

العدد

العرب�ي عام�ة بوق�وع معظم مس�احاته ف�ي بيئات

بالخدمات المس�اندة والمراف�ق الضرورية مثل المقاعد،

و -وج�ود ن�وع من التراب�ط بين أجزاء وأقس�ام الحديقة
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الخض�راء ف�ي الم�دن العربي�ة ,حيث يتص�ف الوطن

مل�م ،ويتميز ه�ذا الهطول بالتباين الس�نوي الواضح

المعلق�ة أو الحدائ�ق الصخري�ة أو الشلاالت والبحي�رات
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إن للعوام�ل للجغرافي�ة دور ًا مهم�ا في زي�ادة الرقعة

هط�ول األمط�ار ف�ي تل�ك المناطق مما يس�اعد في
تكوي�ن بيئ�ة تختل�ف ع�ن البيئة الس�ائدة ف�ي ذلك
اإلقليم ،إضافة إلى تأثير االرتفاع في انخفاض درجات
الحرارة مما يؤدي إلى ظه�ور أكثر من نطاق بيئي مع
االرتفاع لنفس الموقع.

أنواع الحدائق والمنتزهات العامة
تش�ترك الحدائق والمنتزهات العامة في أنها مفتوحة
للجميع من مختلف الطبقات وتختلف عن بعضها في
طبيعة إنش�ائها وكيفية انتفاع اإلنس�ان بها .ويمكن
تقسيم هذه الحدائق إلى األنواع التالية:

بمناظره�ا الطبيعية وق�د يدخل ف�ي تصميمها الطراز
الهندس�ي بوج�ود النبات�ات المقصوص�ة والمنتظمة
الش�كل ،كم�ا يوج�د بها مس�احات م�ن المس�طحات
الخض�راء والمنش�آت البنائية مث�ل النوافي�ر والمقاعد
وأماك�ن االس�تراحات .ويقض�ي الن�اس الي�وم ف�ي
مجموع�ات ف�ي ه�ذا النوع م�ن الحدائ�ق ،ل�ذا يجب أن

 - 1حديق�ة الحـ�ي الس�كنـي :تصم�م حديق�ة الحي

يتوفر فيها معظم عوام�ل الراحة مثل أماكن الجلوس

الس�كني لك�ي تلب�ي االحتياج�ات الترفيهي�ة لجميع

والمش�روبات ووس�ائل التس�لية المختلف�ة .وتك�ون

األعمار بش�كل عام ولألطفال بش�كل خاص ،ويكون
موقعه�ا ف�ي وس�ط الح�ي الس�كني بحيث يس�هل
الوصول إليها مشي ًا على األقدام من جميع أجزاء الحي
الس�كني ،عبر طرق مش�اة آمنه ال تعترضها حركة مرور
الس�يارات ،كما يفضل أن يكون موقعها بجوار مدرسة

ه�ذه الحدائق محاطة بالمباني وبالش�وارع الهندس�ية
الشكل مما يؤثر على تصميم العناصر الطبيعية فيها.
 - 3حديق�ة منتزه وطن�ي :يمتاز هذا الن�وع من الحدائق
بمس�احاتها الكبي�رة ويتم إنش�ائها خ�ارج المدينة في
المناط�ق القريب�ة منه�ا ،ويعم�ل عل�ى تصميمه�ا

ابتدائية ليتمكن تالميذ المدرسة من استخدامها.

بالنظ�ام الطبيعي ويمكن للزائ�ر التجوال في أجزائها

 - 2حديق�ة المدين�ة :تك�ون عل�ى مس�توى المدين�ة

المختلف�ة والتمتع بمناظرها الطبيعي�ة باإلضافة إلى

ويرتاده�ا س�كان المدين�ة ،ويخص�ص له�ا مس�احة
كبي�رة إال أنها أقل من مس�احات الحدائ�ق والمنتزهات
العام�ة ويجد الزائر فيها حرية تامة في التجول والتمتع

اتس�اع مس�احة المس�طحات الخضراء ،وتنوع األش�جار
والش�جيرات والزهور وعادة ما يعمل على فرض رسوم
دخول إليها.
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ويتوف�ر فيه�ا معظ�م الخدم�ات وعوام�ل الراح�ة مثل
أماكن للجلوس واالستراحات ،وأماكن أللعاب األطفال
وأماكن بيع المأكوالت والمشروبات والمسجد ودورات
المي�اه ،باإلضاف�ة إل�ى بع�ض الوس�ائل الترفيهي�ة
المناس�بة للكبار والصغار .ويقض�ي الناس بعائالتهم
معظم النهار خاصة أيام اإلجازات ونهاية األس�بوع في
هذه المنتزه�ات .ويراعى في تخطيط هذه الحديقة أن
يكون مكانها خارج نطاق توسع المدينة في المستقبل

المطل�ة عل�ى البحر وقريبة من الش�اطئ وت�زرع فيها

الحدائق ف�ي المناطق الطبيعية خ�ارج المدينة وقريبة

عالي�ة عل�ى تحمل س�رعة الري�اح والعواص�ف الرملية

م�ن مناط�ق الس�دود أو الغاب�ات وتس�تخدم كمناطق

والتي�ارات البحري�ة باإلضاف�ة إل�ى ع�دد م�ن النبات�ات

للنزه�ة وتك�ون مكش�وفة وال يحي�ط بها س�ور يعزلها

العش�بية الت�ي تتحمل ظ�روف الش�اطئ والمنطقة

وذلك التساع مس�احتها .ويتجول الزائر فيها بحرية تامة

الساحلية.
 حديق�ة الحي�وان :ه�ي م�ن الحدائ�ق العام�ة ذاتالتصمي�م الطبيعي وله�ا صفاتها الممي�زة وتحتوي

 - 5حدائ�ق عام�ة أخرى ذات اس�تعماالت خاص�ة :هناك

عل�ى العديد من الحيوانات البري�ة والمائية والبرمائية

العديد من الحدائق العامة ذات االس�تعماالت الخاصة,

والزواحف والطيور ،وتقس�م الحديقة إلى أجزاء يضم

نذكر منها:

كل جزء فصيلة أو مجموعة متش�ابهة م�ن الحيوانات

 -حدائق األطفال(مالعب األطفال) :تصمم حدائق عامة

باإلضاف�ة إل�ى مبان�ي للحيوان�ات وعي�ادة بيطري�ة

خاصة باألطفال أو يخصص قس�م خ�اص من الحديقة

وأقفاص الطيور وبعض البرك المائية ،كما يتوفر في

العامة للعب األطفال .ويجد األطفال في هذه الحدائق

الحديق�ة المس�طحات الخض�راء ،وأن�واع متعددة من

الحري�ة في اللعب دون التعرض ألخطار الس�يارات في

األشجار والشجيرات والزهور ،مع توفر الخدمات وأماكن

الش�وارع وينبغ�ي أن تك�ون مس�احتها كافي�ة بحي�ث

االستراحات ووسائل التسلية.

تستوعب عدد األطفال الذين يترددون إليها من سكان
الحي.

العدد

 -حديقة الش�اطئ :تنش�أ هذه الحديقة في المنطقة

 - 4حديق�ة منت�زه مرف�ق عـام :ينش�ـأ هـ�ذا النـوع من

والتسلية واحتياجات النزهة الضرورية.
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عن  2٫5م تزرع بالمسطحات الخضراء وبعض األشجار.

مجموعة من أنواع األشجار والشجيرات التي لها مقدرة

دون قي�ود ويك�ون متوفر فيه�ا معظم وس�ائل الراحة
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الجانبي�ن تمتد بامتداد الطريق وال يقل عرض كل منها

 الحدائ�ق النباتي�ة :تنش�ـأ هـ�ذه الحدائ�ق لألغ�راضالتعليمي�ة والبحـ�وث العلميـ�ة وللمس�ـاعـدة فـ�ي

 -حدائ�ق الش�وارع والميادي�ن العام�ة :ويقص�د به�ا

دراس�ة النباتات م�ن النواحي البيئية والفس�يولوجية

الش�وارع والطرق المعدة للنزهة ،وتكون الحدائق فيها

والمورفولوجي�ة وه�ذه الحدائ�ق تحت�وي عل�ى أكب�ر

متمش�ية م�ع تنس�يق الش�ارع أو الطري�ق ،وق�د تك�ون

مجموع�ة م�ن أن�واع وأصن�اف النبات�ات المحلي�ة و

ه�ذه الحدائق جانبية ومجاورة للش�اطئ في المنطقة

المس�توردة ويتم توزيعها حسب العائلة التي تنتمي

الس�احلية مثل طريق الكورنيش بحيث تكون مأمونة،

إليها ويوضع لوحة على كل نموذج نبات يكتب عليها

وت�زود بأعم�دة لإلض�اءة وأماك�ن للجل�وس ومقاع�د

االس�م العلمي للنب�ات والعائلة والموط�ن األصلي.

باإلضافة إلى المس�طحات الخضراء وعدد من األش�جار

وتزود مث�ل ه�ذه الحدائق بالمش�اتل والص�وب لتربية

وأش�جار النخي�ل والش�جيرات المزهرة .وق�د تكون هذه

النبات�ات في بيئات مش�ابهة لبيئته�ا الطبيعية التي

الحدائ�ق محورية تنش�أ عل�ى هيئة جزر وس�طية وعلى

تنمو فيها.

النظم الرئيسية المتبعة في تنسيق الحدائق
ال ب�د م�ن اإللمام بالنظم الرئيس�ية أو األنماط التي تنش�أ أو تنس�ق عليها
الحدائق وهي:
 – 1النظ�ام الهندس�ي أو المنتظ�م  :Formal Designيتمي�ز ه�ذا النظ�ام
بالخط�وط الهندس�ية المس�تقيمة الت�ي تتص�ل ببعضه�ا بزواي�ا أغلبها
قائم�ة وق�د تكون أحيانا خط�وط دائرية أو بيضاوية أو أي ش�كل هندس�ي
متناس�ب مع معال�م األرض كما في بع�ض الطرق أو أح�واض الزهور ،مع
مراعاة التناس�ب بين طول وعرض الطرق والمش�ايات ومس�احة الحديقة.
ويالئ�م هذا النظ�ام الحدائق المقامة على مس�احات صغي�رة كما يالئمه
الناف�ورات واألح�واض ودوائ�ر الزه�ور ف�ي أوض�اع مركزية .وف�ي النظام
الهندس�ي المتناظر تلتزم أوجه الحديقة المختلفة أن تتمشى مع بعضها
في تشابه متكرر حول المحور الرأسي الذي يخترق الحديقة ويقسمها إلى
نصفي�ن متماثلي�ن وتكون أح�واض الزهور والمش�ايات عل�ى جانبي هذا

ويمك�ن إتباعـ�ه فـ�ي الميـادي�ن
العامة ذات الش�كل الدائري أو في
الحدائق التي تتوسطها نافورات أو
تماثيل أو أي مجسمات بنائية.
 التناظ�ر الش�عاعي :وه�و نظامهندس�ي تتكرر فيه أج�زاء الحديقة
بحي�ث تك�ون جميعه�ا خارج�ة من
مص�در دائري واح�د أو بيضاوي واحد
وال تزيد هذه األجزاء الش�عاعية عن

 10-8إش�عاعات .ويتبع هذا النظام
في حدائ�ق الميادي�ن العامة وفي
الحدائ�ق الصغيرة .عي�وب النظام
المتناظ�ر :يحت�اج إل�ى إقام�ة عدد
من الط�رق والمش�ايات مما يقلل

المحور بش�كل متوازي متناظر ،كما يمكن تقس�يم الحديقة إلى نصفين

المس�ـاحة المزروعــ�ة وبالتالـ�ي

متشابهين بأكثر من محور واحد تمر كلها بمركز التصميم.

يصعب تنفي�ذ التناظر في الحدائق

ويناس�ب ه�ذا النظام المش�ايات المس�تقيمة والدائرية ف�ي انتظام وأن
تنظم حدود أحواض الزهور في التصميم مع حدود المش�ايات الرئيسية أو
الفرعية مع مراعاة التناظر والتماثل في توزيع األش�جار والشجيرات وغيرها
م�ن النبات�ات م�ن حيث التناس�ق ف�ي أل�وان أزهاره�ا وأوراقه�ا ومن حيث
أش�كالها وأنواعه�ا ويلتزم في ه�ذا النظام زراع�ة األش�جار المتماثلة من
نوع واحد على أبعاد متس�اوية ومنتظمة من بعضها وصيانة المسطحات
الخض�راء وقصه�ا باس�تمرار لتب�دو منتظم�ة الش�كل .كم�ا أن للنظ�ام
الهندسي المتناظر عدة أوجه منها:

الصغي�رة المس�احـة .يـ�رى الزائـ�ر
الحديق�ة ذات النظ�ام المتناظ�ر
عناصره�ا كله�ا بمنظ�ر واح�د مما
تفـقـ�د عنـ�ده عنـصـ�ر المفاج�أة
والتش�ويق لمش�اهدة محتوياته�ا
ع�ن كثب .قل�ة تن�وع النباتات في
الحدائق المتناظ�رة وذلك ألنه في
النظ�ام المتناظر يس�تلزم تش�ابه
مجموع�ة النبات�ات المزروعة على

 -التناظر الثنائي :وهو نظام هندس�ي تتك�رر فيه وحدة التصميم ( حوض

الجانبي�ن وتكرارها .يحت�اج النظام

الزهور ،شجرة ،مقعد…،الخ) على جانبي المحور األساسي ويمكن تنفيذه

المتناظ�ر إل�ى عناي�ة ودق�ة ف�ي

في المداخل وفي المساحات الصغيرة.

عملي�ات الصيان�ة مم�ا ينت�ج زيادة

 -التناظ�ر المضاعف :وهو نظام هندس�ي تتكرر فيه وح�دة التصميم عدة

في الجهد والتكاليف.

مرات على جانبي المحور األساس�ي أو المحاور الثانوية ويمكن استخدامه

 - 2النــظــام الطبيعــي أو غيــر

في المس�احات المتوس�طة أو الكبيرة التي تدعو الضرورة إلى تصميمها

المتناظ�ر :في هذا النظ�ام يراعى

بالنظام الهندسي.

مح�اكاة الطبيع�ة بق�در اإلم�كان

 -التناظر الدائري أو البيضاوي :وهو نظام هندسي تتكرر فيه أجزاؤه بشكل

وعدم استخدام األشكال الهندسية

دائري أو بيضاوي حول وحدة دائرية أو بيضاوية في وس�ط الحديقة ويمكن

ويناسب المساحات الكبيرة ويتميز

أن يكون ثنائي ًا أو مضاعف ًا.

بما يلي:
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 -تكون الطرق والمش�ايات منحنية بشكل طبيعي كما

والش�جيرات واألس�يجة وت�رك النبات�ات لتنم�و على
طبيعتها دون أن تتخذ شك ً
ال منتظم ًا أو تبدو هندسية

 -ع�دم زراع�ة األش�جار والش�جيرات ف�ي صف�وف أو على

الشكل.

أبعاد متساوية.

 - 3التصميـ�م المختلـ�ط  :وه�و ط�راز خلي�ط بي�ن

 -وج�ود مس�احة كبي�رة ومكش�وفة م�ن المس�طحات

النظاميـ�ن الهندس�ي والطبيع�ي ف�ي مس�احة

الخضراء وس�ط الحديقة وتصمم أحواض الزهور بش�كل

واحدة مع العناية باألش�كال الهندس�ية والمحافظة

غي�ر منتظم وت�زرع األش�جار والنباتات العش�بية المزهرة

عل�ى المناظ�ر الطبيعي�ة .وف�ي ه�ذا الط�راز مي�ل

ف�ي مجموعات وعلى مس�افات غير منتظم�ة مع مراعاة

واض�ح إل�ى إقام�ة المنش�آت المائي�ة الهندس�ية

التقليل من النباتات المزروعة إلى المسطح األخضر بقدر

والفس�اقي الجميلة تتوس�طها الناف�ورات وكذلك

اإلمكان.

التماثي�ل واألكش�اك والمقاع�د والكب�اري ،الت�ي

يفضل أال تكشف أو تبرز نهاية الطريق.

 ع�دم إقامة أحواض الزهور في وس�ط الحديقة ووس�طالمس�طح األخض�ر ،وإنم�ا توضع ف�ي نهاي�ة الحديقة أو
على الحواف تحت األش�جار والشجيرات وال تحدد أشكالها
بخطوط مستقيمة أو هندسية.
 تصن�ع منش�آت الحديق�ة مث�ل المقاع�د للجل�وس منالمواد الطبيعية مثل سوق األشجار وفروعها أو تصنع من
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تعمل بش�كل طبيع�ي مهذب من خش�ب األش�جار
وفروعها وبأش�كال هندس�ية منتظمة أو من الحديد
والبناء ،وتنشأ المسطحات الخضراء على مستويات
مرتفع�ة ومنخفض�ة وتركه�ا مكش�وفة دون تحديد
لحوافه�ا ويعم�ل عل�ى اإلكث�ار م�ن المجموع�ات
الش�جيرية في األركان وفي ح�واف الحديقة وكذلك
زراع�ة أكث�ر من نم�وذج ف�ردي أو نم�اذج له�ا صفات

الحجارة ذات األشكال غير المنتظمة.

تصويرية خاصة بطريقة عشوائية في أجزاء الحديقة

 -االبتعـ�اد عـ�ن عمليـ�ات القـ�ص وتش�كيـل األش�جار

المختلفة .ويعمل على إدخال الطراز الهندسي في

ه�ذا التصميم عن طريق األش�جار والش�جيرات بالتقليم .واتخاذ أحواض الزهور أش�كا ً
ال هندس�ية زخرفية مختلفة،
مع رصف الطرق والمش�ايات بالرمل أو البالط أو الحصى المنقوش بأش�كال هندسية والعمل على أن تكون غير
مس�تقيمة كلما أمكن ذلك .وقد صممت الحدائق الفرنسية بهذا الطراز ،كما تعتبر حدائق الحيوان بالقاهرة مثا ً
ال
لهذا الطراز.
 - 4التصميم الحديث أو الحر  :وهو نظام بسيط ال يتقيد بقواعد التنسيق المعروفة مثل المحاور والتماثل وغيرها
وت�وزع فيه النباتات بأعداد قليلة كنماذج فردية لها صفات مميزة .ويجمع هذا النظام بين جمال الطبيعة والصور
أو األشكال الهندسية بصورة غير متماثلة .حيث أن الفكرة الرئيسية في هذا النظام هي تحرير الخطوط الهندسية
من حدتها وتحويلها إلى أشكال مبسطة ،واستخدام أقل عدد من النباتات ذات الصفة التصويرية الخاصة .وتميل
التصميم�ات الحديث�ة اآلن إلى البس�اطة والبعد عن التعقيد وتقلي�ل تكاليف الخدمة الزراعية .وأدخل مهندس�و
الحدائ�ق الكثير من المواد في التصميم واإلنش�اء للحدائق مثل الخش�ب والخرس�انة والمع�ادن والزجاج وعملوا
لها أش�كا ً
ال عديدة تختلف عما هو موجود في الحدائق القديمة والتي كانت تس�تخدم الحجر المنحوت .كما كان
لتطور هندسة البناء أثره على تطور الحدائق وتصميمها واستخدام النباتات كمادة حية يتوافق مظهرها وشكلها
مع المنش�آت األخرى ف�ي الحديقة .ويجدر اإلش�ارة هنا إلى أن جمي�ع تصاميم الحدائق ممك�ن تنفيذها في البالد
العربي�ة .ويتم تحديد نوع التصميم وفق ًا للمس�احة المتوفرة والثروات الطبيعي�ة فيها مثل التالل والمنخفضات
ومج�اري المي�اه وغير ذل�ك ،هذا باإلضافة إل�ى اإلمكانيات المادية المتوف�رة في األمانة أو البلدية التي س�تقوم
بإنشاء الحديقة أو المنتزه.

القواع�د العامة التي تراع�ى عند تصميم
وتخطيط الحدائق
التصمي�م بمعن�اه الش�امل هو عب�ارة عن تنظي�م األجزاء
البس�يطة في ص�ورة مركبة وبطريقة فني�ة للوصول إلى

 - 1مح�ور التصميم :هو الخط ال�ذي يمتد بين نقطة
معين�ة وينتهي غالب� ًا بغرض معي�ن ,والمحور إما أن
يك�ون رئيس�ي ًا ويع�رف بالمح�ور الرئيس�ي وهو في
ه�ذه الحالة يمث�ل خط ًا وهمي ًا وهو ال�ذي يبنى عليه
التصمي�م وال يقتصر وجوده في الحدائق الهندس�ية

تنظيم وبالتالي تنسيق جيد .وهناك عدد من األسس التي

أو المتناظ�رة .بل يوجد في النظام الطبيعي وعادة

ينبغي لمصمم الحدائق اإللمام بها ومعرفتها قبل الشروع

ال يك�ون في الحديقة إال محور واحد أساس�ي ومحاور

ف�ي تنفي�ذ التصمي�م المقت�رح له�ا ولتحقي�ق التخطيط

أخرى فرعية أو ثانوي�ة موازية أو عمودية على المحور

والتنس�يق المطلوب للحديقة يجب مراعاة األس�س اآلتية:

األساس�ي .وألهمية المحور الرئيس�ي ف�ي الحديقة
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يج�ب العمل على تقويته وإظه�اره وذلك بإخالئه من أي عائق يحجب خط

 - 6البس�اطة :تس�تخدم البس�اطة

النظ�ر عن الوص�ول إلى نهايته فلا تزرع عليه أش�جار أو غيره�ا مما يحجبه

فـ�ي االتج�اه الحديـ�ث لتخطي�ط

وللعم�ل على إظهاره أيض ًا وتميزه يج�ب أن تكون المحاور األخرى الثانوية

وتنس�يــق الحدائـ�ق إذ تــراعـ�ى

أقل عرض ًا وطو ً
ال.

البس�اطـة التــ�ي تعمـ�ل علـ�ى

وتمث�ل المحاور عادة في الط�رق الموجودة في الحديق�ة إال أنه يمكن أن
تمت�د المح�اور وخاصة في النظ�ام الطبيعي عب�ر حوض م�اء أو ميدان أو
ش�ريط من المس�طح األخضر أو ح�وض من األزه�ار القصي�رة بحيث يبقى
مفتوح� ًا أم�ام النظر حت�ى نهايت�ه .وعموم ًا ما يس�مى بمح�ور التصميم
األساسي لم يعد له أهمية تذكر في التصميمات الحديثة.

من األنواع واألصن�اف بمقدار كاف،
واالبتعـ�اد عـ�ن ازدحـ�ام الحديقة
باألش�جار والش�جيرات أو المبان�ي

عناصر الحديقة بمقياس رس�م حوالي  500:1في المساحات الكبيرة وتحدد

عمليات الخدمة والصيانة.

وكذلك لحس�اب مكعب�ات الحفر وال�ردم وعدد النبات�ات الالزمة باإلضافة

 - 7الطابــع والمظهــر الخارجــي:

 - 3الوح�دة والتراب�ط :وهي الرابطة أو القالب أو اإلط�ار الذي يربط وحدات
الحديق�ة مع ًا وم�ن الممكن إضفاء الوح�دة عليها عن طريق زراعة س�ياج
ح�ول الحديق�ة أو إقامة أية حدود بنائية كذلك عن طريق ربطها بمش�ايات

وه�ي الصف�ة الممي�زة للش�كل
العام ال�ذي تكون علي�ه الحديقة،
ول�كل حديق�ة مظهره�ا الخارجي
الذي ت�دل عليه منش�آت ومكونات
الحديق�ة وتصميمه�ا ال�ذي يب�رز

وطرق وبتكرار مجموعات نباتية متشابهة في اللون أو الصنف أو الجنس .

شخصيتها المس�تقلة .وإلبراز طابع

 - 4التناسب والتوازن :يجب أن تتناسب أجزاء الحديقة مع بعضها وكذالك
مكوناتها ،فال تس�تعمل نباتات قصيرة جد ًا في مكان يحتاج لنباتات عالية

معين في التصميم ال بد من إدخال
عنصر أو أكثر م�ن العناصر المميزة

أو أشجار ذات أوراق عريضة في حديقة صغيرة وال تزرع أشجار مرتفعة كبيرة

لهذا الطابع.

الحج�م أم�ام مبن�ي صغير أو تزرع أش�جار كبي�رة الحجم في ط�رق صغيرة

 - 8التكـ�رار والتــنــويــع :يحس�ن

ضيقة .يجب أن تتوازن جميع أجزاء الحديقة حول المحاور ،والتوازن متماثل
ف�ي الحدائ�ق الهندس�ية وغير متماث�ل في الحدائ�ق الطبيعي�ة ،والنظام
المتماثل أس�هل في التنفيذ عن غي�ر المتماثل حيث يحت�اج األخير لعناية
أكب�ر إلظهاره ،فمث ً
ال تزرع ش�جرة كبيرة في أحد الجوان�ب يقابلها مجموعة
ش�جيرات في الجان�ب اآلخر .وإلعط�اء الش�عور بالتوازن يجب أن يتس�اوى

العدد

والمس�طحات ،واختي�ار أق�ل ع�دد

 - 2المقي�اس :يس�تخدم كأي عمل هندس�ي لتحديد أبع�اد كل عنصر من

إلى تقدير تكاليف تنفيذ التصميم.

54

بالتحدي�د باألس�وار وش�بكة الطرق

والمنش�آت العديدة وهذه تس�هل

به أبع�اد الط�رق وأماكن الجل�وس واألحواض والمس�احات بي�ن النباتات

171

تحقيق الوح�دة في الحديقة وذلك

إتب�اع التك�رار في بع�ض مكونات
الحديق�ة من نباتات وخالفها بحيث
تحقق التتاب�ع بدون انقط�اع لربط
أج�زاء الحديقة ،وذلك بزراعة بعض
األش�جار على الطري�ق ,أو مجموعة

االثن�ان في ج�ذب االنتباه وال يفوق أحد الجانبين على اآلخر .وقد ال يتس�اوى
الجانبان في العدد ولكن التأثير يجب أن يكون واحد ًا.

م�ن النباتات تتكرر بنف�س النظام

 - 5الس�يادة :يراع�ى في تصميم الحدائق س�يادة وجه معي�ن على باقي

وتك�ون ملفت�ة وجميل�ة الش�كل.

أجزائها مثل س�يادة عنصر في الحديقة له قوة ج�ذب االنتباه مثل النافورة

ولك�ن يجب منع التكرار الممل عن

أو المجسم البنائي أو أي شكل هندسي بارز أو سيادة منظر طبيعي على

طريق زراعة بعض النماذج الفرديـة

باقي أجزاء الحديقة.

أو نباتـ�ات لهـ�ا صف�ات تصويري�ة

بحي�ث يك�ون له�ا إيق�اع Rhythm

خاصة أو إقامة مجسمات أو نافورة أو غيرها حيث يحدث هذا

يشعر بهذا االتس�اع حتى في المساحات الضيقة.

بعض التنويع م�ع التكرار .ويتحتم تك�رار عناصر التصميم

ويمك�ن التوص�ل إلى ذل�ك بعدم إقامة منش�آت

ف�ي الحدائ�ق الهندس�ية المتناظ�رة ،ف�ي حي�ن التن�وع

بنائية عالية أو أش�جار مرتفعة بل تقام المنش�آت

عكس التكرار ويس�تخدم في تصميم الحدائق الهندس�ية

المنخفض�ة م�ع اختي�ار الش�جيرات قليل�ة االرتفاع
التي ال تش�غل فراغ� ًا كبير ًا ،وكذل�ك تصغير حجم

التصميم�ات الحديث�ة اس�تخدام أعداد كبيرة ف�ي أصناف

المقاعد وعموم ًا لتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:

قليلة وكذلك اس�تخدام نوعين أو ثالثة للنماذج الفردية أو

 -االهتم�ام بزي�ادة رقع�ة المس�طحات الخض�راء

غي�ر المتناظ�رة والحدائ�ق الطبيعية الط�راز .ويفضل في

ذات الصف�ات التصويرية الخاصة حيث يمكن تكرارها في
الحديقة في أكثر من مكان مع مراعاة البس�اطة والتوازن
المطلوب.

مع ع�دم زراع�ة النباتات عليها أو كس�ر المس�طح
األخضر.
 -ع�دم تقس�يم الحديق�ة إلى أقس�ام ( ي�زرع كل

 - 9التتاب�ع واالتس�اع :يقص�د بالتتاب�ع ترتي�ب عناص�ر
التصميم بحي�ث ينظر إليها تدريجي ًا ف�ي اتجاه معين مثل

 -االستفادة من المناظر المجاورة أن وجدت خاصة

تدرج النباتات من المس�طح األخضر إلى س�ياج من األشجار

أن كان�ت جميلة مثل مجموعة أش�جار أو منش�آت

المرتفع�ة محيط�ة بالحديق�ة في الجه�ة الخلفي�ة وتزيد

معمارية.

أهمية االتس�اع في التنس�يق الحدي�ث للحدائق حيث تقل

 -في حالة صغر مس�احة الحدائق ال تصمم الطرق

مس�احاتها .وكلما كانت الحديقة واسعة كان ذلك أدعى
لراح�ة النف�س ،ولذلك يعم�د المصم�م إلى جع�ل الزائر

منها بنوع معين ) بل تنسق كوحدة واحدة.

مس�تقيمة بل تعمل متعرجة حتى تعطي التأثير
باتساع الحديقة.
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 -زراع�ة األزه�ار ف�ي أح�واض ممتدة عل�ى ح�دود الحديقة

الحديقة أصغر من مساحتها الفعلية.

ولي�س في وس�طها ويراع�ى عام�ل األلوان كما س�يأتي

 -ال يج�ب اإلكث�ار م�ن اس�تعمال الل�ون األبي�ض

فيما بعد.

لألزه�ار في ص�ورة متجمع�ة أو على نطاق واس�ع

 - 10األلوان ودرجة توافقها :الفكرة من زراعة النباتات في

ف�ي الحديق�ة إال إذا أري�د تقلي�ل ح�دة المل�ل من

الحديق�ة هو إظه�ار العنصر اللون�ي ،وهذا يتأت�ى إما عن

األل�وان األخرى ألن اللون األبي�ض ضعيف األثر في

طريق اللون األخضر للمجم�وع الخضري لمعظم النباتات

التصميم.

أو م�ن خالل أل�وان األزه�ار المختلفة .والمنظ�ر األخضر هو

 -تلعب ألوان المنشآت المبنية في الحديقة مثل

الل�ون الس�ائد ف�ي الحدائق والمفض�ل ول�ذا يعمل على

المظالت (البرج�والت) دور ًا أساس�يا في التكوين

اإلكث�ار م�ن المس�طحات الخض�راء .ويفض�ل االس�تفادة

اللون�ي في الحديق�ة فيجب وضعها ف�ي االعتبار

واالسترش�اد بالطبيعة نفس�ها إذ أن أكثر المناظر محاكاة

عند تصميم الحديقة .

للطبيع�ة هو ما يرضى النفس ويري�ح العين بجماله .كما

 -ف�ي الحدائق الواس�عة جد ًا يفض�ل زراعة نباتات

أن�ه كنقطة أساس�ية يج�ب االس�تفادة بألوان المنش�آت
الصناعي�ة حي�ث يمكنه�ا أن تكم�ل مجموعة األل�وان مع
النباتات ف�ي الحديقة .عن�د تصميم الحديق�ة يجب عمل
تص�ور ( تخي�ل مس�بق ًا ) ألل�وان النبات�ات المخت�ارة حتى ال
يفس�د التصمي�م في المس�تقبل وف�رص االختي�ار كثيرة
سنذكرها على هيئة أمثلة فقط كما يلي:
 إذا كان لدينا مجموعتين من األشجار مختلفتين في ألوانالمجموع الخضري فيجب الربط بينهما بمجموعة شجيرية
ثالث�ة تكون ألوانه�ا متوافقة مع لون�ي كال المجموعتين
السابقتين وبحيث يكون لدينا درجات مختلفة من الخضرة
ً
فمثلا ممكن التدرج ف�ي المجموعات م�ن األخضر القاتم
(مث�ل ش�جيرات الثويا) إل�ى األخض�ر الش�احب أو المصفر
(مثل الصفصاف) بوضع ثالث في وسطهم مثل الدورانتا
الخضراء الوسطية.
 ممك�ن إعطاء الش�عور باالتس�اع الظاه�ري للحديقة أوتبدو وكأنها أكبر من مس�احتها الفعلية عن طريق الزيادة
في استخدام األلوان الهادئة أو الباردة مثل األزرق والرمادي
واألخضر الفاتح مثل االستركوليا فهي تريح النظر وكذلك
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له�ا أل�وان حمراء أو صف�راء أو خض�راء داكنة في
المناظ�ر الخلفية وكذلك مش�تقات ه�ذه األلوان
ألنها تعطي تقارب ًا للمس�افات ويسمي بالتقارب
الظاهري وهو عكس االتساع الظاهري.
 تمث�ل األل�وان الحم�راء والقرمزي�ة والذهبي�ةالق�وة والنش�اط ،بينم�ا تعط�ي األل�وان الزرق�اء
والبنفس�جية والرمادية اإلحس�اس بكبر المساحة
وزي�ادة البع�د ،كم�ا أن الل�ون األصف�ر يق�رب
المس�افات وإن كان يعتب�ر منظ�ر ًا خلفي ًا مناس�ب ًا
لمعظم األلوان الزاهية.
 م�ن أبس�ط قواعد توزيع األل�وان أن تصمم أجزاءم�ن الحديق�ة كامل�ة بل�ون واح�د بجان�ب الل�ون
األخض�ر والذي يس�تعمل في ه�ذه الحالة كمنظر
خلف�ي له�ذا الل�ون ،وإذا كانت هن�اك الرغبة في
تغيير األلوان فينصح بزراعة مشتقات اللون الواحد
بجانب بعضها البعض مثل األصفر بأنواعه بجانب
البرتقالي واألحمر الفاتح.

تس�تعمل لرب�ط األل�وان الدافئ�ة م�ع بعضها مث�ل األحمر

 -كما س�بق ذكر أن األلوان تلعب دور ًا رئيس�ي ًا في

والبرتقال�ي ،ومم�ا يزي�د م�ن االتس�اع الظاه�ري أيض�ا أن

تحديد المس�احات فإذا كان هناك مس�احة طويلة

تكون األش�جار والش�جيرات التي تزرع بجانب المسطحات

نرغ�ب ف�ي تقصيرها ي�زرع ف�ي المنظ�ر الخلفي

مستديمة الخضرة وأفرعها السفلية تكاد تالمس السطح.

ف�ي آخر الحديق�ة نباتات حادة األل�وان مثل األحمر

 -الل�ون األصف�ر والليموني الباه�ت يكون منظ�ر ًا خلفي ًا

والعك�س ف�ي حال�ة الرغب�ة ف�ي إعطاء اتس�اع

ألغل�ب األل�وان الزاهية كم�ا أنه يقرب المس�افات ويجعل

ظاهري يفضل زراعة األلوان الهادئة والفاتحة.

 - 11التناف�ر والتواف�ق :التنافر هو عدم

تفرعها ,ولون أزهارها ,وطريقة حمل األزهار ,وموعدها ,وشكل أوراقها,

وج�ود صلة بي�ن عنصري�ن أو أكثر من

واألس�باب التي تدع�و الس�تعمال كل من التناف�ر والتواف�ق مرتبطة

عناصر التصميم وعكس ذلك التوافق

بظروف تدعو الستعمال كل منهما إلعطاء تأثير معين.

في وجود صلة تربط هذين العنصرين.

 - 12تحدي�د الحديق�ة وع�زل وتقس�يم مس�احاتها :م�ن المه�م ف�ي

فالحديق�ة العصارية ت�زرع فيها نباتات
ذات صف�ات خاصة تميزها ع�ن غيرها
ش�ك ً
ال وحجم� ًا ولون� ًا فه�ي إذ ال تمت
بصل�ة لحديق�ة مائي�ة تختل�ف عنه�ا

التخطي�ط تحدي�د الحديق�ة ،وذل�ك بعم�ل منظ�ر خلفي له�ا يعزلها
عم�ا حولها من مناظ�ر مختلفة فيحد النظر ويقص�ره على محتوياتها
فق�ط ،فتح�دد الحديقة بس�ور س�واء كان م�ن نباتات األس�يجة أو من
س�ور ش�جيري أو س�ور من خش�ب أو حديد أو حجارة أو طوب أو خرسانة.

ف�ي كل ش�يء ونبات ًا فهم�ا متنافران

كما يتطل�ب التصميم في بعض الحاالت ع�زل عناصر التصميم عن

– وأم�ا الحديق�ة المائي�ة إذا جاوره�ا

بعضه�ا ليبدو كل منه�ا وحدة قائم�ة بذاتها تجذب النظ�ر لميزة فيها

مجموعات كثيفة غير منظمة الشكل

ويتحقق ذلك بإقامة س�ياج منتظم الشكل في الحديقة الهندسية أو

من األشجار والش�جيرات أو ما يعبر عنه

استخدام مجموعة من األش�جار والشجيرات الكثيفة لتحجب ما ورائها

الحديق�ة الطبيعية فإنهما متوافقان.

ف�ي الحديقة الطبيعية وبذلك يتحدد مكان منعزل ومس�تقل ويمثل
طابع ًا معين ًا في الحديقة إال أنه مرتبط مع باقي أجزاء الحديقة.

الحديقـ�ة ب�ل يرج�ع لطرازه�ا أيض� ًا

 - 13ش�كل األرض ومباني الحديقة :يكون شكل سطح األرض أساس

األندلس�ي لوج�ود صلات بينهما في

لتصمي�م الحديق�ة م�ن حي�ث المنح�درات أو المرتفع�ات الموجودة
ويدخ�ل طبع ًا ضمن تنس�يق الحديق�ة .كما أن المبنى الرئيس�ي في

وليس التناف�ر والتوافق راجع ًا لطبيعة
فالط�راز الفارس�ي يتوافق م�ع الطراز
المنش�أ واألس�ـس ويتناف�ر كل م�ن
الطراز مع الط�راز الياباني أو االنكليزي

الحديق�ة ه�و العنصر الس�ائد ف�ي الحدائق الهندس�ية ولكن�ة عنصر
مكم�ل في الحدائ�ق الطبيعي�ة والحديـثـ�ة والغـرض م�ن تصميـم

حيث تنعدم الصلة بينهما.

الحدائق هو إبراز عظمة المبني ويجب مراعاة عدة عوامل أهمها:

وكذل�ك تلع�ب األل�وان دور ًا هام ًا في
التناف�ر والتواف�ق فمث ً
ال الل�ون األخضر

 أال تتناف�ر ألوان المبنى م�ع ألوان الحديقة في الط�راز الحديث ألنهاً
مكملا ولي�س عنصر ًا س�ائد ًا كما ف�ي الطراز
بذل�ك س�تكون عنصر ًا

وينت�ج م�ن اختلاط اللوني�ن األزرق

الهندسي.

واألصف�ر فالل�ون األخض�ر يتواف�ق مع

 -أن تزرع حولها ما يس�مى بزراعة األس�اس (تجميل المبنى بالنباتات

كل منهم�ا ويتناف�ر م�ع األحم�ر ال�ذي

حول�ه وبين أجزاءه) حتى يذوب تصميم المبنى في تصميم الحديقة

ال يدخ�ل ف�ي تكوين�ه بينم�ا يتواف�ق

بالت�درج في االرتفاعات وف�ي األلوان وزراعة بعض المتس�لقات على

معه الل�ون البرتقالي أو البنفس�جي
ويتنافر اللونان أو يتوافقان تبع ًا لشدة
كل منهم�ا فاألخض�ر الداك�ن يتناف�ر
م�ع األخض�ر المصف�ر الختلاف أثرهما
النفس�ي والل�ون األبي�ض يتناف�ر م�ع
األلوان الداكن�ة ويتوافق مع األصفر أو
األلوان الفاتحة.

المبنى.
 امتداد المبنى في الحديقة على هيئة شرفة أو تراس. - 14اإلضاءة والظل :يش�كل الضوء والظل عنصر ًا مهم ًا في تنس�يق
الحدائق إذ يتأثر لون العنصر وشكله وقوامة بموقعة من حيث الظل أو
ش�دة الضوء وقد ترجع أهميته في تنسيق الحديقة إلى شكله وتوزيع
الض�وء والظل فيه .ويتم توزيع زراعة النباتات المختلفة واختيارها من
حيث كثافتها ومدى حاجتها م�ن الضوء والظل في الحديقة ويراعى

وقد يرجع التنافر والتوافق إلى طبيعة

مواقع العناصر المس�تخدمة في التنسيق حس�ب احتياجها للضوء أو

نم�و النبات�ات ,وارتفاعه�ا ،وطريق�ة

الظل.
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 -15اختي�ار األن�واع المختلفة للنباتات :تش�كل النبات�ات العنصر الرئيس�ي لتصميم الحديقة وتختار بعد دراس�ة
ومعرف�ة تامة لطبيعة نموها والصف�ات المميزة لكل منها .وتوضع في المكان المناس�ب لها ولتؤدي الغرض
المطلوب من زراعتها واس�تخدامها س�واء وضعها بصورة مفردة في وس�ط المس�طحات الخضراء أو مجموعات
أو كمناظ�ر خلفية للتحديد أو في مجموعات مجاورة ألي عنصر إلظهار ما حولها أكثر ارتفاع ًا من الواقع أو للكس�ر
من حدة خط طويل ممل أو غير ذلك .فش�كل أوراق األش�جار الالمعة مث ً
ال يش�عر باالتساع عن األوراق الخشنة ،كما
أن المنظ�ر الخلفي المكون من مجموعة من نباتات كثيفة حول وجه م�ن الوجوه كالنافورة يعتبر عامل تقوية
وإظهار لها .وينبغي أن تكون النباتات المختارة تؤدي الدور المطلوب منها على أكمل وجه ونموها مالئم للبيئة
المحلية وتزرع األش�جار والش�جيرات كنماذج فردية أو في مجاميع حسب استخداماتها المختلفة لتكسب المكان
ً
جميلا ،كما ت�زرع النباتات العش�بية الحولية والمعم�رة أللوان أزهاره�ا المتعددة وأهميته�ا في عمليات
منظ�ر ًا
التنسيق وتزرع أحواض الزهور في خليط ال يتعدى أكثر من ثالثة أنواع من األزهار مع مراعاة ترتيب األلوان وتوزيعها
بحيث تعطي تكوين ًا متوازن ًا خالل فصل النمو واإلزهار.

المراجع :
 - 1الدكتور محمد عرب الموسوي :أهمية المساحات الخضراء والحدائق ونظم تصميمها في المدن ,بحث منشور
في مجلة الجمعية الجغرافية الليبية  -المنطقة الغربية لعام .2010

 - 2الدكتور نزال الديري :نباتات الزينة وتنسيق الحدائق ,منشورات جامعة حلب .1980

 - 3الدكت�ور محم�د ع�رب الموس�وي :المعايي�ر الجغرافية للمس�احات الخض�راء والحدائق ونظ�م تصميمها في
المدن العربية ..مدينتي دبي في اإلمارات العربية المتحدة وصبراته في ليبيا أنموذجا ,بحث منشور في منتديات
الجمعية الجغرافية السعودية.

 - 4الدكتور محمد سيد شاهين :فن تصميم وتنسيق الحدائق ,وزارة الزراعة المصرية .2006

 - 5وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية :دليل أسس تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة 1426هـ.
 - 6بعض مواقع االنترنت ذات الصلة بالموضوع.
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أبحاث
منهجية جديدة لقياس الفقر الحضري
أ.د .عثمان الحسن محمد نور

يع�د التحرر م�ن الفقر والجوع حق أساس�ي م�ن حقوق اإلنس�ان ،كما يعد
مكون� ًا مهما في مجموع�ة العوام�ل المتضافرة التي تحدد فقر االنس�ان
بوجه عام .كما أن الحد من الفقر يؤدي دور ًا أساس�ي ًا في توطيد التماسك
والتجان�س االجتماع�ي واالس�راع ببن�اء األم�م وتعزي�ز االس�تقرار األمن�ي
والسياسي.
إن الفق�ر الذي تعاني منه معظ�م فئات المجتمع هو أكثر من مجرد نقص
ف�ي الدخل ،حيث أصبح يمثل سلس�لة متصلة من حلق�ات الحرمان ،التي
تش�مل س�وء الحال�ة الصحي�ة وتدن�ى التعلي�م والنق�ص ف�ي الخدمات
اإلجتماعية واألساسية ،ومنذ أن اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة
إعلان األلفية ف�ي عام 2000م ،أصبح هدف تخفيف ح�دة الفقر من أهداف
األلفي�ة األكثر طموح ًا ،وعلى الرغم من إح�راز بعض التقدم لتخفيف حدة
الفق�ر في بع�ض الدول ،اال أن إحص�اءات البنك الدول�ي التي رصدت في
بداية عام 2014م تشير إلى إرتفاع اسعار الغذاء األمر الذي دفع أعدادا كبيرة
من الس�كان لدائرة الفقر .وف�ي العالم العربي يوجد نح�و أربعين مليون

ش�خص يعان�ون من نق�ص في التغذي�ة أي ما يع�ادل  % 13من الس�كان
تقريب� ًا .ه�ذا باالضافة إل�ى أن نحو مائة ملي�ون عربي يعيش�ون تحت خط
الفقر ،أي ما يعادل ثلث س�كان العالم العربي .أن ما تشهده بعض الدول
العربية من حروب وتوترات سياس�ية وأزمة اقتصادية هذه األيام يعود إلى
أس�باب عديدة من بينه�ا الفقر والبطالة والفس�اد والمحس�ويبة وغيرها.
إن عدم االس�تقرار السياس�ي واألمني في بعض الدول العربية يعود إلى
ع�دم قدرة الفئات الش�ابة ذات النس�بة العالية في المجتم�ع العربي من
الحص�ول عل�ي فرص عم�ل ،حيث ارتفع�ت البطالة وس�ط الش�باب إلى

مستويات عالية ،وصلت في بعض الدول العربية إلى نحو .% 35

د .عثمان نور

الفقر الحض�ري ،وطبقه�ا المعهد
ف�ي ثلاث م�دن عربي�ة :طرابل�س
(لبن�ان) ومدين�ة تون�س العاصم�ة
ومجموع�ة انواكش�وط الحضري�ة.
وأصدرالمعهـ�د واالس�كـوا دليـ�ل
«الحـرمـ�ان الحضـ�ري» المخصص
لقيـ�اس الفقـ�ر فــ�ي المدينــ�ة
وأحيائه�ا .وتبن�ى الدلي�ل مفهوم
الفق�ر المتع�دد األبع�اد بش�كل
واضــ�ح  ،ويرتـك�ز الدليـ�ل عل�ى
أس�س نظري�ة ومفاهمي�ة .كم�ا

ويتطل�ب ه�ذا الوض�ع االقتص�ادي الصع�ب رس�م السياس�ات وتصميم

يتمي�ز الدلي�ل بالبس�اطة والدق�ة

البرام�ج والتدخلات لتخفي�ف ح�دة الفق�ر توفي�ر البيان�ات والمعلوم�ات

والكف�اءة وفائدت�ه ف�ي تصمي�م

الكافية والس�ليمةإلجراء البحوث والدراس�ات وتطوير طرق ومناهج قياس

ووضع السياس�ات المحلية ،إضافة

الفق�ر المتعدد األبعاد .وقد عمل المعهد العرب�ي إلنماء المدن بالتعاون

إل�ى كون�ه قليل الكلف�ة .كما تم

م�ع اللجن�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة لغ�رب آس�يا (االس�كوا) وبدع�م من

اعتم�اد العناص�ر اآلتي�ة ف�ي بن�اء

البن�ك اإلسلامي للتنمي�ة عل�ى تطوي�ر منهجي�ة علمي�ة حديث�ة لقياس

المقياس المقترح:
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• ال يوجد اشتراك في مولد كهرباء
خ�اص (اختص�ر ه�ذا المؤش�ر على
دراس�ة طرابلس واس�تبدل بمؤش�ر
آخر لدراس�تي تونس و انواكش�وط
لعدم ح�دوث قطوعات في اإلمداد
الكهربائي في هاتين المدينتين)

• مؤشرات ميدان التعليم:
• تعلي�م األب أو األم دون المرحلة
االبتدائية
• يوج�د طف�ل واح�د عل�ى األق�ل
• اعتبار الفقر ظاهرة متعددة األبعاد
• التركيز على الحرمان أو الفقر ذى الطابع المادى تحديد ًا
• النظر إلى الفقر المطلق و الفقر النسبي
• تجنب استخدام القياس التقليدي (فقر الدخل).
والختبار «مقياس الفقر الحضري « فقد أجرى المعهد العربي إلنماء المدن
ثالث دراسات ميدانية في كل من طرابلس (لبنان) ومدينة تونس ومجموعة
أنواكش�وط الحضرية بالتعاون مع إدارات االحصاء ف�ي تلك الدول ،وذلك
لتطبيق «دليل الحرمان الحضري» .وركزت تلك الدراس�ات من خالل البحث
االجتماع�ي عل�ى السياس�ات والتدخلات وغلب عليه�ا الطاب�ع النوعي،
وقد تم اعتماد تعريف الفقر بمنهجية «س�بل المعيش�ة المس�تدامة» في
التنمي�ة المحلي�ة ،التي تركز عل�ى تحلي�ل المكونات واألبع�اد المختلفة
والمتكاملة للظاهرة الواحدة واقتراح التدخالت المناسبة بشكل تكاملي

شهادة ثانوية فاعلي

• مؤشرات ميدان الصحة:
• األسرة ليس لها تأمين صحي
• أحد أفراد األس�رة مرض ولم يتابع
عالج�ه بس�بب الوض�ع االقتصادي
لألسرة
• آخر طفل ولد خارج المستشفى

• مؤشرات الوضع االقتصادي:
• ال يوجد حس�اب مصرفي لألس�رة

وأقر المعهد و»االس�كوا» إطار ًا مفاهيم ًا ،وأسس�ا لتصمي�م دليل الحرمان

• األسرة ال تملك سيارة

الحض�ري ،تتف�ق مع مقارب�ات عالمية واقليمي�ة ووطنية .ويتك�ون الدليل
م�ن أربعة ميادي�ن تمث�ل جميعه ًا أبع�اد ًا رئيس�ة لتعريف الفق�ر المتعدد

• األسرة لم تزر المطاعم أو

التالي:

• مؤشرات ميدان السكن:
• مسكن مرتجل أو أكثر من شخصين يقمون في غرفة نوم واحدة
• ال يوجد تبريد أو تدفئة مالئمة بالمسكن

العدد

• ال يوج�د ف�رد ف�ي األس�رة يحم�ل

على هذه األسس.

ثالثة مؤش�رات لقياس مس�توى الحرمان في كل ميدان ،وذلك على النحو
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غي�ر ملتح�ق بالروض�ة أول المرحلة

المقاهي خالل شهرين

ونالحظ مما س�بق أن فلس�فة «دليل الحرمان الحضري» تغطي أبعادا متعددة م�ن الحياة الكلية للمواطن التي
تتداخ�ل فيم�ا بينها ،والتي تتش�كل فيه�ا حالة الفقر م�ن مركب ال ينحصر ف�ي جانب دون آخر .كما أن مؤش�رات
الدليل تلتزم بالبساطة وسهولة االستخدام في الوقت نفسه.
وتج�در االش�ارة إلى أن تعري�ف الفقر/الحرمان المعتمد في الدليل الحالي ومؤش�راته التي ت�م اعتمادها ،يمكن
مقاربت�ه م�ن منظور مرك�ب يتضمن االحتياج�ات والموارد والق�درات والحق�وق والحريات (الخي�ارات) .ويالحظ أن
المؤشرات الخاصة بقياس دليل الحرمان تغطي الفئات الخمس المشار إليها أعاله.
وقد كشفت نتائج تطبيق دليل الحرمان في كل من طرابلس وتونس وانواكشوط عن أهمية معظم المؤشرات
في تحديد درجة الحرمان ليس على مس�توى أحياء المدينة فقط وانما على مستوى القطاعات (التعليم ،الصحة
والسكن).
واستش�عار ًا م�ن المعهد العربي إلنماء المدن بتنامي نس�ب الفق�ر في العدد من المدن العربي�ة نتيجة للتنمية
غير المتوازنه والهجرة المتزايدة نحو المدن وارتفاع االس�عار وارتفاع معدالت البطالة وعدم االس�تقرار االقتصادي
واألمن�ي ،ف�إن المعهد يأمل ف�ي تنفيذ المرحلة الثانية من مش�روع قي�اس الفقر الحضري في أكثر من عش�رين
مدين�ة عربية واسلامية بعد الحصول على الدعم الالزم من المؤسس�ات المانحة ،باس�تخدام المنهجية الجديدة
لقياس الفقر التي صممها المعهد واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا(االس�كوا) .وهدف المشروع في
مرحلته الثانية إلى اآلتي:
• إجراء مسوحات حول الفقر لقياس الحرمان الحضري باستخدام المنهجية الجديدة.
• بناء قدرات العاملين في تلك المدن واإلدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تصميم وتنفيذ
البرامج والمشروعات التي تستهدف تخفيف حدة الفقر الحضري
• عق�د ورش عمل لتقييم التجارب ودراس�ة أفضل الممارس�ات المرتبطة بمش�روعات مكافح�ة الفقر الحضري،
ووضع السياسات والبرامج والتدخالت الالزمة لتخفيف حدة الفقر الحضري.
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أبحاث
مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى

أسبابها ،آثارها األمنية ،عالجها
محمود يحيى أحمد اليوســـف
الجمهورية اللبنانية ،طرابلس

mahmoudyah112@gmail.com

والخطرة اذ ينجم عنها آثار س�البة متعددة ،فهي
تعد ظاهرة الس�كن العش�وائي واحدة من المش�كالت الكبيرة
ِ
خطرة متراكمة مهملة ،مؤجل النظر بها منذ عقود ،على الرغم من الفوائد الكثيرة الناجمة عن معالجتها
ظاهرة ِ
لصالح المواطن ولصالح الوطن ،فمناطق الس�كن العش�وائي أو ما اصطلح على تسميته «مناطق المخالفات
الجماعي�ة» ،تنتش�ر في معظم الدول العربية ،مثلم�ا يعاني منها معظم الدول في ه�ذا العالم الكبير .ويمكن
الق�ول إن ه�ذه الظاهرة آفة تعي�ق تنمية وتطور المجتمعات .ل�ذا يجب معالجتها ،والقضاء على األس�باب التي
أدت إلى ظهورها.
وتع ّد ظاهرة الس�كن العشوائي من الظواهر العمرانية األكثر س�البة التي تعاني منها المدن الكبرى والرئيسة،
لما تش�كله من أعباء على س�يرورات التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول .وتختلف أسباب نشوء هذه
المناط�ق ونتائجها وأش�كال معالجتها بحس�ب واق�ع كل منها .لذلك فال ب�د قبل أي معالجة م�ن تحليل منهجي
لواقع هذه المناطق لتحديد السياسات واإلجراءات الالزمة للمعالجة واأل ّوليات ضمنها.

تعريف السكن العشوائي
إن مفهوم المناطق العش�وائية يختلف من مكان آلخر ،بحس�ب ظروف كل مجتمع ومستويات المعيشة والقيم
والنظم االجتماعية الس�ائدة به .فقد ظهر مفهوم المناطق العش�وائية مع الثورة الصناعية التي شهدتها لندن
في القرن التاس�ع عش�ر ثم أخذ باالنتش�ار في أنحاء كثيرة من العالم ,ويطلق على هذه المناطق تس�ميات عدة
منها السكن السرطاني ومدن الصفيح والسكن القزمي والمتجاوزين والسكن الالقانوني.
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وتـعـرف هـ�ذه المناطـق في اللغــة

كل س�كن يبنى مخالف ًا لقوانيـن التنـظيـم المعمـول بها وتشمل
القواني�ن العمراني�ة والصحي�ة والسلامة العامة ويمث�ل خطر ًا على

 ،tersوف�ي اللغة الفرنس�ية في األعم

تس�مى  Bidonvilleبمعن�ى مدين�ة

س�كانه وعلى المجتمع ويضر بالمصلحة العامة في مس�توى مبانيه

القصدي�ر ،أو  Habitat illiciteبمعن�ى

أو كثافت�ه أو ظ�روف التجهي�زات الموج�ودة ب�ه وغيرها م�ن المعايير
الصحية والفنية المناسبة للسكن السليم يكون عشوائي ًا.

السكن الالشرعي أو الالرسمي ،وفي

 -منش�ورات منظمة األمم المتحدة عرفت ظاهرة السكن العشوائي

االنجليـزيــة بمصطل ح  Slumأو �Squat

ال�دول الناطق�ة باالس�بانية تع�رف بـ

 Barracaأو  ،Miseriaوأم�ا ف�ي البرازيل
والبرتغ�ال فيطل�ق عليه�ا مصطل�ح
 Fevelaأو  Moroاو ،Comunidate

عل�ى النحو اآلتي :هو تجمع س�كني يقع على هام�ش المدينة ،بني
م�ن دون ترخي�ص رس�مي ،وه�و منطق�ة عش�وائية عن�د الس�لطات
المحلية ،س�كانها معظمهم فقراء ،يعانون من التدهور لمساكنهم
غير المجهزة ،وأحيـاؤهــم تفتقـر إلـى الخدمات والهياكل القاعدية

وأم�ا في الوالي�ات المتحدة فتس�مى

من جهة ،وانعدام عقد الملكية العقارية من جهة أخرى.

العربية فتسمى في المغرب األقصى

إذا ،فيقصـ�د بالس�ـكـن العش�وائي ذل�ك ال�ذي ي�ؤوي ف�ي األع�م

 ، Hood, Ghettosوأم�ا ف�ي ال�دول
بـالزريب�ة ،وف�ي تون�س Gourbi ville
بمعن�ى األك�واخ ،وف�ي مص�ر والعدد
من الدول العربية تعرف بالعشوائيات
أو الس�كن العف�وي ،وأما ف�ي الجزائر
فف�ي األع�م يطل�ق عليه�ا مصطل�ح
السكن الفوضوي.

الس�كان الفقــراء .وكذلــك تفتقــر هــذه المساكن إلى الهياكل
القاعدي�ة التي تتمث�ل في الش�وارع المنظمة والمم�رات واألرصفة،
وكذلك نجد الش�بكات الضرورية  -كش�بكات الغاز والكهرباء والماء
الصالح للش�رب والصرف الصحي -ش�يدت في األعم بمواد بس�يطة
كالخش�ب والحديد والزنك ...إلخ ،من دون ترخيص قانوني وبعيد ًا عن
المعايير المتعلقة بالبناء والتعمير.

ولـالخـتــلاف النس�ـبــي لمفهـوم

النمو الحضري والعشوائيات
في بعض المدن العربية

أخـ�رى فيمكـ�ن إعطاؤهـ�ا مجموعة

على الرغم من إعالن األمم المتحدة العام 1987م عاما دوليا إلسكان

من التعريفات:

م�ن ال مأوى لهم ،فإن نس�بة كبيرة من المس�اكن في ال�دول النامية

 -مفه�وم المعـه�د العرب�ي إلنـماء

تش�يد قبل الحصول على ترخي�ص وموافقة الجه�ات المختصة على

الم�دن لألحي�اء العش�وائية ه�و أنه�ا

البناء وتراوح نس�بة من يسكنون في أحياء غير مخططة وغير قانونية

السكن العش�وائي من منطقة إلـى

مناط�ق أقيم�ت مس�اكنها م�ن دون
ترخي�ص وف�ي أرض تملكه�ا الدول�ة
أو يملكه�ا آخ�رون ,وف�ي األع�م تقام

في معظم المدن العربية بين  %30و .%60

وكذل�ك أوضحت دراس�ة أجراها المعهد العربي إلنم�اء المدن أن نحو
 60٪من العش�وائيات ف�ي المجتمع العربي توجد عل�ى أطراف المدن

هذه المس�اكن خ�ارج نط�اق الخدمات

و 30٪توج�د خارج النطاق العمراني ،و % 8فقط توجد وس�ط العاصمة.

والمراف�ق الحكومي�ة لع�دم اعت�راف

ش�يدت بطريق�ة فردية و 22٪ش�يدت بطريق�ة جماعية .وال تزيد نس�بة

 -توصي�ات ن�دوة ظاه�رة الس�كن

تلك الدراسة أن معظم العشوائيات في الدول العربية تفتقر لخدمات

الحكومي�ة وال تتواف�ر فيه�ا الخدم�ات

وكذلك كش�فت تلك الدراس�ة عن أن  % 70من تلك العش�وائيات قد

الدولة بها.

المباني المستأجرة في األحياء العشوائية عن  .% 70وكذلك أوضحت

العش�وائي وأحي�اء الصفي�ح -الت�ي
اقيمت في الرباط العام  1985-كانت

الص�رف الصحي ومياه الش�رب النقية والمواد الغذائية وتنتش�ر فيها
البطالة والجريمة والمخدرات واالعتداء على الممتلكات.
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وأوضح تقري�ر حديث للجه�از المركزي
للتعبئ�ة واإلحص�اء في مص�ر أن عدد
العش�وائيات ف�ي مص�ر بل�غ 1221

منطق�ة عش�وائية ,منه�ا  20منطق�ة
تق�رر إزالته�ا ألنه�ا ال تقب�ل التطوي�ر,
و 1130منطقـة قابلـ�ة للتطويـر ,و71

منطقــ�ة ف�ي خمس محافظ�ات لم
تش�ملها خطط التطوي�ر حتى (وهي
مطروح ،ش�مالي س�يناء ،بور س�عيد،

وفي دول المغرب العربي انتش�رت ظاهرة العش�وائيات ،حيث اتضح

ف�ي تلك األحياء العش�وائية نحو 12٫6

يقيم�ون في أحياء عش�وائية .وكذل�ك اتضح أن نحو  % 6من س�كان

اإلس�ماعيلية ،الس�ويس) .ويس�كن
ملي�ون نس�مة ،ويش�كلون نح�و % 46

من مجم�ل س�كان المراك�ز الحضرية
في جمهورية مصر العربية.
وف�ي س�ورية نم�ت العش�وائيات
الس�كنية وامت�دت لتحي�ط بمدين�ة
دمش�ق ،بل تداخل�ت م�ع المدينة في
أكث�ر م�ن م�كان ,وامت�دت لألحي�اء
النظامية وظهر للوج�ود أحياء جديدة
ش�ملها التنظي�م وأق�ر ه�ذا التنظيم

وف�ي الس�عودية ب�دأت ظاه�رة اإلس�كان غي�ر الرس�مي ف�ي مدينة
الري�اض ف�ي ر ّد َة فع�ل لعوامل متع�ددة كارتف�اع األراض�ي وارتفاع
إيج�ارات المس�اكن وازدي�اد تي�ارات الهج�رة لمدينة الري�اض بنوعيها
الداخل�ي والخارج�ي ،ونش�أ معظم األحياء العش�وائية ف�ي األطراف
الش�رقية لمدين�ة الري�اض .ويعي�ش ف�ي تل�ك المناطق العش�وائية
ً
عمالة
بعض الوافدي�ن الذي يس�تخدمهم أرباب العمل الس�عوديين

العش�وائية حي ركن الدين المنطقة

يفضلون اإلقامة في أطراف المدينة ويقيم هؤالء الس�كان في خيام

التنظيمية الجديدة التي تمتد من ابن

أو مساكن مسورة بمواد الكرتون أو الصفيح أو األخشاب.

مدين�ة حل�ب بس�ورية أن معظ�م
س�كان العش�وائيات نازح�ون م�ن
الري�ف ويمثل�ون  % 47م�ن س�كان
العش�وائيات .إضاف�ة إل�ى أن  %34قد

نزحوا من المدن المجاورة أو من وسط

وأوضح�ت دراس�ة للمعهد العربي إلنم�اء المدن -الت�ي أجريت على
ح�ي الفيصلية بمدينة الرياض -أن هذا الحي يع ُد من األحياء الفقيرة
وغير المخططة ،وترتفع فيه نس�بة األمية بين سكانه الذين يمتهنون
المهن الهامشية ويتحصلون على دخول متدنية ال تفي باحتياجاتهم
األس�اس .ويع�د عام�ل القراب�ة عام ً
ال أساس�ا ف�ي اس�تمرار العالقات
والتضامن األسري بين أفراد حي الفيصلية.

المدين�ة إل�ى أطرافها ،وتش�كل هذه

وتع ّد العاصمة الرياض أقل المناطق العش�وائية في الس�عودية من

العش�وائيات ح�زام فق�ر ح�ول مدينة

مساحة األراضي العمرانية ،بحسب دراسة للهيئة العليا لتطوير مدينة

حل�ب ،وتنتش�ر فيها الجرائ�م .وكذلك

الري�اض ،وكان�ت توصلت إل�ى أن ظاه�رة المناطق العش�وائية في

تتص�ف األحي�اء العش�وائية بمدين�ة

مدينة الرياض قليلة جد ًا ،حيث تصل نسبة هذه المناطق إلى أقل من

حلب بارتفاع حجم األسرة.

العدد

الضرورية لحياة اإلنسان ،وتنتشر فيها الجريمة.

مجل�س المحافظة ،ومن ه�ذه األحياء

وكش�فت الدراس�ة الت�ي أجري�ت في
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أن نح�و  % 50من س�كان المناط�ق الحضرية في المملك�ة المغربية

 % 1من مساحة المدينة العمرانية.

وف�ي الواق�ع تنفرد مدينة ج�دة بح�ال ال تتوافر في أي

وزح�ف الم�د العش�وائي ليص�ل إل�ى وس�طها حي�ث

مدين�ة أخ�رى ،فأكثر من نص�ف أحي�اء المدينة يصنف

ظه�رت المالحق الهش�ة التي يتم بناؤها من الخش�ب

على أنها أحياء عشوائية ،ومن بين  106أحياء تضمها
ج�دة يوجد  55حي ًا عش�وائيا ،وهو األمر الذي وضع على

مش�وهة منظ�ر المدين�ة ،ومخلف�ة وراءه�ا الع�دد من

طاول�ة المس�ؤولين مهمات عاجلة وملح�ة ،إذ يتضح

األمراض االجتماعية.

أن تط�ور وازدياد المناطق العش�وائية في مدينة جدة
ّ
ً
ً
كان ناتج�ا أصال عن التأخر في إصالح أوضاع أول أربعة

وهن�اك أيض�ا إرهاص�ات ومؤش�رات له�ذه الظاه�رة

أحياء عشوائية نشأت في المدينة وهي أحياء :غليل،
الثعالبة ،السبيل ،والكويت.
وق�د قام�ت أمان�ة مدينة ج�دة بتأس�يس ش�ركة جدة
للتنمي�ة والتطوي�ر العمران�ي (ج�درك) المملوك�ة
بالكامل للدولة لتأخذ على عاتقها تنفيذ السياس�ات
المق�ررة س�لف ًا لكب�ح تنام�ي العش�وائيات ،اذ تبي�ن
ان االعتم�اد عل�ى موازن�ات الدول�ة لمعالج�ة ظاهرة
العش�وائيات يعن�ي اهدار مزي�د من الوق�ت ،ما يؤدي

والصفيح ،ومألت األكشاك سطوح العقارات والبنايات

في دول�ة اإلم�ارات على الرغ�م من اقتصاده�ا القوي
والكثاف�ة الس�كانية المنخفض�ة ولك�ن الواقع يقول
إن ه�ذه العش�وائيات ق�د أخ�ذت تتك�ون داخ�ل المدن
اإلماراتية وتمتد إلى األطراف على عكس ما يحدث في
الدول األخرى .وكذلك تمثل المناطق الصناعية -حيث
تتكدس ورش إصالح الس�يارات ومحالت بيع قطع الغيار
وغيره�ا -عش�وائيات مكتمل�ة المواصف�ات وتش�كل
«كنتونات» من الصعب اختراقها.

إلى تعاظم المش�كلة والس�ماح بنش�وء عشوائيات

وتش�ير دراس�ة أجري�ت ف�ي الكوي�ت إلى أن مش�كلة

أخرى ،فكان تأسيس نش�اط استثماري عقاري مختص
بتطبيق حل�ول القضاء على العش�وائيات ممث ً
ال في

العش�وائيات في الكويت -على الرغم من انتشارها-
الخط�رة التي وصلت
ل�م تصل بع�د إلى المس�تويات
ِ

ش�ركة ج�دة للتنمي�ة والتطوي�ر العمراني بوس�اطة

اليه�ا في بالد أخ�رى ،ولكن هذا ال ينف�ي وجودها .فقد

الشراكات مع القطاع الخاص وكان هو الخيار الوحيد

نش�أ بعض األحي�اء العش�وائية بمنطقتي الس�المية

لإلس�راع في وقف الزحف العشوائي على بقية أحياء

وصباح السالم .وكذلك ظهرت مناطق عشوائية على

المدين�ة ،ومن�ع إقامة مزيد م�ن العش�وائيات .ويضم

أط�راف المناطق الس�كنية القائمة كمنطقة ش�رقي

مجلس إدارة ش�ركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

القري�ن .وكذل�ك أوضح�ت تل�ك الدراس�ة أن المناطق
العش�وائية ف�ي الكوي�ت تمثل مناخ� ًا مالئم ًا النتش�ار

النظ�ام األس�اس للش�ركة س�يرورة اتخ�اذ الق�رار

الجريم�ة وإي�واء الخارجي�ن عل�ى القان�ون ،اذ يصعب

وش�فافيته وعدالت�ه ،إذ يتعي�ن عل�ى الش�ركة أخ�ذ

على ق�وات األمن الس�يطرة فيه�ا نتيجة لضي�ق األزقة
وعدم انتظام الطرق وصعوبة معرفة دروبها مسبق ًا.

العمل وحدودها .وكذلك تخضع آلية تطوير المناطق

أسباب ظهور السكن العشوائي

ممثلين ع�ن القطاعين الخ�اص والحكومي ،ويؤكد

موافق�ة وزير الش�ؤون البلدية والقروي�ة على مناطق
لموافقة الجهات الرس�مية المعنية كأي مش�روع آخر
يعرض عليها.
وف�ي قط�ر نش�رت جري�دة «الراي�ة» بتاري�خ  7ماي�و

ترص�د دراس�ة لمعه�د التخطي�ط القوم�ي ف�ي مصر
ثمانية أس�باب لوجود السكن العش�وائي تتمثل في:
زي�ادة معدالت نمو الس�كان ،وتدفق الهج�رة من الريف

 2008تحقيق�ا ع�ن أزم�ة الس�كن ،أظه�ر أن مش�كلة

للحضر ،وارتفاع أس�عار األراضي المعدة للبناء بما فيها

العش�وائيات ق�د تفاقم�ت ف�ي الس�نوات الماضي�ة

المملوكة للدولة ،وزيادة القيم�ة اإليجازية للمعروض

حت�ى أصبح�ت تش�كل ظاه�رة مقلق�ة بع�د أن تزايد

م�ن اإلس�كان ،ورغب�ة األهال�ي ف�ي س�كن أبنائه�م

عدد األكش�اك على حواف مدينة «الدوحة» العاصمة،

وأقاربه�م بجوارهم وتزايد س�يرورات الهجرة من الريف،
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وتقلص ومحدودية المساكن الشعبية التي كانت قائمة في الستينيات من القرن الماضي.
وترجع الدراس�ات نمو العش�وائيات أساس� ًا إل�ى عدم تنفي�ذ القوانين الخاص�ة بالمباني ،وال�ى حماية األراضي
المملوكة للدولة في مقابل تقاعس األجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذ ،وكذلك ضعف االهتمام بالتنمية
اإلقليمية التي تهدف إلي إعادة توزيع س�كان البالد .واألهم من ذلك خلل س�وق اإلس�كان وانخفاض المعروض
من الوحدات الس�كنية وعدم مالءمة العرض لنوعية الطلب ،إذ انخفضت نس�بة اإلسكان االقتصادي من مجمل
الوحدات الس�كنية .ويرجع ازدياد عدد العش�وائيات في البلاد العربية لعوامل عدة ،أهمه�ا الهجرات المتزايــدة
نحــ�و المـدن والمراكز الحضرية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة وع�دم االهتمام بالمناطق الريفية مـن جهـة
تحس�ين األجور وتحس�ين الخدم�ات .وكذل�ك أدى ارتفاع قيم�ة األراضي في الم�دن والعواصم ال�ى نزوح بعض
األس�ر الفقيرة الى أطراف المدن واإلقامة في األحياء العش�وائية .إضـافـة لعدم تطبيق قوانين ملكية األراضي
والقوانين الخاصة بترخيص المباني.
ارتبط معظم المناطق العش�وائية بانتش�ار الجريمة كونها بيئة مناس�بة

العشوائيات
وانعكاساتها األمنية
إن المساكن العش�وائية في
ال�دول العربي�ة تش�كل عائق ًا
للتنمي�ة ،وب�ؤرة للمش�كالت
االجتماعية والصحية واالمنية.

لتفريخ اإلج�رام والمجرمين ومركز تصدير للجريمة بمختلف أنواعها .ففي
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة على س�بيل المثال بدأت العش�وائيات تش�كل
االنطلاق للجماعات المس�لحة وكث�ر فيها ما يع�رف بالزوايا التي تنتش�ر
فيها أفكار التطرف وتنشط فيها الجماعات اإلرهابية .وأظهرت بيانات أمن
الدولة العليا المصرية أن نس�بة كبيرة من أعض�اء التنظيمات المتطرفة
واإلرهابية تأتي من مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة.

وتص�ف الدكت�ورة ع�زة كريم

وتؤك�د دراس�ة للباحث�ة «عاي�دة البط�ران» أن المناطق العش�وائية تزداد

[أستاذة علم االجتماع بالمركز

فيها معدالت الجريمة وتنتش�ر فيها األنش�طة االقتصادية الهامشية وغير

القومي للبح�وث االجتماعية

المش�روعة .وتصعب الس�يطرة على بع�ض المناطق العش�وائية لعدم

والجنائي�ة بالقاه�رة] األحي�اء

تواف�ر أجهزة الضب�ط االجتماع�ي ولتمركز بع�ض الجماع�ات المتطرفة.

العش�وائيــة بأنهـ�ا «قنبلـ�ة

وأصب�ح بع�ض المناط�ق العش�وائية مكان� ًا للخارجي�ن عل�ى القان�ون

موقوت�ة» فق�د أصبح�ت هذه

والمتاجري�ن بالمخ�درات ،ونقط�ة ج�ذب للكثيري�ن م�ن أصح�اب ح�االت

األحيــ�اء مناطــ�ق مغلق�ة،

الفس�اد االجتماعي ومصادر إزعاج لألحياء المجاورة للعش�وائيات .وبدأت

تصع�ب الس�يطرة عليها من

العش�وائيات تصي�ر مش�كلة أمني�ة تح�ول دون التحكم فيه�ا أو ضبطها

طرف االجهزة األمنية.

م�ن طرف األجه�زة األمنية ،وقد تتح�ول تلك المناطق إل�ى جيوب للعنف
والتطرف واإلرهاب.
ويتصف معظم المناطق العش�وائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع،
م�ا ي�ؤدي إلى صعوبة الوص�ول إليها ف�ي الحاالت الضرورية كاإلس�عاف
أو اإلنق�اذ ف�ي ح�االت الحريق أو مط�اردة المجرمي�ن ،ما يجع�ل المناطق
خط�رة لتفري�خ اإلج�رام والمجرمين لبعدها ع�ن األجهزة
العش�وائية بؤر ًا ِ
األمني�ة ولصعوبة الوص�ول إليها .وكذل�ك يالحظ أن الخدم�ات األمنية ال
تتواف�ر في معظم المناطق العش�وائية بالصورة الت�ي تتفق مع خطورة
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تل�ك األماكن ،وفي بعض العش�وائيات قد يكون األم�ن معدوم ًا كونها خارج المدينة ،إضاف�ة إلى عدم االعتراف
به�ا من ط�رف اإلدارات المحلي�ة وإدارات البلديات .وقد يرتكب بعض س�كان العش�وائيات جرائ�م داخل المدينة
كالسرقة وترويج المخدرات وغيرها ثم يعودون إلى مخابئهم في المناطق العشوائية.
وقد كش�فت دراس�ة بعن�وان «فعالية اإلج�راءات األمنية الوقائية م�ن الجريمة في المناطق العش�وائية» عن أن
األجه�زة األمني�ة ال تغطي المناطق العش�وائية بالع�دد الكافي من الدوري�ات األمنية .ومن الواضح أن مس�توى
الوج�ود األمني بالمناطق العش�وائية ضعيف في معظم أوقات اليوم .ويالحظ كذل�ك ضعف إجراءات الوقاية
من الجرائم األخالقية بالعشوائيات.
وتج�در اإلش�ارة إلى أن تدني المس�توى األمن�ي بالمناطق العش�وائية يعود إلى ع�دم وجود خط�ة أمنية فعالة
لمكافح�ة الجريمة في تلك المناط�ق .ويجب أن تتضمن الخطط األمنية إجراءات وقائية فعالة تس�بقها حمالت
إعالمية وأخرى للتوعية بوساطة وسائل االتصال المتعددة ،مع تـوافـر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ
الخطط األمنية لمكافحة الجريمة في المناطق العشوائية.

نتائج وتوصيات لمعالجة
السكن العشوائي
من التجارب العربية والعالمية والدراس�ات التي أقيمت
ع�ن العش�وائيات يمك�ن تحدي�د ع�دد م�ن التوصي�ات
للتعامل مع العشوائيات:
 ضرورة التنمي�ة االقتصادية وتوافر ف�رص عمل بالقرىوالمناط�ق الريفية ف�ي محيط إقليم المدين�ة للحد من
الهج�رة إلى المدين�ة ونمو المناطق العش�وائية ،مثال:
تجرب�ة المغ�رب (خلق ف�رص عم�ل بالمناط�ق الريفية),

وتجربة الس�ودان (مخطط إقليمي لوالية الخرطوم
يعتمد عل�ى التنمية االقتصادية بالقرى في اإلقليم
للحد من النمو العشوائي بالمدينة والبدء بالتنمية
االقتصادية قبل اإلسكان والخدمات).
 ضرورة إعداد دراس�ات خاص�ة للمؤهالت والقدراتاإلنتاجي�ة لس�كان المناط�ق العش�وائية ،مث�ال:
المب�ادرة الوطني�ة للتنمي�ة البش�رية (يت�م اإلف�ادة
من خبرات الس�كان ب�كل منطقة وعم�ل جمعيات
تعاونية إنتاجية ودعمها في التسويق).
 التوس�ع في تجربة المناط�ق االقتصادية التنمويةاالس�تثمارية والمعفاة من الجم�ارك (مثال منطقة
العقبة باألردن) إضافة إلى بناء مدن سكنية ضخمة،
خلق فرص عمل ،االبتعاد عن السكن العشوائي.
 تخفي�ف الضغ�ط ع�ن الم�دن وتش�جيع الهج�رةالعكس�ية بخل�ق مش�روعات تنموي�ة جاذب�ة ف�ي
األقاليم والمناطق الريفية.
 تأكيـ�د ضـ�رورة االلتـ�زام بتطبـي�ق صـ�ارم ورادعللقوانين وتحديثها مع ضرورة إيجاد أنظمة للتعامل
مع الفساد بالمحليات والمصالح التي تستغل.
 -إب�راز القضي�ة إعالمي� ًا والعم�ل عل�ى رف�ع وع�ي
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المواطنيـ�ن ف�ي العالـ�م العربـ�ي بتبعـ�ات قضـيـة
العشوائيات.
 تش�جيع المس�تثمرين عل�ى البن�اء البدي�ل لقاطن�يالعش�وائيات وتنظي�م لق�اءات تمويلي�ة م�ع البن�وك
العربي�ة وأصح�اب األعمال لع�رض البلدي�ات للمناطق
العشوائية فيها وإمكان تمويل تطوير هذه المناطق.
 ض�رورة أن تحـ�دد المخططـ�ات العمراني�ة الحضري�ةمناط�ق الس�كن واإلنت�اج والخدم�ات عل�ى نح�و دقي�ق
ومتابعته�ا لمن�ع العش�وائية ،والتنس�يق والت�وازن بين
اس�تعماالت األراضي لتش�جيع ربط التنمي�ة االقتصادية

بها تنظيم مواقع من جهة البني التحتية والخدمات
لجعله�ا جاه�زة الس�تقبال س�كان ج�دد .وت�م أيض ًا
اس�تعمال أسلوب الس�كن القابل للتطور (السكن
النواة) ،إذ يقوم الناس فيه ببناء مساكنهم بحسب
حاجاته�م وإمكاناته�م بتصمي�م وح�دة س�كنية

 -ع�دم فص�ل التعام�ل م�ع العش�وائيات ع�ن جوان�ب

التدريجي المرن.

التنمية االجتماعية واالقتصادية ،واالعتماد على دراسات
خاص�ة بالمناط�ق العش�وائية ودمجه�ا اقتصادي� ًا ف�ي

 -وضع سياسات بعيدة االمد تهدف إلى كبح ظاهرة

منها بتطبيق مبادئ الحكم الرش�يد من جهة الش�فافية
والمساءلة لضمان االلتزام بالقوانين وخطط التطوير.
 النظ�ر إل�ى المناطق العش�وائية من منظ�ور الحفاظعلى الرصيد العقاري بالدول العربية في اإلطار الدولي.
 -إنش�اء مشروعات إس�كان لذوي الدخل المحدود داخل

البناء العش�وائي والمناطق العش�وائية واس�تمرار
التده�ور ف�ي المناط�ق القديم�ة بوس�اطة تحقيق
المقوم�ات األس�اس لذل�ك ،مث�ل وض�ع تخطي�ط
مالئ�م وتش�ريعات وجه�ات إداري�ة ق�ادرة والتوعية
الجماهيرية الرسمية.
 وض�ع السياس�ات متوس�طة االم�د الت�ي تتطلبخطط�ا كفيلة بتطوير قطاع اإلس�كان ف�ي المدن
بوضع الحوافز المناس�بة إلس�هام القط�اع الخاص
واألف�راد لالس�تثمار في�ه ،وكذل�ك تنش�يط صناع�ة

المدن وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية.

البناء ومواءم�ة ذلك مع الواق�ع البيئي االقتصادي

 -تواف�ر األراض�ي الصالح�ة للس�كن لفئ�ة ذوي الدخ�ل

االجتماعي المحلي.

المحدود.

 -وض�ع سياس�ات تقض�ي بتنفي�ذ برام�ج لتحس�ين

 -تفعي�ل دور الرقاب�ة البلدي�ة ف�ي التش�ريعات الخاصة

وتطويــ�ر وإحـيـ�اء المناطـ�ق القديمـ�ة واألحي�اء

بالبن�اء على نحو تكون أكثر فعالية للحد من االس�تمرار
ف�ي إنش�ـاء المبـانـ�ي المخالـفـ�ة ألح�كام التنظيم
ومتطلبات التراخيص.
 -قي�ام جهاز رس�مي أو وزارة خاصة بمعالج�ة ومكافحة

العدد

الهند وباكستان وإيران ومصر وغيرها من الدول ،يتم

بالمناطق السكنية.

 -ارتب�اط التعامل م�ع المناطق العش�وائية بنجاح والحد

68

وقد اس�تعملت ه�ذه الطريقة ف�ي دول كثيرة مثل

خصيصى لنم�و المبنى باألس�لوب
مبس�طة تجه�ز
ً

المدينة والتغلب على ضعف مؤهالتهم االقتصادية.

171

مواقع تحددها الدولة بحس�ب خطة إسكانية معينة

العش�وائية ،وتتلخ�ص السياس�ات الموضوعة في
هذا اإلطار في بديلين :األول يقضي بتحس�ين كافة
األوض�اع الس�كنية والخدمية ،والثان�ي بتبني قيام
برام�ج إس�كانية عام�ة وإزال�ة المناطق العش�وائية
على نحو كامل أو جزئي بعد نقل س�اكنيها ،واألول

السكن العشوائي.

يع�ده معظم الخب�راء هو األفض�ل مثلما تحقق في

 -تواف�ر البن�ي التحتية والح�د األدنى م�ن الخدمات في

التجارب العالمية.
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 -4الشيخ عبد اهلل العلي النعيم :األحياء العشوائية وانعكاساتها األمنية ,دراسة مقدمة إلى ندوة «االنعكاسات
األمنية وقضايا السكان والتنمية» ,القاهرة2012 ،م.
 -5عايدة البطران :اإلسكان العشوائي في مصر ..الحلول والبدائل المقترحة لحل مشكلة أمن العشوائيات ,ورقة
بحث قدمت في المؤتمر  25الديمغرافي ,القاهرة1995 ،م.
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تقرير
الكرة األرضية  ..مناخ حار وعنيف
ديفيد روتمان

ال أحد يعلم ماذا س�تكون تأثيرات التب ّدالت المناخية
ف�ي حياتن�ا .ال نعج�ز ع�ن تحدي�د المع�دالت الت�ي
س�تبلغها درجات الحرارة بس�بب ارتفاع نس�بة ثاني
أكس�يد الكرب�ون في الج�و وما س�يترتب عليها من
تداعي�ات عل�ى المتس�اقطات ف�ي أج�زاء مختلفة
من العالم فحس�ب ،ب�ل م�ا زال أمامنا أيض� ًا الكثير
لنتعلمه عن انعكاس�اتها الس�لبية عل�ى اإلنتاجية
الزراعي�ة ،الض�رر ال�ذي ق�د تلحق�ه بصح�ة اإلنس�ان،
وتأثيره�ا في النم�و االقتصادي .ال ش�ك في أن هذه
التس�اؤالت مقلق�ة حق� ًا ،إال أن األكث�ر إث�ارة للقل�ق
والخوف الس�ؤال :هل يقود الضرر الناجم عن التغير
المناخ�ي أو حتى خطر وقوع ض�رر مماثل إلى عالم
أكثر عنف ًا؟
في كتاب (األرض الس�وداء :المحرقة النازية كتاريخ
وتحذير) ،يشير تيموثي س�نايد إلى أن للمخاوف من
التغير المناخي مبرر ًا تاريخي ًا.
يرك�ز الج�زء األكبر م�ن الكت�اب على وص�ف تدمير
ألماني�ا الوحش�ي ال�دول المج�اورة ومؤسس�اتها
السياس�ية .ويق ّدم س�نايد «تحذير ًا» مقلق ًا اس�تناد ًا
إلى دروس المحرقة النازية.
لكن اس�تحضار كل ش�رور ألمانيا النازية للتحذير من
المخاط�ر المس�تقبلية يغف�ل ع�ن الش�ذوذ الفريد
في تفكير هتلر .فكما يقر س�نايدر بوضوح ،ال تش�به
الصي�ن ألمانيا النازي�ة ،ويلجأ حكامه�ا إلى العلوم
والتكنولوجيا لمعالجة التبدالت المناخية.
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رغم ذلك ،تبقى النقطة المحورية في عمل سنايد

العالمية على نحو بش�ع .وإن استخلصنا العبر من التاريخ،

ه�ي التال�ي :للتب�دل المناخ�ي (أو حت�ى احتم�ال

نالح�ظ أن الحكوم�ات والق�ادة ال يتفاعل�ون دوم� ًا م�ع

ح�دوث تبدل مناخي) القدرة على تغيير السياس�ات

المخاطر بطريقة منطقية.

سورية والشرق األوسط
ال يُعتب�ر الخ�وف م�ن أن يس�اهم التب�دل المناخي ف�ي الصراع�ات جديد ًا.
فق�د توقع نيكوالس س�تيرن ،خبير اقتصادي بارز س�ابق ف�ي البنك الدولي
وأح�د مستش�اري الحكوم�ة البريطاني�ة ،ف�ي تقري�ره لع�ام  2006بعنوان

{اقتصاديات التبدل المناخي} أن {يزيد ارتفاع درجات الحرارة احتمال حدوث
تغيرات مفاجئة وواسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة االستقرار في المنطقة،
وتدفق المهاجرين ،ونشوب الصراعات} .وقد حاول باحثون كثر خالل العقد
الماضي توثيق هذا الرابط.
في عام  ،2011ش�ارك سولومون هسيانغ ،بروفس�ور في مدرسة غولدمان
للسياس�ة العامة في جامعة كاليفورنيا كان آنذاك في جامعة برنستون،
ف�ي إعداد تقرير أظهر أن الحروب األهلي�ة تضاعفت في المناطق المدارية
خلال الفترة التي أدى فيه�ا تأثير إل-نينيو إلى درجات ح�رارة مرتفعة أكثر
من المعتاد في مناطق مماثلة.

االكتظـ�اظ الس�كانــي ،وغيـ�اب

يُعتب�ر التقري�ر أول عم�ل يبره�ن الراب�ط بي�ن التأثي�ر المناخ�ي العالم�ي

الـ�رد مـ�ن الحكوم�ة ف�ي نش�وء

والصراع�ات .وبع�د بض�ع س�نوات ،حل�ل هس�يانغ وزملاؤه ف�ي جامعتَي

االضطراب�ات .وس�رعان م�ا تحولت

بيركلي وستانفورد المنشورات المتزايدة عن المناخ والصراعات ،وتوصلوا

االنتفاض�ات ف�ي ضواح�ي المدن

إلى النتيجة عينها في  60بحث ًا :تزيد درجات الحرارة المرتفعة والتبدالت في
أنماط المتساقطات خطر اندالع الصراعات.
ال تتوافر أدلة على الرابط بين المناخ والصراعات فحسب ،بل تُعتبر تأثيراته

البعيدة هذه إل�ى حرب أهلية بدأت

ف�ي مطل�ع ع�ام  2011وم�ا زال�ت
مستمرة.

كبيرة جد ًا أيض ًا ،وفق مارش�ال بورك ،بروفسور من ستانفورد شارك هسيانغ

تبدالت مخيفة

ف�ي عمله ه�ذا .يضي�ف( :عندما تك�ون الح�رارة أعل�ى بدرجة ف�ي أفريقيا

جعلت التب�دالت المناخية الجفاف

الس�وداء ،نش�هد ارتفاع ًا بنس�ة  % 20إلى  % 30في الصراعات األهلية .وال

أكثر ش�دة ،فس�اهم ما نتج عنه من

شك في أن هذه نسبة كبيرة).

فش�ل المحاصي�ل الواس�ع النطاق

م�ن التوضيح�ات المحتمل�ة المطروح�ة تأثير تب�دالت المناخ ف�ي الزراعة.
لنتأم�ل مث ً
ال في الحرب في س�ورية .ف�ي مطلع ش�تاء  ،2007-2006عانى
الهالل الخصيب ،الذي يمتد عبر ش�مال سورية ويزود البلد بالجزء األكبر من
طعامه ،جفاف ًا دام ثالث سنوات واعتُبر األشد على اإلطالق.
مدنية .فانضم
نتيجة لذلك ،انتقل نحو  1.5مليون شخص إلى مراكز البلد ال ُ
سكان الريف الس�ابقون هؤالء إلى أكثر من مليون الجئ من حرب العراق
نح�و منتص�ف العق�د الماض�ي كانوا يعيش�ون ف�ي المناط�ق المحيطة
بالمدن السورية.
فس�اهمت األعم�ال اإلجرامي�ة المتفاقم�ة ،البني�ة التحتية غي�ر المالئمة،

وبالتال�ي الهج�رة الكبي�رة ف�ي
نشوب الصراع ،وفق كولين كيلي،
عالم من�اخ من جامع�ة كاليفورنيا
متخص�ص ف�ي منطق�ة الش�رق
األوسط.
وثّ�ق كيل�ي وزملاؤه ف�ي تقري�ر
أع�دوه أخي�ر ًا الخل�ل ال�ذي تلحق�ه
معدالت غ�ازات الدفيئ�ة المتنامية
ف�ي أنم�اط الري�اح الطبيعية التي
تحم�ل الرطوب�ة من البح�ر األبيض
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تقرير
المتوسط خالل موسم الشتاء الماطر.

الكلفة

ويضي�ف كيل�ي أن هذا األمر يش�كل ج�زء ًا من

ّ
تش�كل األبحاث التي تتناول الروابط بي�ن التبدالت المناخية
والصراع�ات ج�زء ًا م�ن جه�د أكب�ر هدف�ه تعمي�ق فهمنا عن

ويتلاءم مع توقع�ات نماذج التب�دل المناخي.

تأثي�رات ارتف�اع دراجات الح�رارة االقتصادي�ة واالجتماعية في

ِّ
مجف�ف طوي�ل األم�د تش�هده المنطقة
تأثي�ر
كذلك يؤك�د كيلي أن�ه من المتوق�ع أن يزداد
الجف�اف ح�دة ف�ي المناطق ش�به االس�توائية
حول العالم ،مثل الهالل الخصيب.
لك�ن بع�ض العلماء السياس�يين غي�ر مقتنع
بأن ه�ذه التأثي�رات المناخية قد تش�عل حروب ًا.
يوضح هالفارد بوهوغ من معهد أبحاث السالم

علينا توقعه».
ف�ي محاول�ة لجع�ل التوقع�ات االقتصادي�ة أكثر دق�ة ،درس
هس�يانغ وزمالؤه (بعضهم علماء من�اخ والبعض اآلخر علماء

ومباش�رة بي�ن التقلب�ات المناخي�ة والح�روب

ف�ي مجلة  ،Natureتأملت هذه المجموعة تأثير تبدالت الحرارة

رغم ذل�ك ،يق�ر بوهوغ بأن�ه {م�ن المنطقي}
أن تفاق�م التب�دالت المناخي�ة أس�باب الصراع
األهل�ي الرئيس�ة ،التي تش�مل ف�ي رأيه عدم
المس�اواة المتفش�ي ،الفق�ر المدقع ،وس�وء
ً
قائلا( :إن كان�ت التب�دالت
الحك�م .ويتاب�ع
المناخي�ة تؤث�ر ف�ي فئ�ات المجتم�ع بط�رق
مختلف�ة أو تق� ّدم تحديات أكبر وأكث�ر حدة من
أن تتعاطى معها األنظمة السياسية ،تساهم
عندئذ في نش�ر عدم االس�تقرار
ه�ذه التب�دالت
ٍ
في المستقبل).

السنوية في الناتج االقتصادي في  160دولة بين عا َمي 1960
و .2010ث�م عمل الباحثون على دمج ه�ذه البيانات مع نماذج
التغي�رات المناخية التي طورتها عش�رات الفرق حول العالم
بغية توقع كيفية تبدل الحرارة مع تفاقم االحتباس العالمي.
وهكذا توصلوا إلى توقع النمو االقتصادي خالل القرن التالي.
لك�ن نتائ�ج بحثه�م ه�ذا تُعتب�ر مقلق�ة .ف�إن اس�تمر التبدل
المناخ�ي على ما هو عليه اليوم ،يتوقع العلماء أن ينخفض

النات�ج االقتصادي العالمي بنس�بة  % 23بحلول نهاية القرن،
علم� ًا أن ه�ذه الكلف�ة أعل�ى مم�ا توقع�وه س�ابق ًا .كذل�ك
اكتش�ف الباحث�ون أن النات�ج االقتص�ادي يتراج�ع على نطاق
عالم�ي مع تخط�ي معدل دراج�ات الحرارة الس�نوي  13درجة
مئوي�ة .أم�ا األداء العمال�ي ،اإلنتاجي�ة ،والنات�ج الزراع�ي،

باإلضاف�ة إلى ذلك ،من الصع�ب فصل أهمية

فتنخفض مع ارتفاع الح�رارة .والالفت أن التراجع ،بعد تخطي

الجفاف النس�بية كس�بب للحرب السورية عن

الح�رارة  13درجة مئوية ،يُرى في ال�دول الغنية والفقيرة على

العوام�ل األخ�رى ،وفق كيل�ي .لكن يس�تدرك

حد س�واء ،بغ�ض النظر عم�ا إذا كان اقتصاده�ا يعتمد على

مش�ير ًا إلى أن تحدي�د دور المن�اخ ال يُعتبر مجرد

الزراعة أو القطاعات الصناعية غير الزراعية.

مسألة أكاديمية ،خصوص ًا في مناطق متقلبة

إال أن االكتش�اف المفاج�ئ حق� ًا م�دى التف�اوت ف�ي ه�ذه
ً
عادة
التأثي�رات حول العالم .فلما كانت الدول الفقيرة تميل

أي دول س�تدفعها التب�دالت المناخي�ة إل�ى

إل�ى أن تك�ون أكثر فقر ًا ،فستش�عر بوطأة هذا الض�رر .وفيما

الهاوية؟

تعان�ي اقتص�ادات الصي�ن ،الهند ،والج�زء األكبر م�ن أميركا

بقدر الشرق األوس�ط .لذلك يسألَ :من التالي؟

العدد

بيركل�ي« :قبل بضع س�نوات ،م�ا كنا نملك أدن�ى فكرة عما

في أوسلو في النرويج{ :يفوق ما نجهله كل ما

المنظمة الواسعة النطاق}.
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عدلت لتناس�ب مناطق كبيرة .يوضح هس�يانغ من
لتأثي�رات ُ

اجتم�اع) تأثير الح�رارة في إنتاجي�ة العم�ال والزراعة في دول
مختلفة على مر الس�نين .وف�ي تقرير نُش�ر الخريف الماضي

نعرف�ه .إال أننا واثقون من أن ما من عالقة عامة
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المجتمع�ات ح�ول العال�م .يرم�ي ه�ذا الجهد إلى تحس�ين
التحليالت الس�ابقة التي اعتمدت غالب ًا على حسابات بدائية

الجنوبي�ة ،قد تجني اقتصادات أوروبا الغربية ،روس�يا ،وكندا الفوائد .يوضح هس�يانغ :قد نش�هد أكبر عملية إعادة
توزيع للثروات من الفقراء إلى األغنياء في التاريخ .وهذا تراجع ال مثيل له.
تش�كل ردود فعل سياس�يي العالم وش�عوبه تجاه عدم المس�اواة في توزيع الثروات المتنامي هذا اللغز المحير
األكث�ر خطورة الذي نواجهه .ويذكرنا س�نايد باألوضاع الخطيرة والمتدهورة التي قد يواجهها العالم ،إذا اس�تغل
ّ
والحكام مخاوف شعوبهم وأفكارهم المتحيزة.
السياسيون
يرتب�ط أحد الدروس البالغة األهمية التي نس�تمدها م�ن نظام هتلر بـ(تعارض العلم والسياس�ة) ،على حد تعبير
سنايدر .يصيب هذا الباحث حين يوجه إصبع االتهام إلى َمن ينكرون التبدالت المناخية بدافع العقيدة السياسية.
ولك�ن كان بإمكان�ه أن يش�ير أيض� ًا إل�ى َم�ن يحتل�ون الط�رف اآلخر م�ن الطي�ف السياس�ي ويدي�رون ظهرهم
للتكنولوجي�ا والعلوم ،رافضين خي�ارات مثل الطاقة النووي�ة والتطورات الجينية في الزراعة ،التي تس�تطيع أن
تحد من وطأة التبدالت المناخية .إال أنه يش�دد بد ً
ال من ذلك على ضرورة أن تس�تند القرارات السياسية إلى النتائج
العلمية الموضوعية.
رغم كل الغموض الذي ما زال يلف مستقبل التبدالت المناخية ،يوضح العلم بعض النقاط بشكل جلي .فعلينا
أن نتح�رك بأقصى س�رعة ممكنة لنح ّول بني�ة الطاقة التحتية كي نحد من انبعاثات ثاني أكس�يد الكربون .ومن
الض�روري أن نتوص�ل بحل�ول منتصف الق�رن إلى وقفها بالكام�ل .إال أن العلم بدأ يش�ير أخير ًا إل�ى أن الخطوات
الجذري�ة الت�ي قد نتخذها للحد من االنبعاثات قد ال تكون كافية .فقد بدأ الضرر الناجم عن التبدالت المناخية يلحق
األذى بالن�اس ف�ي أجزاء كثيرة من العالم .وس�يتفاقم ه�ذا األذى ،إن لم تبدأ االنبعاثات باالنخف�اض قريب ًا .نتيجة
لذل�ك ،م�ن الض�روري أن نتوصل اليوم إلى ط�رق للتأقلم .وال ش�ك في أن األبح�اث األخيرة الت�ي توضح الكلفة
االجتماعية واالقتصادية مفيدة جد ًا في هذا المجال .يقول هس�يانغ :سيتبدل المناخ ال محالة .لذلك علينا التوصل
إلى طرق للحد من الخسائر.

73

العدد

171

مقاالت
االقتصاد في عصر الوفرة
جيه برادفورد ديلوغ

قبل ربع قرن كان أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية يتلخص في ضمان

العمل لزراعة ما يكفي من الغذاء

تواف�ر الق�در الكافي م�ن الطعام ،واليوم ف�ي الوالي�ات المتحدة يكفي

لتزوي�د الس�كان بالكام�ل بالق�در

عمل نحو  % 1من قوة العمل لزراعة ما يكفي من الغذاء لتزويد الس�كان

الكاف�ي م�ن الس�عرات الحراري�ة

كلهم بالقدر الكافي من السعرات الحرارية والمغذيات األساسية.

والمغذي�ات األساس�ية ،وه�و م�ا

حت�ى وقت قري�ب للغاي�ة ،كان أحد أكب�ر التحدي�ات التي تواجه البش�رية
يتلخ�ص في ضم�ان توافر الق�در الكافي من الطع�ام ،فمنذ فج�ر الزراعة
حتى فترة متقدمة من العصر الصناعي ،كانت الحالة البشرية المشتركة
أقرب إلى م�ا قد يصفه خبراء التغذية والصحة العامة اليوم بإجهاد نقص
التغذية الطبي الحيوي الشديد والضار.

لكن أغل�ب ما يق�وم به م�ا تبقى

من  % 14من قوة العمل المكرسة
لتسليم الغذاء إلى أفواهنا ينطوي

نقص الغ�ذاء ،وكان المراهق�ون الذين كانت الجمعية البحرية ترس�لهم

وظائ�ف تتعل�ق بالترفي�ه أو الف�ن

إل�ى البحر للعمل كخدم للضباط أقصر من أبناء طبقة النبالء بنحو نصف

أكثر من أنها ضرورة.

إضافي تكسبه على المزيد من السعرات الحرارية.
والي�وم ،لم تعد نُ�درة الغذاء تمثل مش�كلة ،على األقل ف�ي البلدان ذات

الدخ�ل المرتف�ع ،ففي الوالي�ات المتحدة يكف�ي عمل نح�و  % 1من قوة

العدد

الغ�ذاء بالكام�ل بطبيع�ة الح�ال،

قب�ل  250عاما ،كان�ت إنكلترا في العصر الجورج�ي المجتمع األغنى على

ق�دم ( 15س�نتيمترا) ،وبع�د ق�رن من الزم�ن من النم�و االقتص�ادي ،كانت
الطبق�ة العاملة في الواليات المتحدة ال تزال تنفق  40س�نت ًا من كل دوالر
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يتول�ى  % 1آخرون م�ن قوة العمل

أم�ا التحدي�ات الت�ي نواجهه�ا اآلن
فهي ترتبط بالوفرة ،وعندما يتعلق
األمـ�ر بالعمـ�ال القائمـيـ�ن على
تزويدنا بالغذاء ،فبوسعنا أن نضيف
جزءا من  % 4من قوة العمل ،الذين

بعملهم كممرضين أو أطباء أو معلمين يساعدوننا

يس�تمد كثيرون تقديره�م لذواتهم م�ن وظائفهم ،ومع

في حل المش�كالت الناجمة عن اس�تهالك قدر أكبر

تح�ول العم�ل إلى جزء م�ن االقتصاد أق�ل أهمية من ذي

من الس�عرات الحرارية أو تناول الم�واد المغذية غير

قبل ،وتضاؤل عدد الرجال في س�ن العمل بش�كل خاص

الصحيحة.

كنسبة من قوة العمل ،فمن المحتم أن تصبح المشاكل

قبل أكثر من عش�رين عاما ،بدأ أالن غرينسبان ،رئيس

المرتبطة بالدمج االجتماعي مزمنة وأكثر ِحدة.

بن�ك االحتياط�ي الفـدرالـي األميـركــ�ي آنــذاك،

وق�د يخلف مثل ه�ذا االتجاه عواقب تمتد إل�ى ما هو أبعد

يش�ير إل�ى أن نم�و النات�ج المحل�ي اإلجمال�ي في
الواليات المتحدة أصبح أقل تحفيز ًا من مس�تهلكين
يحاول�ون الحص�ول عل�ى المزي�د من األش�ياء ،فقد
أصبح المنتمون إلى الطبقة المتوس�طة المزدهرة
أكث�ر اهتمام� ًا بالتواصل ،والبحث ع�ن المعلومات،

كثير ًا من األبعاد الش�خصية أو العاطفية ،فتخلق مجتمع ًا
من الس�كان يس�هل تصيدهم كحمقى ،عل�ى حد تعبير
الخبيري�ن االقتصاديي�ن الحائزي�ن جائزة نوب�ل في علوم
االقتصاد جورج أكيرلوف وروبرت شيلر.

ومحاول�ة الحص�ول عل�ى األش�ياء المناس�بة التي

بعب�ارة أخ�رى سيس�تهدفهم أولئ�ك الذي�ن ال يعتب�رون

تسمح لهم بأن يعيشوا حياتهم كما يشاؤون.

رفاهيته�م هدف� ًا أساس�يا ،المحتال�ون م�ن أمث�ال بيرني

بطبيع�ة الح�ال ،ال تزال بقية س�كان العال�م تواجه
مش�كلة النُدرة؛ فما يق�رب من ثلث س�كان العالم
يناضل�ون م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى م�ا يكفي من

م�ادوف ،أو الش�ركات ذات المصال�ح مث�ل ماكدونالدز أو
ش�ركات التبغ ،أو الحكومات التي تعان�ي ضائقة مالية،
فتلجأ إلى إدارة عمليات يانصيب استغاللية.

الغذاء ،وليس هناك ما قد يضمن أن هذه المشاكل

الفك�ر
ويتطل�ب ح�ل مث�ل ه�ذه المش�اكل نمط� ًا م�ن ِ

ستحل نفس�ها ،ومن الجدير بال ِذكر أن كارل ماركس

االقتص�ادي مختلف� ًا تمام� ًا عن ذل�ك الذي داف�ع عنه آدم

ً
قليلا على
وج�ون س�تيوارت ِم�ل كان�ا قبل م�ا يزيد

س�ميث ،فبد ً
ال من العم�ل على حماية الحري�ة الطبيعية

مئ�ة وخمس�ين عام� ًا يعتق�دان أن الهن�د وبريطانيا
ستتقاربان اقتصادي ًا في غضون ما ال يزيد على ثالثة
أجيال.
صحيح أن المش�اكل التي تبعث على القلق ليست
قليل�ة :فهن�اك الق�وة المدم�رة ألس�لحتنا النووي�ة،
والطبيع�ة العني�دة للسياس�ات الت�ي ننتهجه�ا،
واالضطرابات االجتماعية الهائلة المحتملة الناجمة
عن تغير المناخ ،ولكن األولوية األولى في نظر أهل
االقتصاد ،وفي نظر البش�رية في واقع األمر ،تتلخص
في إيجاد السبل لحفز النمو االقتصادي العادل.
بي�د أن المهم�ة الثاني�ة ،تطوي�ر نظري�ات اقتصادية

حيثما أمكن ،وبناء مؤسسات لتقريب آثار هذه المشكالت
في أماكن أخرى ،يتلخص التحدي األساسي في مساعدة
الناس في حماية أنفسهم من االستغالل والتالعب.
لي�س م�ن الواضح ب�كل تأكيد م�ا إذا كان أه�ل االقتصاد
يتمتعون بميزة نس�بية في معالجة مثل هذه المشاكل،
ولك�ن ف�ي الوق�ت الحال�ي عل�ى األق�ل ،يب�دو أن خبراء
االقتصاد الس�لوكي مثل أكيرلوف ،وشيلر ،وريتشارد ثالر،
وماثيو رابين ،يقودون الميدان ،وفي كل األحوال ،يكفي
الم�رء أن يلق�ي نظرة س�ريعة عل�ى العناوين الرئيس�ة
س�مة ممي�زة لعصرنا
لك�ي يفه�م أن القضي�ة أصبحت ِ
االقتصادي.

إلرش�اد المجتمع�ات ف�ي عص�ر الوفرة ،ليس�ت أقل
تعقي�دا ،والواق�ع أن بع�ض المش�اكل الت�ي م�ن

* أستاذ االقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ،وباحث مشارك لدى

المحتمل أن تنشأ أصبحت واضحة بالفعل ،فاليوم،

المكتب الوطني للبحوث االقتصادية.
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مقاالت
يوم المرأة العالمي ..مناسبة لالحتفال
أم دعوة لصحوة الضمير العربي؟؟
بقلم د .عبدالسالم سيد أحمد
الممثل اإلقليمي للمفوض السامي لحقوق االنسان

لخ�ص ميالن كونديرا الروائي الش�هير دور المرأة في ظل الظروف الصعبة الت�ي نحياها في عالمنا العربي حالي ًا
بقول�ه «:إم�ا أن تصبح المرأة مس�تقبل الرج�ل أو ينتهي أمر االنس�انية ألن المرأة وحدها تس�تطيع ان تحتفظ في
داخلها بأمل ال يبرره ش�يء ،وتدعونا الى مس�تقبل مشكوك فيه كنا سنكف عن االيمان به منذ زمن طويل بدون
نساء».
نحتف�ل ه�ذا العام بي�وم الم�رأة العالمي في ظل ظ�روف صعبة يم�ر بها الوط�ن العربي حيث تخب�و األصوات
المطالبة بالمس�اواة بين الجنس�ين وتكريم المرأة امام هول ما تتعرض له في دول مزقتها النزاعات المس�لحة
كس�وريا والعراق وليبيا واليمن وفلس�طين .ف�ي األلفية الثالثة عدن�ا عقود ًا للوراء فنطأط�يء الرأس خج ً
ال من
اإلنته�اكات الت�ي ترتك�ب بحق المرأة وق�د ارتكب تنظي�م داعش في س�وريا والع�راق أعما ً
ال وحش�ية وإعدامات
عليهن باإلضافة إلى خطف أتباع األقليات الدينية والعرقية
واستعباد ًا للنساء وتزويجهن قسر ًا واالعتداء الجنسي
ّ
م�ن ش�يعة وأيزيديين .أما ليبيا فقد زادت معان�اة المرأة بعد فرض بعض الجماعات المس�لحة المزيد من القيود
عليه�ا واغتي�ال الناش�طات وخطف النس�اء واغتصابهن ال س�يما الفتي�ات .وفي اليم�ن تتعرض الم�رأة للقتل،
واإلصاب�ة ،واإلعاق�ة ،ويتم اس�تهدافها باألس�لحة ُوتعاني من التف�كك االجتماعي واالقتصادي .وفي فلس�طين
أصبح�ت مؤخر ًا تتع�رض للقتل العبثي  ،واالعتداءات م�ن قبل جنود االحتالل إلى جان�ب االنتهاكات األخرى التي
مورست عليها طوال  68عاما.

ٌ
عنف ممنهج تقشعر له األبدان يغرس براثنه في قلوب النساء ويجعلهن
عرّى سقوط أوراق الربيع العربي حقيقة
فريس�ة للهل�ع واآلث�ار النفس�ية الناجمة ع�ن العنف القائ�م على الن�وع االجتماع�ي والعنف الجنس�ي ،والزواج
القس�ري ،والحمل القس�ري ،واإلجهاض القس�ري ،والتعذيب ،واالتجار ،واالس�تعباد الجنس�ي .وكثير ًا م�ا تمر ّ هذه
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االنته�اكات ف�ي أوقات النزاع بمعية حصانة كاملة لمرتكبيها حي�ث الغالبية العظمى من القضايا ال تصل الى
اروقة المحاكم بسبب وصمة العار والضغط من افراد األسرة وتهتك النظام القضائي في دول شرذمها الصراع.
وام�ام ويلات الحرب هذه تجد المرأة نفس�ها أمام خي�ار النزوح وهي األكثر تض�رر ًا عند االلتجاء إل�ى المخيمات اذ
يتوج�ب عليها تحمل وطأة فقدان الممتلكات والس�كن واإلرهاق النفس�ي والجس�دي خالل عملي�ة النزوح التي
كثير ًا ما تصاحبها حاالت الخطف واالغتصاب ومرور ًا بالعيش في المخيمات التي تفتقر إلى أدنى وس�ائل الراحة
من مسكن ومأكل وندرة في الخدمات الصحية.
وعل�ى الرغ�م من المصاعب الش�ديدة التي عانت منها الم�رأة العربية خالل الح�روب ،إال أننا ال ن�زال بعيدين في
المنطقة العربية عن األخذ بالمبادئ والحلول التي تضمنتها التشريعات الدولية وال سيما القرار رقم  1325الصادر
عن مجلس األمن .ويمثل هذا الواقع مفارقة مؤلمة إذا أخذنا بعين االعتبار ان منطقتنا هي من اكثر مناطق العالم
تعرض ًا للنزاعات المسلحة واشدها حساسية وافتقار ًا لالستقرار بين بقية المناطق .فقد شهدت المنطقة العربية
تطورات كثيرة في الوضع السياس�ي في الس�نوات األخيرة وتفاقمت الحروب والنزاع�ات الداخلية الجديدة .ومع
تط�ور التكنولوجي�ا واآلالت الحربية ،فإن الضرر االقتصادي والبش�ري يزداد فداحة ،وبالتال�ي تتفاقم معاناة المرأة
بشكل خاص .وفي الحروب تصعب المطالبة بالتغيير وإعمال حقوق المرأة إذ يحظى الوضع العام ومصير البلد
ككل باألولوية.
وف�ي مقابل اآلثار الس�لبية للح�روب والنزاعات على اإلنس�ان بش�كل عام والمرأة بش�كل خاص ،تفت�ح الحروب
أحيان� ًا إمكاني�ات نش�اط في الفضاء العام بالنس�بة للنس�اء بحك�م الواقع اليوم�ي الضاغط وذل�ك من ناحية
مش�اركة الم�رأة وتمكينها وتمرس�ها في العمل العام والعمل السياس�ي .وكثي ًرا ما تنش�ط النس�اء والفتيات
ف�ي عمليات السلام قب�ل وأثناء وبع�د النزاعات .ت�درك العديد من النس�اء أهمي�ة عمليات السلام واالنضمام
إلى مجموعة متنوعة من القواعد الش�عبية في جهود لبناء السلام الرامي إلى إعادة بناء النس�يج االقتصادي،
والسياس�ي ،واالجتماعي ،والثقافي لمجتمعاتهن .وعلى الرغم من ذلك ،فالعمليات الرسمية للسالم ،بما في
ذلك المفاوضات ،واالتفاقيات ،وخطط إعادة اإلعمار ،كثيرا ما تس�تثني مش�اركة ذات معنى للنس�اء والفتيات.
وكثي ًرا ما تُدفع النساء والفتيات ،المنخرطات بنشاط في إعادة بناء االقتصادات المحلية والمجتمع المدني ،إلى
الخلفية عندما تبدأ عمليات السالم الرسمية.
ان قضي�ة الم�رأة ف�ي النزاعات المس�لحة والحروب لم تح�ظ بعد باالهتم�ام الكافي في بالدنا م�ن حيث البحث
والتحلي�ل وجمع البيان�ات وذلك لزيادة الوع�ي والمعرفة بأثر ه�ذه المنازعات والحروب على حي�اة المرأة ،فنحن
اآلن بأش�د الحاجة إل�ى تطبيق المبادئ الت�ي تضمنتها القرارات الدولي�ة الرامية إلى حماية الم�رأة في النزاعات
المس�لحة .وق�د تبنى مجل�س األمن قرارا جدي�دا ( )2122يدرج المرأة بش�كل كامل في محادثات السلام والعدالة
االنتقالي�ة حيث اعلن في الثامن عش�ر من أكتوبر  2013ضرورة وضع القيادات النس�ائية في مركز اتخاذ القرارات
من اجل حل الصراعات وتعزيز السالم ،حيث يمكن هذا القرار المرأة بصورة أقوى في المشاركة في حل النزاعات
ويضع المس�ؤولية على عاتق مجل�س األمن والمنظمات االقليمي�ة والدول االعضاء التابع�ة لألمم المتحدة من
اجل تفكيك وكسر الحواجز وخلق المساحات من اجل مشاركة النساء.
وف�ي عز األزمة والخس�ائر الفادحة التي تتوالى عليها نجدها هي المرأة الت�ي تنحّي تناقضات وتقصير مجتمعها
بتحمل مس�ؤولية
الذك�وري المتعلقة بعالقته�ا مع الرجل جان ًبا حتى تتمكن من مواجهة ظروف طارئة ،فتذهلنا
ّ
ِّ
تخطي األزمات وإعادتها للصف�وف الخلفية ،الرتياب غير مبرر من
النض�ال  ،ليتم اقصاؤها اجتماعي ًا وسياس�ي ًا بعد
مس�اواة الم�رأة بالرجل  ،في حي�ن أن ما وصلت إليه الم�رأة العربية من مراكز متقدمة ،كانت تس�عى من خاللها
بص�دق للصالح العام وبن�اء المجتمعات .في هذا اليوم ،ف�ي أوطاننا ،نحن في أمس الحاج�ة للمرأة لكي تعيد
التوازن والسالم ألمم فتتها الصراع  .في هذا اليوم ،لكل امرأة في عالمنا العربي الف تحية والف سالم.
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مقاالت
خطة عمل من أجل اإلنسانية
بقلم بان كي  -مون

أصبح عدد األش�خاص الذين هم في حاجة ماسة
إلى المساعدة اإلنسانية أكثر من أي وقت مضى
من�ذ إنش�اء األم�م المتح�دة .وزاد ع�دد األط�راف
المتحارب�ة الت�ي ال تت�ورع ع�ن انته�اك القان�ون
اإلنس�اني الدول�ي .ويل�زم توافر قدر م�ن الموارد
أكب�ر م�ن أي وق�ت مض�ى لتلبي�ة االحتياج�ات
اإلنس�انية التي تتزايد بحدة .ومع ذلك نواجه أكبر
نقص في التمويل على اإلطالق.
ولهذه األس�باب وغيرها كثي�ر ،أدعو إلى عقد أول

مؤتم�ر قمة عالم�ي للعمل اإلنس�اني يومي 23
و  24أيار/ماي�و ف�ي اس�طنبول .وإني أح�ث قادة
العالم والمنظمات الدولية وغيرها على االلتزام
بتقديم المزيد من العطاء وتحسين هذا العطاء
م�ن أجل م�ن هُم في أم�س الحاجة إلي�ه .وليس
هناك وقت نضيعه.
فتغي�ر المن�اخ يؤث�ر عل�ى حي�اة الن�اس وس�بل
عيش�هم في جميع أنحاء كوكبنا الهش .كما أن
النزاع�ات الضاري�ة الت�ي تب�دو مس�تعصية على
الحل والتش�دد العنيف والجريمة العابرة للحدود
الوطني�ة وتنامي عدم المس�اواة كلها أمور تدمر
حي�اة الماليي�ن م�ن الرج�ال والنس�اء واألطفال
وتزعزع االس�تقرار في مناطق برمتها .وأصبح عدد
األش�خاص الذين اضطروا إلى الف�رار من ديارهم
أكب�ر ُ م�ن أي وقت مض�ى من�ذ الح�رب العالمية
الثانية.
ويزي�د ع�دد األش�خاص الذي�ن يحتاج�ون إل�ى
المساعدة اإلنس�انية في أرجاء العالم على 125
مليون شخص .ولو اجتمعوا كلهم في بلد واحد،
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ألصب�ح ح�ادي عش�ر أكبر بل�د على

ويعني هذا أيضا االلتزام بالعدالة الوطنية والدولية وإنهاء ظاهرة اإلفالت

وج�ه األرض ،وم�ن أس�رع البل�دان

من العقاب.

نموا.
وتتج�اوز تحدي�ات الي�وم المعق�دة
الح�دود .وليس ف�ي مق�دور أي بلد
لوحده أو منظمة لوحدها أن تتغلب
عليه�ا .ونحن بحاجة إلى اس�تعادة
الثقــ�ة فـ�ي قـ�درة المؤسس�ات
الوطني�ة واإلقليمية والدولية على
التصدي لهذه التحديات.
ويجب أن يكون الش�عور بإنسانيتنا

وثالثا ،يجب عدم إغفال أحد ويجب الوصول أوال إلى من هم أكثر تخلفا عن
الرك�ب .وهذا يعني تغيير حياة أكثر الفئات ضعفا ،بمن فيهم األش�خاص
الذي�ن يعيش�ون في ح�االت النزاع وف�ي الفق�ر المزمن ،والذي�ن تتعرض
حياتهم لألخطار الطبيعية وارتفاع مس�توى س�طح البح�ر .ويجب الحد من
التش�ريد القسري ،وتوفير المزيد من فرص الهجرة النظامية والمشروعــة،
وتمكيــ�ن النس�ـاء والفتيات وضم�ان التعليم الجيد للجميع .وال س�بيل
إلى تحقيق أهداف التنمية المس�تدامة ،التي اتفق عليها قادة العالم في
أيلول/سبتمبر الماضي ،إذا لم نصل إلى هؤالء األشخاص.

المش�تركة هو الذي يش�كل مالمح

أ ّما المس�ؤولية الرئيس�ية الرابعة فهي االنتقال من تقدي�م المعونة إلى

سياس�تنا ويوج�ه قراراتن�ا المالي�ة.

إنه�اء الحاج�ة .ونحن بحاج�ة إلـى س�ـد الفجوة بيـ�ن العـمل اإلنس�اني

وقبل انعقاد مؤتمر القمة ،وضعت

نتحس�ب لألزم�ات ،وأال ننتظ�ر
واإلنمائ�ي بصف�ة نهائي�ة .ويج�ب أيض�ا أن
َّ

خط�ة عم�ل م�ن أج�ل اإلنس�انية
تكون بمثاب�ة إطار للعمل والتغيير
والمس�اءلة المتبادل�ة .وتتضم�ن
خمس مسؤوليات رئيسية.
أوال ،يج�ب على الق�ادة أن يكثفوا
الجهـ�ود مـ�ن أجـ�ل إيج�اد حل�ول

حدوثه�ا .ويجب أن نع�زز القيادة والقدرات المحلي�ة ،ونعمل على الحد من
أوجه الضعف ،وزيادة قدرة الناس والمجتمعات المحلية على الصمود في
وجه األزمات ،ألنهم دائما هم المستجيب األول واألخير لها.
وخامس�ا ،يجب علينا أن نستنبط طرائق ذكية ومبتكرة لتعبئة أموال .وهذا
س�وف يتطلب تنويع وتوس�يع قاعدة الموارد واس�تخدام طائفة أوسع من

سياس�ية لمنع النزاع�ات وإنهائها.

أدوات التموي�ل .وقد اقترحت خطة تموي�ل دولية جديدة مع البنك الدولي

فه�ذه النزاع�ات أكب�ر عقب�ة أم�ام

من أجل تحديد آليات لتمويل االستجابة لألزمات التي طال أمدها.

التنمية البش�رية بس�بب تكاليفها
االقتصاديـ�ة والبش�ـريــة الهائلة.
ويجـ�ب علينـ�ا االنتق�ال م�ن إدارة
األزمات إلى منع حدوثها.
وثانيـ�ا ،يجـ�ب علـ�ى البل�دان أن
تتمس�ك بالقواع�د الت�ي تص�ون
َّ

وتق�دم خطة العمل م�ن أجل اإلنس�انية اإلج�راءات الرئيس�ية والتحوالت
االس�تراتيجية الت�ي يحتاجه�ا العال�م للح�د م�ن االحتياج�ات اإلنس�انية
واإلس�هام في تحقيق أهداف التنمية المس�تدامة .وإني أحث قادة العالم
عل�ى حضور مؤتمر القمة العالمي وهم ملتزمون بتعزيز التقدم البش�ري
المستدام وحياة الكرامة واألمن للجميع.

اإلنس�انية .وه�ذا يعن�ي االمتث�ال
للقانون اإلنس�اني الدولي وقانون
حق�وق اإلنس�ان الدول�ي ،ووق�ف

األمين العام لألمم المتحدة

قصف األه�داف والمناطق المدنية.

79

العدد

171

إعرف مدينتك
تونس الخضراء :متاحف ومحترفات وكنز ثقافي
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تونــ�س هــ�ي عاصمـ�ة الجمهوري�ة

المدين�ة العتيقة التي تقع على رب�وة ذات منحدرات خفيفة متجهة نحو

التونس�ية ،وأكب�ر ُمدنها م�ن حيث عدد

بحيرة تونس ش�رقا ،وج�زء حديث يتمثل في المدين�ة الحديثة التي تمتد

الس�كان ،وه�ي أيض�ا عاصم�ة والي�ة

ح�ول المدينة العتيقة والبحيرة .وتعتبر مدين�ة تونس المركز االقتصادي

تون�س .تقع المدين�ة في ش�مال البالد

واالجتماعي الرئيسي في البالد .ومن أبرز معالمها جامع الزيتونة.

ُمطلّ�ة عل�ى الجان�ب الش�رقي لخلي�ج

تتمت�ع تونس بمناخ متوس�طي معتدل وهي معروف�ة بفصل صيف حار

البح�ر األبي�ض المتوس�ط وتتش�كل

وجاف وشتاء معتدل ورطب نسبيا  ،وقد تفوق كمية تساقط األمطار 400

المدينة من جزأين :جزء قديم يتمثل في

مم سنويا.

تاريخ المدينة
أسس�ت األميرة عليس�ة قرطاج عام  814قبل الميالد ،حس�ب رواية المؤرخين

وم�ن األماكن المعروف�ة في تونس

ت
القدم�اء .وجاءت األميرة م�ن مدينة صور في لبنان ،وس�ميت المدينة « َق ْر ْ
ح َد ْ
�ت» ،وتعني مدين�ة جديدة ،فأصبح االس�م «قرطاج» ع�ن طريق النطق
ش ْ
َ

متح�ف باردو ال�ذي يقع بقص�ر يرجع
بن�اؤه إل�ى عه�د احم�د باش�ا ب�اي

الالتين�ي .كانت تحتل موقعا اس�تراتيجيا هاما بين ش�رق وغرب البحر األبيض

( 1837ـ  .)1855يع�د أكب�ر متاح�ف

المتوس�ط ،مما س�هل عليها التجارة ،فذهبت س�فنها إل�ى كل أنحاء البحر،

تون�س ويحتوي ق�درا هاما م�ن اآلثار

وأصبح�ت المرك�ز التج�اري لغ�رب البح�ر األبيض المتوس�ط كله ف�ي القرن
س�ت المدينة جنوب موقع مدين�ة قرطاج القديمة.
س َ
الخام�س قبل الميالد .أ ُ ِ

التي تع�ود إل�ى الفت�رات القديمة

وأصبح�ت عاصم�ة الدولة الحفصي�ة («إفريقية») في الق�رن الخامس هجري
(الثالث عشر ميالدي) .وكانت مركزا تجاريا ها ّما في المتوسط وأوروبا.
تعن�ي كلم�ة « تونس » ذات األص�ل البرب�ري «المرحلة »  étapeبم�ا يؤكد أن
المس�احة التي تأسس�ت فوقها المدينة (والتي سيعمم اسمها ال حقا علي
تونس المتع�ارف عليها حاليا) كانت همزة وصل (أساس�ا)بين القادمين من

القرطاجي�ة والروماني�ة والوندالي�ة
والبيزنطي�ة وص�وال إل�ى العربي�ة
اإلسلامية ويمك�ن لزائ�ره التع�رف
بش�كل جي�د عل�ى تاري�خ تون�س
وحضاراته�ا القديم�ة .ويتمي�ز ه�ذا
المتح�ف باحتوائ�ه عل�ى مجموع�ة
هامة م�ن اللوح�ات الفسيفس�ائية

بالد المغرب (الحقا)والقاصدين بالد المشرق٠

التي تعود إلى الفترة الرومانية.

عرفت قرطاج منذ تأسيسها حضارة متميزة جمعت بين الخصائص الفينيقية

صناعات

والخصائ�ص اإلفريقي�ة  ،س�ميت بالحض�ارة البوني�ة أو البونيقي�ة وتط�ورت
قرط�اج من وضعية مس�توطنة فينيقية إل�ى مدينة ثم دول�ة .قرطاج كانت
واح�دة م�ن أعظ�م المدن ف�ي العص�ور القديمة ،حي�ث كانت مرك�زا تجاريا
كبي�را ومركزا للتحكم في المالحة البحرية وحماية الس�واحل أيضا .كما تعد
قرطاج ش�اهد ًا على حقب وأحداث تاريخية مهمة تمثلت باآلثار والمبان التي

تعد الصناعات التقليدية في تونس
من أهم مجاالت التسوق حيث تمثل
المحلات في األس�واق واجه�ة لكنز
ثقافي وحضاري كبير .وتش�تهر عدة
م�دن تونس�ية بع�دة منتج�ات مث�ل

تحتضنها المدينة.

الخ�زف ال�ذي صنع ش�هرة له�ا مثل

مواقع ومعالم

مدينة نابل وجربة .

تحتض�ن تونس العدي�د من المعال�م والمواق�ع واالماكن التي تس�تقطب

كم�ا تش�تهر م�دن أخ�رى بصناع�ات

الزوار من مختلف أنحاء العالم من بينها المسرح البلدي

متنـوعـ�ة مثــ�ل الزجـ�اج والبل�ور

كم�ا تع�رف بأنش�طتها المتنوع�ة طوال الع�ام م�ن مهرجان�ات وملتقيات
واحتف�االت ،ولع�ل أبرزه�ا مهرجان قرطاج الذي يقام كل س�نة في المس�رح

األثري بقرطاج الذي يقع في شارع الحبيب بورقيبة .تم افتتاحه في  20نوفمبر

 1902وكان يطلق عليه كازينو تونس البلدي .تم تصميمه من قبل المعماري

التقليـدي أو المنسوجات والنحـاس
والخش�ــب والمــصــ�وغ والحلـي
م�ا يجعل الم�دن التونس�ية متاحف
ومحترفات فنية حقيقية.

جان-اميل رس�بلندي وكان يستوعب  856شخص .تم هدمه سنة  1909للزيادة
في طاقة اس�تيعابه .وأعيد افتتاحه في  4يناير  1911بطاقة اس�تيعابية تصل

إل�ى  ،1350س�لمت الواجهة الخارجية من عملية اله�دم .وفي عام  2001تم
ترميمه من جديد في إطار االحتفال بمئويته.
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إصدارات
«أثر اإلسالم في الثقافة الهندية»
مؤسس�ة الفكر العربي كتاب جديد ُمترجم إلى اللغة العربية هو
صدر عن
ّ
«أثر اإلسلام في الثقاف�ة الهندية» ،وذلك في إطار برنام�ج حضارة واحدة،
يهتم بنقل المعارف عن أ ّمهات الكتب األجنبية وخصوص ًا اآلس�يوية
الذي
ّ
والصينية والفرنسية واإلسبانية.
الكت�اب من تأليف الم�ؤرّخ الهندي العري�ق الدكتور تارا تش�اند ،وترجمة د.
محمد أي�وب الندوي ،وهو يتناول التأثير الذي أحدثه اإلسلام والمس�لمون
في مجاالت الثقافة الهندية المختلفة.
يح�اول المؤلّ�ف وه�و وصاح�ب علم واس�ع ف�ي تاري�خ العالق�ات العربية
 الهندية ،أن يس�تعرض األفكار التي جرى تبادلها بي�ن الحضارتين  ،ويؤرّخللممارس�ات الثقافية واالجتماعية والدينية الناش�ئة عن التأثّر والتأثير في
هذا التفاعل الفكري.

«اقتصاد اإللهام» موسوعة مرجعية
كتاب «اقتصاد اإللهام» من تأليف د .محمد جاس�م بوحجي ومراجعة البروفيس�ور ثوماس بريشان يعتبر األول من
نوعه الذي يتناول مفهوما استكش�فه وطوره المؤلف ليمثل موس�وعة مرجعية تطور وتتوس�ع تدريجي ًا كل سنة
وعبر زيادة العلماء المشاركين والمهتمين في هذا المجال.
يرك�ز المؤلف في هذه الموس�وعة المرجعية على اإلجابة عن س�ؤال «لماذا اقتصاد اإلله�ام وما هي خلفية هذا
المعنى؟» ،ويش�رع المؤلف أو ً
ال في توضيح تاريخ اإللهام كأصل ومفهوم مهم للحياة ،ولذا يؤكد المؤلف على
أهمية خصائص صناعة اإللهام وصفات صانعي اإللهام.
الكت�اب يصف رحلة اإللهام من بداية العمل الجاد والمجهود العالي إلى مرحلة االبتكار واإلبداع ،الكتاب يناقش
مس�توى «الثقافات الملهمة» ،ومتطلبات هذه الثقاف�ة لصناعة اقتصاد يقوم على اإللهام ،كما يتطرق الكاتب
وبمنهجي�ة علمي�ة عن تأثير اإللهام عل�ى االقتصاد االجتماعي ،وعل�ى جودة الحياة والتعلم م�دى الحياة ،وعلى
التكيف والتعايش المجتمعي.
كم�ا يتن�اول الكت�اب العالقة بين االقتص�اد وعلم النف�س ،خصوصا فيما يتعلق بالمش�اعر ،كالس�عادة ،والرضا
بالحي�اة ،اقتص�اد الرفاهية والعافية ،كما يش�مل الكتاب هرمون�ات اإللهام وعالقتها بعل�م النفس االجتماعي،
المؤلف يركز على هذه السلس�لة األولى من موس�وعة (اقتصاد اإللهام) على ممكن�ات ومصادر االلهام ،ومنها
على سبيل المثال التعليم ،والعمل التطوعي ،وممارسات التواضع.
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«الرويس» يحكي قصة الحي المعروف في مدينة جدة
صدر عن دار جداول للنش�ر والتوزيع كتاب «الرويس» للناقد س�عيد الس�ريحي،
والكت�اب يحك�ي قصة الح�ي المعروف بهذا االس�م ف�ي مدينة ج�دة ،والذي
احتضن نشأة الكاتب وطفولته.
في الملخص الموضوع على الغلاف الخارجي للكتاب يقول المؤلف «على
األفق الش�مالي لج� ّدة كانت تلوح بي�وت الرّويس ..تلك الت�ي أوى إليها آباؤنا
حي�ث ألقت به�م أقداره�م ..أكواخ من الق�ش وصندقات من الخش�ب وبضع
كل بنى من سعته ،أو ٌ
بيوت من الطين والحجرٌ .
كل بنى من ضيقه ،يتفاوتون
في مق�دار الفقر ال�ذي يوحد بينه�م جميع ًا عل�ى اختالف الق�رى التي حملوا
ّ
س�بل الرزق .ف�ي فناء كل
جثامينه�ا معهم حين
ج�ف الماء وانقطعت فيها ُ
بي�ت من بيوت الرّويس قب�رٌ مضمر يضم رفات قرية ماتت أو جنازة مهيأة لقرية
تنتظر الموت».

«دراسات في فلسفة أبي نصر الفارابي»
ص�در عن مركز دراس�ات الوحدة العربية كتاب «دراس�ات
في فلس�فة أبي نصر الفارابي» الذي حرره وأش�رف عليه
الدكتور رشدي راشد.
يتضم�ن الكت�اب مجموعة بح�وث ودراس�ات ومراجعات
معاص�رة في فلس�فة الفاراب�ي ،وبخاصة ف�ي المنطق،
وفي العالقة بين الدين والسياسة ،وفي نظرية المعرفة،
لباحثين كبار في تاريخ العلوم والفلسفة ،وهي نصوص
والفص�ل الخامس «رس�الة الفارابي في الموجودات

بعيون جدي�دة لجهة المعنى
ميزته�ا أنها تقرأ الفاراب�ي
ٍ
ّ
العميق لفلس�فته ،وه�ي تمثل مراجعة ش�املة لطرائق

المتغيّ�رة المفق�ودة وإم�كان االس�تدالل على قدم

قراءة الموروث الفلسفي والعلمي لدى الفارابي.

العالم» ،والفصل الس�ادس «في صحّة نس�بة رسالة

يتضم�ن الكت�اب عش�رة فص�ول إل�ى جان�ب الخالص�ة
التنفيذي�ة والمقدم�ة والخاتمة ،ويقع ف�ي  383صفحة.
الفص�ل األول بعن�وان «العل�م واليقي�ن ف�ي نظري�ة
المعرف�ة عن�د الفاراب�ي» ،والفص�ل الثاني «الفلس�فة

الجمع بين رأي�ي الحكيمين إلى الفارابي» ،والفصل
الس�ابع «م�ن اإلدراك بالح�س إل�ى رؤي�ة اهلل :خطوة
نح�و المعرف�ة عند إخ�وان الصف�ا» ،والفص�ل الثامن
«ماهي�ة النف�س ،رس�الة ش�عبية منس�وبة خطأ إلى

والفكر السياس�ي :تأمالت ومقارنات» ،والفصل الثالث

الفارابي :ترجمة مرفقة بهوامش وش�روح» ،والفصل

«علم ما بعد الطبيعة والعلم المدني :المعقوالت الحرة

التاس�ع «فض�ل المتأخري�ن ،في كت�اب القياس البن

في رسالة تحصيل الس�عادة للفارابي» ،والفصل الرابع

المحصلة
س�ينا» ،والفصل العاشر «في األس�ماء غير
ّ

«كت�اب الح�روف للفاراب�ي وتحليل�ه لمعان�ي الوجود»،

والعدمية عند الفارابي».
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متابعات
«بالي بوكس تقدم خدمة قراءة وشراء الكتب االلكترونية
أطلقت شركة غوغل خدمة «بالي بوكس  »Play Booksالتي تتيح للمستخدمين قراءة وشراء الكتب اإللكترونية
من متجرها اإللكتروني (غوغل بالي) في تسع دول جديدة ،كلها عربية.
وبع�د إطالق الخدمة في الش�رق األوس�ط أصب�ح متجر غوغل بلاي يوفر كت ًبا باللغ�ة العربية ،فضال ع�ن المحتوى
العالمي باللغة اإلنكليزية للمستخدمين في عدد من دول المنطقة.
وتش�مل قائمة ال�دول التي أصبحت تتوافر فيه�ا خدمة  Play Booksكال م�ن البحرين ،ومص�ر ،واألردن ،والكويت،
عددا
عمان ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة .وكانت الشركة قد أضافت
ولبنان ،و ُ
ً
م�ن المزايا إلى تطبيق�ات خدمة  Play Booksخالل العام الماضي  ،بما في ذلك تحس�ين التوصيات على نظام

أندرويد ،وواجهة للقراءة المصورة.
وم�ع إطالق خدم�ة الكت�ب اإللكترونية في بع�ض دول المنطق�ة العربية ،بلغ إجمال�ي الدول الت�ي تتوافر فيها

بلدا حول العالم.
الخدمة ً 75

رقاقة لتسريع الكمبيوتر
بسرعة الضوء
اس�تخدم باحث�ون مادة الغرافي�ن لتصنيع رقاقة عدس�ة تقوم

بفصل فوتونات الضوء ،ويبلغ سمكها  300مرة أرق من الورقة
وت�زن فق�ط  1ميكروغ�رام 0.001غ�رام ،وتس�مح بتطوي�ر جهاز

كمبيوتر بصري يقوم بمعالجة البيانات بسرعة الضوء.
وتتطل�ب ه�ذه الحواس�يب الضوئي�ة أجه�زة تس�مى رقاقات
ضوئي�ة ،تق�وم بتخزي�ن المعلوم�ات كفوتون�ات ب�دال م�ن
إلكترونات ،مما يسرع مرور البيانات بسرعة الضوء.
وكانت دراس�ات س�ابقة قد تطلبت مواد مكلف�ة وغير عملية
مثل الذه�ب في عملي�ة التطوير ،ولكن باحث�ون في جامعة
سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا تمكنوا من تصنيع العدسة
باس�تخدام أكس�يد الغرافين ،مم�ا يجعلها بغاي�ة الرخص في
عملي�ات التصني�ع باإلضاف�ة إل�ى ميزاته�ا بالق�وة والمرون�ة
وس�هولة اإلنتاج .سيكون لهذه العدس�ات المصنعة من مادة
الغرافين فوائ�د في البحوث الطبية والتصوير الطبي ،س�واء
تلك التي تس�تخدم األش�عة تحت الحم�راء ،أو حت�ى التصوير
الحراري مما يمكن األطباء من تشخيص األمراض عن بعد.
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دراسة تفصيلية تكشف عن تضاريس
غير متوقعة على كوكب بلوتو
أفادت دراس�ة أجرتها جامعة واش�نطن في سانت لويس بميزوري عن وجود تضاريس كثيرة ومختلفة في كوكب
بلوتو ،منها الجبال والتدفقات الجليدية والس�هول المنبس�طة ومحيط تحت س�طح أرض الكوكب وبراكين يبدو
أنه تنبثق عنها كميات من الجليد .وأشارت الدراسة إلى وجود سلسلة غير متوقعة من الجبال والتدفقات الجليدية
والسهول المنبسطة والتضاريس األخرى.
جاءت الدراس�ة بناء على صور فائقة الدقة التقطها المس�بار اآللي (نيو هورايزونز) التابع إلدارة الطيران والفضاء
األمريكية (ناسا) عندما قامت هذه المركبة الفضائية التي تقوم برحالت بين الكواكب بأول زيارة لبلوتو وأقماره
الخمسة في يوليو تموز الماضي.
ويتوق�ع العلماء ح�دوث عدة عمليات على بلوتو منها تبخ�ر الجليد المتطاير مثل غازات النيتروجين وأول أكس�يد
الكرب�ون والميثان ف�ي الحالة الغازية في الغالف الج�وي البارد الكثيف لبلوتو .وعلى الرغ�م من أن بلوتو أصغر
من القمر التابع لكوكب األرض إال أن من المرجح أن تكون لديه طاقة داخلية كامنة كافية بسبب نشأته قبل 4.5

مليار س�نة تحافظ على أبرز سماته وهي عبارة عن حوض منبسط مساحته ألف كيلومتر على شكل قلب يسمى
(سبوتنيك بالنوم).
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ندوات ومؤتمرات
مؤتمر «األسر المنتجة كرافد للتنمية»
دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاحها
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 17-16أكتوبر ّ 2016

ينظ�م المعهد العربي إلنماء المدن بالتعاون مع البنك الوطني لتمويل المش�اريع الصغيرة في عمان مؤتمر»
المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد للتنمية – دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني

عمان – المملكة األردنية الهاشمية».
في إنجاحها» خالل الفترة  17-16أكتوبر  2016في ّ

تنطل�ق أهمية المؤتمر من ضرورة توجه االقتصاد الحديث لتنمية المجتمعات المحلية واالهتمام باألس�ر الفقيرة
وتوظيف الشباب والش�ابات ومحاربة الفقر وتنمية المش�روعات الصغيرة والمتوسطة كروافد للتنمية ،وكذلك
أهمي�ة مواجهة التحديات التي تواجه هذه المش�روعات مس�تفيدين من منطلقات االقتص�اد الحديث في تنمية
المجتمعات المحلية والتجارب الرائدة المحلية واإلقليمية والدولية في تأسيس بنوك تنمية القرى والسار المنتجة
ومشروعات توظيف الشباب ومحاربة الفقر.
لمزيد من االستفسار واالتصال:
المعهد العربي إلنماء المدن :هاتف  00966114821867فاكس 00966114802666
البريد االلكترونيaudievents@araburban.org :

البنك الوطني لتمويل المشاريع :هاتف  0096265358008فاكس 0096265358004

البريد االلكترونيinfo@nmb.com.jo :

مؤتمر «اإلسكان العربي الرابع :تفعيل الشراكة بين القطاعين
العام والخاص لتطوير قطاع اإلسكان»
 17-15نوفمبر 2016
الرياض – المملكة العربية السعودية

يعقد مؤتمر «اإلسكان العربي الرابع :تفعيل الشراكة
بي�ن القطاعي�ن الع�ام والخ�اص لتطوي�ر قط�اع

اإلسكان» وذلك خالل الفترة من  17 – 15نوفمبر 2016
في الرياض  -المملكة العربية السعودية .
لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال على :
فاكس + 96611 4070020 :
البريد اإللكترونيAHC4@housing.gov.sa :
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القمة اإلنسانية العالمية

 24-23مايو  2016إسطنبول  -تركيا
تعقد القمة العالمية اإلنسانية خالل الفترة
من  24-23مايو  2016في إسطنبول – تركيا

تتط�رق القم�ة لموض�وع الهج�رة وال�دور
اإلنس�اني لل�دول والجه�ات المعني�ة ف�ي
مواجهة التحديات التي يعيشها المهاجرين.
لمزيد من المعلومات:
البريد اإللكترونيinfo@uclg.org :

الملتقى الدولي الرابع للمدن الصديقة والمتوائمة مع مدينة فاس
 5مايو  2016فاس – المملكة المغربية

يعق�د الملتق�ى الدولي الراب�ع للمدن الصديقة والمتوائمة م�ع مدينة فاس في  5ماي�و  2016في مدينة فاس –
المملكة المغربية.
يعقد الملتقى تحت عنوان « دور مجالس المدن في انعاش وتش�جيع االس�تثمار» بحض�ور عدد من المدن .يتزامن
الملتقى الدولي مع مهرجان الموسيقى العريقة العالمية تحت شعار « النساء الرائدات».
لمزيد من المعلومات واالستفسارات االتصال على:
هاتف - 00212535623664 :فاكس00212535625887 :
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مدن حول العالم

مدينة «هوتو» الصينية محمية طبيعية
بعد أن كانت مدينة «هوتو» الصينية ،مدينة مهجورة منذ  50عام ًا ،يعود س�كانها اليوم ليكتش�فوا كيف تحولت
إلى قطعة فنية فريدة ومزار س�ياحي من الطراز األول لعش�اق المناظر الخالبة واألشجار .ظلت مدينة «هوتو» في
حماي�ة الطبيعة لنصف قرن من الزمان ،وظلت األش�جار والمزروعات تغط�ى كل ركن فيها ،حتى أصبحت بمثابة
تحف�ة فنية من إب�داع الخالق ،وليس من إبداع الخل�ق .مدينة «هوتو» هي واحدة م�ن  349مدينة تقع على ضفاف

النهر في الصين ،وكان أغلب سكانها من الصيادين إال أن سكان المدينة هجرها بعد أن حدث جزر شديد للمياه.

الدانمارك األكثر سعادة عالميا
تص�درت الدنم�ارك قائمة الدول األكثر س�عادة ف�ي العالم،
ف�ي الدراس�ة الت�ي ق�ام به�ا معه�د األرض التاب�ع لجامعة
كولومبي�ا األمريكية في إطار تقرير س�نوي خاص بمس�توى
السعادة في العالم.
ول�م يدخل أي م�ن أق�وى دول العالم الغربي ف�ي المراتب
الـ 10المتصدرة له�ذه القائمة ،التي كان ضمنها ،فضال عن
الدنمارك ،كل من سويس�را وإيسلندا والنرويج وفنلندا وكندا
وهولندا ونيوزيالندا وأستراليا والسويد ،فيما احتلت الواليات
المتح�دة المرك�ز الثال�ث عش�ر ،وش�غلت ألماني�ا الموق�ع
السادس عشر ،وش�غلت بريطانيا المرتبة الثالثة والعشرين
واحتلت فرنس�ا الموقع الثاني والثالثين ،كما شغلت روسيا
المرتبة السادسة والخمسين.
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أعلى ناطحة سحاب في اليابان
تس�تعد اليابان لبناء أعلى ناطحة س�حاب في العالم ،والتي من المتوقع أن يص�ل ارتفاعها إلى ما يعادل 1609
متر .ستنصب هذه الناطحة في منطقة تسمى طوكيو الجديدة ،والتي مازالت قيد اإلنشاء ،والتي ستكون عبارة
عن  6جزر اصطناعية في خليج طوكيو ،الواقع جنوب ش�رق العاصم�ة اليابانية .الهدف من هذا الموقع الجديد هو
إنشاء منطقة مقاومة للتغيرات المناخية التي تتعرض لها اليابان بشكل مستمر ،من مد وجزر وفيضانات وزالزل.
من المتوقع سيتم االنتهاء من اإلنشاء والبناء في عام .2045

افتتاح أكبر محطة مترو بالعالم في نيويورك
افتتحت في مدينة نيويورك أغلى محطة مترو في العالم ،وقد استمر بناء هذه المحطة
التي تقع بالقرب من مركز التجارة العالمية في منطقة مانهاتن الس�فلى  12سنة بدال
من الـ 5سنوات المقررة ،وبلغت كلفة إنشائها  4مليارات دوالر.
تتمي�ز المحط�ة الجديدة بهندس�تها المعماري�ة غير الواضح�ة  ..فس�قف المحطة يعبر
ع�ن جناح طي�ر كبير .وتربط ه�ذه المحط�ة  11خطا لقط�ارات األنفاق ومحط�ة لقطارات
الضواحي ومرفأ بيتري بارك للعبّارات.
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من أخبار المدن العربية
مدن تنافسية ذكية

السعودية

ق�ال العضو المنت�دب الرئيس التنفيذي لمدينة المل�ك عبد اهلل االقتصادية فهد الرش�يد أن هناك  247ألف مدينة
تنافسية حول العالم تتنافس في مسمى «مدن تنافسية ذكية» ،وأضاف الرشيد أن الرياض العاصمة تعد أذكى
مدينة في العالم من حيث سرعة النمو ،فقد نمت بشكل كبير خالل ثمانية أعوام فقط ،مما يتطلب فتح مناطق
مدنية جديدة .وقال الرش�يد :أن المدينة التنافسية ليس�ت هوية فقط ،بل كيان سياسي وعملي يجب أن نسعى
لجعلها آمنة ونظيفة وجاذبة للناس والش�ركات ،ويجب على المدن التنافس�ية أن تجيب عن أسئلة المستثمرين
ف�ي كل رب�ع س�نة ،ولتحقيق ذل�ك فقد حرص�ت مدينة المل�ك عب�د اهلل االقتصادية عل�ى الفصل بي�ن الملكية
والتطوير لضمان النجاح.
الجدير بالذكر أن أكثر من نصف س�كان العالم يعيش�ون في المدن التنافس�ية ،ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد
إل�ى  60%بحل�ول عام  ،2030أي بزيادة نحو  1.4مليار ش�خص عما هم عليه اليوم .والس�ؤال :كيف يمكننا تحويل
المدن إلى محركات كبيرة لالبتكار ونماذج االستدامة؟

الكويت تتسلم رئاسة المجموعة العربية
في اليونسكو لعام 2016

الكويت

أعلن المندوب الدائم للكويت لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) د .مشعل حيات،
أن الكويت تسلمت رئاسة المجموعة العربية في المنظمة الدولية لعام .2016
وأك�د حيات ح�رص الكويت عل�ى تعزيز التعاون والتنس�يق العرب�ي داخل منظمة يونس�كو خالل فترة رئاس�تها
الدورية للمجموعة العربية التي تضم  22دولة.

ً
وثقلا كبيرين في المنظم�ة الدولية ،إذا ما اتح�دت واتفقت على
وق�ال إن  :المجموع�ة العربية تكتس�ب أهمية
موق�ف معين لمصلحة الش�عوب والمطال�ب العربية في يونس�كو ،التي تهتم بالعديد م�ن المجاالت الثقافية
والعملية والتربوية والعلوم االجتماعية» .وأضاف أن المجموعة العربية تتناول في اجتماعاتها الدورية كل ش�هر
مناقش�ة الترتيبات والتنس�يقات بش�أن اإلعداد لالنتخابات ،س�واء للمؤتمر العام ،أو للمجل�س التنفيذي ،أو حول
المرش�حين النتخابات اللجان المنبثقة عن «يونسكو» ،كما تسعى على الدوام إلى تنسيق المواقف في العديد
من القضايا التي تهم الدول العربية.
وأوض�ح أنه ت�م خالل اجتم�اع المجموعة تش�كيل اللج�ان التابعة له�ا ،ومنها لج�ان الثقافة والعلوم اإلنس�انية
واالجتماعي�ة والتربي�ة والق�دس ،إضاف�ة إل�ى لجنة الترش�يحات ولجن�ة االتصال والمع�ارف .وق�ال إن المجموعة
ته�دف إلى تعظيم االس�تفادة من خبرات «يونس�كو» ف�ي مجال تطوي�ر المناهج التعليمية في ال�دول العربية،
والمحافظ�ة على التراث في المناطق العربية التي تش�هد صراعات ،مثل :العراق وس�ورية وليبيا ،وإبراز اإلنجازات
التي حققتها الدول العربية في المحافل الدولية .وقال :اننا نس�عى إلى تكثيف الندوات العربية في المنظمة،
وإظهار االهتمام باللغة العربية ،والسيما أنها تعد من اللغات الست المعتمدة في األمم المتحدة ،خصوصا بعد
إدراج يونسكو يوما عالميا لالحتفال باللغة العربية في  18ديسمبر من كل عام.
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اإلمارات

دبي في المرتبة الثالثة عالميا في احتضان ناطحات السحاب
تتميز دبي باحتوائها على عدد من ناطحات السحاب ،األمر الذي جعلها تحصد المركز الثالث على مستوى العالم
ف�ي احتض�ان ناطحات الس�حاب بـ 149برج ًا ش�اهق ًا ،بع�د هونغ كونغ الت�ي حلت ف�ي المركز األول ب�ـ 310أبراج،
ونيويورك في المركز الثاني بـ 238برج ًا.

وتفوق�ت دب�ي على ش�نغهاي التي ج�اءت في المرك�ز الرابع ب�ـ 127برج ًا ،تليها ش�يكاغو في المرك�ز الخامس
وتحتضن  ،116وحصدت طوكيو المرتبة السادسة بـ ،116ثم سنغافورة التي حلت سابع ًا بـ 75برج ًا .جاء ذلك وفق
موقع «وورلد أطلس العالمي» المعني بالتخطيط والجغرافيا.

رئيس بلدية جديد لمدينة عدن

اليمن

تتق�دم األمان�ة العام�ة لمنظم�ة
المـ�دن العربيـة بالتهنئـ�ة للـواء
عيـدروس قاس�م الزبيدي بمناسبة
توليـ�ه منصـ�ب محـافـ�ظ عـ�دن،
متطلعة إل�ى مزيد من التعاون مع
الم�دن اليمنية عام�ة ومدينة عدن
خاص�ة من اج�ل النه�وض بالمدن
العربية وساكنيها.
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مملكة البحرين تحتفل بيوم المدينة العربية

البحرين

ش�اركت مملكة البحري�ن ومدنها األعضاء ف�ي منظمة المدن

لألنشطة التنموية المختلفة ،مشير ًا إلى أن ما

العربية ش�قيقاتها الدول العربي�ة ومدنها األعض�اء احتفاالتها

تم اعتماده من مخططات لتقاسيم األراضي

بيوم المدينة العربية ذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في

في الع�ام  2015اضاف رصيدا له�ذه األراضي

الخامس عش�ر من مارس  ،1967وقد وجه وزير األش�غال وش�ؤون

بمس�احة تبل�غ  ( 3,348,880ثالث�ة ماليي�ن

البلديات والتخطيط العمراني ف�ي مملكة البحرين المهندس

وثالثمائ�ة وثماني�ة وأربعي�ن ال�ف وثمانمائة

عصام بن عبد اهلل خلف كلمة بالمناسبة قال فيها:

وثماني�ن ) مت�را مربع�ا  ،وه�و م�ا يعتب�ر رصيدا

أن العمل البلدي يعتبر احد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة ،
و حرصنا مع أشقاءنا في الدول العربية الشقيقة على االهتمام
به وتطويره ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات الش�عوب  ،مع
األخذ بعين االعتبار استدامه هذا التطوير .ومن هذا المنطلق فقد
حرصت منظمة المدن العربية على أن يكون شعار يوم المدينة
العربية هذا العام  2016مواكب ًا ألجندة التنمية المس�تدامة في
ظل ثبات اجتماعي واقتصادي وبيئي.
وق�ال الوزي�ر :أن مملك�ة البحري�ن حرص�ت على تحقي�ق تنمية
مس�تدامة ش�املة لجمي�ع ش�رائح المجتم�ع  ،كما عمل�ت وزارة

إضافي�ا م�ن المس�احات التي تدع�م عجلتي
التنمية العمرانية واالقتصادية في البالد  ،وان
ال�وزارة ماضي�ة قدما ف�ي توفي�ر المزيد لدعم
العمران في المملكة.
وعل�ى صعيد التنمي�ة البلدية ،ق�ال الوزير :أن
ال�وزارة عملت على إنش�اء وتنفي�ذ مجموعة
م�ن الحدائ�ق والمنتزهات والس�واحل العامة
ومضامير المش�ي والتي تج�اوز عددها لغاية
تاريخ�ه ما يزي�د عن  200مش�روع ف�ي مختلف

األش�غال وش�ئون البلديات والتخطيط العمران�ي على ترجمة

محافظ�ات المملك�ة وه�و ما يس�هم بصورة

ه�ذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس من خالل مجموعة من

كبي�رة ف�ي توفي�ر المس�احات الالزم�ة لتربية

المشاريع والبرامج في مختلف قطاعات الوزارة.

الن�شء والمحافظ�ة عل�ى الت�وازن البيئ�ي

وتط�رق الوزير إلى المخط�ط الهيكلي االس�تراتيجي الوطني

لمملكة البحرين  2030حيث عملت الوزارة على توفير مساحات

والبيولوج�ي ف�ي البلاد  ،وان ال�وزارة ووفق�ا
لألولوي�ات الت�ي ت�م التواف�ق بش�أنها م�ع
المجال�س البلدي�ة ماضي�ة قدم�ا ف�ي تنفي�ذ
المزي�د م�ن ه�ذه المش�اريع التنموي�ة .كم�ا
عمل�ت ال�وزارة في ذات الس�ياق عل�ى تنفيذ
مشروع تنمية المدن والقرى وهو احد مبادرات
التنمي�ة الحضرية ف�ي المملكة حيث تم في
الع�ام  2015تنفي�ذ ه�ذه الخدمة لع�دد ( )238

أس�رة بحرينية وهو ما يسهم في تعزيز الواقع
البيئ�ي والحضري له�ذه المناط�ق .مؤكد ًا أن
الوزارة مستمرة في التوسع في شبكة الطرق
بمختل�ف مش�اريها وتنفي�ذ مش�اريع الص�رف
الصح�ي حيث تم تغطية ما يزيد عن  % 95من
توصيل الش�بكة للس�كان في المملكة وهو
ما يعد إنجازا متميزا في هذا الصدد.
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مدينة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016

تونس

بق�رار من اللّجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكس�و) .أعلنت
صفاق�س عاصمة للثقافة العربية لعام  ،2016وقد أعلن�ت الهيئة التنفيذية لالحتفاالت عن تنظيم حدث ثقافي

ف�ي  23يولي�و  2016تحت ش�عار «بي�ن البحر والس�ور ألوان وفن�ون» .في إطار التحضي�ر للتظاه�رات الثقافية في
«صفاق�س عاصم�ة للثقاف�ة العربي�ة  ،»2016ثمة ثالثة مش�اريع كبرى س�يقع العمل على تنفيذها خلال الفترة
المتبقي�ة قب�ل االنطالق الرس�مي والفعل�ي للتظاهرة ،وهي مش�روع تحويل الكنيس�ة في وس�ط المدينة من
فضاء للرياضة إلى فضاء ثقافي متكامل يجمع بين مكتبة رقمية بأحدث التقنيات ومس�رح يتّس�ع لمئتي متفرج
وقاع�ة عروض مجهزة بأحدث تقنيات الع�رض واإلضاءة ،باإلضافة إلى العمل على اس�تغالل الواجهات البلورية
للكنيس�ة م�ن ناحية اإلض�اءة وتحويلها إلى قطع�ة فنية ليال لتكون بذل�ك العمود الفق�ري لتظاهرة صفاقس
عاصمة للثقافة العربية .2016
ّ
«ش�ط
يُعن�ى المش�روع الثاني بالتأس�يس لمصالحة بي�ن المواطن في مدين�ة صفاقس والبحر من خالل فضاء
القراقن�ة» أو «كورني�ش مدين�ة صفاقس» الذي يعتب�ر وجهة غير مس�تغلة وغير محبذة في المدين�ة بحكم غياب
تص ّور واضح الس�تغالله من جميع النواحي .ويرمي المش�روع الجديد المدرج ضمن أولويات التظاهرة إلى القيام
بهذه المصالحة من خالل وضع اس�تراتيجية واضحة تتمثّل في التنش�يط الدائم والمس�تمر للفضاء طوال السنة
وتركيز منشآت ثقافية  ،فض ً
ال عن تشجيع تركيز نشاط تجاري ترفيهي يساهم في إعادة الحياة إلى المكان.
ثم وفي مرحلة
يتم تعهّ ُد ُه بالصيانة والترميمّ ،
أ ّما المش�روع الثالث فيتعلّق بس�ور المدينة العتيقة الذي تقرر أن ّ
تالية العمل على تركيز إنارة فنية باس�تعمال تقنيات متطورة حتى يتحول لي ً
ال إلى ما يش�به البطاقات البريدية
م كان فيها.
التي تختزل في كل مكان من الصور ملحمة تحكي تاريخ المدينة أو تخلد ذكرى َ
عل َ ٍ
تعتبر مدينة صفاقس بوابة الجنوب التونس�ي وأحد أهم المراكز االقتصادية والصناعية في تونس .توالت عليها
الحض�ارات الروماني�ة والبيزنطي�ة والعربية اإلسلامية وال تزال ش�واهدها حاضرة في بعض ضواحيه�ا مثل طينة
وبطرية والجامع الكبير وسور المدينة العتيقة الذي بني سنة  849في العهد األغلبي ويبلغ طوله  2000متر ،وهو
الس�ور الوحي�د في العالم الذي ال يزال محافظا على اس�تدارة كامل�ة ،يضم اليوم  15بابا بع�د أن كان في البداية
يحتوي على بابين وحسب.
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األخيرة
تغير المناخ يشكل عنصر ًا قوي ًا من عناصر مخاطر الكوارث القاتلة
أن إطار عمل هيوجو ،الذي اعتمد في يناير  /كانون الثاني من عام  2005من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة ،كان خطوة غير
مسبوقة لتعزيز إنقاذ األرواح وسبل العيش من الكوارث على مدى عشر سنوات .فهل كان هناك تقدم؟
ق�د اتف�ق مرك�ز أبحاث األوبئ�ة الناجمة عن الكوارث و ش�ركات تأمين رئيس�ية على أن أعداد الوفي�ات و أعداد الس�كان المتضررين و
الخسائر االقتصادية في عام  2015كانت أقل من متوسط العشر سنوات.

 .لكن هل نحن نتحسن في إدارة الكوارث ,أو هل نحن بالفعل نحد من مخاطر الكوارث؟ هناك فرق هام بين االثنين ,والتعامل مع هذا
االختالف سيكون له تأثير عميق على التنمية.
إذا كان التحسن في إدارة الكوارث هو وحده المسؤول عن هذا الحد منها  ،فربما نحن ال نعالج القضايا األساسية .ففي حين أن تحسن
االس�تعداد واالس�تجابة كالهما أمرين ضروريين ويستحقا الثناء ،فكذلك أيضا هو الحد من مخاطر الكوارث ،ال سيما وأن التهديد الذي
تشكله الكوارث آخذ في االزدياد.
أن تغير المناخ يشكل على نحو متزايد عنصر ًا قوي ًا من عناصر مخاطر الكوارث القاتلة .بالفعل ،ما ال يقل عن  90بالمئة من الكوارث
المرتبط�ة باألخط�ار الطبيعية لها عالقة بالمن�اخ .في العام الماضي ،مات اآلالف من الناس بس�بب موجات الحر في أوروبا وآس�يا،
وموجات الجفاف والفيضانات  -بما في ذلك تلك التي تفاقمت بسبب تقلب المناخ الطبيعي ،مثل تزايد الظاهرة القوية القائمة
حاليا وهي ظاهرة النينيو.
أيضا يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر و ارتفاع درجة حرارة سطح البحر إلى المزيد من الرطوبة في الهواء ويساهمان في زيادة حدة
مواس�م األعاصير و التيفونات .وقد لوح�ظ ذلك في العام الماضي في المحيط الهندي والمحيط الهادئ حيث ضربت المكس�يك
باإلعصار األقوى على األطالق ،كما ضربت فانواتو وغيرها من أمم جنوب المحيط الهادئ بعواصف من الفئة الخامسة.
كذلك الحضرنة السريعة ترفع من حدة المخاطر لكل من أخطار المناخ و األخطار الجيولوجية .فاحتمال حدوث خسائر كبيرة في تزايد
سريع مع وتيرة النمو السكاني والهجرة والتنمية الحضرية الغير مخططة.
عل�ى الصعي�د العالمي ،أكثر م�ن نصف البيئة الحضرية التي س�تكون موجودة بحلول عام  2030لم يتم بنائه�ا بعد .و إذا كان هذا
التوس�ع غير مخطط له وتجاهل قوانين البناء واآلثار البيئية ،فس�وف تنمو مخاطر الكوارث .أن التأكيد على التنمية الحضرية الواعية
بالمخاطر األن يمكننا من تعويض الخسائر المستقبلية و حماية األرواح و الموارد.
ف�ي حي�ن أن اتفاقية باريس للتص�دي لتغير المناخ التي وقعت مؤخرا تش�كل خطوة كبيرة إلى األمام ،اال انه س�تكون هناك عقود
قبل كبح جماح ارتفاع درجات الحرارة واآلثار المرتبطة بها بشكل كافي  .أن ضرورة إعطاء األولوية للتكيف مع تغير المناخ والحد من
مخاطر الكوارث لم يكن من قبل أكثر ثبوت ًا او إلحاح ًا.
أن معدالت الوفيات آخذة في االنخفاض في أماكن كثيرة بس�بب تحس�ن إدارة الكوارث وزيادة فعالية استخدام نظم اإلنذار المبكر.
م َ
اعفة كالفقر وعدم
ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من المخاطر بشكل شامل ،بما في ذلك التصدي للعوامل ا ْل ُ
ض ِ
المساواة و التوسع الحضري السريع أو الغير مخطط له و اإلضرار بالنظم البيئية وحوكمة المخاطر بشكل سيء.
هناك حاجة إلى حوكمة مخاطر أفضل ،جنبا إلى جنب مع السياسات والبيئات القانونية واإلجرائية التي تسهل العمل .كما ينبغي
إنشاء المزيد من قواعد البيانات الوطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث لتوجيه االستثمارات.
اعتمد إطار س�نداي للحد من مخاطر الكوارث في مارس  /آذار من العام الماضي .وهو يعزز إدارة األخطار المتعددة لمخاطر الكوارث
ف�ي عملي�ة التنمية ،ويعالج الطبيعة المعقدة لمخاط�ر الكوارث والتفاعل بينهما ،والتي يمكن أن تخل�ق مخاطر جديدة و تزيد من
الخسائر.
يمث�ل ه�ذا اإلط�ار أول جدول أعمال جديد و رئيس�ي يتعل�ق بالتنمية و يعتمد في الس�نة التي تم فيه�ا أيضا اعتماد أه�داف التنمية
المستدامة ،و جدول أعمال أديس أبابا المعنى بالتمويل من أجل التنمية واتفاقية باريس.
هن�اك فرص�ة ذهبية اآلن لضم�ان الترابط بين هذه االتفاقي�ات بحيث يعمل التكيف م�ع تغير المناخ والحد من مخاط�ر الكوارث مع ًا
لتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث أمام المجموعة الكاملة من األخطار البيئية والتكنولوجية والبيولوجية.
هيلين كالرك ،مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
روبرت جالسر الممثل الخاص لألمين العام المعنى بالحد من مخاطر الكوارث
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